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I. Ha az eljárási okból benyújtott
felülvizsgálati indítvány anyagi jogi kérdés
előzetes vizsgálatától függ, az anyagi
jogkérdéseket a jogerősen megállapított
ügydöntő tényállás alapján kell megítélni.
Ha a felülvizsgálati indítvány alapja az,
hogy az ügyben eljáró bíróság a hatáskörét
túllépte, katonai büntetőeljárásra vagy más
bíróság kizárólagos illetékességébe tartozó
ügyet bírált el, az ezeket megalapozó
minősítést csak azon tények alapján és
azokkal összhangban lehet vizsgálni,
amelyeket a felülvizsgálat alapjául szolgáló
jogerős
ügydöntő
határozatban
megállapított ítéleti tényállás tartalmaz.
II.
Az
emberölés
előkészületének
megállapítására az elkövetés eszközének
beszerzése csak akkor szolgálhat alapul, ha
arra az emberölés véghezvitele érdekében –
vagy azért is – került sor .............................
A
gyógyítás
(kezelés)
büntetőjogi
értelemben vett kockázata akkor igényel
vizsgálatot, amikor az orvos eltér
foglalkozása
szabályaitól.
A
szabályszegések azonban nem önmagukban,
objektíve tesznek felelőssé, a bűnösség azt
jelenti, hogy az alany tehet a
bűncselekményt megvalósító magatartás
tanúsításáról és a magatartásával előidézett
következményekről, mivel a terhelt nem
fejtette ki azt a gondosságot, amelyre
orvosként kötelezve volt és amely tőle adott
tények mellett elvárható volt ......................
I. A jelentős sebességtúllépésben lévő
gépjármű
vezetője
bűnösségének
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megállapítása törvényes közúti baleset
okozása miatt, ha a szabályszegés hiányában
a balesetet akár az általa választott módon is
el tudta volna hárítani.
II. Nem valósít meg közlekedési
szabályszegést és ezért nem felelős a
balesetért annak a gépjárműnek a vezetője,
aki előzési szándékkal balra irányjelzést ad
le és az út közepe felé húzódik, de még a sáv
átlépése előtt teljesíti meggyőződési
kötelezettségét és előzési szándékától eláll.
I. A személyi szabadság jogszerű
elvonásának jogszabály rendelkezésén kell
alapulnia. Ebből következően a személyi
szabadságtól megfosztás akkor jogellenes,
ha nem törvényes eljárás keretében,
törvényben meghatározott okból történik.
Ezt az adott intézkedésre vonatkozó –
büntető anyagi jogi, büntető eljárásjogi vagy
közigazgatási
jogi
–
jogszabályok
rendelkezései alapján kell elbírálni.
II. A gyanúsítotti pozíció – az állam
büntetőigényének érvényesítéséből fakadó –
olyan eljárásjogi helyzetet eredményez,
amelyre a gyanúsítástól kezdve a terheltre
vonatkozó jogok és kötelezettségek
irányadók, annak minden garanciális
elemével együtt. A védő terhelti
kihallgatásának
nem
előfeltétele
a
kizárásáról való döntés, különösen nem a
kizárás iránti előzetes döntéshozatal
kezdeményezése.
Adott személy adott eljárásban csak egyféle
eljárási pozícióban vehet részt.
A korábbi Be. 45. § (1) bekezdés g) pontja
szerint nem lehet védő, aki az ügyben
terheltként vesz részt. A 2018. július 1.
napjától hatályos Be. 43. § (1) bekezdés h)
pontja szerint nem lehet védő, aki az ügyben
vagy az üggyel összefüggő más ügyben
terheltként vesz vagy vett részt ...................
Az
intellektuális
közokirat-hamisítás
törvényi tényállásában írt közreműködés
mint elkövetési magatartás minden olyan
értelmi-fizikai cselekvőség, amely alkalmas
arra, hogy annak következményeként a
közokirat kiállítására illetékes személy a
közokiratban a törvényi tényállásban
meghatározott joghatással bíró valótlan
adatot, tényt vagy nyilatkozatot rögzítsen. E
közreműködés tulajdonképpen speciális
közvetett tettesség, mivel a közokiratot
létrehozó [abban bejegyzést eszközlő]
ügyintéző tévedésben van az elkövető
szándékát illetően. Nem kizárt azonban,
hogy egy cselekménynek eltérő elkövetési
magatartással több közvetett tettese is
legyen .........................................................
A fellebbezés írásbeli indokolására
vonatkozó védői kötelezettség a terhelt
személyéhez fűződik, nem pedig a
védelmében eljáró védők számához.
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Amennyiben a védő eleget tett ezen
kötelezettségének,
az
újonnan
meghatalmazott védőnek már nincs ilyen
irányú kötelezettsége. Védői jogainak
gyakorlása viszont értelemszerűen nem
korlátozható
sem
időben,
sem
terjedelemben .............................................
A bűnösség beismerésére vonatkozó
egyezség alapján hozott ítélet ellen abban az
esetben van helye a terhelt javára
perújításnak, ha az alapügyben felmerült
vagy fel nem merült tényre vonatkozóan
felhozott új, az alapeljárásban nem értékelt
bizonyíték olyan új tény megállapítását teszi
valószínűvé,
amely
az
egyezség
jóváhagyásának megtagadására vezető okot
valósít meg; egyúttal perdöntő jellege
folytán a megtagadás folyományaként a
tárgyalás alapján meghozandó ítéletben a
terhelt felmentését vagy a jóváhagyott
egyezség alapján kiszabott büntetéshez
képest lényegesen enyhébb büntetés
kiszabását, illetve büntetés kiszabása helyett
intézkedés alkalmazását eredményezi ........
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I. Kárbiztosításnál a károsító esemény minősül
biztosítási eseménynek. A felek azonban úgy is
rendelkezhetnek, hogy a károsító esemény
szerződésben meghatározott feltételekkel
történő megvalósulása esetén a biztosító nem
nyújt fedezetet (kizárás). A Ptk. a biztosítási
esemény tág – kizárások nélküli – fogalmát
alkalmazza.
II. A biztosítási (károsító) esemény
bekövetkezésével kapcsolatos tények állítása a
biztosítási szolgáltatást igénylő fél, míg a
szolgáltatási kötelezettséget kizáró tények
állítása a biztosító érdeke. A biztosítási
szolgáltatás teljesítése iránti perben a
biztosítási esemény, illetve a kizárási ok
alapjául állított konkrét történeti tényeket kell
bizonyítani. A bizonyítási érdekről a biztosítási
jogviszony és a felek tényállításai alapján kell
állást foglalni. ..............................................
I. Az infláció önmagában nem ad alapot a
járadék mértékének utóperben történő
felemelésére.
II.
A
keresetveszteségnek
(jövedelemkiesésnek) mint a jövedelempótló
járadékra való jogosultság konjunktív feltételei
egyikének fennállását abban az esetben is meg
lehet állapítani, ha a károsultnak az életkorából
adódóan a káreseményt
megelőzően
jövedelme még egyáltalán nem volt. A járadék
alapját ilyenkor összehasonlító adatok
figyelembevételével kell meghatározni .........
I.
Ha
a
büntetőbíróság
valamely
bűncselekmény minősített esete miatt
állapította meg az elítélt büntetőjogi
felelősségét, a polgári per bírósága a büntető
törvényi tényálláshoz tartozó minősítő
körülmény hiányát nem állapíthatja meg.
II. A felelősségbiztosítási jogviszony járulékos
jellegéből adódóan a biztosító helytállási
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kötelezettségének fennállását és terjedelmét a
kártérítési felelősségnek, illetve – sérelemdíj
esetében
–
a
személyiségi
jogok
megsértésének azok a szabályai határozzák
meg, amelyek a biztosított – vagy helyette más
személy – károkozása, illetve személyiségi
jogsértése tekintetében irányadóak ................
I. Ha az egészségügyi szolgáltató felróható
mulasztása folytán a felperes édesanyja
elvesztette az életben maradás reális esélyét,
akkor a felperes kára a hozzátartozója
halála.
II. Nemcsak a vagyoni, hanem a nem
vagyoni hátrányoknál is értékelni kell, hogy
a felperes – az egészségügyi intézmény
felróható
mulasztásával
okozati
összefüggésben – elhalálozott édesanyja
helyett hosszabb időn keresztül gondozni
kényszerül az alperes magatartásától
függetlenül megromlott egészségi állapotú
édesapját, amely az életvitelében negatív
változásokat eredményezett ........................
A hibás teljesítés miatt a károsultat ért
vagyoni hátrány (kár) nem a hiba
kiküszöböléséhez/csökkentéséhez
szükséges javítási költségek tényleges
ráfordításával keletkezik, azok a már
előállott
vagyoncsökkenést
(damnum
emergens), illetve elmaradt vagyoni előnyt
(lucrum cessans) küszöbölik ki, illetve
csökkentik ...................................................
I. A másodfokú bíróság eljárása akkor felel
meg az Alaptörvény 28. cikke szerinti
értelmezési követelménynek, ha a bíróság a
fellebbező fél által előadott kérelmet a
tartalma
szerint,
a
fellebbezés
előterjesztésével elérni kívánt célnak
megfelelően veszi figyelembe.
II. A másodfokú eljárásban csak olyan
semmisségi ok észlelhető hivatalból, amelyet
az elsőfokú bíróság nem észlelt. Ha ugyanis
az elsőfokú bíróság az ítéletében az adott
semmisségi okkal már foglalkozott, és
döntését a fél fellebbezéssel nem támadta, a
fellebbezési kérelem és ellenkérelem
korlátaiba ütközne, illetve a rendelkezési
elvet sértené, ha a másodfokú bíróság erre
vonatkozóan más döntést hozhatna.
III. A kötelezett a kötbérfelelősség alól csak
akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a
szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül
eső olyan körülmény okozta, amely a
szerződéskötéskor nem volt előre látható, és
nem volt elvárható, hogy a körülményt
elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. E feltételek
konjunktívak, azaz a mentesüléshez
mindegyikük egyidejű fennállta szükséges,
megfordítva:
egyik
feltétel
hiánya
önmagában kizárja a mentesülést ................
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I. Az egyesület létrehozásához nem kötelező
az alapszabályban a tagok tagdíjfizetési
kötelezettségét szabályozni. Az aktuális
tagdíj mértékének alapszabályban való
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feltüntetéséből még nem következik, hogy a
tagdíj éves megállapítása az alapszabály
módosítását jelenti.
II. A jogi személy határozatainak bírósági
felülvizsgálata iránti perben a bíróság a
keresettől eltérő jogkövetkezményt is
alkalmazhat. Ha a küldöttgyűlés előtt
megküldött írásbeli meghívó és az ahhoz
mellékelt határozati javaslatok biztosították
a küldöttek felkészülését és érdemi
álláspontjuk kialakítását és az alapszabály
szerinti többletkövetelmény elmaradása
miatti jogsértés nem jelentős, nem
veszélyezteti
az
alperes
jogszerű
működését, a bíróság ítéletében a jogsértés
tényét kell megállapítani.............................
Az engedményezésnél különbséget kell
tenni a követeléshez kapcsolódó és a
szerződés egészéhez kapcsolódó jogok
között. Az előbbiek átszállnak a
követelés átruházásával együtt, az utóbbiak
– ideértve az érvénytelen szerződés
jogkövetkezményeivel
kapcsolatos
jognyilatkozatot is – viszont csak egy
kifejezetten erre irányuló, jogátruházó
szerződéssel
kerülhetnek
az
engedményeshez.........................................
I. A tévesen más bíróságra benyújtott irat –
benyújtásának idejével – nem tekinthető
szabályszerűen és hatályosan teljesített
eljárási cselekménynek. A bíróság központi
kézbesítési rendszere által generált – az
elektronikusan kapcsolatot tartó fél
beadványának informatikai szempontú
ellenőrzéséhez kapcsolt – befogadásvisszaigazolásban megjelölt időpont akkor
tekinthető és fogadható el az irat bíróságra
érkezése idejeként (nem értve ide az
áttétellel intézhető keresetlevelet, egyéb
eljárást megindító kérelmet), amennyiben a
fél
az
iratot
szabályszerűen,
a
perrendtartásban megjelölt bírósághoz
nyújtja be.
II. Az elektronikus kapcsolattartásra
meghatározott külön eljárási rendelkezések
nem tartalmaznak speciális szabályt a
hiánypótlás
teljesítésére,
ezért
a
hiánypótlást
–
az
elektronikus
kapcsolattartás esetén is – az azt elrendelő
bíróságnál kell közvetlenül előterjeszteni a
megadott határidőn belül ............................

figyelemmel – csupán a heti 40 órát elérő
vagy ezt meghaladó időtartam minősül, így
a munkaidőkeret átlagában is csak a 48 órát
egybefüggően kitevő időtartam vehető
figyelembe ..................................................
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MUNKAÜGYI SZAKÁG
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A munkáltató kártérítési felelőssége akkor
áll fenn, ha a munkavállaló bizonyítja a
munkaviszony fennállását, a kárát, továbbá
a kárnak a munkaviszonnyal való okozati
összefüggését ..............................................
Az a 40 órát el nem érő időszak, melyre nem
osztották
be
a
munkavállalót
munkavégzésre, nem tekinthető heti
pihenőidőnek, mivel nem alkalmas a heti
regenerálódáshoz szükséges időtartam
funkcióját betölteni. Heti pihenőidőnek – az
Mt. 106. § (1) és (3) bekezdésére
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A védirat és a felek ehhez kapcsolódó
további
releváns
előadásainak
értelemszerűen összefoglalt megjelenítése
hiányában az ítélet az ügy érdemére kiható
módon jogszabálysértő ...............................
A telekadóról szóló önkormányzati rendelet
esetében a helyi sajátosságokat is
figyelembe vevő és a differenciált, arányos
adómegállapítás kérdésének eldöntése a
Kúria
Önkormányzati
Tanácsának
hatáskörébe tartozik, de az ingatlanok e
szempontok
szerinti
jellemzőinek
bizonyítását a perbíróság előtt kell
elvégezni, erről a perbíróságnak a feleket
tájékoztatni kell...........................................
Határozatlan időre ápolást, gondozást
nyújtó intézményi ellátás igénybevételére
vonatkozó megállapodás felmondásából
eredő jogvita elbírálására a polgári ügyben
eljáró bíróság rendelkezik hatáskörrel ........
A törvényes határidőben előterjesztett
kereset elbírálása az elsőfokú bíróság
kötelezettsége..............................................
A hatóság döntése semmis, ha az ügy vagy
nem hatósági ügy, vagy hatósági ügy ugyan,
de a hatásköri jogszabály nem az adott
közigazgatási hatóságot jelölte ki az ügyben
való eljárásra ...............................................
A közigazgatási bíróság nem alapíthatja
döntését az ítélethozatalt követően hatályba
lépett jogszabályi rendelkezésre..................
Az örökbefogadhatónak nyilvánítás során a
korlátozottan cselekvőképes kiskorú anya
esetében is vizsgálni szükséges azt, hogy az
életvitelén, körülményein változtatott-e, ha
nem, akkor ez önhibájából történt-e és
emiatt nem szüntethető meg a gyermek
nevelésbe vétele ..........................................
A Kbt. 152. § (2a) bekezdésében rögzített
időpont olyan törvényi vélelem, amellyel
szemben ellenbizonyításnak van helye.
Ugyanakkor a közbeszerzési hatóság erre
irányuló bizonyítás és bizonyítékértékelés
nélkül a vélelemtől nem térhet el ................
Amennyiben
az
alperes
döntése
végrehajtható rendelkezést (magatartásra,
cselekvésre, tűrésre kötelezést) nem
tartalmaz, azonnali jogvédelem keretében a
végrehajtás felfüggesztésének nincs helye ..
A Htv. 7. § g) pontja szerinti adózói
teherviselő képességet nem általában az
adóalany
gazdálkodási,
jövedelmi
helyzetével vagy más körülményeivel,
hanem
csakis
az
adótárggyal
összefüggésben értékelhető kapacitásához
kapcsolhatóan lehet figyelembe venni.
A Htv. 7. § g) pontjának sérelme valósul
meg azzal, ha az önkormányzat saját
gazdálkodási
követelményeinek
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Tartalom
érvényesítése során nem kellően veszi
figyelembe a számításba vehető adóalanyi
körnek az adótárggyal összefüggésben
reálisan értékelhető teherbíró képességét.
Az adóalanyok széles körét érintően az
adóalanyok
teherviselő
képességének
értékelése az alkotmányos jogok általános
érvényű (mindenkire kiterjedő) tiszteletben
tartása és kötelezettségek érvényesülésének
keretei között történik .................................
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I. If the admissibility of the motion for
revision submitted on procedural grounds
depends on the preliminary examination of
issues of substantive law, the issues of
substantive law shall be decided on the
findings of the fact included in the
conclusive decision of res iudicata authority.
If the motion for revision is based on the
allegation that the court hearing the case has
exceeded its competence, or has decided a
case that should have been heard either by a
military court or by another court in its
exclusive
jurisdiction,
any
legal
classification supporting such allegations
shall be examined on the grounds of and in
accordance with the facts that are included
in the finding of facts of the conclusive
decision having res iudicata authority,
against which the motion for revision has
been submitted.
II. Conspiracy to murder may be established
on the grounds of acquiring the
instrumentalities of the offence only in case
that the acquisition has been carried out
(also) to achieve the purpose of murder......
The risk of healing (treatment) in the
criminal law sense shall be assessed in case
a physician deviates from the rules of its
profession. Nevertheless, the violation of
such rules per se shall not constitute criminal
liability, i.e. there is no objective liability.
Guiltiness means that the defendant is liable
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for carrying out the conduct constituting a
criminal offence, as well as for the
consequences caused by its conduct, as the
defendant has failed to exercise the care to
which it was obliged to exercise as a
physician, and the exercise of which could
have reasonably been expected from the
defendant under the given circumstances ...
I. It is lawful to find the driver of the motor
vehicle, which was significantly exceeding
the speed limit, guilty for causing a road
accident if, in the absence of that traffic
violation, the driver could have averted the
accident, even in a way according to its
choice.
II. The driver of a motor vehicle who puts
on the left turn signal with an intent to
overtake and moves to the middle of the
road but fulfils its duty to keep a proper
lookout and abandons its intent to overtake
before crossing the lane, does not commit
any traffic violation and shall not be liable
for the accident. ..........................................
I. Lawful deprivation of personal liberty
shall be based on a provision of law.
Accordingly, the deprivation of personal
liberty is illegal in case it is carried out
without due process of law, without any
reason set by the law.
This issue shall be decided in accordance
with the provisions of substantive criminal
law,
criminal
procedure
law
or
administrative law that are relevant to the
measure in question.
II. The suspect’s position constitutes a
procedural status following from the right of
the state to inflict punishment, where the
defendant’s rights and obligations shall
prevail from the date and time of being
suspected, together with all safeguards of
those rights and obligations. For the defence
counsel to be interrogated as a defendant, a
decision on its exclusion from the criminal
proceeding is not required, neither is it
required to file a request for preliminary
ruling in the question of exclusion.
Any person may participate in a certain
proceeding only in one procedural position.
Under Section 45 (1), point (g) of previous
Be. [the Code of Criminal Proceedings
previously in force], any person
participating in the criminal proceedings as
a defendant shall not be in the defence
counsel’s position. Under Section 43 (1),
point (h), any person participating in the
criminal proceedings or any related
proceedings as a defendant shall not be in
the defence counsel’s position ....................
‘Involvement’, as the actus reus among the
elements of the criminal offence of forgery
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of public documents, includes all physical
and intellectual acts which may lead to the
consequence that the person entitled to issue
the public document in question will record
in the public document false data, facts, or
declarations having the legal effect set out in
the elements of the offence. Practically,
‘involvement’ qualifies as a specific form of
indirect perpetration, as the official in
charge issuing the public document or
making an entry thereto is in error regarding
the perpetrator’s intent. It is not excluded,
however, that several indirect perpetrators
are involved in the same offence through
different actus reus .....................................
The defence counsel’s obligation to provide
reasons for the appeal in writing is bound to
the defendant’s person, and not to the
number of the defence counsels acting for
the defendant. In case the defence counsel
has fulfilled its obligation mentioned above,
any subsequently authorized defence
counsel has no more such obligation.
Nevertheless, the new defence counsel may
not be limited in exercising its rights, neither
in scope, nor in duration .............................
In case of a judgment delivered on the
grounds of a plea bargain, a retrial in favour
of the defendant is admissible if a new piece
of evidence, which was not assessed in the
main proceedings and is related to a fact that
either has arisen or has not arisen in the main
proceedings, would make it probable that a
new fact will be established, which will then
constitute a ground for refusing the approval
of the plea bargain; and which, due to its
decisive nature, will lead —in the judgment
to be delivered after an ordinary trial, as a
consequence of the refusal— either to the
acquittal of the defendant, or to the
imposition of a penalty significantly lighter
than imposed upon approval of the plea
bargain, or to the application of a measure
instead of a penalty .....................................
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I. In case of damage insurances, the damaging
event shall qualify as insured event.
Nevertheless, the parties may agree that the
insurer shall not provide insurance cover in
case the insured event occurs under the specific
circumstances stipulated in the insurance
contract (exclusions). The Civil Code applies
the term ‘insured event’ in the broader sense,
i.e. without exclusions.
II. Allegations of fact related to the occurrence
of the insured (damaging) event are in the
interest of the party claiming for insurance
cover, while allegations of fact supporting the
exclusion of the obligation to provide
insurance cover are in the insurer’s interest. In
the proceedings launched for the performance
of insurance cover, facts supporting the insured
event or, respectively, supporting any ground
for exclusion should be proved. The interest of
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proof shall be determined on the basis of the
insurance relationship and the facts alleged by
the parties. ....................................................
I. Inflation does not in itself constitute a ground
for increasing the amount of the annuity in any
subsequent proceedings.
II. The loss of earnings (loss of income), as one
of the cumulative conditions for being entitled
to an annuity replacing income, may be
established also in cases where the injured
person, due to its age, had no income at all
before the damaging event occurred. In such
cases, the basis of the annuity shall be
determined by consideration of comparable
data ..............................................................
I. If the criminal court established the
convicted person’s criminal liability for an
aggravated crime, the civil court may not
establish the lack of the aggravating factor
belonging to the statutory elements of the
crime.
II. Due to the collateral nature of the third party
insurance relationship, the existence and the
extent of the insurer’s obligation to provide
insurance cover shall be determined by the
rules governing liability for damages,
furthermore, in case of claiming a
compensation for non-pecuniary damage, by
the rules relating to the violation of personality
rights that are applicable to the damaging act
(or the violation of personality rights)
committed by the insured person, or by any
other person instead of the insured person......
I. If the plaintiff’s mother has lost any
realistic chance for survival due to the
culpable failure by the healthcare provider,
the death of their adherent will be
considered as the damage suffered by the
plaintiff.
II. The fact that the plaintiff, instead of its
mother whose death was in causal
relationship with the healthcare provider’s
culpable failure, will be constrained to take
care of its father —whose poor health
condition is independent from the
defendant’s conduct—, which has negative
impacts on its everyday life, shall be
assessed regarding both pecuniary and nonpecuniary damages......................................
The financial loss (damage) suffered by the
injured person due to a defective
performance does not arise by the actual
disbursement of repair costs which are
necessary for eliminating or mitigating the
defect; such costs do eliminate or mitigate
the financial loss (damnum emergens) that
has already occurred, as well as the loss of
profits (lucrum cessans) ..............................
I. The proceeding by the court of second
instance will meet the interpretation
standard set out in Article 28 of the
Fundamental Law of Hungary only if the
court considers the appellant’s petition
according to its content and in light of the
purpose which is to be achieved by lodging
the appeal.
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II. In the proceeding before the court of
second instance, only those grounds for
nullity may be detected ex officio, which
were not detected by the court of first
instance. Namely, if the court of first
instance already has, in its judgment, dealt
with the ground for nullity in question and
that decision has not been challenged by the
party in form of an appeal, allowing the
court of second instance to render a different
decision regarding that issue would be in
conflict with the limitations set out for the
appeal and the counter-appeal; moreover, it
would violate the principle of party
disposition.
III. The obligor may be exempted from the
liability of paying a penalty only in case it
proves that the breach of contract has been
caused by a circumstance beyond the
obligor’s control, which was unforeseeable
at the time of concluding the contract, and
the obligor was not reasonably expected to
avoid that circumstance. Those conditions
are cumulative, i.e. all of them must be
fulfilled at the same time so that the obligor
be exempted. Conversely, the lack of any of
the above conditions excludes the
exemption per se.........................................
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I. To establish an association, it is not
required to regulate the members’ obligation
to pay a membership fee in the statutes of
the association. Indicating the current
amount of the membership fee in the statutes
shall not imply that the determination of the
membership fee on a yearly basis constitutes
an amendment of the statutes.
II.In the proceedings initiated for the
judicial review of the resolutions of a legal
entity, the court may apply a legal
consequence other than indicated in the
statement of claims. The court shall
establish in its judgment only the fact of the
violation of law, if the written invitation sent
before the date of the assembly of delegates,
together with the enclosed draft resolutions,
has ensured the delegates’ preparation for
the meeting and that the delegates form their
opinions on the merits, and if the violation
of law arising from the non-compliance with
the additional requirement set out in the
statutes is of minor importance and does not
jeopardize the defendant’s lawful operation.
In case of assigning a claim, it is necessary
to differentiate between the rights related to
the claim itself and the rights concerning the
whole contract. The former shall be
transferred upon the assignment of the
claim, while the latter —including the
declaration on the legal consequences of an
invalid contract— may be transferred to the
assignee only by means of an assignment
contract dedicated expressly to that purpos.
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I. A document submitted erroneously to
another court shall not qualify, at the date of
its submission, as a procedural act that has
been carried out properly and effectively.
The date indicated in the confirmation of
receipt, which is generated by the
judiciary’s central system for service of
documents, linked to the information
technology-related control of documents
submitted by parties contacting the court by
electronic means of communication, shall be
regarded and acknowledged as the date
when the document has arrived at the court,
if —except for statements of claims and
other petitions starting proceedings which
may be transferred to the competent court—
the party submits the document properly,
with the court set out in the code of
procedure.
II. As the specific provisions governing
contact
by
electronic
means
of
communication do not include any special
rule as to rectification, the rectification shall
be filed, even in case of contact by electronic
means of communication, directly with the
court which has ordered same, within the
time limit indicated in the order ..................
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The employer’s liability for damages exists
where the employee proves the existing
employment relationship, the damage
suffered, as well as the causal relationship
between the employment relationship and
the damage ..................................................
The period of time less than 40 hours in
respect of which the employee has not been
assigned to carry out their duties shall not be
regarded as a regular weekly rest period, as
it is unable to function as a period of time
necessary for the weekly regeneration.
Under Section 106 (1) and (3) of Mt. [the
Labour Code], only periods equal to or
higher than 40 hours shall qualify as regular
weekly rest period; thus, even in case of
working time banking, the average period
shall amount to 48 hours without
interruption so that it may be taken into
account ........................................................
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In lack of presenting the statement of
defence and, accordingly, summarizing
further representations by the parties
relating thereto, the judgment infringes the
law in a way that affects the merits of the
case .............................................................
In case of a local government decree on real
estate tax, deciding the question whether the
taxation considers the local circumstances,
and whether it is proportionate and
differentiated, falls within the competence
of the Municipality Panel of the Curia.
Nevertheless, the fact that the real estates
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have the features according to the above
criteria shall be proved before the court
hearing the case, and the court hearing the
case shall notify the parties on that burden
of proof .......................................................
Ruling on a dispute arising from the
termination of an agreement relating to the
use of long-term institutional care and
nursing services shall fall within the
competence of civil courts ..........................
It is the court of first instance which shall be
obliged to rule on the action filed within the
statutory time limit .....................................
The decision of the authority shall be null
and void if the case is not an administrative
case, or if it is an administrative case but it
is not the authority in question which has
been appointed in the respective rules of
competence to proceed in the case ..............
The administrative court shall not base its
decision upon any legal provision that
entered into force subsequently to the
delivery of the judgment .............................
In the course of declaring a child adoptable,
it shall be examined, even in cases where the
mother is of minor age and has a limited
capacity to act, whether the mother has
changed her way of life and personal
circumstances, and if she has not, whether
that has been a fault of her own as a
consequence of which the foster care of the
child may not be terminated .......................
The date set out in Section 152 (2a) of Kbt.
[Act on Public Procurement] is a statutory
presumption against which evidence in
rebuttal is allowed. Nevertheless, in lack of
submitting the respective evidence in
rebuttal and assessing thereof, the
procurement authority shall not deviate
from the statutory presumption ...................
If the defendant authority’s decision does
not include any order to be enforced
(imposition of a duty to conduct, act or
tolerate), the enforcement may not be
suspended within the framework of an
interim relief ...............................................
The taxpayer’s ability to pay under Section
7, point (g) of Htv. [Act on Local Taxes]
shall not be considered in general, i.e.
taxpayer’s general financial situation, its
income and other circumstances, but it shall
be considered only in respect of its ability
that could be assessed in respect of the tax
object.
A violation of Section 7, point (g) of Htv.
exists where local governments, when
enforcing their own financial interests, do
not consider properly the potential
taxpayers’ ability to pay that could be
realistically assessed in respect of the tax
object.
When affecting a wide range of taxable
persons, the assessment of the taxpayers’
ability to pay shall respect the constitutional
rights in general (i.e. with binding power on
all), and shall stay within the framework of
enforcing the constitutional obligations ......
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JOGEGYSÉGI HATÁROZAT
Kúria
2/2022. Polgári jogegységi határozat
A bérleti jogviszonynak a bérbeadó vagyonkezelő
által felmondással történt megszűnését követően a
felmondás érvényességének, jogellenességének
tárgyában
A Kúria összevont Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Jogegységi Tanácsa a Kúria P.V. számú tanácsának
indítványa alapján a bérleti jogviszonynak a
bérbeadó vagyonkezelő által felmondással történt
megszűnését
követően
a
felmondás
érvényességének, jogellenességének tárgyában
lefolytatott jogegységi eljárásban meghozta a
következő
jogegységi határozatot:
Helyi önkormányzat által a tulajdonában álló
ingatlan kiürítése iránt a jogalap nélküli birtoklás
szabályai szerint indított perben az alperesnek azt a
hivatkozását, hogy az ingatlanra vele kötött bérleti
szerződés felmondása érvénytelen vagy jogellenes,
és ebből következően birtoklásának a bérleti
szerződés szerint fennálló jogcíme van, érdemben
kell elbírálni abban az esetben is, ha az alperessel a
bérleti szerződést nem a tulajdonos önkormányzat,
hanem a perben nem álló vagyonkezelő kötötte
bérbeadóként, és mondta fel később.
Indokolás
I.
[1] A Kúria előtt Pfv.21.250/2020/49-II. számon
folyamatban levő felülvizsgálati eljárásban az eljáró
tanács a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban:
Bszi.) 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján jogegységi
eljárás lefolytatását indítványozta, mert el kíván térni
a
Kúria
másik
tanácsa
által
hozott
Pfv.21.779/2012/8. számú határozatban foglaltaktól.
[2] Az indítványozó annak az elvi jelentőségű kérdésnek
a megválaszolását kérte a Kúria Jogegységi
Tanácsától, hogy a bérelt ingatlan, lakás, nem lakás
céljára szolgáló helyiség kiürítése iránt a tulajdonos
által indított perben az alperes a kereset elutasítását
célzó ellenkérelmében védekezhet-e a felmondás
jogellenességével, érvénytelenségével abban az
esetben, ha bérbeadóként a tulajdonos perben nem
álló vagyonkezelő szerve kötötte a bérleti szerződést
és gyakorolta a felmondás jogát.
[3] Az indítványozó tanács az előtte folyamatban lévő
eljárást a Bszi. 32. § (2) bekezdése értelmében a
jogegységi eljárás befejezéséig felfüggesztette.

II.
[4] A Pfv.21.779/2012/8. számú ügyben a Kúria eljáró
tanácsa az önkormányzati ingatlan bérlője által
felmondás érvénytelenségének megállapítására
indított perben úgy foglalt állást, hogy a vizsgált
megállapítási kereset kapcsán nem áll fenn a felperes
jogmegóvási
szükséglete
a
bérbeadó
vagyonkezelővel szemben, mivel a felperes az
önkormányzat által ingatlan kiürítése iránt indított
marasztalási perben mindazokat a körülményeket
felhozhatja a védekezése alapjául, amelyek
álláspontja szerint a felmondás érvénytelenségéhez
vezettek, és az ingatlan kiürítésére vele szemben
előterjesztett keresetet megalapozatlanná teszik.
[5] Az indítványozó tanács álláspontja ezzel szemben az,
hogy az ingatlan birtokbaadása iránti perben a bérlő
alperes egyedül abban az esetben védekezhet a
felmondás jogellenességével, ha magával a
felperessel állt bérleti jogviszonyban, és a felmondás
jogát a felperes gyakorolta.
[6] Az indítványozó a Kúria Pfv.22.237/2016/13. számú
határozatában kifejtettekkel egyetértve – a
kereshetőségi jog fogalmának kiemelése mellett –
hangsúlyozta, hogy amennyiben a tulajdonos egyes
tulajdonosi részjogosítványokat a vagyonkezelőnek
átenged, a bérleti jogviszonyban a vagyonkezelő a
bérbeadó. Ebből következően a bérbeadó
joggyakorlásának – idetartozóan felmondásának –
jogellenességével nem védekezhet a bérlő, ha a
felmondás folytán megszűnt bérleti jogviszony miatt
maga a birtoklásra jogosult tulajdonos követeli tőle a
birtokot. A felmondás szabályszerűségét ugyanis a
bérbeadóval szemben, a bérbeadó által indított
kiürítési perben teheti vitássá. Álláspontjának
alátámasztása körében az indítványozó a Kúria
Pfv.21.648/2018/12. és Pfv.20.080/2020/5. számú
határozataira is hivatkozott.
III.
[7] A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra adott
nyilatkozatában úgy foglalt állást, hogy ha a
vagyonkezelő saját nevében – és nem az
önkormányzat képviseletében – gyakorolta a
felmondás jogát, úgy az önkormányzat által indított
kiürítési per tárgya szerint a vizsgálandó jogviszonyt
nem a korábbi bérleti szerződés alanyainak
jogviszonya, hanem a tulajdonos önkormányzat és a
jogalap nélküli birtokos közti jogviszony jelenti. Az
önkormányzat nem alanya a korábbi bérleti
szerződésnek, ezért az önkormányzat által anyagi
jogi jogosultként kezdeményezett ingatlankiürítési
perben hiányzik a felmondás jogellenességére vagy
érvénytelenségére alapított anyagi jogi kifogás
esetén az elbírálásához szükséges félazonosság. A
kereset és a vele szemben felhozott anyagi jogi
kifogás ténybeli alapjának azonossága önmagában
nem teszi lehetővé a felmondás jogellenességének,
illetve érvénytelenségének érdemi vizsgálatát.
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IV.
[8] A Jogegységi Tanács álláspontja az indítványban
meghatározott elvi kérdéssel kapcsolatban a
következő:
[9] 1. Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1)
bekezdés e) pontjában a helyi önkormányzatok
alapvető jogaként ismeri el a tulajdonosi
joggyakorlást, amelynek érvényesülése törvényi
keretekhez kötött. A tulajdonosi jogok teljességének
megfelelően a helyi önkormányzatot is megilleti
tehát tulajdonosként a birtoklás, a használat, a
hasznok szedésének joga és a rendelkezési jog [a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 5:21. §, 5:22. §, 5:30. §], ez
utóbbira tartozóan az, hogy a dolog birtokának,
használatának és hasznai szedésének jogát –
törvényben meghatározottak szerint – másnak
átengedje, és terhelik mindazok a kötelezettségek,
amelyek a tulajdonost terhelik. Mindezt a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) a
107. §-ban maga is rögzíti, egyúttal kimondja, hogy
a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a
képviselő-testület rendelkezik.
[10] A hatályos szabályozói környezetben az
önkormányzati vagyonnal kapcsolatosan a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvt.) határozza meg mindazokat az
elveket és kereteket, amelyek között helyi
önkormányzat a tulajdonával rendelkezhet, akár úgy,
hogy arra vagyonkezelői jogot létesít. Az Nvt.-ben
magadott elvek mentén az önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodás részletes szabályait az Mötv.
tartalmazza [Nvt. 16. § (1) bekezdés c) pont].
[11] A helyi önkormányzatok vagyona köztulajdon, része
a nemzeti vagyonnak, rendeltetésénél fogva az
önkormányzatok
feladatainak
ellátását
kell
szolgálnia. Önkormányzatnak a vagyonával a
feladataihoz kötődően, felelős módon és
rendeltetésszerűen kell gazdálkodnia [Alaptörvény
32. cikk (6) bekezdés, 38. cikk (1) bekezdés; Nvt. 7.
§ (1) bekezdés]. A képviselő-testület a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra
vagyonkezelői jogot – külön törvény rendelkezései
szerint – az önkormányzati közfeladat egyidejű
átadásához kapcsolódva létesíthet [Mötv. 109. § (1)
bekezdés].
[12] Az előzőkből következik, hogy miként a helyi
önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása, úgy a
tulajdonosi
részjogosítványok
átengedésével
létesíthető vagyonkezelői jog sem választható el az
önkormányzat közfeladatainak teljesítésétől. A
vagyonkezelői
joghoz
tapadó
közfeladat
meghatározója egyben a vagyonkezelői jogállás –
későbbiekben
részletezett
–
magánjogi
differenciálásának: annak, hogy a vagyonkezelő a
polgári jogban ismert bizományoséhoz hasonló
pozícióba kerül a megbízó önkormányzattal, illetve a
vele szerződő személyekkel.
[13] A közfeladatok hatékonyabb ellátásához az erre
intézményesített
külön
vagyonkezelői
jog
alkalmazása – közelebbről az, hogy a helyi
önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan
forgalomképes, illetve forgalomképes vagyona
tekintetében, a vagyon tulajdonát megtartva, a
közfeladat ellátását más gazdálkodó szervezetre

bízza, amellyel együtt a vagyonkezelő az
elidegenítés és a megterhelés jogát leszámítva a
tulajdonosi jogok gyakorlására jogosulttá, egyben a
tulajdonosi kötelezettségek teljesítésére kötelezetté
válik – a 2005. évi XCII. törvény eredményeként vált
elérhetővé helyi önkormányzat számára az
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(Ötv.)
80/A–80/B.
§-aiban,
valamint
az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(Áht.) 105/A–105/D. §-aiban szabályozottak szerint.
A vagyonkezelői jog létesítése alól azonban a
jogalkotó ekkor még kivette az önkormányzatok
tulajdonában lévő, bérbeadás céljára szolgáló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
ingatlankezelését.
[14] Az Nvt. szabályozási keretei között a vagyonkezelői
jog az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában
álló vagyon használatának egyik formája, amelyet a
törvény lényegében a nemzeti vagyont terhelő
korlátolt dologi jogként fog fel. Az Nvt. 11. § (8)
bekezdése a vagyonkezelő jogállását úgy definiálja,
hogy a vagyonkezelőt – a vagyonkezelői jogot
főszabály szerint létrehozó vagyonkezelői szerződés,
illetve jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az
a)–e) pontokban kiemelt kivételektől eltekintve
egyaránt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik
egyúttal a tulajdonos kötelezettségei. Ilyen
törvényben nevesített kivétel, hogy a vagyonkezelő a
vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és
nem adhatja biztosítékul, nem létesíthet a vagyonon
osztott tulajdont, a vagyonkezelői jogot harmadik
személyre (költségvetési szervek kivételével) nem
ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
főszabály szerint nem adhat a vagyonra hatósági
vagy bírósági eljárásban polgári jogi igényt
megalapító, illetve eldöntő tulajdonosi hozzájárulást.
A vagyonkezelőt – ahogy az az Nvt. 11. §-a mellett a
törvény értelmező rendelkezéseiből, különösen a
tulajdonosi joggyakorló, a nemzeti vagyon
használója, valamint a működtetés és a hasznosítás
fogalom-meghatározó szabályaiból [3. § (1)
bekezdés 4., 10., 11., 17. pontok] kitűnik – a
tulajdonosi részjogosítványok (Ptk. 5:21. §, 5:22. §,
5:30. §) jelentős része megilleti: jogosult az átvett
nemzeti vagyon birtoklására, használatára és
hasznainak szedésére, jogosult ezen felül a
hasznosításra is, vagyis arra, hogy a nemzeti vagyon
birtoklásának, használatának és hasznai szedésének
jogát bármely, a vagyonkezelésbe adástól és a
haszonélvezeti jog alapításától eltérő jogcímen
másnak átengedje. A tulajdonost megillető
rendelkezési jog további részelemeit – azaz a
tulajdonos arra vonatkozó jogát, hogy a dolgot
biztosítékul adja vagy más módon megterhelje,
továbbá hogy a tulajdonjogát másra átruházza – a
vagyonkezelői jog létesítése nem érinti: e
részjogosítványok a vagyonkezelői jog létesítésével
is a tulajdonosnál maradnak.
[15] Helyi önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra
létesített vagyonkezelői jogot és jogosultjának
személyét az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.
évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezhető jogként szabályozza [16. § (1)
bekezdés a) pont].
[16] A vagyonkezelői jog lehetséges alanyait a 2012.
január 1-jét követően kötött vagyonkezelési
szerződések tekintetében az Nvt. igen szűk körre
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korlátozza, szabályát az Mötv. tovább szigorítja:
önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű
épületre, társasházban lévő önkormányzati lakásra és
nem lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag a
helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló
gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os
tulajdonában álló gazdálkodó szervezet számára
létesíthető egyedül vagyonkezelői jog [Nvt. 3. § (1)
bekezdés 19. pont b) pont, 11. § (1) bekezdés, Mötv.
109. § (1) bekezdés]. Az Nvt. 17. § (1) bekezdésében
foglalt átmeneti rendelkezés alapján ugyanakkor
jogosultak maradtak a nemzeti vagyon, így az
önkormányzati ingatlanok további kezelésére az Nvt.
hatálybalépését megelőzően kötött vagyonkezelési
szerződések szerinti vagyonkezelők, de csak
szerződéseik eredeti időtartamára, illetve amíg
szerződésüket a tulajdonosi joggyakorló fel nem
mondja.
2.
Amennyiben
helyi
önkormányzat
az
önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület, vegyes
rendeltetésű, nem lakás céljára szolgáló épület,
illetve a bennük lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek (a továbbiakban: ingatlanok)
kezelését nem a képviselő-testületen és szervein
(Mötv. 107. §) keresztül valósítja meg, hanem a
közfeladat ellátására önálló jogi személyiséggel bíró
gazdálkodó szervezetet (korábban még költségvetési
szervet) alapít, és részére önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanokat hasznosításra átad, a vagyonkezelő
a részére átengedett tulajdonosi részjogosítványok
alapján harmadik személyekkel szemben –
hasonlóan a bizományos Ptk.-ban szabályozott
jogállásához [Ptk. 6:281. §, 6:282. § (1) bekezdés] –
az önkormányzat érdekében ugyan, de nem az
önkormányzat képviseletében, hanem saját nevében
jár el. A vagyonkezelő jognyilatkozatainak
eredményeként harmadik személyekkel szemben
maga a vagyonkezelő válik jogosította és kötelezetté.
A vagyonkezelési szerződés alapján önkormányzati
ingatlanra kötött bérleti szerződés magát a
vagyonkezelőt jogosítja és kötelezi bérbeadóként a
vagyonkezelővel szerződő bérlővel szemben [Ptk.
6:331. § (1) bekezdés].
A vagyonkezelő által kötött bérleti szerződés alapján
a bérlő jogosult a bérbe vett önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan használatára és
birtoklására [Ptk. 6:331. § (1) bekezdés, 6:333. § (1)
bekezdés], a bérlet tárgyát csak a bérleti szerződés
megszűnése után köteles visszaszolgáltatni a
bérbeadónak [Ptk. 6:341. § (2) bekezdés, a lakások
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Lakástv.) 17. § (1)
bekezdés].
A vagyonkezelői jog létesítésével, majd a
vagyonkezelő által ezt követően kötött bérleti
szerződés eredményeként az adott önkormányzati
ingatlan feletti fizikai uralom és a jogi értelemben
vett birtok elválik egymástól. Egyszerre minősül
birtokosnak az ingatlant ténylegesen hatalmában
tartó bérlő és vele együtt mindazok, akiktől a bérlő a
birtokát közvetve vagy közvetlenül származtatja,
vagyis a tulajdonos önkormányzat és a bérbeadó
vagyonkezelő is (többes birtok).
Birtokvédelem többes birtok esetén a birtokosok
mindegyikét megilleti: a kívülről jövő háborítás ellen
jogosultak külön fellépni, egymással szemben pedig

819

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

birtoklásuk jogcíme szerint részesülnek védelemben.
Többes birtok esetén az egyes birtokosok a dolog
birtoka iránt mind egymással, mind kívülállóval
szemben önállóan érvényesíthetnek igényt.
A bérlőt a bérleti szerződés hatálya alatt így, a Ptk.
5:5. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően
származtatott birtoka alapján nem csak a vele
szerződő bérbeadóval, de mindenki mással, magával
a tulajdonos önkormányzattal szemben is
jogvédelem illeti meg.
3. A jogalap nélküli birtoklás intézménye (Ptk. 5:9.
§) akkor biztosít igényt a birtoklásra jogosult –
legyen az akár a tulajdonos (Ptk. 5:1. §) – számára a
dolog kiadása iránt, ha más személy a dolgot erre
jogosító jogcím nélkül tartja birtokában. Nem csak az
az eset tartozik ide, ha a dolgot magánál tartó
személy eleve, tehát a birtok megszerzésétől fogva
nem rendelkezett kellő jogalappal a birtoklásra,
hanem az is, ha a birtokláshoz való joga csak később,
a birtoklás jogcímét korábban megalapozó szerződés
megszűnésével szűnt meg.
Jogalap nélkül van a dolog birtokában és emiatt
köteles a dolgot a birtoklásra jogosultnak kiadni, akit
a birtoklásra sem tulajdonjoga, sem egyéb –
jogszabályon vagy szerződésen alapuló – jogcím
nem jogosít fel.
A tulajdonos önkormányzat azzal a bérlővel
szemben, aki az önkormányzati ingatlant a
vagyonkezelővel kötött bérleti szerződés alapján
tartja birtokában, mindaddig nem léphet fel a dolog
birtokbaadása iránt, amíg a bérleti szerződés
megszűnésével meg nem szűnik a bérlő joga az
ingatlan birtokban tartására.
4. A felmondás alapvető joghatása, hogy a szerződést
megszünteti [Ptk. 6:213. § (1) bekezdés]. A jogszerű
felmondás eredményeként a bérlőnek a bérleti
szerződésen alapuló használati joga megszűnik, a
dolgot a bérbeadónak visszaadni köteles
[Ptk. 6:341. § (2) bekezdés, Lakástv. 17. § (1)
bekezdés].
A bérlő szerződésszegése miatt a jogviszony
bérbeadó általi felmondását a Lakástv. kötelező
alakisághoz, illetve az egyes felmondási okokhoz
szabott előzetes eljáráshoz köti. A Lakástv.
25. §-ában foglalt rendelkezések a bérlő felmondást
megelőző felszólítását, a felmondás alakiságát és
megtételének idejét tekintve egyaránt kógens
jellegűek (Legfelsőbb Bíróság Pfv.21.444/1999/8.,
Pfv.20.100/2004/7.,
Pfv.20.710/2007/3.,
Pfv.20.219/2011/6., Kúria Pfv.20.990/2020/4.).
Ebből következően – habár a bírói gyakorlatban a
jogi minősítés körében a felmondás jogszerűtlensége
és érvénytelensége is előfordul – a törvényben előírt
írásbeli alak vagy a kötelező tartalmi kellékek
hiánya, de a határidők elmulasztása egyformán
érvénytelenné teszi a bérleti szerződés felmondását.
Az érvénytelenség általános jogkövetkezménye,
hogy az érvénytelen jognyilatkozathoz nem fűződik
a fél által elérni kívánt joghatás: az érvénytelen
felmondás a bérleti szerződést nem szünteti meg
[Ptk. 6:108. § (1) bekezdés; 1/2010. (VI. 28.) PK
vélemény 2. pont]. A lakbérhátralékra, avagy a bérlő
szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt
kötelezettségének
elmulasztására,
egyéb
szerződésszegésre vagy jogszabályba ütköző
magatartásra alapított felmondást jogszerűtlenné
teszi továbbá, amennyiben a felmondásban megjelölt
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indok nem áll fenn, miáltal a felmondás nem
tekinthető
alaposnak
(Legfelsőbb
Bíróság
Pfv.21.514/2010/6.).
Amennyiben a bérbeadó nem jogszerű felmondással
zárja le a bérleti jogviszonyt, és kifejezi, hogy a
szerződést teljesíteni nem kívánja, az részéről a
teljesítés jogos ok nélküli megtagadásának minősül,
amelyre a Ptk. 6:183. §-a lehetővé teszi a bérlő
számára, hogy válasszon a késedelem és a
szolgáltatás lehetetlenné válásának következményei
között. Amennyiben a bérlő a késedelem
következményeit választja, az – a teljesítés
lehetetlenné válásával (Ptk. 6:179. §) ellentétben –
nem vezet a bérleti szerződés megszűnéséhez: a bérlő
ez esetben a Ptk. 6:154. § (1) bekezdése szerint
kérheti a teljesítést, és tarthatja magát a bérleti
szerződés teljesítéséhez.
Ha a bérlő vitatja a felmondás jogszerűségét,
érvényességét, és a felmondást nem fogadja el,
emiatt a bérlet tárgyát önként nem szolgáltatja vissza,
visszaadási kötelezettsége kizárólag bírósági úton
kényszeríthető
ki.
A
bérbeadó
egyedül
ingatlankiürítési perben érheti el, hogy részére a
bérlő a bérleti szerződés felmondását követően a
bérbeadott ingatlant visszaszolgáltassa. A bíróság
ebben a perben bírálja el a felmondás jogszerűségét
(Legfelsőbb
Bíróság
Pfv.22.611/2000/4.,
Pfv.22.816/2001/10.,
Pfv.21.400/2006/3.,
Pfv.20.710/2007/3., Pfv.20.219/2011/6., Kúria
Pfv.20.273/2015/3.).
A bérlőnek a számára sérelmes felmondás
joghatásának elhárításához kötelezően nem kell pert
indítania a felmondás jogszerűtlenségének vagy
érvénytelenségének megállapítására: a bérbeadó által
ellene indított ingatlankiürítési perben álláspontját
alperesi pozícióból védekezés keretében felhozhatja.
Ebből következik, hogy a bérlő a vele szemben
megindított ingatlankiürítési perben a bérbeadó
keresetével szemben védekezésként felhozható
igényét nem érvényesítheti önálló megállapítási
keresetként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 172. § (3)
bekezdése alapján, mivel nem társítható hozzá a
megállapítási keresetet megalapozó jogmegóvási
szükséglet.
Abban az esetben viszont, ha a bérbeadó az ingatlan
visszaszolgáltatása iránt nem kezdeményez pert a
bérlővel szemben, a bérleti szerződés megszűnésével
járó jogkövetkezmények elhárításához igazoltnak
tekinthető a bérlő jogi érdeke abban, hogy
megállapítási keresettel kérje a bérbeadóval szemben
az általa közölt felmondás érvénytelenségének,
jogszerűtlenségének kimondását.
5. A helyi önkormányzat által tulajdonosként indított
ingatlankiürítési perben a felperes az érvényesített
jogát szükségszerűen kettős jogállítással határozza
meg (individualizálja): jogállítása egyfelől, hogy az
alperes birtokláshoz való joga a vagyonkezelő által
közölt felmondás eredményeként megszűnt, ezért az
alperes az ingatlant tovább a birtokában tartani nem
jogosult; további jogállítása pedig az, hogy a felperes
tulajdonosként jogszerűen tart igényt az ingatlan
birtokára. Keresetével ugyanis az önkormányzat azt
az alanyi jogot érvényesíti [Pp. 7. § (1) bekezdés 11.
pont, 170. § (2) bekezdés b) pont], amelyet számára
a Ptk. 5:9. §-a jogalap nélküli birtoklás szabályai
szerint arra az esetre biztosít, ha a felperes a kiadni
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kért ingatlan jogszerű birtokosának minősül, és az
alperes – eleve hiányzó, avagy a birtokláshoz való
joga későbbi megszűnése miatt – nem jogosult
birtokában tartani a kiadni kért ingatlant.
Az alperes érdemi ellenkérelme a keresetlevél
érdemi részének „tükörnyilatkozata”, ahogy az a Pp.
7. § (1) bekezdés 1. pontjában írt értelmező
rendelkezésből és az írásbeli ellenkérelem érdemi
részével szemben érdemi védekezés esetére
megfogalmazott tartalmi követelmény szabályából
[Pp. 199. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontok]
kitűnik. A keresettel szemben védekezésként
felhozható anyagi jogi kifogás a keresettel
érvényesített joggal, vagyis a felperes jogállításával
szemben az alperes jogállítása, amelyhez a jogalap
megjelölésén túl hozzátartozik az alperesnek a
keresetlevél érdemi részében előadottakra vonatkozó
vitató és cáfoló nyilatkozata.
Az anyagi jogi kifogás a kereset tárgyához (a
keresettel érvényesített joghoz) – és nem a felperes
személyéhez – kapcsolt jogintézmény: érdemi
védekezése keretében az alperes a jogállítását a
keresettel érvényesített jog mibenlétéhez és
elemeihez igazodóan kell megtegye, úgy, hogy saját
jogállítása a felperes jogállításának megfeleltethető
és azt végső soron kimerítő, ezáltal magát a keresetet
kioltó legyen.
Helyi önkormányzat által tulajdonosként indított
ingatlankiürítési perben a felperes jogállításának
megfeleltethető – ezáltal az anyagi jogi kifogás
intézményének [Pp. 7. § (1) bekezdés 1. pont] is
megfelel – az alperes arra vonatkozó jogállítása,
hogy a vele bérbeadóként szerződő vagyonkezelő
felmondása,
annak
jogszerűlensége
vagy
érvénytelensége miatt nem szüntette meg az alperes
bérleti szerződését, miáltal bérlőként jogosult az
ingatlan birtoklására.
6. Polgári perben alperesi pozícióból felhozható
kifogás tehát az alperes védekezésének olyan
lehetséges eszköze, amely létében és terjedelmében
egyaránt igazodik a felperes keresetéhez: a bíróság
ítéletében megjelenő eredménye soha nem lehet
több, mint a kereset elutasítása.
Az alperes védekezéseként felhozható kifogás, még
ha érvénytelenségi jellegű is, a kereset tárgyát
természeténél fogva nem téríti el.
A jogalap nélküli birtoklás szabályai szerint
kezdeményezett perben az önkormányzat keresetével
szemben előterjesztett kifogás eredményeként sem
kéri az alperes a bíróság döntését a számára sérelmes
felmondás
bérleti
jogviszonyt
érintő
jogkövetkezményeinek elhárítására. A kifogás –
perjogi természetének megfelelően – ez esetben is
illeszkedik a keresethez, azon sem tárgyi, sem
személyi értelemben nem mutat túl.
Az előzőek mellett figyelembevéve azt is, hogy
többes birtok sem vezet az egyes birtoklásra
jogosultak között olyan közös – emellett egységes és
oszthatatlan – jogközösséghez, amely egységes
elbírálást igényelne, nem merül fel a bérbeadó
vagyonkezelő kötelező perben állása (Pp. 36. §) az
önkormányzat
által
tulajdonosként
indított
ingatlankiürítési perrel összefüggésben.
Az a körülmény, hogy az önkormányzat által
kezdeményezett ingatlankiürítési perben az ítélet
anyagi jogereje keresetnek helyt adó döntés esetén –
a bérlőt terhelő visszaszolgáltatási kötelezettségen
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keresztül – kihat a perben nem álló vagyonkezelő és
a bérlő bérleti jogviszonyára, a bérbeadó részéről a
perbe való beavatkozást alapozhatja meg az önálló
beavatkozó jogállása szerint [Pp. 44. § (5) bekezdés],
kényszerű pertársasághoz (Pp. 36. §) nem vezet.
7. Amennyiben helyi önkormányzat a tulajdonában
álló ingatlan kiürítése iránt a jogalap nélküli birtoklás
szabályai szerint indít pert az ingatlanra a
vagyonkezelő által kötött bérleti szerződés
felmondását követően, az alperes érdemi
ellenkérelmében előadott hivatkozását arra, hogy az
ingatlanra vele kötött bérleti szerződés felmondása
érvénytelen vagy jogellenes, emiatt birtoklásának a
bérleti szerződésen alapuló, fennálló jogcíme van,
érdemben kell elbírálni. Az alperes kifogásának
érdemi vizsgálata pusztán a bérleti szerződés alanyi
körére tekintettel, a bérbeadó perben állásának
hiánya miatt nem hárítható el.
Az adott ingatlankiürítési perben az alperes
birtoklását megalapozó bérleti szerződés felmondása
tekintetében nem a perben nem álló vagyonkezelőt
megillető jogról, hanem a felmondásnak a peres
feleket és kettejük jogviszonyát érintő joghatásáról
kell állást foglalnia a bíróságnak: végső soron arról,
hogy a felmondásnak tulajdonítható joghatás
hiányában, a bérleti szerződés hatálya miatt
rendelkezik-e az alperes avagy sem kellő jogalappal
a kiadni kért ingatlan birtoklására.
8. Az előzőekben kifejtettek – a vonatkozó anyagi
jogi és eljárásjogi rendelkezések lényegében azonos
szabályozási tartalmára tekintettel – megfelelően
irányadók egyben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) és a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.)
hatálya alá tartozó jogviták elbírálása során.
9.
A
Kúria
Pfv.22.237/2016/13.
és
Pfv.20.080/2020/5. számú határozatai, valamint a
hozzájuk hasonló, az előzőekben kifejtettektől
viszont eltérő tartalmú határozatok a továbbiakban
nem hivatkozhatók kötelező erejű határozatként.
V.

[44] A kifejtett indokokra figyelemmel a Jogegységi
Tanács a Bszi. 24. § (1) bekezdés c) pontja, 25. §-a,
valamint a 40. § (1) és (2) bekezdése alapján a
bíróságok jogalkalmazása egységének biztosítása
[Magyarország Alaptörvénye 25. cikk (3) bekezdés]
érdekében, a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott. Határozatát a Bszi. 42. § (1)
bekezdésében írtak folytán a Magyar Közlönyben, a
Bírósági Határozatok Gyűjteményében, a bíróságok
központi internetes honlapján és a Kúria honlapján
közzéteszi.
Budapest, 2022. február 28.
Dr. Varga Zs. András s.k. a Jogegységi Tanács
elnöke, Dr. Gáspár Mónika s.k. előadó bíró,
Dr. Csesznok Judit Anna s.k. bíró, Dr. Hajdu Edit s.k.
bíró, Dr. Madarász Anna s.k. bíró, Dr. Puskás Péter
s.k. bíró, Dr. Varga Zs. András s.k. bíró, a Jogegységi
Tanács elnöke az aláírásban akadályozott Dr. Szabó
Klára bíró helyett
A kiadmány hiteléül: Kis Roxána tisztviselő

JOGEGYSÉGI PANASZ TANÁCS
A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.II.60.019/2021/18. számú határozata
Rendelkező rész
A Kúria a jogegységi panaszt elutasítja.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás
[1] A Gazdasági Versenyhivatal a fogyasztóvédelmi
versenyügyben azt állapította meg, hogy a felperes –
egyúttal a jogegységi panasz benyújtója – 2016.
október 6. és 2017. október 22. között alkalmazott [a
tarifacsomag neve] tarifacsomagban (S, M, L, XXL)
két év hűségidővel lakossági ügyfeleknek
(esetenként nulla forintért) kínált kedvezményes
készülékeket
népszerűsítő
kommunikációs
eszközein (pl. televíziós reklám, szórólap, facebook
hirdetés) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor
elhallgatta, hogy amennyiben a fogyasztó
készülékvásárlási lehetőséggel is él, akkor az általa
fizetendő előfizetői díj magasabb, mint amennyiben
– ugyanarra a díjcsomagra készülék vásárlása nélkül
– kizárólag hűségidő vállalása mellett előfizetésre
vonatkozó
szerződést
kötne,
tehát
a
készülékvásárlásra
tekintettel
többletköltsége
keletkezik. A felperes ezzel a magatartásával
megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1)
bekezdését és a 7. § (1) bekezdését, ezért az alperes a
2019. december 20-án meghozott VJ/13-65/2018.
számú határozatával a felperest 1 800 000 000 forint
versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.
Kereset, jogerős ítélet
[2] A felperes az alperes határozata ellen benyújtott
keresetlevelében sérelmezte az ügyintézési határidő
túllépését, továbbá a jogsértés megállapítását, a
bírság kiszabását. Az ügyleti döntés fogalmának
értelmezésére előzetes döntéshozatali eljárást
kezdeményezett.
[3] A Fővárosi Törvényszék a 2021. március 11-én
meghozott 105.K.701.058/2020/24. számú ítéletével
a felperes keresetét részben megalapozottnak találva
az alperes határozatának bírságot kiszabó
rendelkezését megsemmisítette, és az alperest e
körben új eljárásra kötelezte, ezt meghaladóan a
felperes keresetét elutasította. Az elsőfokú bíróság
nem találta megalapozottnak a felperes ügyintézési
határidő túllépésére vonatkozó kereseti kérelmét. A
bíróság megállapítása szerint a kereskedelmi
gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó
magatartását kell alapul venni, aki átlagos,
észszerűen jól informált, körültekintő és észszerűen
figyelmes fogyasztó. A bírói gyakorlat alapján
rámutatott, hogy a reklámoknak önmagukban
pontosnak és valósnak kell lenniük, és ugyan a

reklám formájában megjelenő kommunikációtól
nem várható el a teljes körű termékleírás, azonban
amennyiben a reklámozó a termék lényeges
tulajdonságának a közlésébe bocsátkozik, azt úgy
kell tennie, hogy a fogyasztók az egymástól
elválaszthatatlan feltételeket a reklámból egyidejűleg
megismerhessék. A jogsértés megállapíthatósága
szempontjából irreleváns, hogy az észszerűen eljáró
fogyasztóknak esetlegesen utóbb módjában állt a
teljes körű tájékoztatás megszerzése, mert a jogsértés
a jogsértő információ közreadásával (lényeges
információ
elhallgatásával)
befejeződött.
Hangsúlyozta, hogy az ügyleti döntés fogalmát tágan
kell értelmezni, annak fogalmába a fogyasztó által
egy termékkel kapcsolatban hozott döntések széles
köre beletartozik, magában foglalja a vásárlást
megelőző és a vásárlás utáni döntéseket is. Így az
ügyleti döntési folyamat része a figyelemfelkeltés is.
A felperes által közzétett kommunikációk fő üzenete
az volt, hogy az érintett kereskedelmi
kommunikációk által népszerűsített készülékek
kedvezményes
vételáron
vagy
ingyenesen
vásárolhatók meg, és a fogyasztót a határozott idejű
elköteleződést jelentő feltételen (a kétéves
hűségidőn) kívül egyéb költség nem fogja terhelni.
Az megjelent a kereskedelmi kommunikációkban,
hogy az adott készülékár a hirdetett díjcsomagra
vállalt hűségidővel vehető igénybe, az azonban nem,
hogy a reklámokban feltüntetett készülékáron felül a
hűségidő alatt fizetendő havi díjba beépítetten
többletköltség is terheli a fogyasztót. A bíróság arra
a megállapításra jutott, hogy a vizsgált felperesi
kereskedelmi kommunikációk objektíve alkalmasak
voltak a fogyasztók megtévesztésére, mivel kellő
alapot adhattak arra, hogy az átlagfogyasztóban téves
képzet
alakuljon
ki
a
készülékárakkal
összefüggésben, hiszen nem adtak tájékoztatást arról,
hogy a készülékek árát a tarifacsomagba beépítetten,
a havi díj részeként kell megfizetni, valamint, hogy a
készülékes előfizetés díja magasabb volt, mint
készülékvásárlás nélkül hűségidő vállalása mellett
kötött előfizetői szerződés havi díja. Elutasította a
felperesnek
az
előzetes
döntéshozatal
kezdeményezésére irányuló indítványát, mert
álláspontja szerint az ügyleti döntés fogalma kellően
kidolgozott mind az európai uniós, mind a magyar
bírósági gyakorlatban.
[4] Az elsőfokú bíróság a felperesnek a bírság összegét
vitató kereseti kérelmét megalapozottnak találta a
bírságkiszabáshoz kapcsolódó mérlegelés indokolási
hiányosságaira tekintettel.
A felülvizsgálati kérelmek
[5] Az elsőfokú jogerős ítélet ellen a felperes és az
alperes is felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.
[6] A felperes felülvizsgálati kérelmében a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 118. § (1) bekezdés a) pontja
valamennyi – aa), ab), ac), ad) –alpontjára és b)
pontjára is hivatkozott. Sérelmezte, hogy a bíróság az
ügyintézési határidő túllépését nem állapította meg,
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továbbá, hogy a kifogásolt kommunikációkat
jogsértőnek
ítélte.
Álláspontja
szerint
a
bírságkiszabás körében az elsőfokú ítéletben a
megsemmisítésen túl tett megállapítások is
jogsértőek.
[7] A befogadás körében:
− A Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja
alapján arra hivatkozott, hogy a joggyakorlat
egységessége
érdekében
szükséges
a
felülvizsgálati kérelem befogadása, mert az
ügyleti döntés fogalmát az elsőfokú bíróság
jogsértően értelmezte. Álláspontja szerint az
eddigi gyakorlattól eltérően azt várja el az
elsőfokú bíróság, hogy különböző árösszehasonlító számításokat végezzen és annak
eredményeit – mint állítólagos „többletköltséget”
– osszon meg a fogyasztókkal a reklámjaiban. Az
eddigi gyakorlat az Európai Unió Bírósága C281/12., C-122/10. ítéletei, a Kúria a
Kfv.III.37.421/2017/7., Kfv.III.37.276/2020/8.,
Kf.IV.38.020/2019/9. ítéletei alapján az volt,
hogy a kereskedelmi kommunikációban a termék
meghatározott lényeges tulajdonságait kell
megadni és elegendő a további adatokkal
kapcsolatban a kereskedő internetes oldalára
hivatkozni, a fogyasztónak tehát módja van
további alapvető jelentőségű információkhoz
hozzáférni.
A
fogyasztótól
elvárható
tájékozottság szintjét a bíróság az eddigi
gyakorlattól eltérően vette figyelembe, megsértve
ezzel az Fttv. 4. § (1) bekezdését.
− Állítása szerint a felvetett jogkérdés különleges
súlya és társadalmi jelentősége miatt is a Kp. 118.
§ (1) bekezdés a) pont ab) alpontja értelmében
indokolt a felülvizsgálati kérelem befogadása,
mert az elsőfokú bíróság álláspontja számos, jogi
szempontból lényeges, a fogyasztóvédelmi jog
fejlődése kapcsán alapvető kérdést vet fel,
amelyek megválaszolásához jelentős társadalmi
érdek fűződik. Előadta továbbá, hogy a
kimagasló összegű bírság feszegeti a
jogállamiság és a kiszámítható jogalkalmazás
határait.
− A Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjához
kapcsolódóan kiemelte, hogy az ügyleti döntés
fogalmának jelen ügy tényállása mellett való
értelmezéséhez szükséges előzetes döntéshozatal
kezdeményezése.
− A Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja
szerinti
befogadási
okkal
kapcsolatban
hangsúlyozta, hogy az alperes megsértette a
tisztességes eljáráshoz való jogát, különösen az
észszerű időben való döntéshozatal alapelvét az
eljárás elhúzódásával. E körben hivatkozott a
Kúria
Kf.II.37.959/2018/14.,
illetve
Kf.VI.39.085/2021/5. számú ítéletével való
ellentétre.
− A Kp. 118. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
befogadási ok kapcsán az ügyintézési határidő
túllépésével összefüggésben hivatkozott a Kúria
előbb
említett
ítéletére,
továbbá
a
figyelemfelkeltő reklám vonatkozásában a
Kfv.III.37.421/2017/7. számú ítéletére, a
reklámozott termék lényeges jellemzője
reklámban történő megjelenítésének terjedelme
kapcsán
a
Kfv.III.37.276/2020/8.
és
Kf.IV.38.020/2019/9. számú ítéletekre.
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[8] Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
megsemmisítő
rendelkezésének
jogszerűségét
vitatva,
a
bírságösszeg
meghatározásának
követhetőségére hivatkozással a Kp. 118. § (1)
bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjaira hivatkozással
kérte a felülvizsgálati kérelem befogadását.
A Kúria jogegységi panasszal támadott végzése
[9] A Kúria a 2021. május 19-én meghozott
Kfv.III.37.388/2021/2. számú végzésével a felperes
és az alperes külön-külön benyújtott felülvizsgálati
kérelmének befogadását megtagadta.
[10] Kifejtette – a Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont aa)
alpontjára alapított befogadási ok vizsgálatával
kapcsolatban –, hogy a jogerős ítélet nem vetett fel
olyan elvi jelentőségű jogkérdést, amellyel
kapcsolatban a Kúria még nem foglalt állást, továbbá
nem észlelt olyan, jogértelmezést igénylő elvi
jelentőségű jogkérdést, amelynek vonatkozásában a
bírói gyakorlat nem egységes, illetve nem
valószínűsíthető, hogy jelen ügy kapcsán a
joggyakorlattól
eltérő
bírói
döntés
megismétlődésének, a jogegység megbomlásának
veszélye állna fenn. Nem látta fennállónak a
joggyakorlat továbbfejlesztésének a szükségességét
sem, mivel a jogerős ítélet által felvetett
jogkérdésekben a bírói gyakorlat már kialakult és
egységes, nem tapasztalható a körülmények olyan
változása, melyre tekintettel annak követése nem
támogatható.
[11] A Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában
foglalt feltételek fennállásának vizsgálata körében
rámutatott, hogy a felvetett jogkérdés különleges
súlya, illetve az ügy társadalmi jelentősége abban az
esetben teheti indokolttá a felülvizsgálati kérelem
befogadását, ha az adott jogkérdésben korábban még
nem foglalt állást a Kúria vagy a jogkérdés nagy
számban előforduló új típusú ügyben merül fel, a
jogalanyok széles körét érinti. Szükségtelen a
felülvizsgálatot lefolytatni akkor – hangsúlyozta –,
ha bár az ügy társadalmilag jelentős vagy különleges
súlyú jogkérdéseket vet fel, de ezek tekintetében a
Kúria korábban már állást foglalt és a
felülvizsgálattal támadott ítélet nem tér el ezen
állásfoglalástól. Álláspontja szerint ezek a feltételek,
körülmények nem álltak fenn, a bírság esetlegesen
kirívóan magas összege önmagában nem alapozza
meg e befogadási ok fennállását.
[12] A Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjára
alapított befogadásnak szintén nincs helye – fejtette
ki –, mert az Európai Unió Bírósága előzetes
döntéshozatali eljárásának szükségessége nem
állapítható meg.
[13] A Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja
alapján vizsgálva a befogadás feltételeit
hangsúlyozta, hogy a befogadás során a
felülvizsgálati kérelemben állított eljárásjogi és
anyagi jogi jogsértésekről nem foglalhat állást, mert
arra csak a felülvizsgálati kérelmet érdemben
elbíráló, az eljárást befejező határozatban kerülhet
sor, mindazonáltal a felperes felülvizsgálati
kérelmében
hivatkozott
jogszabálysértések
fennállásuk esetén sem minősülnek olyan
jogsértéseknek,
amelyek
kimerítenék
ezen
befogadási okban foglalt feltételeket.
[14] A befogadást a Kp. 118. § (1) bekezdés b) pontjában
foglalt okból vizsgálva rámutatott, hogy a közzétett
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ítélkezési gyakorlattól eltérő ítéleti döntés akkor
alapozza meg a befogadást, ha az eltérő
jogértelmezésen alapul, amely körülményt mindig az
eset összes körülménye, az adott tényállás alapján
lehet megítélni. A felperes által hivatkozott
Kfv.III.37.421/2017/7.,
Kfv.III.37.276/2020/8.,
Kf.IV.38.020/2019/9. és Kf.VI.39.085/2021/5.
számú ítéleteket sorra véve azt állapította meg, hogy
a hivatkozott ügyek tényállása relevánsan eltér a
jelen ügytől, így nem merült fel a Kúria által
közzétett eseti határozatban kifejtettektől eltérő
jogértelmezésen alapuló kérdés, ezért ezeket az
ítéleteket a befogadhatóság vizsgálatakor nem
lehetett figyelembe venni.
A jogegységi panasz
[15] A 2021. június 16-án elektronikusan átvett
felülvizsgálati végzés ellen a felperes (a
továbbiakban: panaszos) – törvényes határidőben –
2021. július 1-jén jogegységi panaszt nyújtott be,
július 2-án 3 500 000 forint illetéket megfizetett.
[16] A panaszos jogegységi panaszában – a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1)
bekezdésére, 41/D. § (2) bekezdésére hivatkozással –
a felülvizsgálati végzés hatályon kívül helyezését és
a Kúriának a felülvizsgálati eljárás lefolytatására
történő utasítását kérte. Előadta, hogy a jogegységi
panasszal támadott végzés eltér a Bírósági
Határozatok
Gyűjteményében
közzétett
Kfv.III.37.421/2017/7., Kfv.III.37.276/2020/8. és
Kf.IV.38.020/2019/9. számú – már a felülvizsgálati
kérelemben is hivatkozott – ítéletektől. Állította,
hogy a jogegységi panasza elvi jelentőségű
jogkérdéseket érint, az Fttv. 3. § (1) bekezdésének és
a 7. § (1) bekezdésének értelmezésénél két alapvető
jelentőségű jogkérdés merül fel:
1. meddig terjednek az ügyleti döntés fogalmának
határai;
2. mikor tekinthető a fogyasztók számára
lényegesnek egy termékjellemző.
[17] A jogegységi panasszal támadott végzésben a Kúria
tévesen állapította meg, hogy az általa hivatkozott
ügyek tényállása relevánsan eltér a jelen ügy
tényállásától, és így a releváns kérdések tekintetében
a hivatkozott ítéletek nem vehetők figyelembe. Az
észszerűen tájékozott fogyasztótól elvárható
magatartás tekintetében a hivatkozott ítéletekben a
fogyasztó a szerződéskötési folyamat során
megismerhette a jogvita tárgyát képező lényeges
információkat, illetve könnyen tájékozódhatott az
online felületeken további információk és részletek
után. A hivatkozott ügyek lényege szerint az
észszerűen eljáró fogyasztó a kereskedelmi
kommunikáció megismerését követően, de még a
szerződéskötést
megelőzően
teljes
körű
információhoz juthatott. Abban is egységes
álláspontot foglalnak el a hivatkozott kúriai ítéletek,
hogy a kereskedelmi kommunikációnak nem kell
minden termékjellemzőkre kitérnie, csak a lényeges
jellemzők feltüntetését követeli meg a bírósági
gyakorlat. Az egyéb jellemzők tekintetében
elegendő, ha az könnyen hozzáférhető a fogyasztó
számára. Amennyiben tehát a fogyasztónak észszerű
tájékozódási lépéseket kell megtennie egy
kereskedelmi kommunikáció befogadásakor és az
ügyleti döntés meghozatalakor, akkor nem lehet szó

az ügyleti döntés torzulásáról vagy erre való
alkalmasságáról,
sem
lényeges
információ
elhallgatásáról. Álláspontja szerint a fogyasztótól el
is várható az Fttv. 4. § (1) bekezdése szerinti
tájékozódás.
[18] Az adott Kúria ítéletekkel jelen ügy jogkérdésbeli
azonosságai a következők:
az ügyek mindegyikében a megtévesztő mulasztás
fogalmának értelmezése volt a kulcskérdés; lényeges
körülmény volt, hogy a kereskedelmi kommunikáció
alkalmas volt-e a fogyasztók ügyleti döntésének
torzítására; a fogyasztók számára a részletes
tájékoztatás elérhető volt-e online felületen vagy
könnyen elérhető helyen; a fogyasztónak a részletes
szerződéskötési folyamat előtt lehetősége volt-e a
terméknek más termékekkel való összehasonlítására;
a kifogásolt kommunikáció nem vezetett-e azonnali
tranzakciós döntéshez.
[19] Hangsúlyozta, hogy a jogegységi panasszal támadott
végzés és az abban kifejtett álláspont arra vezetett,
hogy a Kúria ezzel más, az elsőfokú ítéletben
szereplő hibás jogértelmezést fogadta el, így eltért az
egységes joggyakorlattól.
[20] Előadta továbbá, hogy a Kúria a jogegységi
panasszal támadott végzésében eltért a befogadásra
vonatkozó szabályok esetén alkalmazandó, közzétett
gyakorlatától a Kp. 118. § (1) bekezdés a) pontjának
valamennyi alpontja tekintetében. A fentebbiekben
kifejtette, hogy a joggyakorlat egységessége miatt
szükséges a felülvizsgálati kérelem befogadása. A
felvetett jogkérdés súlya és társadalmi jelentősége
tekintetében álláspontja szerint a kirívó mértékű
bírságösszeg és a joggyakorlattal érintett fogyasztók
nagy száma megalapozza a befogadhatóságot az
adott ügyön túlmutató jogkérdés fennállása okán. E
körben hivatkozott a Kfv.VII.37.993/2020/2. számú
végzésben írtakra. Álláspontja szerint az előzetes
döntéshozatal kezdeményezése elengedhetetlen a
releváns uniós jogkérdés felmerülése folytán, így az
ügyleti döntés fogalmának értelmezéséhez szükséges
az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése.
Mivel a Kúria az utolsó fórum az eljárási rendben,
ezért köteles lett volna az Európai Unió Bírósághoz
fordulni.
E
körben
hivatkozott
a
Kfv.III.37.404/2015/4., Kfv.IV.37.979/2020/5. és
Kfv.IV.37.969/2020/9.
számú
ítéletekre.
Hangsúlyozta, hogy az alapvető jogainak sérelme is
felmerült, az alperes megsértette az Alaptörvény
XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes
eljáráshoz való jogát az eljárás elhúzódásával, mely
kérdésnek a Kúria Kf.II.37.959/2018/14. számú
ítéletében is jelentőséget tulajdonított.
Az ellenérdekű fél nyilatkozata
[21] Az alperes – mint a panaszos ellenérdekű fele –
nyilatkozatában a jogegységi panasz elutasítását
kérte. Előadta a panaszos álláspontjával szemben,
hogy a Kúria joggyakorlata töretlen és teljesen
konzekvens az ügyleti döntés határaival és a termék
lényeges tulajdonságával kapcsolatos kérdésekben, a
panaszos által hivatkozott három kúriai határozat
tényállása relevánsan eltér a jogegységi panasszal
támadott végzés alapját képező ügy tényállásától,
amelyet ügyenként kifejtve részletesen be is
mutatott.
[22] Az eljárásjogi kérdések kapcsán rámutatott, hogy a
Kúria a befogadás megtagadásáról a Kp. 118. § (1)
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bekezdés a) pont aa–ad) alpontjaiban foglalt
feltételek hiányában jogszerűen döntött, előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésére a magyar
és az uniós jog egységes alkalmazása miatt nem volt
szükség, a panaszos az alapvető jogainak sérelmét is
alaptalanul állította, mert az eljárási határidők
betartásra kerültek.
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A Jogegységi Panasz Tanács döntése és annak
jogi indokai
A jogegységi panasz alaptalan.
A Kúria a jogegységi panaszban előadottak alapján,
az ott hivatkozott Bszi. 41/B. § (1) bekezdése folytán
csak azt vizsgálhatja, hogy jogegységi panasznak
helye van-e, a Kúria jogegységi panasszal támadott
végzése jogkérdésben eltért-e a Kúria Bírósági
Határozatok Gyűjteményében közzétett, és a
panaszban megnevezett határozataitól.
A panaszos a jogegységi panaszát a Bszi. 41/B. § (1)
bekezdésére hivatkozással egyrészt arra alapította – a
Kp. 118. § (1) bekezdés b) pontja kapcsán –, hogy az
elsőfokú bíróság eltért a felülvizsgálati kérelemben is
már hivatkozott, a Kúria Kfv.III.37.421/2017/7.,
Kfv.III.37.276/2020/8. és Kf.IV.38.020/2019/9.
számú ítéleteiben foglalt jogértelmezéstől abban a
két jogkérdésben, hogy meddig terjednek az ügyleti
döntés fogalmának határai, illetve mikor tekinthető a
fogyasztók
számára
lényegesnek
egy
termékjellemző. A Kúria a jogkérdésekben való
eltérés hiányát a panaszolt végzésében tévesen
állapította meg, tévesen jutott arra a következtetésre,
hogy az általa hivatkozott ügyek tényállása
relevánsan eltér a jelen ügy tényállásától a felvetett
jogkérdésekben.
A Kúriának ezért vizsgálnia kellett, hogy az egységes
jogértelmezéstől eltérés megállapítható-e, az
ügyazonosság fennáll-e a panaszos által állított
ügyek kapcsán. A Kúria a Jpe.I.60.011/2021/3. és a
Jpe.I.60.002/2021/7. számú határozataiban már kitért
a jogegység és az ügyazonosság kérdésére. A
jogegység fogalmát az egyes eljárási törvények nem
definiálják, a Bszi. jogegységi eljárásra és jogegységi
panasz eljárásra vonatkozó rendelkezéseiből, annak
egyes eseteire vonható le – negatív oldalról –
következtetés, melynek értelmében a jogegység
hiányát a korábbi döntéstől való indokolatlan eltérés
okozza. A jogegység követelménye tehát sohasem
absztrakt, hanem mindig konkrét ügyekhez,
jogértelmezéshez köthető, az csak meghatározott és
megjelölt bírói döntések tekintetében merülhet fel.
Sem a Bszi., sem más jogszabályok nem
rendelkeznek a jogegység alapvető feltételéről, a
döntések jogi egybevethetőségéről. A jogegység
leggyakrabban anyagi jogi kérdés, mivel azt kell
biztosítani, hogy a bíróságok hasonló ügyeket
ugyanolyan tartalommal döntsenek el. A jogegység
követelményén belül tehát az az elvárás, hogy
ugyanazon
jogkérdést
felvető
ügyekben
(ügyazonosság) a jogértelmezés is azonos legyen. Ha
nincs meg az ügyek közötti azonosság, mert eltérő
hátterűek a bírói döntések, akkor sem jogilag, sem
tágabb értelemben nem értelmezhető a jogegység.
A jogegység követelménye megköveteli annak
vizsgálatát, hogy mikor áll fenn az ügyek (bírói
döntések) közötti azonosság. Az ügyazonosság több
tényező által befolyásolt, összetett jogfogalom,
amelyet mindig esetről esetre kell vizsgálni. Ennek
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során szigorúan kell venni az összehasonlított bírói
döntésekben az alkalmazott anyagi jogszabály
egyezőségét (hatály, normatartalom) és a
jogértelmezés szempontjából releváns tények
lényegi hasonlóságát, továbbá közigazgatási perben
– a kérelemhez kötöttség és a közigazgatási ügy
tárgya által meghatározott vizsgálat miatt – a
hatósági, a kereseti és a felülvizsgálati kérelem
ténybeli és jogi azonosságot befolyásoló elemeit.
Nincs ügyazonosság: eltérő anyagi jogi hátterű,
azonos anyagi jogi háttér mellett eltérő kérelmet
tartalmazó vagy azonos anyagi jogi háttér mellett
eltérő tényállású közigazgatási ügyek és annak
alapján indult közigazgatási jogviták között. Alappal
kérdőjelezhető meg az ügyazonosság továbbá:
azonos anyagi jogi háttér mellett eltérő kereseti vagy
eltérő felülvizsgálati érvelés esetén.
[28] Lényeges elvi tétel továbbá, hogy a Kúria a
jogegységi panasz eljárásban az ítélkező tanács által
megállapított tényállást nem bírálhatja felül, mivel ez
az eljárás nem jelent egy újabb teljes körű
jogorvoslatot, a vizsgálat csak a közzétett és az
ítélkező tanács által meghozott döntések
jogkérdésben való eltérésére szorítkozik.
[29] A Kúria álláspontja szerint a jogegységi panaszt
előterjesztő féltől elvárható, épp a jogintézmény
sajátos jellege és a kötelező jogi képviselet okán,
hogy a támadott döntés és a közzétett kúriai
döntés(ek) közötti ügyazonosságot bemutassa, annak
fennállását részletesen indokolja, a jogkérdésben
való eltérést a kezdeményező pontosan megjelölje, és
panaszában állítson fel párhuzamot a jogkérdés
szempontjából releváns tények, alkalmazandó
jogszabályok, az eljárás kereteit meghatározó
kérelmi elemek hasonlóságára utalva, továbbá
mutassa be, hogy a közzétett döntésekben milyen
elvi megállapítás került rögzítésre, ugyanezen
jogkérdésben milyen álláspontot fogadott el az
ítélkező tanács és indokolja meg, miben látja a
közzétett és támadott kúriai döntés közötti eltérést.
Nem megfelelő az érvelés, ha az nem a közzétett
kúriai döntésre, hanem annak kezdeményezői
értelmezésére koncentrál, és ezzel elszakad a kúriai
döntés elvi magjától. Az ügyazonosság lényeges
elemeinek vagy az ezzel kapcsolatos jogi érvelés
hiánya esetén sikerrel nem állíthatja a
kezdeményező, hogy az ítélkező tanács jogegységet
sértő módon járt el. Ebben az esetben a jogegységi
panaszt a Bszi. 41/C. § (3) bekezdése alapján el kell
utasítani.
[30] A Kúria jelen ügyben – a befogadást megtagadó
végzést a Jpe.I.60.001/2020/2. számú határozat [13]
bekezdésében foglaltak miatt tekintette a
Bszi. 41/B. § (1) bekezdése szerinti határozati körbe
tartozó döntésnek, és a megtagadó végzés
indokolására figyelemmel, valamint a jogegységi
panasz nyomán – azt vizsgálhatta, hogy a kérelmező
által a felülvizsgálati kérelemben felhívott kúriai
döntések
(Kfv.III.37.421/2021/7.,
Kfv.III.37.276/2020/8., Kf.IV.38.020/2019/9.) és a
panasszal támadott végzés alapjául szolgáló ügy
közötti ténybeli eltérés jelentőségét jól ítélte-e meg
az ítélkező tanács. Amennyiben ugyanis az ügyek az
azonos jogi háttér mellett eltérő tényállásúak, azaz a
jogkérdés elbírálása szempontjából a releváns
tényállási elemek nem összevethetőek, nincs
ügyazonosság – vö. [29] bekezdés – és az ítélkező
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tanács a közzétett kúriai döntésektől jogkérdésben
való eltérés hiányára tekintettel okszerűen tagadta
meg a felülvizsgálati kérelem befogadását.
[31] E vizsgálat elvégzése előtt lényeges rámutatni arra és
szükséges hangsúlyozni azt is, hogy az Fttv. tiltja a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, ezen belül
a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak számos
megvalósulási formáját szabályozva tilalmazza
ezeket a magatartásokat. A megtévesztő
kereskedelmi gyakorlat számos megvalósulási
formájából adódóan különösen figyelemmel kell
lenni arra, hogy a tényállási elemek eltérősége okán
ügyazonosság nem állapítható meg, egy-egy – eltérő
tényállású – ügyben hozott ítéletből kiragadott
mondatra, ítéleti megállapításra ügyazonosság a
tényállásbeli vagy anyagi jogi azonosság hiányában
megalapozott jogegységi panasz nem alapítható.
[32] A panaszos által hivatkozott Kfv.III.37.421/2017/7.
számú ítéletben foglalt tényállás szerint az Fttv. 7. §
(1) bekezdésében foglalt megtévesztő mulasztás és
ezáltal az Fttv. 3. § (1) bekezdésébe ütköző
magatartás az alperes által arra tekintettel került
megállapításra, hogy a felperes a kereskedelmi
kommunikációiban nem adott tájékoztatást arról a
fogyasztók számára, hogy az új tarifacsomagra való
áttérés esetén a feltöltés előtt meglevő,
ügyfélszámlán rendelkezésre álló egyenleg is lejár a
feltöltést követő 30. napon, eltérően az Általános
Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)
szerinti általános szabálytól, a korábban még akár
365 napig is biztosított, az új feltöltés időszakával
meghosszabbodó egyenlegfelhasználási időszakhoz
képest. A Kúria ítéletben kifejtett álláspontja szerint
az észszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben
általában
elvárható
figyelmességgel
és
körültekintéssel eljáró fogyasztótól sem várható el,
hogy az ügyleti döntése meghozatalát megelőzően az
ÁSZF szabályait felkutassa. Lényegesnek ítélte az
egyenlegfelhasználási időre vonatkozó szabály
feltüntetését a kereskedelmi gyakorlatban, mert
tarifaváltás esetén, ha a fogyasztó figyelmét nem
hívják fel arra, hogy a korábbi egyenlegfelhasználási
idő számítására, meghosszabbodására irányadó
szabály eltérően alakul, akkor azzal a várakozással
veszi igénybe az új tarifacsomagot, hogy a korábbi
egyenlege a 30 nap eltelte után nem veszik el. Ez az
információ azonban mivel nem a reklámozott termék
lényeges tulajdonsága, hanem a tarifaváltás
költségére vonatkozó információ, azokban a
közvetlen
vásárlásra
felhívást
tartalmazó
kereskedelmi kommunikációkban bír jelentőséggel,
ahol egy kód elküldésével azonnali ügyletkötésre
kerülhet sor. Ebben az esetben az ügyleti döntés
meghozatala során jelentős információ a korábbi
feltöltések 30 nap utáni elvesztése. A megtévesztésre
alkalmasság tehát vásárlásra felhívás esetén olyan,
nem a termék (a tarifacsomag) lényeges
tulajdonságára vonatkozó információ elhallgatása
kapcsán került megállapításra, amely információ
elhallgatása önmagában még a vásárlásra felhívásnak
nem minősülő kereskedelmi kommunikáció esetén
nem jogellenes, mert a fogyasztó számára ez az
információ a szerződéskötési folyamat során
megfelelően megismerhető.
[33] A fenti ítélet tényállását összevetve a panaszolt
végzés alapjául szolgáló ügy tényállásával,
megállapítható, hogy kizárt az ügyazonosság
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fennállása. Az Fttv. rendszerében a vásárlásra
felhívás külön szabályozás alá esik. A felhívott
ügyben a vásárlásra felhívás kapcsán a
megtévesztésre alkalmasságra nem a termék
lényeges tulajdonsága kapcsán tettek megállapítást.
A jelen ügyben – ettől az ügytől eltérően – a vizsgált
kereskedelmi kommunikáció nem vásárlásra felhívás
volt, továbbá a megtévesztés a termék lényeges
tulajdonsága vonatkozásában került megállapításra,
ezért megállapítható, hogy eltérő a két ügy
tényállása, eltérő az anyagi jogi jogkérdés is.
A panaszos által hivatkozott további, a
Kfv.III.37.276/2020/8. számú ítéletben rögzített
tényállás szerint az alperes azért marasztalta el a
légifuvarozó céget, mert az nem tájékoztatta az
utasait arról, hogy az adott járaton – az
üzletszabályzattól eltérően – nem minden utasnak
szállítják el a csomagját. A megtévesztő mulasztás
okán a felperessel szemben az Fttv. 7. § (1)
bekezdésének megsértése okán fogyasztóvédelmi
bírság került kiszabásra. A Kúria megállapítása
szerint az online jegyvásárlás folyamata vásárlásra
felhívásnak minősül, melynek során az az
információ, hogy repülésbiztonsági okból a
poggyász másik járaton kerülhet elszállításra, nem az
áru lényeges jellemzője, ezért nem tekinthető az Fttv.
7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti jelentős
információnak, emiatt az Fttv. 7. § (1) bekezdésének
megsértése nem állapítható meg.
Ebben a panaszos által hivatkozott második ügyben
is – eltérően a jogegységi panasszal érintett ügytől –
vásárlásra felhívás és annak kapcsán az áru lényeges
jellemzője volt a vizsgálat és az ügy tárgya, amely
szintén eltérő volt a jelen ügy tényállásától, az anyagi
jogi jogkérdéstől.
A harmadikként hivatkozott Kf.IV.38.020/2019/9.
számú ítéletben foglalt tényállás szerint az alperes azt
állapította meg egy háztartási vegyipari terméket
gyártó cégnek a tisztítószer termék kampánya
kapcsán, hogy a kereskedelmi kommunikációban a
saját vásárlás révén történő támogatás ígérete
lényeges volt a fogyasztónak, alkalmas lehetett a
fogyasztói vásárlás ösztönzésére, azáltal pedig, hogy
végül a fogyasztó vásárlása nem került figyelembe
vételre, a döntés torzítására is. A felperes nem a
szakmai gondosság követelményének megfelelően
járt el, megsértette az Fttv. 3. § (2) bekezdését. A
Kúria – az alperestől eltérően – az Fttv. 3. §(2)
bekezdésnek megsértését nem állapította meg.
Ebben a harmadik ügyben a szakmai gondosság
kérdése volt az ügy tárgya, amely szintén eltért a
jelen ügy tárgyától.
Mindezekre figyelemmel, ügyazonosság hiányában a
panaszos által állított jogkérdésben való eltérés nem
volt megállapítható. A panaszos mindezek alapján
alaptalanul állította a befogadásra vonatkozó
szabályok tekintetében a jogkérdéstől való eltérést, a
Kp. 118. § (1) bekezdés b) pontjának megsértését. A
Kúria a befogadás tárgyában hozott döntése során a
panaszos által hivatkozott három közzétett
határozattól jogkérdésben való eltérés hiányát – az
érintett
határozatok
összevetését
a
Jpe.I.60.029/2021/9. számú határozatban írtaknak
megfelelő terjedelemben lefolytatva – jogszerűen
állapította meg.
A panaszos másrészt a Kp. 118. § (1) bekezdés a)
pont aa)–ad) alpontjaihoz kapcsolódóan is állította a
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Bszi. 41/B. § (1) bekezdés sérelmét, mert a Kúria a
befogadást megtagadó végzésében eltért a Kp. 118. §
(1) bekezdés a) pont aa–ad) alpontjaiban foglalt,
befogadásra
vonatkozó
szabályok
esetén
alkalmazandó, közzétett gyakorlatától.
[40] A Bszi. 41/B. § (1) bekezdésére hivatkozással
benyújtott jogegységi panasz esetében csak az
vizsgálható, hogy
− történt-e hivatkozás a felülvizsgálati kérelemben
a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való
eltérésre;
− van-e ténylegesen eltérés a Kúria közzétett
határozatától (eltérés esetén arra vonatkozóan
van-e indokolás a kúriai határozatban, hogy miért
tért el a korábban hivatkozott kúriai határozatban
foglalt jogkérdéstől).
[41] Az egyes, a Kp. 118. § (1) bekezdés a) pontjához
tartozó
befogadási
okokhoz
kapcsolódóan
előterjesztett
jogegységi
panasz
kapcsán
elmondható, hogy azokhoz általánosságban
megfogalmazott értelmezés és alkalmazási kör
társul. A Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja
esetén befogadási ok a joggyakorlat egysége vagy
továbbfejlesztése biztosításának szükségessége. A
Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja esetén a
befogadás alapja a felvetett jogkérdés különleges
súlya, illetve társadalmi jelentősége. Ezek az okok
csak az általános zsinórmérce alapul vételével
ítélhetők meg. A közigazgatási perekben is
alkalmazható elveket tartalmazó, a felülvizsgálat
engedélyezésével kapcsolatos egyes kérdésekről
szóló 1/2021. (VII. 12.) PK véleményben is
általánosságban megfogalmazott befogadási mérce
adott ügyre való alkalmazása nem alapozhat meg
jogegységi panaszt, nem tekinthető jogkérdésnek. A
Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja esetén
az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali
eljárásának szükségessége a befogadási ok. Ennek
megítélése szorosan összefügg az alapul fekvő
jogvitában eldöntendő jogkérdéssel, amelynek
helyes vagy helytelen megítélése a befogadás
megtagadása ellen benyújtott jogegységi panasz
kapcsán nem vizsgálható, mert az az ügy érdemi
elbírálását feltételezné. Önmagában az a hivatkozás,
hogy a végső bírói fórumnak az Európai Unió
Bíróságához kell fordulnia, ha az az uniós jog
egységes alkalmazása miatt szükséges, szintén egy
általánosan megfogalmazott tétel, amely nem
egyediesíthető a jogkérdésben való eltérés
értelmezéséhez. A Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti befogadási ok esetén az alapvető
eljárási jog sérelmének a valószínűsítés szintjén kell
fennállnia, az ügy érdemére kiható egyéb eljárási
szabályszegésnek pedig majdhogynem, hogy
nyilvánvalóan fennállónak kell látszania. Ennek
eldöntése a felülvizsgálati bíróság hatásköre,
jogegységi panaszban ennek felülbírálata nem
lehetséges a Bszi. 41/B. § (1) bekezdés keretei között.
[42] Mindezek mellett további feltétel a Bszi. 41/B. § (1)
bekezdése alapján, hogy a panaszos jogkérdésben
való eltérésre már a felülvizsgálati kérelemben
hivatkozzon. A jogegységi panasszal érintett ügyben
megállapítható, hogy a panaszos – e körben – a
befogadásra vonatkozó szabályok tekintetében a
felülvizsgálati kérelmében nem hivatkozott
jogkérdéstől való eltérésre, de nem is tudott, mert a
Bszi. 41/B. § (1) bekezdése értelmében a
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jogkérdéstől való eltérés a befogadást megtagadó
végzés esetében arra vonatkozik, hogy a befogadás
megtagadására a Kp. 118. § (1) bekezdés a)
pontjához tartozó alpontok jogszerű alkalmazásával
került sor vagy más befogadást megtagadó
végzésekben foglalt döntéshez (mint jogkérdéshez)
képest eltérően. A Bszi. 41/B. § (1) bekezdése
szerinti követelmény, más befogadást megtagadó
végzésre már a felülvizsgálati kérelemben történő
hivatkozás, nem teljesíthető, az nem a fél álláspontját
támasztaná alá, a befogadásról szóló végzést pedig
nem kell közzétenni a BHGY-ben, ez okból arra nem
történhet hivatkozás. Mindezek alapján a Kúria
álláspontja szerint a Kp. 118. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti befogadási okokra alapított befogadás
megtagadásáról szóló végzés elleni jogegységi
panasz nem tud megfelelni a Bszi. 41/B. § (1)
bekezdésében foglalt feltételeknek.
A fentiekben kifejtettek alapján a Bszi. 41/B. § (1)
bekezdésében írt feltétel hiányában a jogegységi
panasz a Kp. 118. § (1) bekezdés a) pontjához tartozó
befogadási okokhoz kapcsolódóan nem volt
érdemben vizsgálható.
[43] Mindezek alapján a Kúria a jogegységi panaszt a
Bszi. 41/D. § (3) bekezdése alapján elutasította.
Záró rész
[44] A jogegységi panasz elbírálásával összefüggésben
költség a panaszos részéről a jogegységi panasz
eljárás megfizetett illetékének összegében merült fel,
amelyet a panasza alaptalansága folytán viselnie kell
a Bszi. 41/C. § (2) bekezdésére és 41/D. § (4)
bekezdésére figyelemmel.
[45] A határozat ellen sem a Bszi., sem más jogszabály
nem biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2022. február 21.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Márton Gizella s.k. előadó bíró, Böszörményiné
dr. Kovács Katalin s.k. bíró, Dr. Farkas Katalin s.k.
bíró, Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, Dr. Gyarmathy Judit
s.k. bíró, Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna s.k. bíró,
Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró, Molnár Ferencné
dr. s.k. bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró,
Dr. Orosz Árpád helyett Dr. Varga Zs. András s.k. a
tanács elnöke, 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,
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
A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.I.60.023/2021/11. számú határozata
Rendelkező rész:
A Kúria a felperes jogegységi panaszát elutasítja.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás
[1] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei
Adó- és Vámigazgatósága a 2011. január 1. és 2011.
december 31. közötti időszakra a felperesnél (amely
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

cég a jogegységi panaszt előterjesztette, ezért a
továbbiakban: panaszos) általános forgalmi adó (áfa)
adónemben bevallások utólagos vizsgálatára
irányuló ellenőrzést rendelt el, a megbízólevelet a
panaszos 2012. augusztus 9-én vette át.
Az elsőfokú hatóság az ellenőrzés eredményeként
2016. szeptember 22-én döntött, a határozat száma1
számú határozatával a felperest 120 048 000 forint
adóhiánynak minősülő adókülönbözet, 60 024 000
forint adóbírság, valamint 34 111 000 forint
késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte, továbbá
32 092 000 forint következő időszakra átvihető
követelés különbözetet állapított meg.
A fellebbezés folytán eljárt alperes (e hatóság a
jogegységi panasz eljárásban a továbbiakban:
ellenérdekelt fél) a 2016. december 13. napján kelt
határozat száma2 számú határozatával az elsőfokú
határozatot helybenhagyta. A határozatot a panaszos
2016. december 15-én vette át. Az ellenérdekelt fél
szerint a panaszos által kilenc gazdasági társaságtól
befogadott számlák hiteltelenek, ezért az azokon
szereplő áfát a panaszos jogosulatlanul helyezte
levonásba.
A panaszos által kezdeményezett közigazgatási
perben az elsőfokú bíróság a 2017. október 3-án
meghozott 14.K.27.243/2017/7. számú ítéletével az
ellenérdekelt fél határozat száma2 számú határozatát
– kiadmányozási hiba miatti semmisség folytán –
hatályon kívül helyezte és a másodfokú hatóságot új
eljárásra kötelezte. Az elsőfokú bíróság ítéletét az
ellenérdekelt fél részére 2017. október 3-án, a
panaszos részére 2017. október 5-én kézbesítette.
Az ellenérdekelt fél felülvizsgálati kérelme alapján
eljárt Kúria a Kfv.I.35.724/2017/5. számú
végzésével – a felülvizsgálati kérelem visszavonása
folytán – az ügy iratait az elsőfokú bíróságnak
visszaküldte.
Az ellenérdekelt fél a megismételt eljárásban a 2018.
április 11. napján kelt, a panaszosnak 2018. április
13-án kézbesített határozat száma3 számú
határozatával az elsőfokú adóhatóság határozat
száma1 számú határozatát ismételten helybenhagyta.
A panaszos keresetében a határozat száma1 számú
elsőfokú és a határozat száma3 számú másodfokú
adóhatározat bíróság általi felülvizsgálatát kérte.
Álláspontja szerint a másodfokú határozat
meghozatalakor az adómegállapításhoz való jog
elévült.
Az adóhatóság alkalmazta eljárásában az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: régi Art.) elévülést szabályozó
164. §-át. E § (1) bekezdésének első mondata a régi
Art. 2004. január 1-jei hatályba léptetése és a 2018.
január 1-jével történt hatályon kívül helyezése
közötti időszakban nem módosult, a változatlan
tartalmú
rendelkezés
szerint:
„Az
adó
megállapításához való jog annak a naptári évnek az
utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el,
amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett
volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az
adót meg kellett volna fizetni.”
A jogalkotó a régi Art. elévülést szabályozó
164. §-át – a panaszossal szembeni adóigazgatási
eljárás megindítását, 2012. augusztus 9-ét
megelőzően – 2012. január 1-jei hatállyal, az egyes
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel (a
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továbbiakban: régi Art.-t Mód.tv.) módosította. A
régi Art.-t Mód.tv. 347. §-a szerint a régi Art. 164. §
(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az adó megállapításához való jog elévülése 6
hónappal meghosszabbodik
a) egy alkalommal, ha a felettes adóhatóság a
másodfokú eljárás keretében, vagy
b) a felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős
miniszter vagy a NAV felügyeletére kijelölt
miniszter felügyeleti intézkedés keretében, illetve
c) az adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata
során a bíróság új eljárás lefolytatását rendeli el.”
A régi Art.-t Mód.tv. a 359. §-ával továbbá a régi
Art.-be iktatta a 189. §-t. A régi Art. 2012. január 1jétől hatályos 189. § (2) bekezdése előírta, hogy a
régi Art.-t Mód.tv.-nyel megállapított 164. § (13)
bekezdését a 2012. január 1-jén vagy azt követően
indult eljárásokban kell először alkalmazni.
A jogalkotó 2012. január 1-jei hatállyal a régi Art.
elévülést szabályozó 164. § (1) bekezdését is
módosította a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi
bűncselekményekkel összefüggő módosításáról
megalkotott 2011. évi LXIII. törvény 8. § (4)
bekezdésével, a továbbiakban a régi Art. hatályon
kívül helyezéséig (2018. január 1-jéig) a 164. § (1)
bekezdése nem változott.
A régi Art. 2012. január 1-től hatályos 164. § (1)
bekezdése szerint: „Az adó megállapításához való
jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított
5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást,
bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás,
bejelentés hiányában az adót meg kellett volna
fizetni. Az elévülés hat hónappal meghosszabbodik,
ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor, illetve
a költségvetési támogatás igénylésekor az
adómegállapításhoz,
illetve
a
költségvetési
támogatás igényléséhez való jog elévüléséig
kevesebb mint hat hónap van hátra.”.
A régi Art. – változatlan normaszöveggel – az
elévülés nyugvását szabályozta a 164. § (5)
bekezdésében: „Ha az adóhatóság határozatát a
bíróság felülvizsgálja, a másodfokú adóhatósági
határozat jogerőre emelkedésétől a bíróság
határozatának jogerőre emelkedéséig, felülvizsgálati
kérelem esetén a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig
az adó megállapításához való jog elévülése
nyugszik.”
A régi Art.-t a jogalkotó 2018. január 1-jével
hatályon kívül helyezte.
Az elsőfokú bíróság a 2018. december 12. napján kelt
101.K.27.459/2018/20.
számú
ítéletével
az
ellenérdekelt fél határozatát az elsőfokú határozatra
is kiterjedően megsemmisítette, megállapítva, hogy a
megelőző perben a semmisségi ok fennállása miatt
hatályon kívül helyezett másodfokú határozathoz – a
meghozatalára visszamenőleges hatállyal – nem
fűződött joghatás, ezért az adómegállapításhoz való
jog elévült.
A Kúria a 2020. február 6-án kelt
Kfv.V.35.143/2019/8. számú végzésével az elsőfokú
bíróság 101.K.27.459/2018/20. számú ítéletét
hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróságot új
eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Jogi
álláspontja szerint az ellenérdekelt fél határozata
abból az okból, amelyet a jogerős ítélet tartalmaz,
nem jogszabálysértő, az adóhatóságnak az Art.
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elévülés
nyugvásának,
meghosszabbodásának
szabályait akkor is alkalmaznia kell, ha új eljárásra
kötelezésével határozatát a bíróság kiadmányozási
hiba miatt semmissé nyilvánította, a régi Art.
elévülésre vonatkozó szabályai a bírósági
felülvizsgálat
eredményeként
megállapított
semmisség esetében sem hagyhatók figyelmen kívül.
Az új eljárásban az elsőfokú bíróságnak a Kúria
jogértelmezése alapján kell eljárnia, az elévülés
nyugvásának és meghosszabbodásának számítása
után, amennyiben azt állapítja meg, hogy az
ellenérdekelt fél elévülési határidőn belül hozta meg
a határozatát, a további kereseti kérelmeket
teljeskörűen el kell bírálnia.
A Debreceni Törvényszék a megismételt eljárásban
meghozott,
kijavított
101.K.701.692/2020/16.
számún jogerős ítéletével a határozat száma1 számú
elsőfokú és a határozat száma3 számú másodfokú
határozatot – új eljárás elrendelése nélkül –
megsemmisítette.
Indokolása
szerint
az
adómegállapításhoz
való
jog
elévült,
a
Kfv.I.35.724/2017. számú felülvizsgálati eljárás
miatt az adó megállapításának joga a régi Art. 164. §
(5) bekezdése alapján nem nyugodott, mivel az
ellenérdekelt fél felülvizsgálati kérelmének
visszavonása folytán a Kúria érdemi döntést nem
hozott. Az elsőfokú bíróság alkalmazta ugyanakkor a
régi Art. elévülés meghosszabbodását szabályozó
164. § (13) bekezdését is.
A jogerős ítélet ellen mindkét fél felülvizsgálati
kérelmet terjesztett elő.
A panaszos álláspontja szerint az elévülési időnek a
2012. január 1-jétől hatályos, az Art. 164. § (13)
bekezdése c) pontja szerinti 6 hónapos
meghosszabbodása jelen ügyben a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Jat.) 2. § (2) bekezdése értelmében nem
alkalmazható, mert az adóhatóság 2011. évet vonta
ellenőrzés alá, és az utóbb hatályba lépett, elévülésre
vonatkozó anyagi jogi rendelkezés – az
alkalmazhatósága folytán – visszamenőleges hatályú
jogalkotás, illetőleg visszamenőleges hatályú
jogalkalmazás valósulna meg.
Az ellenérdekelt fél azt adta elő, hogy az elsőfokú
bíróság tévesen értelmezte és alkalmazta a régi Art.
elévülést szabályozó 164. § (1), (5) és (13)
bekezdésekben foglalt rendelkezéseket.

A Kúria jogegységi panasszal támadott végzése
[21] A Kúria a 2021. június 3. napján kelt
Kfv.I.35.480/2020/14.
számú
végzésével
a
Debreceni Törvényszék – 101.K.701.692/2020/16.
számú végzéssel kijavított – 101.K.701.692/2020/6.
számú ítéletét hatályon kívül helyezte, az elsőfokú
bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat
hozatalára utasította.
[22] Indokolása szerint az elsőfokú bíróság az elévülés
időszakának számolása során figyelmen kívül
hagyta, hogy az ellenérdekelt fél részéről első
alkalommal meghozott határozat száma2 számú
másodfokú határozat 2016. december 16-án
emelkedett jogerőre, amikor az elévülési idő még
nem telt el, abból a vizsgálat alá vont 2011. január –
november havi áfa bevallások vonatkozásában
megmaradt 15 nap, a 2011. december 1–31.
időszakra pedig 1 év 15 nap.
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A határozat száma2 számú határozat bírósági
felülvizsgálatának időtartama alatt az elévülés a régi
Art. 164. § (5) bekezdése alapján nyugodott 2017.
október 3-ig.
Az elsőfokú bíróság a 14.K.27.243/2017/7. számú
ítéletével a határozat száma2 számú másodfokú
határozatot hatályon kívül helyezte az ellenérdekelt
felet új eljárásra kötelezve, ezért a régi Art. 164. §
(13) bekezdése szerint az adó megállapításához való
jog elévülése 6 hónappal meghosszabbodott.
A 2011. január–november havi áfa bevallás
vonatkozásában a 15 nap, az elévülés nyugvása,
illetve a 6 hónap figyelembe vételével az
adómegállapítási jog elévülése 2018. április 18-án, a
2011. december havi áfa bevallásra az 1 év 15 nap,
az elévülés nyugvása illetve a 6 hónap figyelembe
vételével 2019. április 18. napján következett be.
Az ellenérdekelt fél a megismételt eljárásban
meghozott határozat száma3 számú másodfokú
határozatát a felperessel az elévülési időn belül,
2018. április 13-án közölte, az adómegállapításhoz
való jog tehát nem évült el.
[23] A Kúria – az Alkotmánybíróság 35/2019. (XII. 31.)
AB, 55/1994. (XI. 10.) AB, IV/1698/2019. AB
számú határozataiban foglaltakra is figyelemmel –
megállapította, alaptalan a panaszos hivatkozása,
hogy az elévülési idő 6 hónappal történő
meghosszabbodását előíró, a régi Art. 2012. január 1jén hatályba lépett 164. § (13) bekezdés c) pontjának
a 2011. évre való alkalmazása sérti a Jat. 2. § (2)
bekezdését, a visszaható hatályú hátrányos
jogalkotás, illetve jogalkalmazás tilalmát és a
jogállamiság részét képező jogbiztonság elvét.
[24] Kifejtette végzésének [43] bekezdésében, hogy az
ügyben az adó utólagos megállapítása a 2012.
augusztus 9-én indult ellenőrzést követő hatósági
eljárás keretében történt, a keresetlevél 2016-ban
került előterjesztésre, így a régi Art. 164. § (13)
bekezdése c) pontjának tényleges vagy azonnali
visszaható hatályáról nincs szó. Figyelemmel arra,
hogy a bírósági jogorvoslat igénybevételekor már
több éve hatályban lévő rendelkezés alapján
következett be az elévülés nyugvása, amely az
elsőfokú bíróság hatályon kívül helyező döntése
következtében folytatódott, majd meghosszabbodott,
a visszaható hatályú jogalkalmazás nem állapítható
meg az Art. 164. § (13) bekezdés c) pontjának és a
189. § (2) bekezdésének alkalmazásával
összefüggésben.
[25] A Kúria végzésének [43] bekezdése tartalmazza
továbbá, hogy „a perbeli ellenőrzési időszak első
része tekintetében az adómegállapításhoz való jog
elévülése a régi Art. 164. § (13) bekezdésének
hatályba lépése napján, 2012. január 1-jén kezdődött,
amely rendelkezést a régi Art. 189. § (2) bekezdése
értelmében a 2012. január 1-jén vagy azt követően
indult eljárásokban kell először alkalmazni”.
A jogegységi panasz és az ellenérdekelt fél
nyilatkozata
[26] A panaszos jogegységi panaszában a Kúria
Kfv.I.35.480/2020/14. számú végzésének a hatályon
kívül helyezését, a kúriai tanács új eljárásra, új
határozat hozatalára utasítását, azonnali jogvédelem
keretében a végzés halasztó hatályának elrendelését,
továbbá tárgyalás tartását kérte.
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[27] Álláspontja szerint a Kúria Kfv.I.35.480/2020/14.
számú végzése a régi Art. 164. § (1) bekezdésében
foglalt, az adójogi elévülés kezdő időpontját érintő
jogkérdésben eltért a Kfv.V.35.036/2012/7,.
Kfv.VI.35.810/2012/8.,
Kfv.I.35.472/2016/5.
számon közzétett kúriai döntésekben foglaltaktól
úgy, hogy az eltérésre az alsóbb fokú bíróságok
határozataiban nem került sor. Részletezte a
közzétett döntéseket, amelyek szerint is a régi Art.
164. § (1) bekezdése alapján az adómegállapításhoz
való jog elévülésének kezdő napja az adott év utolsó
napja, amely minden esetben december 31. és nem a
következő év január 1-je. A panasszal támadott
végzés [43] bekezdésére is hivatkozással kifejtette,
hogy az eltérés megbontotta a jogegységet, nem volt
indokolt.
[28] Ezt követően panaszának [33] bekezdésében a
jogegységi panasz jogalapját összekapcsolta az adó
megállapításához való jog elévülésének 6 hónappal
való meghosszabbodását szabályozó, a régi Art. 164.
§ (13) bekezdésének hatályba léptetésével, állítása
szerint, ha e törvényhely az ügyében nem lenne
alkalmazható, azaz nem kellene számolni az elévülés
meghosszabbodásával,
akkor
az
adómegállapításának joga 2011. január és november
közötti időszakra elévült volna.
[29] Az ellenérdekelt fél a jogegységi panasz elutasítását
kérte. Kifejtette, hogy a Kúria Kfv.I.35.480/2020/14.
számú végzése szerint, ahogyan a panaszos részéről
megjelölt három ítélet, továbbá a nyilatkozatában
általa hivatkozott tíz döntés szerint is, az adó
megállapításához való jog a naptári évnek az utolsó
napjától számított öt év elteltével évül el azért, mert
az év utolsó napján még nem áll be az elévülés, csak
az azt követő év első napján. Nincsen tehát olyan
ítélkezési
gyakorlat,
amely
a
Kúria
Kfv.I.35.480/2020/14.
számú
végzésében
kifejtettekkel ellentétes lenne, csak olyan ítélkezési
gyakorlat létezik, amelynek a Kúria végzése
megfelel.
[30] A panaszos 2021. szeptember 20-án az
Alkotmánybíróságon
alkotmányjogi
panaszt
terjesztett elő.
[31] A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa megállapította,
hogy a jogegységi panasz indítvány tartalmazta a
Bszi. 41/C. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi
követelményeket és az megfelelt a beadványokra
vonatkozó általános szabályoknak. A felperes
jogkérdésben való eltérésre hivatkozott, panaszát a
Bszi. 41/B. § (2) bekezdésére alapította és megjelölt
a BHGY-ben közzétett határozatokat is. A Bszi.
41/C. § (6) bekezdése szerinti visszautasítási ok sem
merült fel, így a tanács a jogegységi panaszt érdemi
elbírálásra alkalmasnak minősítette.
[32] A felperes azonnali jogvédelem iránti kérelmének a
Jogegységi Panasz Tanács helyt adott, és a
Jpe.I.60.023/2021/4. számú végzésével elrendelte a
jogegységi
panasz
halasztó
hatályát
a
Kfv.I.35.480/2020/14. számú végzés végrehajtása
tekintetében.
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának döntése
és annak jogi indokai
[33] A jogegységi panasz nem alapos.
[34] A jogegység követelményét az Alaptörvény 25. cikk
(3) bekezdése rögzíti, kimondva, hogy a Kúria
biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét.
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A Kúria e feladatát az ítélkezése során akkor teljesíti,
ha a közzétett kúriai döntéseiben elfogadott
jogértelmezést, elvi megállapítást (ratio decidendit)
az azonos ügyekben követi.
A jogegység fogalmát – ahogyan azt a Kúria a
Jpe.I.60.002/2021/7., Jpe.I.60.005/2021/5. számú
határozataiban kifejtette – 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
jogkérdésben való indokolatlan eltérés okozza. A
jogegység követelménye tehát sohasem absztrakt,
hanem mindig konkrét ügyekhez, jogértelmezéshez
köthető, az csak meghatározott és megjelölt bírói
döntések tekintetében merülhet fel. Sem a Bszi., sem
más jogszabályok nem rendelkeznek a jogegység
alapvető
feltételéről,
a
döntések
jogi
egybevethetőségéről. A jogegység elsősorban anyagi
jogi kérdés, mivel azt kell biztosítani, hogy a
bíróságok azonos ügyeket ugyanolyan tartalommal
döntsenek el. A jogegység követelményén belül tehát
az az elvárás, hogy ugyanazon ügyekben 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.
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa e határozataiban
már rámutatott, a jogegység követelménye feltételezi
annak vizsgálatát, hogy mikor áll fenn az ügyek
(bírói döntések) közötti azonosság. Az ügyazonosság
több tényező által befolyásolt, összetett jogfogalom,
amelyet mindig esetről esetre kell vizsgálni. Ha a
döntések jogkérdésben való hasonlóságát vizsgálja a
Kúria, szigorúan kell venni az összehasonlított bírói
döntésekben az alkalmazott anyagi jogszabály
egyezőségét (hatály, normatartalom) és a
jogértelmezés szempontjából releváns tények
azonosságát, továbbá közigazgatási perben – a
kérelemhez kötöttség és a közigazgatási ügy tárgya
által meghatározott vizsgálat miatt – a hatósági, a
kereseti és a felülvizsgálati kérelem ténybeli és jogi
azonosságot befolyásoló elemeit.
Rögzíteni szükséges továbbá a jogegységi panasz
eljárások azon lényeges elvi tételét, hogy a Kúria a
jogegységi panasz eljárásban az ítélkező tanács által
megállapított tényeket és önmagában a jogértelmezés
helytállóságát nem bírálhatja felül, mivel ez az
eljárás nem jelent egy újabb teljes körű jogorvoslatot.
A vizsgálat csak már közzétett és az ítélkező tanács
által meghozott döntések jogkérdésben való
eltérésére szorítkozik.
A Kúria álláspontja szerint a jogegységi panaszt
előterjesztő féltől elvárható, épp a jogintézmény
sajátos jellege és a kötelező jogi képviselet okán,
hogy a támadott döntés és a közzétett kúriai
döntés(ek) közötti ügyazonosságot bemutassa, annak
fennállását részletesen indokolja, a jogkérdésben
való eltérést a kezdeményező pontosan megjelölje, és
panaszában állítson fel párhuzamot a jogkérdés
szempontjából releváns tények, alkalmazandó
jogszabályok, az eljárás kereteit meghatározó
kérelmi elemek hasonlóságára utalva, továbbá
mutassa be, hogy a közzétett döntésekben milyen
elvi megállapítás került rögzítésre, ugyanezen
jogkérdésben milyen álláspontot fogadott el az
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ítélkező tanács és indokolja meg, miben látja a
közzétett és támadott kúriai döntés közötti eltérést.
Nem megfelelő az érvelés, ha az nem a közzétett
kúriai döntésre, hanem annak kezdeményezői
értelmezésére koncentrál, és ezzel elszakad a kúriai
döntés elvi magjától. Az ügyazonosság lényeges
elemeinek vagy az ezzel kapcsolatos jogi érvelés
hiánya esetén sikerrel nem állíthatja a
kezdeményező, hogy az ítélkező tanács jogegységet
sértő módon járt el. Ebben az esetben a jogegységi
panaszt a Bszi. 41/C. § (3) bekezdése alapján el kell
utasítani.
A panaszos a Bszi. 41/B. § (2) bekezdésére
alapítottan terjesztette elő jogegységi panaszát,
amely szabályozás 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 jogegységi panaszában a panaszos azt állította,
hogy az ítélkező tanács Kfv.I.35.480/2020/14. számú
végzése azért sérti a jogegységet, mert az
adómegállapítási jog elévülésének a régi Art. 164. §
(1) bekezdésében szabályozott kezdő időpontját a
Kfv.V.35.036/2012/7,.
Kfv.VI.35.810/2012/8.,
Kfv.I.35.472/2016/5. számon közzétett kúriai
döntésekben foglaltaktól eltérően határozta meg.
A Kúria vizsgálta e döntésekben a releváns
tényállást, az adómegállapítási jog elévülése kezdő
időpontját szabályozó Art. 164. § (1) bekezdés első
mondatának jogértelmezését és azt követő
alkalmazását, az ügyazonosságot, továbbá, hogy a
támadott döntés sérti-e a jogegységet.
Az elévülés jogintézményét a Polgári Törvénykönyv
(1959. évi IV. törvény, 2013. évi V. törvény)
szabályozza, a régi Art. (illetve az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény) pedig az
adójogviszonyokra specializálva alkalmazza. Az
igényérvényesítés
során
az
időmúlás
jogkövetkezménye lehet a jogvesztés vagy az
elévülés. Főszabályként azok a határidők jogvesztők,
amelyekhez jogszabály ilyen joghatást fűz. Az
elévülés megszünteti a jogosultság bírósági úton
történő érvényesíthetőségét, az elévült követelés
állami kényszer útján való kikényszerítésére a
továbbiakban nincs lehetőség. Az elévülésnek, mivel
határidőhöz kötött, van kezdő időpontja. A régi Art.
164. § (1) bekezdés első mondata szerint az adó
megállapításához való jog annak a naptári évnek az
utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el,
amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett
volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az
adót meg kellett volna fizetni. A jogalkotó
meghatározása egyértelmű: a naptári év utolsó
napjától számítódik az elévülés.
Helytállóan fejtette ki az ellenérdekelt fél
nyilatkozatában, hogy az elévülés azért a naptári év
utolsó napján kezdődik, mert az 5. év utolsó napján
még nem áll be. A régi Art. 5. § (1) bekezdése alapján
– e törvény másként nem rendelkezése esetén
alkalmazandó – közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 65. § (2) bekezdése ugyanis akként
rendelkezik, hogy az években megállapított határidő
azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel
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a kezdőnapnak. Így csak a következő naptári év első
napján következik be az elévülés.
A Kfv.V.35.036/2012/7. számú ítéletében elévülés
jogkérdésében döntött a Kúria, megállapítva a régi
Art. 164. § (1) bekezdése alapján, hogy a 2005.
március–november
időszakra
az
adó
megállapításához való jog elévülésének 5 éves
időtartama 2005. december 31-én kezdődött és 2010.
december 31-én fejeződött be. A felülvizsgálati
eljárásban tehát a Kúria az elévülést a naptári év
utolsó napjától számította.
A Kfv.VI.35.810/2012. számú felülvizsgálati
eljárásban szintén az elévülés kérdésében a Kúria 8.
sorszámú ítéletével hatályában fenntartotta a jogerős
döntést, amelyben az elsőfokú bíróság a régi Art.
164. § (1) bekezdésének alkalmazásával az elévülés
kezdeti időpontját a naptári év utolsó napjában
határozta meg.
A Kfv.I.35.472/2016. számú felülvizsgálati
eljárásban a Kúria az elévülési idő kezdő időpontját
az 5. sorszámú ítéletében szintén a naptári év utolsó
napjától számította.
A Kfv.I.35.480/2020/4. számú jogegységi panasszal
támadott kúriai végzésnek a vizsgálata alapján a
Jogegységi Panasz Tanács megállapította, hogy a
Kúria döntése során az Art. 164. § (1) bekezdés első
mondatában foglaltakat a Kfv.V.35.036/2012/7.,
Kfv.VI.35.810/2012/8., Kfv.I.35.472/2016/5. számú
döntésekkel egyezően értelmezte és alkalmazta.
Ez megállapítható a végzés [36] bekezdéséből, a
Kúria ugyanis az elévülés számolása során kifejtette:
„az elsőfokú bíróság tévesen nem volt tekintettel
arra, hogy az alperes határozat száma2 számú
határozata a felperes által történő 2016. december 15i átvételére figyelemmel 2016. december 16-án
jogerőre emelkedett, így az elévülési idő még ekkor
nem telt el: a 2011. január–november időszakra az
elévülés 2016. december 31-én következett volna be,
míg 2011. december hónapra 2017. december 31-én,
amennyiben a felperes nem kezdeményez bírósági
jogorvoslatot.”
Az elévülés a 2011. január–november időszakra csak
és kizárólag akkor következhet be a Kúria által
meghatározott 2016. december 31-én, illetve 2011.
december hónapra 2017. december 31-én, ha annak
kezdő időpontja 2011. december 31., illetve 2012.
december 31., amely megfelel az Art. 164. § (1)
bekezdésének
első
mondatában
foglalt
szabályozásnak és e törvényhelyre kialakított
bírósági gyakorlatnak is.
Az elévülési idő kezdetének a régi Art. 164. § (1)
bekezdés első mondatában foglaltaknak megfelelő –
a bírósági joggyakorlattal egyező – alkalmazását
igazolja továbbá az elévülési időnek a Kúria részéről
történt számítása is: „Az elsőfokú bíróság
14.K.27.243/2017/7. számú ítéletének jogerőre
emelkedéséig az elévülési időből 2016. december 16án hátra lévő 15 nap, illetve 1 év 15 nap nem telt el,
és az új eljárás elrendelése miatt ahhoz további 6
hónap hozzászámítandó volt. Ennek megfelelően
2011.
január–december
hónapokra
az
adómegállapítási jog elévülése 2018. április 18-án,
2011. december hónapra 2019. április 18-án
következett be. Ezzel szemben az alperes határozata
2018. április 13-án már véglegessé vált. Az
adómegállapításhoz való jog nem évült el.”
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[50] A Jogegységi Panasz Tanács álláspontja szerint a
Kúria a Kfv.I.35.480/2020/4. számú végzésében a
régi Art. 164. § (1) bekezdés első mondatát az
Alaptörvény 28. cikkével egyezően értelmezte és a
kialakult bírósági joggyakorlatnak megfelelően
alkalmazta, amely jogértelmezést és jogalkalmazást
nem teszi meg nem történtté, illetve nem cáfolja meg
önmagában a végzés [43] bekezdése első
mondatának tartalma.
[51] A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának álláspontja
szerint a jogegységi panasszal támadott végzés nem
ellentétes a közzétett kúriai határozatokkal.
[52] A Jogegységi Panasz Tanács rögzíti, hogy a régi Art.
164. § (13) bekezdés c) pontjára vonatkozóan a
panaszos jogegységi panaszában a Bszi. 41/B. § (1),
(2) bekezdései alapján panaszt nem terjesztett elő, e
törvényhelyre kialakított bírósági joggyakorlattól
való eltérésre kúriai döntések megjelölésével nem
hivatkozott, és kérelmet a Kfv.I.35.480/2020/14.
számú végzésre vonatkozóan nem közölt. A panasz
eljárás tárgyát e kúriai döntésben foglaltaknak a régi
Art. 164. § (13) bekezdés c) pontjára alapított
vizsgálata nem képezte, így a Jogegységi Panasz
Tanács a panaszosnak e törvényhellyel kapcsolatos
előadásait nem értékelhette.
[53] Mindezek folytán a Kúria Jogegységi Panasz
Tanácsa megállapította, hogy a Kúria a
Kfv.I.35.480/202/14. számú végzésével nem tért el a
Kfv.V.35.036/2012/7.,
Kfv.VI.35.810/2012/8.,
Kfv.I.35.472/2016/5. számon közzétett kúriai
döntésektől, ezért a jogegységi panaszt a Bszi. 41/D.
§ (3) bekezdése alapján elutasította.
Elvi tartalom
A jogegységi panasz nem alapos, a Kúria ítélkező
tanácsa jogkérdésben, a régi Art.-nek az elévülés
kezdő időpontját szabályozó 164. § (1) bekezdés első
mondatának értelmezésében és alkalmazásában nem
tért el a Kúria közzétett határozataiban foglaltaktól.
Záró rész
[54] A jogegységi panasz eljárásban állam által viselendő
költség nem merült fel, az ellenérdekelt fél a
jogegységi panasz eljárásra költséget nem igényelt, a
panaszos
pedig
a
jogegységi
panasz
eredménytelensége okán az elbírálásával felmerült
költségeit a Bszi. 41/D. § (4) bekezdése szerint maga
viseli.
[55] A jogegységi panaszt benyújtó panaszos a
jogegységi panasz eljárásra előírt illetéket lerótta,
amelynek viselésére a Bszi. 41/D. § (4) bekezdése
értelmében köteles, ezért e kérdésről a Kúriának nem
kellett rendelkeznie.
[56] A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a panaszos
tárgyalás tartása iránti kérelmét indokolatlannak
értékelve a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (8)
bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta el.
[57] A határozat ellen sem a Bszi., sem más jogszabály
nem biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2022. február 28.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Kurucz Krisztina s.k. előadó bíró, Dr. Balogh
Zsolt s.k. bíró, Dr. Bartal Géza s.k. bíró, Dr. Csák
Zsolt s.k. bíró, Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró,
Dr. Döme Attila s.k. bíró, Dr. Dzsula Marianna bíró

helyett Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Farkas Attila s.k. bíró, Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró,
Dr. Hajnal Péter s.k. bíró, Dr. Harter Mária s.k. bíró,
Dr. Hajdu Edit s.k. bíró, Dr. Kovács András s.k. bíró,
Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Patyi András 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.60.025/2021/14. számú határozata
Rendelkező rész
A Kúria a jogegységi panaszt elutasítja.
A jogegységi panasz eljárás illetéke az állam terhén
marad.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes a 2019. december 12. napján kelt
határozat száma1 számú határozatának (a
továbbiakban: Alaphatározat) I.1-2. pontjában
elutasította a felperes annak megállapítása iránti
kérelmét, hogy az alperesi érdekelt jogtalanul
megőrizte a róla 2018. március 8. napján készült
kamerafelvételeket, majd azokat a hozzájárulása és
cél nélkül átadta a Pesti Központi Kerületi
Bíróságnak.
[2] Az Alaphatározat III.1. pontja „Döntés” cím alatt
rögzíti, hogy az alperes a rendelkező részben foglalt
döntéseinek részletes indokolását megelőzően
szükségesnek tartja az alábbiak kiemelését. A III.1.1.
pont a felperes által indított adatvédelmi
vizsgálati és hatósági ügyek számának és tárgyának
megjelölését követően azt tartalmazza, hogy az
alperesnek hivatalos tudomása van arról, miszerint
nála a felperes az alperesi érdekelttel szemben
különböző, de egymással részben összefüggő
tartalommal és tárgyban adatvédelmi hatósági
eljárások,
adatvédelmi
vizsgálati
eljárások
sorozatát kezdeményezte dömpingszerűen, összesen
13 – pontosan megjelölt – ügyszámon. Ezek mellett
a felperes még további négy – konkrétan
megnevezett – gazdasági társasággal szemben
indított adatvédelmi hatósági, illetve adatvédelmi
vizsgálati eljárásokat, amelyek ügyszámait az alperes
szintén feltüntette. Az Alaphatározat III.1.2. pontja
az adatvédelmi hatósági eljárás során értékelt
bizonyítékok és a mellőzött bizonyítékok körét,
valamint a mellőzés okait tartalmazza. A III.1.3. pont
a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679
(EU)
rendelet
(a
továbbiakban:
GDPR)
rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban ad
indokolást. Az Alaphatározat III.2. pontja a
rendelkező rész I.1-2. pontjaiban foglalt döntés
indokolását tartalmazza.
[3] A felperes keresetet terjesztett elő az Alaphatározat
megváltoztatása, másodlagosan megsemmisítése és
az alperes új eljárásra kötelezése iránt. A keresetet a
Fővárosi Törvényszék a 106.K.701.042/2020/20.
számú jogerős ítéletével elutasította. Az ítélet ellen
benyújtott felülvizsgálati kérelem befogadását a
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Kúria a Kfv.II.37.185/2021/2. számú végzésével
megtagadta.
[4] A felperes adatvédelmi hatósági eljárást
kezdeményezett az alperesnél, mert álláspontja
szerint az Alaphatározat III.1.1. fejezetében az
alperes az általa kezelt személyes adatokat
felhatalmazás, jogalap és cél nélkül adta át az alperesi
érdekeltnek. Az alperes a 2020. május 5. napján kelt
határozat száma2 számú határozatával (a
továbbiakban: Határozat) a felperes kérelmét
elutasította. Indokolása szerint nem volt akadálya a
megjelölt ügyek felhasználásának, hiszen a felperes
egyikben sem kérte adatainak zárt kezelését,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 71. § (2) bekezdése
értelmében a jogszerűen megszerzett iratot, adatot
vagy egyéb bizonyítási eszközt felhasználhatja más
eljárásában. A felsorolás szerves részét képezte a
határozatnak, azok az alperesi érdekelt által a
kamerafelvétel
megőrzés
jogszerűségének
alátámasztására
szolgáló
érvek helyességét
igazolják. Hangsúlyozta, hogy az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 3. §-a és 81. § (1)
bekezdése alapján nemcsak joga, hanem törvényi
kötelezettsége is volt valamennyi határozati
megállapítását konkrét tényekkel és bizonyítékokkal
alátámasztani.
Az
adatokat
kizárólag
a
tényállástisztázási és az indokolási kötelezettségének
teljesítése érdekében jelenítette meg a döntésében.
Ehhez nem kellett az ügyfél engedélye, hiszen a
tényállást, a bizonyítást és ezek terjedelmét, valamint
módját az ügyfél engedélye és hozzájárulása nélkül
állapítja meg. Figyelemmel az Ákr. 85. §-ára is, nem
minősül adatvédelmi incidensnek az adatok ilyen
formában történő ismertetése az alperesi érdekelttel,
aki ügyfélként egyébként is jogosult a határozat
tartalmát megismerni.
[5] A felperes keresete folytán eljárt Fővárosi
Törvényszék a 2021. március 3. napján kelt
106.K.705.342/2020/15. számú ítéletével a
Határozatot megsemmisítette és az alperest új
eljárásra kötelezte. Indokolása szerint az alperes
adatkezelése megsértette a célhoz kötöttség és az
adattakarékosság elvét. A kamerafelvételek alperesi
érdekelt általi megőrzésének jogszerűségét igazoló
érdekmérlegelési
teszt
elfogadásának
alátámasztásához nem volt szükséges a felperes által
más adatkezelőkkel szemben indított eljárások
ügyszám szerinti felsorolása, elegendő lett volna a
megindított eljárások nagyságrendjére utalni. Mivel
az Alaphatározatot az alperesi érdekelt más
eljárásokban felhasználta, a személyes adatokhoz
való jogosulatlan hozzáférés megvalósult. Az
eljárások ügyszám szerinti felsorolása ezért
adatvédelmi incidensnek minősül.
[6] Az ítélet ellen az alperes terjesztett elő felülvizsgálati
kérelmet, amelyben többek között hivatkozott arra,
hogy a Fővárosi Törvényszék ítéletében eltért a
Kúria Kfv.IV.35.395/2014/7. számú ítéletében (a
továbbiakban: Ítélet1) foglaltaktól.
A Kúria jogegységi panasszal támadott
határozata
[7] A Kúria mint felülvizsgálati bíróság a 2021. június
29. napján kelt Kfv.IV.37.361/2021/10. számú
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[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

ítéletével (a továbbiakban: Ítélet) a Fővárosi
Törvényszék ítéletét hatályában fenntartotta.
Indokolásában
megállapította,
hogy
a
106.K.701.042/2020/20. számú ítélet nem minősül
ítélt dolognak, mert abban a perben nem az alperes
által esetlegesen megvalósított adatvédelmi incidens
volt a vizsgálat tárgya, hanem az alperesi érdekelt
adatkezelésének a jogszerűsége.
Megítélése szerint sérült a GDPR 5. cikk (1)
bekezdése szerinti célhoz kötöttség, az arányosság
elvét
e
szabályozási
területen
kifejező
adattakarékosság elve és a bizalmas jelleg
követelménye.
Az elsőfokú ítélet indokolását kiegészítve leszögezte,
hogy az alperesi érdekelt más eljárásban való
adatfelhasználásának a lehetősége is megvalósítja a
jogellenességet.
Érvelése szerint az ügyszámok annyiban minősülnek
személyes adatnak, hogy visszakereshetők és az
ellenérdekű félnek a felperes ismeretében lehetősége
van az ő személyének az anonimizált döntések
tartalmával való összekötésére olyan esetekben is,
amikor az anonimizált döntés az alperesi érdekeltre
kiható rendelkezést nem tartalmaz. Az Alaphatározat
III.1.1. pontjában a felperesnek a megjelölt négy
gazdasági társasággal szemben indított adatvédelmi
vizsgálati eljárásokra utaló ügyszámok megjelenítése
ezért sérti az adattakarékosság és a célhoz kötöttség
elvét.
Az ügyszámok ilyen bemutatása eljárási
szempontból, az Ákr. 85. § (1) bekezdésére
figyelemmel sem indokolt, adatkezelési szempontból
pedig jogsértő. Leszögezte, hogy maga az
Alaphatározat III.1. pontja is úgy fogalmaz, hogy „a
részletes indokolást megelőzően szükséges” ezeknek
az adatoknak a kiemelése. A Kúria szerint az
Alaphatározat ezen ügyek felsorolása nélkül is
teljesítette volna az Ákr. 81. § (1) bekezdésében
foglalt követelményeket.
A döntés elvi tartalma szerint az adatvédelmi
szabályozás körében az eset körülményeinek
függvényében adatvédelmi incidensnek minősül a
kifejezetten az adott fél személyéhez kötötten, az ő
azonos tárgyú ügyeinek a közigazgatási határozatban
ügyszám szerint történő felsorolása, ha azok a más
eljárások az ügyben fennálló vagy vitatott
jogviszonyokhoz egyébként nem kapcsolódtak.

A jogegységi panasz és az ellenérdekű fél
nyilatkozata
[14] Az alperes (a továbbiakban: panaszos) a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1) és (2)
bekezdéseire alapított jogegységi panaszában kérte
az Ítélet hatályon kívül helyezését, a Kúria új
eljárásra és új határozat hozatalára utasítását, mert
álláspontja szerint a támadott Ítélet jogkérdésben
indokolatlanul eltért a Kúria közzétett határozataitól.
[15] A Bszi. 41/B. § (1) bekezdése alapján előadta, hogy
a felülvizsgálati kérelemben már hivatkozott a Kúria
által közzétett Ítélet1-től jogkérdésben való eltérésre,
azonban a Kúria az eltéréssel okozott jogsértést az
Ítéletben nem orvosolta.
[16] Előadta, hogy a hatósági határozat indokolásának
teljeskörűségét fogalmazza meg a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
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[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

72. § (1) bekezdés e) pontjának ea)–eg) alpontjáig
terjedő részletezése. A Kúria az Ítélet1-ben egy
állattartó telepek korszerűsítése jogcímre alapított
támogatási ügyben hozott közigazgatási hatósági
határozattal összefüggésben mondta ki, hogy a fél a
bírósághoz fordulást garantáló keresetindítási
jogosultságát csak abban az esetben tudja
maradéktalanul gyakorolni, ha a hatóság határozata
teljeskörűen tartalmazza mindazon indokokat,
amelyek a kérelmet elutasító döntés meghozatalára
vezettek. Az indokolás bármely, Ket. szerinti
részletkérdésének hiánya korlátozza az ügyfelet
jogorvoslati jogának gyakorlásában.
Álláspontja szerint a hatósági ügy ágazatának nincs
jelentősége, a Kúria a Ket. indokolási
kötelezettségére vonatkozó elvi jelentőségű
jogértelmezést adott.
Kifejtette, hogy figyelemmel a jogszabályhelyek
szinte azonos szövegezésére és az Ákr. miniszteri
indokolására, továbbá az általa releváns és
mértékadó szakirodalmi elemzésekre, nincs lényegi
különbség a közigazgatási határozatok indokolási
kötelezettségével kapcsolatban a Ket. és az Ákr.
szabályai között, ezért az Ítélet1 által kifejtett
jogértelmezés
továbbra
és
maradéktalanul
alkalmazandó általánosan valamennyi hatósági
ügyre.
Előadta, hogy a személyes adatok védelme az Infotv.
és a GDPR alapján is kiemelt védelmet élvezett és
élvez, az Infotv. a GDPR-hoz képest még szigorúbb
adattakarékossági szabályt tartalmazott. A kúriai
gyakorlat mégis ilyen jogszabályi környezetben
fogalmazta meg a közigazgatási határozat indokolása
teljeskörűségének elvét az adattartalom természete
különbségtételének mellőzésével, a Ket. vagy az
Infotv. adatkezelési szabályaira mint kivételre való
utalás nélkül. A jogegységi panaszindítványnak azért
van jelentősége, mert az alapján a Kúria nemcsak azt
fogja meghatározni, hogy az indokolásra köteles
jogalkalmazó szervek miként járjanak el a jövőben e
jogkérdés megítélése kapcsán, hanem azt is, hogy
uniós szinten miként kell a GDPR 5. cikkében foglalt
alapelveket értelmezni.
Érvelése szerint az Ítélet1 által megfogalmazott elvi
tartalom egyértelmű, koherens, kiszámítható és a
személyes adat kezelésére is világos útmutatót ad,
amely szerint egy hatósági döntés indoklásában nem
lehet anonim módon utalni a hatóság által ismert és
jogszerűen felhasználható bizonyítékokra, továbbá a
bizonyítékok értékeléséről is számot kell adni,
mégpedig oly módon, hogy az ügyfél a jogorvoslati
jogát teljeskörűen gyakorolni tudja.
A Kúria 1/2013. számú KMJE határozatából (a
továbbiakban: 1/2013. KMJE) kiemelte, hogy a
közigazgatási perekben a felek részére a bíróság által
felülvizsgált határozatokban felhasznált adótitok
teljes körű megismerését biztosítani kell.
Amennyiben ezt nem teszik lehetővé, úgy a meg nem
ismerhető adótitok bizonyítékként nem használható
fel.
Hangsúlyozta, hogy a közigazgatási hatósági eljárás
során egyrészt a személyes adatok és más titkok
tekintetében adatkezelőnek minősül, ugyanakkor az
Alaptörvény és az Ákr. elvárásainak megfelelően a
tisztességes ügyintézéshez való jogot és az
indokolásán keresztül a tisztességes eljáráshoz való
jogot is érvényesítenie kell.

[23] Az Ítélet az Ítélet1-hez képest teljesen más
szemszögből közelítette meg és foglalt állást az
indokolás terjedelmét, tartalmát illetően; míg az
eddigi gyakorlat az alapjogi mérlegelésben a
tisztességes eljáráshoz és a hatékony jogorvoslathoz
való jogot helyezte első helyre figyelemmel a
hatósági eljárás specialitására, az Ítélet ezzel
ellentétes logikával a személyes adatok védelmét
preferálta. Az Ítélet alapján már egyáltalán nem lehet
az indokolás teljeskörűségének elvéről beszélni. Ezt
a jogelvet lényegében elvetve, a jogértelmezést
teljesen új alapokra helyezte.
[24] A Bszi. 41/B. § (2) bekezdése alapján előadta, hogy
az Ákr. 81. § (1) bekezdésével kapcsolatos érveit az
Ítélet arra az egyetlen bizonyítékra és egyetlen jogi
érvre utalva utasította el, hogy az Alaphatározat III.1.
pontjában úgy fogalmazott: „a részletes indokolást
megelőzően szükséges” ezen adatok kiemelése.
Álláspontja szerint ezzel az Ítélet jogkérdésben eltért
az Ítélet1-en kívül a Kúria Kfv.III.35.205/2015/7.
számú ítéletében (a továbbiakban: Ítélet2), a
Kfv.III.37.825/2015/8.
számú
ítéletében
(a
továbbiakban: Ítélet3), Kfv.III.37.862/2018/5. számú
ítéletében (a továbbiakban: Ítélet4) és az 1/2019.
KMPJE határozatában (a továbbiakban: 1/2019.
KMPJE) foglaltaktól.
[25] Az Ítélet1-ből kiemelte a keresetváltoztatás
tilalmával
kapcsolatban
tett
azon
kúriai
megállapítást, miszerint a hatóság határozati döntése
több, önálló részkérdés megítéléséből és azok
pontozásából áll össze egységes határozattá.
[26] Álláspontja szerint az Ítélet2-ben a Kúria kifejezetten
kimondta a közigazgatási határozatok tartalmi
értelmezésének elvét a Ket. 72. § (1) bekezdéséből
levezetve.
[27] A Kúria az Ítélet3-ban kifejtette, hogy csak olyan
döntés felel meg a Ket. 72. § (1) bekezdésének,
amelynek rendelkező része és indokolása
összhangban van, továbbá minden eldöntendő
kérdésre kiterjed. A hatóság rendelkezésének
egyértelműnek, követhetőnek és végrehajthatónak
kell lennie, a határozat rendelkező részét úgy kell
megszövegezni, hogy abból a kötelezett címzettje
mind szövegszerűen, mind a döntés egésze alapján
kiolvasható legyen. A rendelkező rész pontossága,
világossága alapvető jogbiztonsági kívánalom.
[28] Az Ítélet4-ben pedig a Kúria azt mondta ki, hogy a
rendelkező részben megjelenő hatósági döntés
egyértelműsége, pontossága és végrehajthatósága
alapvető jogbiztonsági elvárás, amely magában
foglalja, hogy az mind szövegszerűen, mind a döntés
egésze alapján, annak összefüggéseiben is
egyértelműen értelmezhető legyen az ügyfél
számára.
[29] Végül az 1/2019. KMPJE-ből kiemelte, hogy a Ket.
72. § (1) bekezdés f) és g) pontjában írt szabályok azt
a célt szolgálják, hogy a hatáskör gyakorlásának
jogszerűsége megállapítható legyen magából a
határozatból, az alapján az ügyfél számára is
egyértelmű legyen, hogy vele szemben a közhatalmi
döntést arra feljogosított szerv, személy hozta, a
hatáskör gyakorlásában arra jogosult vett részt. A
hatáskör meglétét vagy hiányát nem a kiadmányozó
aláírásának olvashatósága vagy a helyettesítés
rendjének megtartottsága dönti el, hanem az, hogy az
eljárás egészéből, az egyes eljárási cselekményekből,
a döntés külső megjelenéséből, tartalmából
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megállapítható-e, hogy ténylegesen melyik hatóság
járt el, továbbá, hogy e hatóságnak volt-e
jogszabályon alapuló hatásköre az ügyben való
eljárásra, döntéshozatalra.
[30] Álláspontja szerint azzal, hogy a Kúria az Ítéletben a
Alaphatározat egy szövegrészletét kiemelve, egy
szófordulatra alapozva állapította meg, hogy az
indokolásból mellőzhető lett volna a kifogásolt
adattartalom, eltért a korábban eljárási jogkérdésben
egységesen követett hivatkozott közzétett kúriai
határozatoktól, a közigazgatási cselekményt nem az
eljárás egészére, a döntés egészének tartalmára, és
nem a döntés egészének összefüggéseire alapozva
értékelte, és vont le következtetést a közigazgatási
cselekmény jogszerűségére nézve. Az Ítélet
jogértelmezése szerint az Ákr. 81. § (1) bekezdése
alapján valamely közigazgatási cselekmény
jogszerűségének értékeléséhez elegendő lehet
valamely határozatrész, döntési elem.
[31] Hangsúlyozta, hogy elviekben egyet tud érteni azzal
a megközelítéssel, amely a személyes adatokhoz való
jog védelmét hangsúlyosabban értékeli akár a
közigazgatási határozatok indokolásával szemben is,
az Ítélet jogértelmezése azonban az eltérést nem
indokolta meg, és nem is végezte el az eset összes
körülményének értékelését, az elvi tétel nem is így
fogalmaz.
[32] A felperes (a továbbiakban: ellenérdekű fél)
nyilatkozatában a jogegységi panasz elutasítását
kérte. Állította, hogy a panaszos nem megfelelő
összehasonlító döntéseket hozott el, mivel azok nem,
hogy a célhoz kötöttség elvéhez, vagy az
adattakarékosság
követelményéhez
nem
kapcsolódnak, de még csak nem is adatvédelmi
ügyben hozták azokat. A panaszos lényegében az
Ítéletet próbálja jogegységi panasz eljárásban
felülbíráltatni, felülmérlegeltetni, erre azonban nincs
törvényes lehetőség. Hangsúlyozta, hogy még a
hivatkozott döntések sem mondták ki, hogy a
közigazgatási határozatban szerepeltetni lehetne az
alapügyhöz semmilyen módon nem kapcsolódó
adatalanyi személyes adatokat. A panaszos viszont
továbbra sem adta elő, hogy mi volt az oka, célja az
adatok határozatban történő megjelenítésének.

[33]
[34]
[35]

[36]

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának döntése
és annak jogi indokai
A jogegységi panasz alaptalan.
Az Alaptörvény 25. cikk (3) bekezdése kimondja,
hogy
a
Kúria
biztosítja
a
bíróságok
jogalkalmazásának egységét.
A Bszi. 41/B. § (1) bekezdése értelmében jogegységi
panasznak van helye, ha a felülvizsgálati kérelemben
jogkérdésben való eltérésre már hivatkoztak, és a
Kúria az eltéréssel okozott jogsértést határozatában
nem orvosolta. A (2) bekezdés 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 Bszi.
41/D. § (3) bekezdése alapján, ha a jogegységi
panasz tanács megállapítja, hogy a Kúria közzétett
határozatától jogkérdésben nem történt eltérés, a
jogegységi panaszt elutasítja.
A jogegység megtartása alkotmányos követelmény,
amelynek alapján biztosítani kell, hogy a bíróságok a
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hasonló ügyeket azonos jogértelmezés mentén ítéljék
meg. Ugyanannak a jogszabálynak ugyanolyan
tények, körülmények mellett nem lehet többféle
értelme, a széttartó joggyakorlat sérti a jogbiztonság,
végső soron a jogállamiság alkotmányos
követelményét is.
A jogegységi panasz érdemi vizsgálatánál először is
azt kell megállapítani, hogy a hivatkozott kúriai
határozatok valóban összevethetők-e a jogegységi
panasszal támadott kúriai határozattal. E körben
hangsúlyozza a Kúria, hogy a jogegységi panasz
eljárásban jogkérdésekre vonatkozó eltérést vizsgál a
támadott és a referenciaként megjelölt határozatok
között. A jogértelmezések összehasonlítása azonban
nem lehet teljesen absztrakt, mivel az összevetett
határozatok
egyrészt
konkrét
tényállások
vonatkozásában értelmezték az alkalmazandó
jogszabályokat, másrészt ezt csak az adott ügyekben
előterjesztett kérelmek keretei között tehették meg.
Ez ugyan nem követeli meg a teljes tényállásazonosságot, de az érintett határozatoknak az általuk
elbírált tény- és jogkérdésekre vonatkozó lényegi
összevethetőségét igen. Ezt a nem teljes tényállási
azonosságot, ugyanakkor lényegi összevethetőséget
fejtette ki a Kúria a Jpe.I.60.005/2021/5. számú
határozatában az ügyazonosság követelményének
megfogalmazásával.
Az ügyazonosság összetett jogfogalom, amelyet
mindig esetről esetre kell vizsgálni. Ennek során
szigorúan kell venni az összehasonlított bírói
döntésekben alkalmazott, a jogegységi panasz
szempontjából releváns jogszabályok egyezőségét, a
jogértelmezésnél értékelendő tények lényegi
hasonlóságát, továbbá közigazgatási perben – a
kérelemhez kötöttség és a közigazgatási ügy tárgya
által meghatározott vizsgálat miatt – figyelemmel
kell lenni a hatósági, a kereseti és a felülvizsgálati
kérelem ténybeli és jogi azonosságot befolyásoló
elemeire is. A kúriai ítélet tartalmát, a döntés
mibenlétét alapvetően meghatározza a kereset
iránya, de a felülvizsgálati kérelem szűkítheti a
kereset által kijelölt kereteket. A közzétett ítélet ezért
nem feltétlenül ad teljes körű választ egy
jogintézménnyel kapcsolatos valamennyi lehetséges
felvetésre. Ezen kívül a jogértelmezés mindig egy
konkrét tényálláshoz kötődik, így az ítélet elvi
tartalmát, az adott jogi norma értelmét mindig a teljes
tényállás figyelembevételével kell megállapítani,
lényeges tényállásbeli eltérés mellett a közzétett
jogértelmezés már nem irányadó.
A Jogegységi Panasz Tanács hangsúlyozza, hogy a
jogegységi panasz eljárás 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 (Jpe.I.60.005/2021/5.). Ebből következik,
hogy ebben az eljárásban nem általában kell a
jogegységi panasszal támadott kúriai határozat
jogszerűségét vizsgálni, és nincs lehetőség a
felülvizsgálati határozattal szemben megismételt,
illetve újabb jogi érvek érdemi értékelésére sem. A
jogegységi panasz e körben tett előadásait ezért nem
lehetett figyelembe venni.
A jogegységi panasszal támadott Ítélet és a
hivatkozott
határozatok
közötti
azonosság
fennállásának vizsgálatakor a Jogegységi Panasz
Tanács a konkrét határozatokat tette vizsgálat
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tárgyává, tehát azokat a rendelkezéseket és
indokolási elemeket, amelyekről a Kúria
egyértelműen határozott. Az ítéletek tartalmának
panaszos általi értelmezése, a határozatokból levont
egyes következtetések az összehasonlítás alapjául
nem szolgálhattak.
A Jogegységi Panasz Tanács megállapította, hogy az
Ítélet és a jogegységi panaszban hivatkozott
határozatok között ügyazonosság nem áll fenn,
lényegi
különbözőségük
miatt
azok
összehasonlításra nem alkalmasak.
A jogegységi panasz központi eleme a közigazgatási
határozat indokolásának tartalma, az indokolás
jogszerűsége. Ezt a kérdést korábban a Ket., az Ítélet
alapjául szolgáló ügyben az Ákr. szabályozza.
Mindkettő általános eljárási szabályrendszer,
főszabályként ügytípustól függetlenül kell(ett) a
közigazgatási hatósági és egyéb közigazgatási
eljárásokban alkalmazni. Az eljárási szabály
értelmezéséről adott elvi ítéleti megállapítás ezért
általában szolgálhat precedensként az e törvények
hatálya alá tartozó bármely ügytípusban. Az
ügyazonosság hiánya tehát nem azért állapítható
meg, mert a panaszos az Ítélet alapját adó
adatvédelmi
üggyel
szemben
támogatási,
építésrendészeti, építésügyi ügyben hozott, vagy
semmisséggel foglalkozó határozatokra hivatkozott,
a hatósági ügy ágazatának e tekintetben valóban nem
volt jelentősége.
A Ket. 72. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a
határozatnak egyebek mellett tartalmaznia kell az
indokolásban a megállapított tényállást és az annak
alapjául elfogadott bizonyítékokat, a mérlegelés
gyakorlásában szerepet játszó szempontokat és
tényeket. Az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint a döntés
– egyebek mellett – tartalmazza a megállapított
tényállásra, a bizonyítékokra, a mérlegelés és a
döntés indokaira is kiterjedő indokolást.
Megállapítható, hogy a két eljárási törvény a
határozat indokolását hasonlóan szabályozza, így a
Ket.
határozat
indokolására
vonatkozó
rendelkezéseit értelmező ítéleti megállapítások
általában irányadók az Ákr. szerinti indokolási
kötelezettség értelmezése körében is. Az
ügyazonosság tehát annak ellenére fennállhatna,
hogy a Kúria az Ítéletben nem a Ket., hanem az
időközben helyébe lépett Ákr. szabályainak való
megfelelőséget (is) vizsgálta.
A közigazgatási határozat fontos része az indokolás,
amelynek célja az érdemi döntés ténybeli és jogi
megalapozása. Ezzel kapcsolatban a Ket. és az Ákr.
az alapvető kritériumokról rendelkezik, a döntés
indokolásának terjedelmét, szükséges tartalmát
mindig az alapul szolgáló ügy jellege, a megállapított
tények, körülmények, az alkalmazandó anyagi és
egyéb jogszabályok, az ügy összetettsége határozza
meg. Ebből következik, hogy az indokolással
kapcsolatos ítéleti megállapítások, így a bírói
gyakorlat által kimunkált teljeskörűség elve is csak a
konkrét üggyel összefüggésben értelmezhető.
A jogegységi panasszal támadott Ítélet az
Alaphatározat
indokolásának
jogszerűségét
alapvetően
az
adatvédelmi
szabályozásra
figyelemmel vizsgálta. Az ellenérdekű fél ugyanis
adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezett,
amelyben nem általában az Alaphatározat
indokolását sérelmezte, hanem azt, hogy az általa
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indított ügyeket a panaszos ügyszám szerint
felsorolta. Az ügy fő kérdése tehát az volt, hogy az
ügyszámok Alaphatározat indokolásában való
megjelenítésével megvalósult-e az adatvédelmi
incidens. Az Ítélet lényegi mondanivalója ezért nem
értelmezhető az adatvédelmi szabályok betartásával
kapcsolatos megállapításoktól függetlenül, ahogy az
az Ítéletben foglalt elvi tartalomban szerepel is. A
panaszos nem vitatta, hogy a megjelenített elvi
tartalom valóban az Ítélet lényegét, fő üzenetét
foglalja magában.
A Jogegységi Panasz Tanács a fentiekben rámutatott
arra, hogy a közzétett ítélet nem feltétlenül ad teljes
körű választ egy jogintézménnyel kapcsolatos
valamennyi lehetséges felvetésre, hiszen az a konkrét
jogvitát dönti el, és nem egy elméleti levezetést
tartalmaz az adott jogkérdés mindenre kiterjedő
értelmezéséről. Ezért – a panaszos állításával
szemben – szó nincs arról, hogy valamennyi
felhozott kúriai határozat az adatvédelmi szabályokra
figyelemmel értelmezte volna az indokolási
kötelezettséget, és e rendelkezésekre (is) tekintettel
ítélte volna meg a perben támadott határozatok
indokolásának jogszerűségét. A közigazgatási
bíróság a kereseti kérelemhez való kötöttség, a Kúria
pedig a felülvizsgálati kérelemhez kötöttség elvéből
fakadóan csak a felperes által hivatkozott jogsértést
vizsgálhatta. A jogegységi panaszban megjelölt
kúriai határozatok az Infotv. és a GDPR
rendelkezéseit, az adatkezelés, az adatfelhasználás
szabályait még csak nem is érintették, ezért pusztán
abból, hogy a teljeskörűség elvének kimondásakor a
Kúria nem utalt az adatkezelési szabályokra mint
kivételre, egyáltalán nem következik az, hogy a
közigazgatási
határozatok
indokolásában
valamennyi, az eljárás során felmerülő, illetve – a
hatóság szerint – a tényállást igazoló adatot meg
kellene jeleníteni.
Az 1/2013. KMJE a GDPR hatályba lépése előtt
foglalt állást az adótitok teljes körű megismerésével
kapcsolatban, értelemszerűen nem lehetett tekintettel
a később hatályos adatvédelmi szabályokra. Emellett
fontos körülmény, hogy kizárólag az adótitok
megismerhetőségéről és az adótitok bizonyítékként
való felhasználhatóságáról tett megállapítást, ami
nem jelenti azt, hogy az adótitkot bárki számára
hozzáférhető módon fel kellene tüntetni a határozat
indokolásában. Az 1/2013. KMJE ezért irreleváns a
jogegységi panasz szempontjából.
Az Ítélet1 tényállása szerint a közigazgatási határozat
a felperes kérelmében foglaltak értékelésére
szöveges indokolást nem tartalmazott. Az Ítélet1-ben
megfogalmazott, az indokolási kötelezettség
teljeskörűségének elve semmilyen összefüggésbe
nem hozható az Ítélet adatvédelmi incidens körében
kifejtett indokolási kötelezettségre vonatkozó
megállapításával.
Mivel az Ítélet1-ben a személyes adatok védelme,
illetve általában az adatvédelmi szabályok fel sem
merültek, az Infotv. és a GDPR rendelkezéseit
alkalmazni, ezáltal értelmezni sem kellett, ezért nem
képezte alapjogi mérlegelés tárgyát a tisztességes
eljáráshoz és a hatékony jogorvoslathoz való joggal
szemben a személyes adatok védelme sem, ilyen
kérdésben az Ítélet1 nem foglalt állást.

Jogegységi Panasz Tanács
[51] A jogegységi panasszal támadott Ítélet és az Ítélet1
között ügyazonosság nem állapítható meg, az Ítélet1
ezért nem alkalmas az Ítélettel összevetésre.
[52] Az Ítélet2 a közigazgatási határozat semmisségét
vizsgálta a felülvizsgálati kérelem mentén, abban
foglalt állást, hogy a döntés kiadmányozása jogszerű
volt-e a határozatban megjelenített szöveg alapján.
Az érdemi döntés ténybeli és jogi megalapozása
körében ítéleti megállapítás nincs, az adatvédelmi
szabályok, egyes személyes adatok feltüntetésének
kérdése fel sem merült.
[53] Az Ítélet3 és az Ítélet4 panaszos által hivatkozott
részei a határozat rendelkező részével kapcsolatos
követelményekről
szólnak,
a
határozat
indokolásának jogszerűségéről, egyes személyes
adatok megjelenítésének kötelezettségéről nincs szó.
[54] Az 1/2019. KMPJE a határozatok semmisségével
kapcsolatos, kizárólag e vonatkozásban elemzi a
közigazgatási határozat indokolását, annak tartalmát.
Egyáltalán nem tér ki arra, hogy mit kell tartalmaznia
a határozatnak a ténybeli és jogi indokolás körében,
milyen adatokat kell, vagy nem kell közölni a döntés
alátámasztására.
[55] A fentiek szerint a jogegységi panaszban hivatkozott
további közzétett kúriai határozatok szintén nem
alkalmasak az Ítélettel való összevetésre, mert azok
egyike sem foglalkozik még csak érintőlegesen sem
az indokolási kötelezettség, annak terjedelme,
tartalma körében a személyes adatok védelmével, az
adatkezelés, adatfelhasználás kérdésével, nem
tartalmaz a személyes adatok megjelenítésével
kapcsolatos követelményt vagy tilalmat.
[56] A jogegységi panasz eljárás célja a jogegység
biztosítása, de ezt a Kúria – a már kifejtettek szerint
– nem elvont jogértelmezéssel, hanem jogorvoslati
jelleggel, csak a panaszos által megjelölt határozatok
keretei között végezheti el. Ezért a Jogegységi
Panasz Tanács – a panaszos elvárásával szemben –
nem értelmezhette a kérelemtől elszakadva azt, hogy
hogyan kell eljárniuk az indokolásra köteles
jogalkalmazóknak, illetve hogy miként kell
értelmezni a GDPR 5. cikkében foglaltakat.
Hasonlóképpen nem vizsgálható a panasz eljárásban
a támadott határozat összhangja más, a panaszos által
megjelölteken kívüli határozatokkal, mert ezt
ellentétben állna a panasz jogorvoslati jellegével. A
jogegység biztosítása továbbá nem kizárólag a
jogegységi panasz eljárásra tartozik, ezt a feladatot a
Kúria elsősorban a felülvizsgálati eljárásokban
biztosítja. A Kúria ezért mindössze csak
tájékoztatásként utalhat arra, hogy a panaszos által
elvárt értelmezés egyéb határozatokból felismerhető.
[57] Az előzőek alapján a Jogegységi Panasz Tanács azt
állapította meg, hogy a jogegységi panasszal
támadott és a jogegységi panaszban hivatkozott
kúriai határozatok elvi tartalmának különbözősége
miatt ügyazonosság nem áll fenn, így a jogkérdésben
való eltérés fel sem merült.
[58] Mivel a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben
való eltérés nem állapítható meg, a Kúria Jogegységi
Panasz Tanácsa a jogegységi panaszt a Bszi. 41/D. §
(3) bekezdése alapján elutasította.
Záró rész
[59] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Itv.) 50. § (1) bekezdésében
meghatározott jogegységi panasz eljárási illeték –
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figyelemmel a panaszos részére az Itv. 5. § (1)
bekezdés c) pontjában biztosított teljes személyes
illetékmentességre – a Bszi. 41/C. § (2) bekezdése
szerint alkalmazandó polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 102. § (6) bekezdése
alapján az állam terhén marad.
[60] Az ellenérdekű fél nem igényelte – okirattal vagy
költségjegyzék előterjesztésével – költségei
megtérítését, ezért erről rendelkezni nem kellett.
[61] A határozat ellen sem a Bszi., sem más jogszabály
nem biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2022. február 21.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. előadó bíró,
Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. bíró,
Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, Dr. Kalas Tibor s.k.
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. Márton Gizella s.k.
bíró, Dr. Orosz Árpád helyett Dr. Varga Zs. András
s.k. a tanács elnöke, 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,
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.II.60.016/2021/12. számú végzése
Rendelkező rész
A Kúria a jogegységi panasz eljárást megszünteti.
A végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak.
Indokolás
A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes kölcsön igényléséhez kapcsolódóan 2008.
március 25-én aláírta az alperes által rendelkezésére
bocsátott „Nyilatkozat devizaalapú hitelekhez” (a
továbbiakban:
kockázatfeltáró
nyilatkozat)
megnevezésű okiratot. Az okirat aláírásával
tudomásul vette, hogy a kölcsönt forintban igényli,
annak folyósítása is forintban történik, de azt az
alperes svájci frankban tartja nyilván és a
visszafizetésre is svájci frankban lesz köteles.
Rögzítették egyebek mellett, hogy az adott deviza
árfolyama, időről időre, előre nem látható mértékben
változhat, és az árfolyamkockázatot a felperes
köteles viselni. A felperes 2008. április 30-án – CHF
alapú – lakáscélú kölcsönszerződést kötött az
alperessel, amelyben szintén rögzítették, hogy a
felperes az árfolyamváltozásból eredő kockázatokat
megértette, viseli azokat és a kölcsönt ennek
ismeretében igényli. A kölcsönt az alperes
szerződésszerűen folyósította.
[2] A felperes keresetében elsődlegesen annak a
megállapítását kérte, hogy a kölcsönszerződés nem
jött létre. Másodlagosan a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.
törvény 213. § (1) bekezdés e) pontja alapján kérte a
szerződés érvénytelenségének a megállapítását és az
eredeti állapot helyreállítását vagy másodlagosan a
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szerződés határozathozatalig történő hatályossá
nyilvánítását. Harmadlagosan a szerződés egyes
pontjai érvénytelenségének a megállapítását kérte, és
arra hivatkozott, hogy az alperes nem tájékoztatta
megfelelően az árfolyamváltozás kockázatáról, ezért
a szerződésnek az árfolyamváltozás kockázatát reá
hárító feltételei tisztességtelenek és ez okból
semmisek.
Az alperes a kereset elutasítását kérte.
[3] Az elsőfokú bíróság ítéletével a másodlagos kereseti
kérelem alapján megállapította a szerződés
érvénytelenségét és a szerződést – a havi
törlesztőrészletek meghatározásával – érvényessé
nyilvánította. Az indokolásában kifejtette, hogy a
szerződés létrejött, de érvénytelen és kitért arra is,
hogy a kockázatfeltáró nyilatkozatot megfelelőnek
találta. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság
ítéletének nem fellebbezett rendelkezését nem
érintve, a fellebbezett rendelkezéseit helybenhagyta.
Indokolása szerint nem volt támadott a
kölcsönszerződés érvénytelenségét megállapító
rendelkezés, az érvénytelenség jogkövetkezményét
pedig helyesen vonta le az elsőfokú bíróság. A
2/2014. PJE határozatra is tekintettel arra a
következtetésre jutott, hogy a kockázatfeltáró
nyilatkozat megfelelő volt, abból a felperes nem
gondolhatta alappal, hogy az árfolyamváltozás
kockázata nem valós, vagy az őt csak korlátozott
mértékben terheli.

határozatban foglaltaktól akkor, amikor a
tisztességtelenséget állapította meg.
[6] A felperes a jogegységi panasz elutasítását kérte,
álláspontja szerint az ellentétes az Európai Unió
Bíróságának joggyakorlatában megfogalmazott
elvekkel, a Kúria támadott határozata pedig nem
jogkérdésben tért el a korábbi döntésektől.

A Kúria jogegységi panasszal támadott
határozata
[4] A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria
– végzésével – a jogerős ítéletet az elsőfokú ítélet
felülvizsgálati kérelemmel érintett rendelkezésére
kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú
bíróságot az érvénytelenség jogkövetkezményének
levonása tekintetében új eljárásra és új határozat
hozatalára utasította. Az indokolás szerint a
határozatnak a kölcsönszerzés érvénytelenségét
megállapító rendelkezése jogerőre emelkedett. Az
érvénytelenség
jogkövetkezményére
és
az
elszámolás
módjára
azonban
kihat
az
árfolyamkockázatról
adott
tájékoztatás
tisztességtelensége, így meghagyta az elsőfokú
bíróságnak, hogy az új eljárásban arra legyen
tekintettel, hogy az indokolásban kifejtettek alapján
ez a tájékoztatás tisztességtelen volt.

[8]

A jogegységi panasz és az ellenérdekű fél
nyilatkozata
[5] Az alperes a jogegységi panaszát a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2)
bekezdésében foglaltakra alapította, mert álláspontja
szerint a Kúria úgy tért el két korábban közzétett (a
Pfv.I.20.185/2018/7. és a Pfv.I.21.868/2018/10.)
határozatától, hogy az adott eltérésre az alsóbb fokú
bíróságok határozatában nem került sor. A két
hivatkozott határozatban a Kúria állásfoglalása
szerint az alperes által alkalmazott – a perbelivel
szövegszerűen egyező – kockázatfeltáró nyilatkozat
a 2/2014. PJE határozatnak megfelelően tisztességes.
A perbeli esetben ehhez képest a Kúria, a
tisztességesség mércéjét felemelve, eltért a korábbi
közzétett határozataitól és a 2/2014. PJE

[7]

[9]

[10]

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának döntése
és annak jogi indokai
A Kúria jogegységi panasszal támadott határozata
nem ügydöntő határozat, de abban a Kúria állást
foglalt
a
kockázatfeltáró
nyilatkozat
tisztességtelenségéről és erre figyelemmel utasította
az elsőfokú bíróságot a szerződés érvénytelensége
jogkövetkezményének a levonására. Nem volt ezért
akadálya a hatályon kívül helyező végzéssel
szemben jogegységi panasz előterjesztésének. A
Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa megállapította,
hogy a jogegységi panasz indítvány tartalmazta a
Bszi. 41/C. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi
követelményeket és az megfelelt a beadványokra
vonatkozó általános szabályoknak. A felperes
jogkérdésben való eltérésre hivatkozott, panaszát a
Bszi. 41/B. § (2) bekezdésére alapította és
hivatkozott a Bírósági Határozatok Gyűjteményében
közzétett határozatokra is. A Bszi. 41/C. § (6)
bekezdése szerinti visszautasítási ok sem merült fel,
így a tanács a jogegységi panaszt érdemi elbírálásra
alkalmasnak találta.
Az alperes azonban a Kúria más, ilyen tartalmú
határozataival szemben is terjesztett elő –azonos
tartalommal – jogegységi panaszt. A Kúria
Gfv.VII.30.315/2020/5. számú ítéletével szembeni
jogegységi panaszban az ebben az ügyben előadott
érvelésével egyezően arra hivatkozott, hogy a Kúria
a Pfv.I.20.185/2018 és a Pfv.I.21.868/2018 számú
eljárásokban
vizsgálta
a
tárgyidőszakban
alkalmazott, azonos szövegű árfolyamkockázati
tájékoztatását és azt nem találta tisztességtelennek,
ezért a Kúria támadott határozata a korábbi kúriai
határozatoktól eltér.
Az alperesnek ezt a jogegységi panaszát a Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsa már elbírálta és a
Jpe.I.60.015/2021/15. számú, 2021. november 22-én
kelt jogegységi hatályú határozatában megállapította,
hogy a Gfv.VII.30.315/2020/5. számú ítélet
jogkérdésben eltér a Pfv.I.20.185/2018/7. számú, a
Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett
határozattól. Az eltérés indokolt volt, ezért a Kúria a
Gfv.VII.30.315/2020/5. számú ítéletét hatályában
fenntartotta, azzal, hogy a Kúria bármely
határozatának ezzel ellentétes jogértelmezése
kötelező erejűként már nem hivatkozható.
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa tehát a
jogegységi panasz alapjául szolgáló jogkérdésben
való eltérésről már határozott és határozatát
fenntartva, azt ebben az ügyben is irányadónak
tekinti. Megállapítható annak alapján, hogy a
Gfv.VII.30.256/2020/9.
számú
határozat
jogkérdésben szintén eltér ugyan az alperes által
hivatkozott Bírósági Határozatok Gyűjteményében
közzétett határozatoktól, de az eltérés indokolt volt, a
Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú
határozat szerint pedig ezek a határozatok és a Kúria
bármely határozatának a kifejtettekkel ellentétes
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értelmezése, kötelező erejűként a továbbiakban már
nem hivatkozható.
[11] Az eljárás eredménye a támadott kúriai határozatot
nem érinti, annak hatályon kívül helyezéséről nem
kellett határozni. A Jogegységi Panasz Tanács ezért
a Bszi. 41/C. § (10) bekezdés e) pontja alapján az
eljárást hivatalból megszüntette, mert a panasz
előterjesztése – tekintettel arra, hogy a Jogegységi
Panasz Tanács ugyanazt a jogkérdést, illetve
jogkérdéstől való eltérést más eljárásban már
elbírálta – okafogyottá vált.
A jogegységi panasz határozat elvi tartalma
A jogegységi panasz eljárás megszüntetésének van
helye, ha a Jogegységi Panasz Tanács, ugyanarról a
jogkérdésben való eltérésről, amelyen a panasz
alapul, időközben már határozott.
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[2]

[3]
[4]

A jogegységi panasz határozat alapjául szolgáló
jogszabályok
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 41/C. § (10) bekezdés e)
pont.
Záró rész
[12] A Jogegységi Panasz Tanács nem bírálta el érdemben
a jogegységi panaszt, ezért az eljárás az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. § (1)
bekezdés a) pontja értelmében illetékmentes, és az
alperes az Itv. 80. § (1) bekezdés i) pontja alapján a
jogegységi panasz eljárásban megfizetett 582 500
forint illeték visszatérítését kérheti.
[13] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem
biztosít jogorvoslatot.

[5]

[6]

Budapest, 2022. január 24.
Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke s.k., Dr. Puskás
Péter s.k. előadó bíró, Böszörményiné dr. Kovács
Katalin s.k. bíró, Dr. Farkas Katalin s.k. bíró,
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, Dr. Gyarmathy Judit s.k.
bíró, Dr. 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,
Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró, Dr. Simonné
dr. Gombos Katalin s.k. bíró, Dr. Somogyi Gábor s.k.
bíró, Dr. Suba Ildikó s.k. bíró, Dr. Szabó Klára s.k.
bíró, Dr. Stark Marianna s.k. bíró, Dr. Tóth Kincső
s.k. bíró, Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. bíró
A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.I.60.001/2022/3. számú végzése
Rendelkező rész
A Kúria az I–II. r. felperesek jogegységi panaszát
visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
[1] A felperesek (a továbbiakban: panaszosok) – az I. r.
felperes ügyfélkapuján keresztül – a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1)
bekezdésére hivatkozással jogegységi panaszt
terjesztettek elő a Kúria Gfv.VI.30.015/2021/5.

[7]

[8]

[9]

[10]

számú ítélete ellen, amelyben annak hatályon kívül
helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat
hozatalára utasítását kérték. Arra hivatkoztak, hogy a
Kúria a jogegységi panasszal támadott határozatában
– az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás
megfelelőségének a megítélése körében – eltért a
2/2014. PJE és a 6/2013. PJE határozatoktól és
figyelmen kívül hagyta az Európai Unió Bíróságának
a C-51/17. számú és a C-415/11. számú ítéletét.
A panaszosok indítványozták, hogy „amennyiben a
végrehajtás megszüntetés feltételei fennállnak”, a
Jogegységi Panasz Tanács „döntsön a végrehajtás
megszüntetéséről”.
A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
A jogegységi panasz eljárásban a Bszi. 41/C. § (4)
bekezdése értelmében a polgári perrendtartásról
szóló törvény szerinti jogi képviselet kötelező. A
panaszosok a jogegységi panaszhoz azt a 2015.
augusztus 2-i keltezésű meghatalmazást csatolták,
amely – a jogegységi panasz eljárás helyett – az
alperessel szemben szerződés semmisségének
megállapítása iránt a Fővárosi Törvényszék
Gazdasági Kollégiuma előtt 46.G.41.615/2015/2.
szám alatt folyamatban lévő peres eljárás, a Fővárosi
Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla előtti
képviseletre vonatkozik.
A Jogegységi Panasz Tanács már több határozatában
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
(Jpe.I.60.005/2021/5., Jpe.I.60.011/2021/3.).
Az alapeljárás során adott meghatalmazás hatálya –
külön kikötés hiányában – nem terjed ki a jogegységi
panasz eljárásra, a panasz előterjesztőjének
kifejezetten a jogegységi panasz eljárásra vonatkozó
meghatalmazással kell igazolnia a jogi képviselője
képviseleti jogát. (Jpe.I.60.017/2021/4.).
A panaszosok által csatolt meghatalmazás ezen kívül
nem tartalmazza a jogi képviselőként megjelölt
személy aláírásával ellátott elfogadó nyilatkozatát,
holott az az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi
LXXVIII. törvény 34. § (2) bekezdése szerint annak
kötelező tartalmi eleme. A panaszosok a 2022. január
3-án benyújtott kiegészítő beadványa szerint jelenleg
nincs „hivatalos ügyvédi képviseletük”, azonban arra
hivatkoztak, hogy emiatt a jogegységi panasz nem
utasítható el, annak benyújtása ugyanis „dr. O. I.
ügyvéd közreműködésével történt”.
A jogegységi panaszhoz csatolt meghatalmazás a
fentiek miatt nem fogadható el a jogi képviselet
igazolására, hiánypótlási felhívás kiadására pedig a
jogegységi panasz eljárásban nincs lehetőség. A
Jogegységi Panasz Tanács ezért úgy tekintette, hogy
a jogegységi panaszt jogi képviselő közreműködése
nélkül nyújtották be.
A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. §
(1) bekezdése értelmében illetékköteles. A
panaszosok az eljárási illetéket arra hivatkozással
nem fizették meg, hogy az Itv. 57. § (1) bekezdés g)
pontja alapján illetékmentes a polgári és
közigazgatási ügyekben, aki a határozat kijavítása,
kiigazítása, illetve kiegészítése iránti kérelemmel él.
A panaszosok – a hivatkozásukkal szemben – a Bszi.
41/B. § (1) bekezdése szerinti jogegységi panaszt
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nyújtottak be, amely nem tartozik az Itv. 57. § (1)
bekezdés g) pontjában meghatározott kérelmek közé.
A Bszi. 41/C. § (2) bekezdés h) pontja és a 41/C. §
(6) bekezdés c) pontja értelmében a jogegységi
panasz előterjesztőjének 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.).
Az alapeljárásban engedélyezett illetékfeljegyzési
jog ugyanis nem terjed ki a jogegységi panasz
eljárásra
(Jpe.I.60.006/2021/2.,
Jpe.I.60.004/2021/2.).
A panaszosok ennek ellenére az eljárási illetéket nem
rótták le, és megfelelő költségkedvezmény
engedélyezése iránti kérelmet sem terjesztettek elő,
hiánypótlási felhívás kiadására pedig e tekintetben
sincs lehetőség a jogegységi panasz eljárásban.
A panaszosok a Bszi. 41/B. § (1) bekezdésére
hivatkozással terjesztették elő a jogegységi panaszt,
azonban a felülvizsgálati kérelmükben még nem
hivatkoztak a panaszukban megjelölt 2/2014. PJE és
a 6/2013. PJE határozatra. Ezen túlmenően nem
jelölték meg konkrétan azt sem, hogy miben látják az
eltérő jogértelmezést.
A Jogegységi Panasz Tanács több ügyben is
(Jpe.I.60.001/2021/2.,
Jpe.I.60.011/2021/3.,
Jpe.I.60.012/2021/4.) rámutatott arra, hogy a Bszi.ben foglalt formai követelmények mellett (a támadott
és a hivatkozott határozatok megjelölése), a félnek
nem elég arra hivatkozni, hogy az egyik határozat
eltért a másiktól, a panasz befogadásához az
szükséges, hogy az előterjesztő megjelölje, miben
látja az eltérést. Az eltérés megjelölésének
konkrétnak kell lennie, pontos jogértelmezésre
vonatkozó álláspontnak kell ütköznie a másik (eltérő)
jogértelmezést tartalmazó állásponttal. Be kell
mutatni azt a lényegi háttértényállást, azaz a
szükséges ügyazonosságot, ami az összehasonlítás
alapfeltétele. Ki kell munkálnia, hogy a támadott
határozat
konkrétan
melyik
jogszabályi
rendelkezésre vonatkozó mely jogértelmezést, hol
nem tartotta be, hol tért el a támadott végzés
jogkérdésben a Kúria közzétett jogértelmezésétől.
Fel kell tárni tehát az ügyek összehasonlítható
tényállását, az ügyben felmerült jogkérdést, az
alkalmazandó jogot; egy konkrét jogszabály konkrét
határozatban való értelmezését kell összevetni egy
hasonló helyzetben történt más értelmezéssel.
A Bszi. 41/C. § (6) bekezdése egyértelmű feltételeket
határoz meg arra nézve, hogy a Kúria mely esetekben
köteles a jogegységi panaszt visszautasítani. A Kúria
a jogegységi panaszt a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b)
pontja alapján – hiánypótlási felhívás kiadását
mellőzve – visszautasítja, ha azt jogi képviselő
közreműködése nélkül nyújtották be. A Bszi. 41/C. §
(6) bekezdés c) pontja szerint ugyancsak a
jogegységi panasz hiánypótlási felhívás nélküli
visszautasításának van helye, ha az eljárási illetéket
nem vagy hiányosan fizették meg, míg az e) pont
értelmében hiánypótlás nélküli visszautasítási ok az
is, ha a jogegységi panasz a 41/B. § (1) bekezdése
alapján került előterjesztésre, de a felülvizsgálati
kérelemben az előterjesztő nem hivatkozott a Kúria
közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre.
A Jogegyégi Panasz Tanács megállapította, hogy a
Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b), c) és e) pontja szerinti

hiányosság fennáll, ezért a jogegységi panaszt
visszautasította.
[16] A panasz – tartalma szerint – a támadott kúriai ítélet
érdemi helyességének a felülvizsgálatára irányult,
illetve az első- és a másodfokú eljárást sérelmezte,
melyek vizsgálatára jogegységi panasz eljárás
keretében nincs mód.
[17] 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 panaszeljárás, mint ahogy
a nevében is tükröződik, a közzétett határozattól
eltérés feloldását, a jogegység biztosítását célozza,
nem nyit a panaszosnak újabb jogorvoslati fórumot,
a megelőző eljárások során szükségszerűen már
érvényesített jog- és érdeksérelmének orvoslására.
(Jpe.I.60.011/2021/2.) A Jogegységi Panasz
Tanácsnak alkotmányjogi panasznak minősíthető
kérdésekben sincs módja, hatásköre eljárni. A Kúria
jogértelmezésének alaptörvényi megfelelősége
alkotmányjogi
panasz
tárgya
lehet.
(Jpe.I.60.002/2021/7., Jpe.I.60.011/2021/3.).
Záró rész
[18] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az
eljárás illetékmentes.
[19] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem
biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2022. január 28.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Dzsula
Marianna előadó bíró helyett Dr. Varga Zs. András
s.k. a tanács elnöke, 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. Fekete Ildikó s.k. bíró, Dr. Hajdu Edit
s.k. bíró, Dr. Hajnal Péter s.k. bíró, Dr. Harter Mária
s.k. bíró, Dr. Kovács András s.k. bíró, Dr. Kovács
Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró,
Dr. Patyi András s.k. bíró, Dr. Sebe Mária s.k. bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró, Dr. Tánczos Rita s.k.
bíró
A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.II.60.002/2022/3. számú végzése
Rendelkező rész
A Kúria a felperesek jogegységi panaszát
visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
[1] A felperesek a Kúria Gfv.VI.30.263/2021/3. számú –
a felülvizsgálatot megtagadó – végzésével szemben
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)
42/B. § (2) bekezdése [helyesen: 41/B. § (2)
bekezdése] alapján jogegységi panaszt terjesztettek
elő, amelyben kérték a Kúria végzésének hatályon
kívül helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat
hozatalára történő utasítását. Álláspontjuk szerint a
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Kúria végzése jogkérdésben eltér a Kúria 4/2021.
PJE határozatában, a BH 2019.11.303. számon
közzétett eseti döntésében (Pfv.I.20.470/2019/6.
számú végzés), a Gfv.VI.30.348/2021/2. számú
végzésében, valamint a Kúria 1/2021. (VII. 12.) PK
véleményének 9. pontjában foglaltaktól. Hivatkoztak
továbbá a „4/2014. PJE” határozatra is.
A
felperesek
egyebekben
személyes
költségmentesség
engedélyezését
kérték
a
költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári
és közigazgatási bírósági eljárásban történő
alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Kmtv.) 5. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel arra, hogy „a havi nettó jövedelmük
még a létszükségleteiket is alig tudja fedezni, az
alperes jogellenes magatartása miatt súlyos anyagi
gondokkal küzdenek”.
A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés f) pontja értelmében a
Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás
kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt
visszautasítja, ha azt nem 2012. január 1. után hozott
és a Bírósági Határozatok Gyűjteményében (a
továbbiakban: BHGY) közzétett kúriai határozattól
(a továbbiakban: a Kúria közzétett határozata) való
eltérésre hivatkozással nyújtották be.
A Jogegységi Panasz Tanács rámutat arra, hogy a
felperesek által az eltérés alapjául hivatkozott
1/2021. (VII. 12.) PK vélemény nem minősül a Kúria
közzétett határozatának.
A BH 2019.11.303. számú, (a Kúriai Döntések
Bírósági
Határozatok
című
folyóiratban
megjelentetett) Pfv.I.20.470/2019/6. számú végzés a
fenti konjunktív feltételek közül az egyiknek
megfelel ugyan – lévén, hogy azt 2012. január 1.
napját követően hozta meg a Kúria –, azonban az a
BHGY-ban nincs közzé téve. A felülvizsgálatot
megtagadó olyan döntésről van ugyanis szó, amelyet
az eljáró tanács 2019. június 19. napján hozott meg,
így azt a Bszi.-nek a döntés meghozatalakor hatályos
szabályai szerint nem kellett a BHGY-ban
közzétenni. Hasonlóan, a felperesek által hivatkozott
Gfv.VI.30.348/2021/2. számú végzést szintén 2012.
január 1-jét követően hozta a Kúria, azonban a
BHGY-ban nincs közzé téve. Olyan, a
felülvizsgálatot részben engedélyező, részben
megtagadó végzésről van szó ugyanis, amely a 2021.
január 1. napjától hatályos jogszabályváltozást
követően sem tartozik a Bszi. 163. § (1)–(2)
bekezdése által meghatározott közzétételi körbe,
hiszen ebben az esetben a felülvizsgálati kérelem
érdemi elbírálása a részbeni engedélyezést követően
folyamatban lévő felülvizsgálati eljárás során hozott
határozatban történik meg.
A felperesek hivatkoztak továbbá a „4/2014. PJE”
határozatra is, ugyanakkor ilyen számú jogegységi
határozat nem létezik.
Mindezekre tekintettel az 1/2021. (VII. 12.) PK
véleményre, a BH 2019.11.303. számon
megjelentetett eseti döntésre (Pfv.I.20.470/2019/6.
számú végzés), a Gfv.VI.30.348/2021/2. számú
végzésre, valamint a „4/2014. PJE” határozatra való
hivatkozás tekintetében a jogegységi panasz a Bszi.
41/C. § (6) bekezdés f) pontja alapján nem felel meg
az érdemi elbírálás követelményének.
A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés h) pontja értelmében a
Jogegységi Panasz Tanács – hiánypótlási felhívás
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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 történik meg.
A Bszi. 41/C. § (3) bekezdése szerint a jogegységi
panaszban – a beadványra vonatkozó általános
szabályokon túl – meg kell jelölni egyrészről azt a
határozatot, amellyel szemben a fél a panaszt
előterjeszti, másrészről azt a közzétett kúriai
határozatot, amelytől jogkérdésben való eltérést állít.
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. Be kell mutatnia tehát azt a
lényegi háttértényállást, azaz a szükséges
ügyazonosságot,
amely
az
összehasonlítás
alapfeltétele. Ki kell munkálnia, 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.
Fel kell tárni tehát az ügyek összehasonlítható
tényállását, az ügyben felmerült jogkérdést, az
alkalmazandó jogot; egy konkrét jogszabály konkrét
határozatban való értelmezését kell összevetni egy
hasonló helyzetben történt más értelmezéssel.
(Jpe.I.60.011/2021/3., Jpe.I.60.014/2021/5.)
A Jogegységi Panasz Tanács több döntésében
rámutatott arra is, hogy a Bszi.-ben rögzített törvényi
elvárás nem egy bármilyen tartalmú közzétett kúriai
határozat megjelölését jelenti, hanem az állított
jogkérdésben eltérés konkrét ismertetését igényli,
ennek vizsgálata ugyanis – a panasz befogadása
esetén – az eljárás lényege, ennek hiányában az
eredménnyel
nem
folytatható
le.
(Jpe.I.60.001/2021/2., Jpe.I.60.011/2021/3.)
A jogegységi panaszban tehát nem elégséges
megjelölni az eltérés alapjául hivatkozott
határozatokat, a panaszt adekvát indokolással is el
kell látni, részletesen ki kell fejteni, hogy a panaszos
miben látja az eltérést.
A felperesek a jogegységi panaszukban mindössze
általánosságban utaltak az általuk megjelölt
határozatoktól való eltérés tényére, illetve arra
hivatkoztak, hogy a „Kúria […] semmilyen
formában nem indokolta meg azt, hogy a 4/2021.
PJE-ben foglalt jogelveket sértő módon meghozott és
az abban foglaltaktól jogkérdésben eltérő elsőfokú és
másodfokú ítélet vonatkozásában ezen indok és a Pp.
409. § (3) bekezdése alapján miért nem engedélyezte
a felülvizsgálati eljárást és miért csak a
kölcsönszerződés érvénytelensége tekintetében
előterjesztett indokokat bírálta el illetve miért csak
ezek elutasítását indokolta a végzésében”.
Mindezekre tekintettel, a jogegységi panasz
vizsgálata során a Jogegységi Panasz Tanács
megállapította, hogy a panaszosok az ismertetett
követelményeknek egyik általuk hivatkozott
határozat tekintetében sem tettek eleget. Nem
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mutatták be azt a lényegi háttértényállást, azaz a
szükséges ügyazonosságot, ami az összehasonlítás
alapfeltétele. Nem munkálták 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 tárták fel, tehát nem egy konkrét
jogszabály konkrét határozatban való értelmezését
vetették 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 kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Bszi. 41/C. §
(6) bekezdés f) és h) pontja alapján a jogegységi
panaszt – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve –
visszautasította.
A felperesek által előterjesztett költségmentesség
iránti kérelem a Kmtv. 11. §-ának c) pontja
értelmében nem volt teljesíthető, figyelemmel arra,
hogy a Jogegységi Panasz Tanács a jogegységi
panaszt visszautasította.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárás
illetékmentes.
A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem
biztosít jogorvoslatot.

[3]

[4]

[5]

Budapest, 2022. január 24.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. előadó bíró,
Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. bíró,
Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, Dr. Kalas Tibor s.k. bíró,
Dr. Gyarmathy Judit s.k. bíró, Dr. 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
bíró helyett Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács
elnöke, Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró, Dr. Puskás
Péter s.k. bíró, Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró, Dr. Suba
Ildikó s.k. bíró, Dr. Szabó Klára s.k. bíró, Dr. Stark
Marianna s.k. bíró, Dr. Tóth Kincső s.k. bíró,
Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. bíró
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A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
Jpe.II.60.006/2022/4. számú végzése
Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát
visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
[1] Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti
Közlekedési Ellenőrzési Főosztálya (a továbbiakban:
elsőfokú hatóság) a 2021. január 23. napján kelt,
határozat száma1 számú határozatával a felperest
100 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére
kötelezte a jármű össztömegére vonatkozó szabályok
megsértése miatt.
[2] A felperes fellebbezése folytán eljáró alperes a 2021.
július 1. napján kelt, határozat száma2 számú
határozatával (a továbbiakban: alperesi határozat) az
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elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az alperesi
határozat jogorvoslati kioktatása tartalmazta, hogy a
döntés ellen a közléstől számított harminc napon
belül az első fokon eljáró Innovációs és Technológiai
Minisztérium Közúti Közlekedési és Ellenőrzési
Főosztályánál – jogi képviselővel eljáró fél, illetve
gazdálkodó szervezet esetén elektronikus úton,
ÁNYK
program
használatával,
a
www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/ oldalon vagy
a
www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/
dokumentumtar?site=66214 linken elérhető űrlap
kitöltésével – lehet keresetlevelet előterjeszteni.
A felperes az alperesi határozatot 2021. július 7.
napján vette át, s azzal szemben – meghatalmazott
képviselője útján – 2021. július 28. napján
keresetlevelet terjesztett elő az IKR rendszeren
(Integrált
Kormányhivatali
Szakrendszer
űrlapbenyújtó rendszer) keresztül (https://ekormanyablak.kh.gov.hu/client/) a Budapest Főváros
Kormányhivatalánál (a továbbiakban: BFKH). Az
így benyújtott keresetlevelet a BFKH továbbította az
alperes Hatósági Koordinációs Főosztálya hivatali
kapujára.
Az alperes védiratában a keresetlevél visszautasítását
kérte a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi
I. törvény 48. § (1) bekezdésének i) pontja alapján, a
keresetindítási határidő elmulasztása miatt.
Az elsőfokú bíróság a felperes keresetlevelét
visszautasította. Döntésében idézte a Kp. 48. § (1)
bekezdés i) pontjában foglalt rendelkezést, továbbá
hivatkozott a Kúria BH 2021.5.152. számon
közzétett eseti döntésére, valamint a Kúria
Kpkf.VI.39.839/2020/2. számú végzésére. A bíróság
megállapította, hogy a felperes az alperesi határozat
pontos, részletes s a jogszabályi előírásokkal
összhangban lévő tájékoztatása ellenére téves helyen,
olyan szervhez nyújtotta be a keresetlevelét, amely a
közigazgatási eljárásban részt sem vett, magyarázatot
erre nem adott, és a benyújtás helye alóli kivételi
szabályok sem alkalmazhatóak a jelen ügyben, ezért
a felperes keresetlevelét nem lehet határidőben
érkezettnek tekinteni, azt vissza kell utasítani
elkésettség miatt.
A
fellebbezés
folytán
eljáró
Kúria
Kpkf.VI.40.886/2021/3. számú végzésében az
elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte, az
elsőfokú bíróságot az eljárás lefolytatására és új
határozat hozatalára utasította. Az ítélkező tanács
vizsgálta a keresetindítási határidő megtartottságával
kapcsolatos
jogértelmezési
gyakorlatot
(Kpkf.VI.38.875/2020/2., Kpkf.VI.40.465/2020/2.,
Kpkf.VI.39.207/2021/2., Kpkf.VI.39.208/2021/2.,
Kpkf.VI.39.206/2021/2., Kpkf.IV.40.728/2021/4.,
Kf.VII.39.213/2020/3.).
Az ítélkező tanács a Kúria fentiekben bemutatott
gyakorlatától eltérően többlettényállási elemként
azonosította, hogy a felperes által nem megfelelő
helyre benyújtott keresetlevél a Kp. 39. § (1)
bekezdésében rögzített 30 napos határidőn belül
2021. július 28-án megérkezett az alperes szervezeti
egységéhez, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Hatósági Koordinációs Főosztály
hivatali kapujára, amit a feladási és letöltési
igazolások is alátámasztanak. Arra vonatkozóan
azonban nem állt rendelkezésre adat és ezt az
elsőfokú bíróság sem vizsgálta, hogy innen a
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keresetlevél mikor érkezett meg, illetőleg egyáltalán
megérkezett-e az elsőfokú hatósághoz.
A jogalkotói szándékot vizsgálva és a Kp. 2. § (2)
bekezdése szerinti követelményt idézve arra a
következtetésre jutott, hogy amikor adat áll
rendelkezésre arra, hogy a keresetlevél a vitatott
cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez –
jelen esetben az elsőfokú hatósághoz – határidőben
megérkezhetett, nem mellőzhető az ezzel
kapcsolatos körülmények tisztázása. Ezért a Kúria az
elsőfokú bíróság végzését a Kp. 114. § (4) bekezdése
szerint hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróságot
az eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára
utasította, előírva számára annak vizsgálatát, hogy az
elsőfokú hatósághoz mikor érkezett meg a felperes
keresetlevele.
A másodfokú kúriai végzés ellen az alperes (a
továbbiakban: panaszos) nyújtott be jogegységi
panaszt, és kérte a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 41/D. § (1) bekezdés c) pontja
alapján a jogerős végzés hatályon kívül helyezését és
a Kúria új eljárásra utasítását. Állítása szerint a Kúria
ítélkező tanácsa döntésében eltért a BH 2021.5.152.
számú és ezzel azonos jogértelmezést elfogadó
számos kúriai eseti döntéstől. Érvelése szerint a
támadott döntés ellentmondásossá teszi a Fővárosi
Törvényszék és a Kúria Kp. 48. § (1) bekezdésének
i) és l) pontjával kapcsolatos jogalkalmazási
gyakorlatát. Kérte a jogegységi panasz halasztó
hatályának megállapítását a jogerős végzésre nézve a
Bszi. 41/C. § (1) bekezdése, a Kp. 119. § (2)
bekezdése és 50. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
A Kúria megállapítja, hogy a jogegységi panasz
érdemben nem bírálható el.
A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés b) pontja alapján a
jogegységi panaszt vissza kell utasítani –
hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – ha azt jogi
képviselő közreműködése nélkül nyújtották be.
A Kúria a Jpe.I.60.017/2021/4. számú döntésében
már rögzítette, hogy „A jogegységi panasz eljárás
azonban 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
(Jpe.I.60.005/2021/5.,
Jpe.I.60.011/2021/3.). Az alapeljárás során adott
meghatalmazás
hatálya
ezért
önmagában,
automatikusan nem terjed ki a jogegységi panasz
eljárásra, a panasz előterjesztőjének tehát
kifejezetten a jogegységi panasz eljárásra vonatkozó
meghatalmazással kell igazolnia jogi képviselője
képviseleti jogát.”
Jelen ügyben a panaszos képviseletében eljárni
kívánó kamarai jogtanácsos a jogegységi
panaszbeadványhoz külön meghatalmazást csatolt
munkáltatójától. A Kúria megvizsgálta a 2021.
december 22-én előterjesztett jogegységi panaszhoz
mellékelt, azonban 2021. július 10-én kelt
meghatalmazást és megállapította, hogy az jogi
képviselőként történő eljárásra nem jogosítja a
jogegységi panasz eljárásban V. I. kamarai
jogtanácsost, mert a meghatalmazás „mind az elsőés másodfokú, mind az esetleges felülvizsgálati
eljárásban” való közreműködésre szólt, azonban nem
nevesítette a jogegységi panasz eljárást. E
meghatalmazás ezért nem alkalmas annak

843
igazolására, hogy az eljáró kamarai jogtanácsos
valóban jogosult volt az alperes nevében a
jogegységi panasz benyújtására és a panaszosnak a
jogegységi panasz eljárásban történő képviseletére.
[14] A panaszos 2022. január 6. napján újabb, ugyanezen
a napon kelt meghatalmazást csatolt. E
meghatalmazás tartalmazta, hogy az kiterjed a 2021.
december 22-i jogegységi panasz előterjesztésére is.
A Kúria álláspontja szerint e meghatalmazást a
panaszos nem határidőben terjesztette elő, ugyanis a
panasz előterjesztésére nyitva álló 30 napos határidő
2022. január 3. napján lejárt. A jogegységi panasz
eljárásban a meghatalmazás hiánya, hiányossága
miatt hiánypótlásnak nincs helye [Bszi. 41/C. § (6)
bekezdés b) pont], a panaszos csak a panasz
benyújtására nyitva álló határidőben tudja korrigálni
a meghatalmazással kapcsolatos hibát, hiányosságot.
Hasonló elvet fogalmazott meg a Kúria az
illetékfizetési
kötelezettség
körében
a
Jpe.I.60.010/2021/2.
számú
döntés
[5]
bekezdésében.
[15] A fentiekre tekintettel az alperes jogegységi
panaszának befogadására nem volt lehetőség, a
jogegységi panasz rögzített hiányosságát a Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsa olyan befogadást
akadályozó okként minősítette, amely miatt a panasz
érdemi elbírálására nem kerülhetett sor, azt a Bszi.
41/C. § (6) bekezdése b) pontja alapján vissza kellett
utasítani.
[16] A jogegységi panasz visszautasítása miatt a panaszos
által előterjesztett azonnali jogvédelem iránti
kérelemről való döntés okafogyottá vált, ezért a
döntést mellőzte a Kúria.
Záró rész
[17] Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontjára
tekintettel illetékmentes.
[18] A végzés ellen sem a Bszi, sem más jogszabály nem
biztosít jogorvoslatot.
Budapest, 2022. január 24.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke Dr. Tóth
Kincső s.k. előadó bíró, Böszörményiné dr. Kovács
Katalin s.k. bíró, Dr. Farkas Katalin s.k. bíró,
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, Dr. Gyarmathy Judit s.k.
bíró, Dr. 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, Dr.
Somogyi Gábor s.k. bíró, Dr. Suba Ildikó s.k. bíró,
Dr. Szabó Klára s.k. bíró, Dr. Stark Marianna s.k.
bíró

BÜNTETŐ KOLLÉGIUM
I. Ha az eljárási okból benyújtott
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felülvizsgálati indítvány anyagi jogi kérdés
előzetes vizsgálatától függ, az anyagi jogkérdéseket a

jogerősen megállapított ügydöntő tényállás alapján
kell megítélni. Ha a felülvizsgálati indítvány alapja az,
hogy az ügyben eljáró bíróság a hatáskörét túllépte,
katonai büntetőeljárásra vagy más bíróság kizárólagos
illetékességébe tartozó ügyet bírált el, az ezeket
megalapozó minősítést csak azon tények alapján és
azokkal összhangban lehet vizsgálni, amelyeket a
felülvizsgálat alapjául szolgáló jogerős ügydöntő
határozatban megállapított ítéleti tényállás tartalmaz.
II. Az emberölés előkészületének megállapítására az
elkövetés eszközének beszerzése csak akkor szolgálhat
alapul, ha arra az emberölés véghezvitele érdekében –
vagy azért is – került sor [Btk. 160. § (3) bek.; Be. 608.
§ (1) bek. c) pont, 649. § (2) bek. d) pont, 659. § (1) bek.].
[1] A járásbíróság ítéletében a terheltet bűnösnek
mondta ki garázdaság bűntettében [Btk. 339. § (1)
bek. és (2) bek. d) pont] és ezért őt mint különös
visszaesőt 2 év 5 hónap szabadságvesztésre, valamint
3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította,
hogy a szabadságvesztést börtön fokozatban kell
végrehajtani, amelyből a terhelt a szabadságvesztés
háromnegyed részének kitöltését követő napon
bocsátható legkorábban feltételes szabadságra.
Rendelkezett az előzetes fogvatartásban töltött idő
beszámításáról, a lefoglalt bűnjelekről és a bűnügyi
költségről.
[3] Az ítélettel szemben a terhelt által bejelentett
fellebbezés folytán a törvényszék mint másodfokú
bíróság a nyilvános ülésen meghozott ítéletével az
elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, az előzetes
fogvatartásával kapcsolatosan feltüntetett adatokat
pontosította, a terhelttel szemben kiszabott
szabadságvesztést 1 év és 10 hónapra enyhítette, a
közügyektől eltiltást mellékbüntetésként tekintette
kiszabottnak. Egyebekben az elsőfokú ítéletet
helybenhagyta.
[4] A jogerős ügydöntő határozat ellen a megyei
főügyészség jelentett be felülvizsgálati indítványt a
Be. 651. § (1) bekezdése alapján az elítélt terhére, a
Be. 648. § b) pontja és a Be. 649. § (2) bekezdés d)
pontja szerinti okból.
[5] A felülvizsgálati indítvány szerint a másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság által megállapított,
teljeskörűen megalapozott tényállásból a terhelt
szándékát illetően tévesen jutott arra a
jogkövetkeztetésre, miszerint a terhelt szándéka az
élet, testi épség elleni fenyegetésen nem terjedt túl,
így nem irányult emberölésre. Álláspontja szerint
ezzel szemben a terhelt a megállapított tények szerint
gondolatközlése során mind a véghezvitel módját,
mind a célba vett személyt egyértelműen
meghatározta; majd az ezt követő, az elhatározása
komolysága
felől
kétséget
nem
hagyó
magatartásával hatást gyakorolt a kiválasztott
személyre, az élet kioltására alkalmas eszközzel és
módon végrehajtott támadás útján menekülésre
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kényszerítette az öléssel fenyegetett személyt. A
3/2019. BJE határozat indokolását alapul véve a
terhelt szándéka túlmutatott a puszta fenyegetésen, a
verbális megnyilvánulását követő tettlegessége a
sértett megölésére irányult, ezt célozta. Érvelése
szerint az ítéleti tényállás alapján a terhelt és sértett
közötti hatótávolság nem állapítható meg, így a
terhelt szúró-kaszáló mozdulatainak sérülés
okozására való egyértelmű alkalmassága híján az
ölési szándékkal megvalósított cselekmény a
kísérleti szakig nem jutott el. Mindezek alapján a
terhelt cselekménye helyesen a Btk. 160. § (3)
bekezdésébe ütköző, emberölés előkészülete
bűntettének minősül.
A felülvizsgálati indítványt előterjesztő főügyészség
álláspontja szerint a Be. 20. § (1) bekezdésének 4.
pontja alapján a cselekmény elbírálása a helyes
minősítése alapján a törvényszék hatáskörébe
tartozik, így a bíróság a Be. 608. § (1) bekezdés c)
pontját megsértve járt el, ezért a Be. 649. § (2)
bekezdés d) pontja szerinti felülvizsgálati ok fennáll.
Indítványozta, hogy a Kúria a Be. 663. § (2)
bekezdése alapján az első- és a másodfokú ítéletet
helyezze hatályon kívül, és a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező törvényszéket utasítsa új
eljárás lefolytatására.
A Legfőbb Ügyészség átiratában a megyei
főügyészség felülvizsgálati indítványát indokaival
egyetértve, fenntartotta azzal, hogy a Kúria 1/2021.
BJE határozatának 1. pontja alapján az nem a terhelt
terhére irányul, mivel az eljárási szabálysértés [Be.
649. § (2) bek.] miatt előterjesztett felülvizsgálati
indítványnak nincs iránya. Indítványozta, hogy a
Kúria a felülvizsgálati indítvánnyal támadott első- és
másodfokú ítéletét helyezze hatályon kívül és
utasítsa a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
törvényszéket új eljárásra.
A terhelt írásbeli észrevételében a támadott
határozatok hatályában fenntartására tett indítványt.
Előadta, hogy a köznyugalmat és fenyegetettséget
nem túllépve követte el a tettét, senkinek nem akart
sérelmet, sérülést okozni.
A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati
indítvány nem alapos.
A Be. 648. § b) pontja értelmében felülvizsgálatnak
a bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő
határozata ellen eljárási szabálysértés miatt is helye
van. A Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja szerint
eljárási szabálysértés miatt felülvizsgálati indítvány
terjeszthető elő, ha a bíróság a határozatát a 608. § (1)
bekezdésében
meghatározott
eljárási
szabálysértéssel hozta meg. A Be. 608. § (1)
bekezdés c) pontja értelmében hatályon kívül
helyezésnek van helye, ha a bíróság a hatáskörét
túllépve, katonai büntetőeljárásra vagy más bíróság
kizárólagos illetékességébe tartozó ügyet bírált el.
Az ügyészség a Be. 650. § (1) bekezdése alapján a
terhelt terhére, míg a Be. 651. § (2) bekezdés a)
pontja szerint a terhelt javára is jogosult
felülvizsgálati indítványt előterjeszteni. A terhelt
terhére a Be. 652. § (3) bekezdése értelmében a
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jogerős ügydöntő határozat közlésétől számított 6
hónapon belül, míg javára a Be. 652. § (4) bekezdése
alapján határidő nélkül terjeszthet elő az arra jogosult
felülvizsgálati indítványt.
A Be. nem tartalmaz törvényi rendelkezést külön az
eljárási okból előterjesztett felülvizsgálati indítvány
előterjesztésének határidejére arra figyelemmel,
hogy a büntetőeljárási törvény csak a terhelt javára
vagy terhére előterjesztett felülvizsgálati indítványt
ismer. Ugyanakkor az 1/2021. BJE határozat 1.
pontja kimondta, hogy az eljárási szabálysértés [Be.
649. § (2) bek.] miatt előterjesztett felülvizsgálati
indítványnak nincs iránya. A főügyészség a
felülvizsgálati indítványát a terhelt terhére jelentette
be, míg a Legfőbb Ügyészség azt a megjelölt eljárási
okra történő hivatkozás miatt nem tekintette a terhelt
terhére benyújtott felülvizsgálati indítványnak. A
felülvizsgálati indítvány benyújtására nyitva álló
határidő vizsgálata során arra figyelemmel, hogy a
büntetőeljárási törvény kizárólag a terhelt terhére és
javára benyújtott felülvizsgálati indítványokat ismer
az
indítvány
benyújtásának
határideje
meghatározásánál, a logika szabályaiból következik,
hogy ha a felülvizsgálati indítvány nem irányul a
terhelt terhére, akkor a Be. 652. § (3) bekezdésében
meghatározott határidő nem érvényesül. A Kúria
ugyanakkor megállapította, hogy a felülvizsgálati
indítvány benyújtása a jogerős ügydöntő határozat
ügyészséggel történő közlésétől számított 6 hónapon
belüli.
A Be. a felülvizsgálati indítvány benyújtására
jogosultak körét is abból a szempontból határozza
meg, hogy az a terhelt javára vagy terhére kerül
benyújtásra. Az ügyészség mind a terhelt javára,
mind terhére nyújthat be felülvizsgálati indítványt,
így az eljárási szabálysértés miatt előterjesztett, a
jogegységi határozat alapján irány nélküli indítvány
benyújtására is jogosult.
Mindezek alapján megállapítható, hogy az indítványt
a jogosulttól származó, határidőn belül benyújtott
indítványnak kell tekinteni, amely a törvényben
meghatározott felülvizsgálati okra annak indokait
megjelölve hivatkozik, így a felülvizsgálati indítvány
elutasításának nem volt helye.
A Be. 650. § (2) bekezdése értelmében a
felülvizsgálati indítványban a jogerős ügydöntő
határozat által megállapított tényállás nem
támadható.
A Be. 659. § (1) bekezdése értelmében a
felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok ismételt
egybevetésének, eltérő értékelésének, valamint
bizonyítás felvételének nincs helye, a felülvizsgálati
indítvány elbírálásakor a jogerős ügydöntő
határozatban megállapított tényállás az irányadó. A
tényállás az ítélet egészében és tartalmilag
vizsgálandó. Ezért a történeti tényállás bevezető
részében írtak valamennyi tényállási pont
vonatkozásában figyelembe jönnek, és részei az
indokolásban írt, de tartalmilag tényeket rögzítő
részek is (BH 2015.216.). A felülvizsgálat az
ügydöntő határozatban megállapított tényállásra
terjed ki, ideértve – az ítéletszerkesztési hibából – a
határozat indokolásának más részében rögzített
tényeket is (BH 2005.89.). A jogerős ítéleti
tényállásban egyaránt szerepelhetnek primer (a
külvilágban megnyilvánuló), illetve szekunder
(tudati) tények. Az elkövetés időpontjában fennálló
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tudati állapot tisztázása és annak megítélése az
elkövetői
szándék
meghatározásánál
döntő
jelentőségű. A tudati tényeket jelentős mértékben a
külvilágban megnyilvánult és ennél fogva
megismerhető tények elemzése alapján (3/2013. BJE
határozat I/1.) lehet megállapítani, az emberölés
szándékos elkövetése tekintetében – amely esetében
az előkészület értelmezhető – ennek kiemelt
jelentősége van. Amennyiben a bíróság a jogerős
ügydöntő határozatában e tudati tényeket is
megállapítja, azok a felülvizsgálati eljárásban nem
támadható tényállás részét képezik. A felülvizsgálat
törvényes okra hivatkozással, de olyan indokok
alapján, amelyek ellentétesek a jogerős ügydöntő
határozatban megállapított tényekkel, eredményesen
nem kezdeményezhető.
[22] Ha
a
tényállásban
foglalt
külvilágban
megnyilvánuló, illetve tudati tények között nincs
ellentét, akkor a tényállás nem hordoz magában
olyan ellentmondást, amely a büntetőjogi felelősség
vagy a cselekmény törvényes minősítésének
megállapítását lehetetlenné tenné és ekként anyagi
jogi sérelmet eredményezne. Ebben az esetben a
terhelt cselekményének motívumára vont ténybeli
következtetés a felülvizsgálati eljárásban nem
vonható kétségbe (BH 2021.330.). Tekintettel arra,
hogy a felülvizsgálati indítvány ugyan okát tekintve
eljárásjogi, alapját tekintve azonban anyagi jogi, mert
a tényállásban foglalt cselekmény minősítésének
következménye
az
eljárási
szabálysértés
megállapítása vagy meg nem állapítása, ez jelen
ügyben is irányadó.
[23] Mindebből következik: annak vizsgálatát, hogy a
felülvizsgálati indítvánnyal támadott ügyben eljáró
bíróságok hatáskör hiányában jártak-e el, a jogerős
ügydöntő tényállásban megállapított tényekre,
éspedig nemcsak a külvilágban megnyilvánuló,
hanem a megállapított tudati tényekre alapozva is
kell vizsgálni. Felülvizsgálati indítványban nemcsak
a külvilágban megnyilvánuló, hanem a megállapított
tudati tények sem támadhatók. Felülvizsgálati
indítvány eredményesen nem alapítható arra, hogy a
tényállásban
megállapított,
külvilágban
megnyilvánuló tényekből az indítványozó a
tényállásban rögzített tudati tényekkel ellentétes
tudati tényekre von le következtetést.
[24] Az elsőfokú bíróság által megállapított és a
másodfokú bíróság által a felülvizsgálat során
megalapozottnak tartott, így a felülvizsgálatban is
irányadó történeti tényállás lényege a következő: a
terhelt sem a cselekmény elbírálásakor, sem a
cselekmény elkövetésekor nem szenvedett olyan
kóros elmeállapotban, amely miatt képtelen vagy
korlátozva lett volna a terhére rótt cselekmény
következményének
felismerésében
vagy
a
felismerésnek
megfelelő
cselekvésben.
Személyiségszerkezete diszharmonikus irányba
strukturálódott, markáns disszociális vonásokkal,
szenzitív-paranoid
élménymóddal,
alacsony
frusztrációs toleranciával, kifejezett indulatkezelési
nehézségekkel,
impulzív
viselkedésre
való
hajlammal. E személyiségszerkezet nem értékelhető
olyan kóros elmeállapotként, amely korlátozta vagy
kizárta volna a terhére rótt cselekmény
következményének
felismerésében
vagy
a
felismerésnek megfelelő cselekvésben. Személyiség-
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[27]

[31]

[32]

[33]

szerkezete nem zárja ki hasonló jellegű cselekmény
megvalósítását.
Az ittas állapotban lévő terhelt 2018. december 19.
napján 18 óra 20 perc körüli időben Sz. városban, az
N. téren található autóbusz-állomáson tartózkodott
egy, az eljárás során meg nem állapítható kilétű,
erősen ittas állapotban lévő, hajléktalan személlyel,
akivel
a
váróteremben
italozott.
Az
alkoholfogyasztás váróterembeli tilos voltára
figyelemmel a buszpályaudvaron szolgálatot teljesítő
biztonsági őr felszólította a terheltet és a társaságában
lévő személyt, hogy hagyják el a váróhelyiséget,
mely felszólításra a vádlott indulatos állapotba került,
kiabált a vagyonőrrel, majd rövid idő elteltével
viselkedése miatt elnézést kért a jelen lévő
személyektől, és társával elhagyták a várótermet. Ezt
követően a terhelt a váróterem előtti járdaszakasz
mentén sorakozó padok egyikénél megállt, társa a
padon foglalt helyet. Ezt követően 19 óra 20 perc
körüli időpontban a mellettük lévő padnál megjelent
T. J., F. Zs. és kk. F. M., akik a padnál dohányoztak.
A terhelt ittas állapotából kifolyólag a járókelők
irányába kiabált, miszerint „leszúrlak”, valamint „itt
senki sem tiszteli a csöveseket!”. T. J. kettő-három
lépést tett a terhelt irányába, majd megállt, amikor a
terhelt a „leszurkállak titeket” fenyegetést követően
egy kb. 15–20 cm-es hosszúságú kést vett elő
ruházatából, melyet a jobb kezében tartva, megindult
a három férfi irányába, miközben T. J. mellkasa
irányába szúró-kaszáló mozdulatokat tett. A kés
láttán megrémült kk. F. M. és F. Zs. a vádlottaknak
hátat fordítva, futva kezdett menekülni a helyszínről,
míg T. J. hátrálva igyekezett eltávolodni a terhelttől,
aki mintegy 20 méteren keresztül követte késsel a
kezében T. J.-t. A menekülő férfiakra, valamint a
terhelt kiabálására felfigyelt a vagyonőr, és
megindult a terhelt irányába, melyet észlelve a terhelt
megfordult, visszament ahhoz a padhoz, melyen
társa foglalt helyet, majd távozott a helyszínről.
Mindeközben a vagyonőr T. J. telefonján értesítette a
rendőrséget, és a helyszínre érkező rendőrjárőrnek
megmutatta a gyalogosan menekülő terheltet, akit a
rendőrök feltartóztattak és ellenőrzésük alá vontak. A
vádlott ruházatának átvizsgálása során az
elkövetéshez eszközül használt kés nem került elő,
ugyanis attól a terhelt ismeretlen módon
megszabadult.
A Kúria a tényállás részének tekintette az elsőfokú
bíróságnak az ítélet indokolásában szereplő alábbi
ténymegállapítását: a terhelt a kés elővételét
megelőzően nem és azt követően sem alkalmazott
sem dolog ellen irányuló, sem pedig személyre
áttevődő konkrét erőszakot, azonban az általa
megvalósított késszúrással történő fenyegetés, illetve
a tanúk üldözése olyan közvetlen fenyegetésnek
minősült – különösen T. J. testi épsége ellen –, amely
egyértelműen
az
erőszakos
magatartás
fogalomkörébe volt vonható.
Mindezek alapján az állapítható meg – ahogyan azt a
másodfokú bíróság megtette –, hogy a terhelt
magatartása erőszakos, fellépése támadó jellegű volt,
de a helyesen mérlegelt tényállás alapján nem volt
ölési szándéka; szándéka az élet, testi épség elleni
fenyegetésen nem terjedt túl.
A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati
indítványban foglalt hivatkozást már a másodfokú
bíróság is értékelte. A megyei főügyészség átiratában

további tanúbizonyítást indítványozott, álláspontja
szerint ugyanis annak döntő jelentősége van a
valósághű tényállás megállapítása és az ahhoz
igazodó
jogi
minősítés
meghatározása
szempontjából, tekintve, hogy az elsőfokú bíróság
által megállapított tényállás felveti a Btk. 160. § (3)
bekezdésébe ütköző emberölés előkészülete
bűntettének jogi minősítését is. A másodfokú
bíróságnak kötelezettsége volt az elsőfokú bíróság
által megállapított tényállás megalapozottságát
vizsgálni, és azt meg is tette, az elsőfokú bíróság által
megállapított tényállást megalapozottnak tartotta.
A felülvizsgálati eljárásban a Kúria a jogerős
ügydöntő határozatban megállapított tényállás
megalapozottságát nem vizsgálhatja. A másodfokú
bíróság a tudati tényeket figyelembe véve tévesen
állapította meg az emberölésre, illetve a testi sérülés
okozására irányuló szándék hiányát; azt, hogy a
terhelt szándéka az élet, testi épség elleni
fenyegetésen nem terjedt túl, a tényállás részeként
értékelte.
[34] Mindezek alapján a felülvizsgálati indítványban
megjelölt, azok a külvilágban megnyilvánuló
tényekből a tudati tényekre levont következtetések,
amelyek ellentétben állnak a jogerős ítéleti
tényállásban megállapított tudati tényekkel, a jogerős
ügydöntő határozatban foglalt tényállás támadásának
minősülnek, és a felülvizsgálati eljárásban
eredményre nem vezetnek.
[35] Amennyiben az eljárási okból benyújtott
felülvizsgálati indítvány anyagi jogi kérdés előzetes
vizsgálatától függ, az anyagi jogkérdéseket a
jogerősen megállapított ügydöntő tényállás alapján
kell megítélni. Ebből következően, ha a
felülvizsgálati indítvány alapja az, hogy az ügyben
eljáró bíróság a hatáskörét túllépte, katonai
büntetőeljárásra vagy más bíróság kizárólagos
illetékességébe tartozó ügyet bírált el; az ezeket
megalapozó minősítést csak olyan tények alapján,
azokkal összhangban lehet vizsgálni, amelyeket a
felülvizsgálat alapjául szolgáló jogerős ügydöntő
határozatban megállapított ítéleti tényállás tartalmaz.
Az ilyen felülvizsgálatot az különbözteti meg a
törvénysértő minősítésre alapított felülvizsgálattól –
mint anyagi jogi jogsértésre történő hivatkozásra
alapuló felülvizsgálati eljárástól –, hogy ebben az
esetben a helyes minősítés megállapítása még abban
az esetben sem eredményezheti a felülvizsgálati
eljárásban az ügydöntő határozat megváltoztatását,
amennyiben a törvénysértő minősítés egyben
törvénysértő büntetést is eredményez. A helyes
minősítés következménye ugyanis ilyenkor az, hogy
az ügyben feltétlen hatályon kívül helyezési ok áll
fenn, mivel olyan bíróság járt el korábban, amelynek
az ügy elbírálására ügydöntő határozatának
semmisségét eredményező módon nem volt
hatásköre vagy kizárólagos illetékessége (illetve
katonai büntetőeljárásra tartozó ügy elbírálására nem
volt törvényi felhatalmazása).
[36] A Btk. 160. § (3) bekezdésében foglalt emberölés
előkészületének megállapítására az elkövetés
eszközének beszerzése csak akkor szolgálhat alapul,
ha arra az emberölés véghez vitele érdekében – vagy
azért is – került sor. A Btk. 11. § (1) bekezdésében
meghatározott előkészületi cselekmények közül
jelen eljárásban kizárólag a bűncselekmény
elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt
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könnyítő feltételek biztosítása magatartás tartozhat.
A Kúria a Bfv.I.588/2015/5. számú döntésében
megállapította, az emberi élet kioltására alkalmas
(lő)fegyver beszerzése egyértelműen megteremti az
emberölés véghezviteléhez az eszközt. Miután az
előkészületi magatartás célzatos, azaz kizárólag
egyenes szándékkal valósítható meg, a lőfegyver
beszerzésével akkor követhető el az előkészületi
cselekmény, ha arra az emberölés véghezvitele
érdekében – vagy azért is – került sor. Jelen ügyben
ez az irányadó tényállás alapján nem állapítható meg;
az azonban egyértelműen igen, hogy az emberölés
bűntettének a Btk. 160. § (1) bekezdésében
meghatározott nyitott törvényi tényállásába
illeszkedő magatartás megkezdésére nem került sor,
így annak kísérlete nem valósult meg, a
felülvizsgálati indítvány szerint sem.
[37] A Kúria emellett rámutat arra, hogy az ügyben eljáró
első- és másodfokú bíróság a 3/2013. BJE
határozatnak megfelelően értékelte a tárgyi
(objektív) és az alanyi (szubjektív) tényezőket és
vont le következtetést a terhelt elkövetéskori
tudattartalmára. A jogegységi határozatnak az
emberölés más bűncselekményektől történő
elhatárolásáról szóló része a 2. A) a) pontjában a
tárgyi tényezők vonatkozásában azt rögzíti, hogy az
emberölésnek vannak ugyan ún. tipikus eszközei
(ilyennek tekinthető a kés is), ám ezek önmagukban
még nem alapozzák meg az ölési szándékra való
következtetést. Az elkövetési eszközt minden
esetben össze kell vetni az elkövetés egyéb
körülményeivel, és vizsgálni kell, hogy nincsenek-e
olyan tényezők, amelyek az emberölésre irányuló
szándék megállapítását kizárják. A jogegységi
határozat 2. A) b) pontja értelmében a nem irányzott,
hadonászva végrehajtott szúrás, vágás önmagában
általában nem utal élet elleni szándékra. A
jogegységi határozat 2. A) d) pontja alapján az
elkövető kijelentéseinek ugyancsak jelentőségük
lehet
az
elkövetéskor
fennálló
szándék
megállapításánál, ezek azonban gyakran az
elkövetést megelőző veszekedés, verekedés során –
vagyis indulati állapotban – hangzanak el. Ezért
körültekintő
értékelésre
van
szükség
a
vonatkozásban, hogy a szándékra utaló kijelentések
komolyak-e és azoknak megfelelt-e az elkövető által
tanúsított magatartás.
[40] Ugyancsak fontos az elkövetéskori tudattartalom
megállapításánál a cselekmény véghezvitelét
megelőző pszichikus folyamat feltárása, ez a
folyamat a külvilágban megvalósult jelenségből
ismerhető meg, ami jelen ügyben a kés elővételét
megelőző magatartás értékelését jelenti [jogegységi
határozat 2. B) c) pont].
[41] Mindezeket figyelembe véve, az első- és a
másodfokú bíróság által az ügydöntő határozat
részeként megállapított, külvilágban megnyilvánuló
és a tudati tények között jelen ügyben nincs
ellentmondás. A megállapított tényállás szerint a
terheltnek nem volt ölési szándéka, szándéka az élet,
testi épség elleni fenyegetésen nem terjedt túl, ezért
cselekményének a Btk. 339. § (1) bekezdésébe
ütköző és (2) bekezdés d) pontja szerint minősülő,
felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének
minősítése törvényes.
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[43] Mindezek alapján a Kúria felülvizsgálati
indítvánnyal támadott ügydöntő határozatot a Be.
662. § (1) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.
(Kúria Bfv.I.718/2021/8.)
A gyógyítás (kezelés) büntetőjogi értelemben
145
vett kockázata akkor igényel vizsgálatot,
amikor az orvos eltér foglalkozása szabályaitól. A

szabályszegések azonban nem önmagukban, objektíve
tesznek felelőssé, a bűnösség azt jelenti, hogy az alany
tehet a bűncselekményt megvalósító magatartás
tanúsításáról és a magatartásával előidézett
következményekről, mivel a terhelt nem fejtette ki azt
a gondosságot, amelyre orvosként kötelezve volt és
amely tőle adott tények mellett elvárható volt [1978. évi
IV. törvény (korábbi Btk.) 171. § (1) bek.; Btk. 165. §;
1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 77. § (3) bek.].
[1] A járásbíróság a 2018. november 5-én kihirdetett
ítéletével az I. r. terheltet foglalkozás körében
elkövetett veszélyeztetés vétsége [1978. évi IV. tv. (a
továbbiakban: korábbi Btk.) 171. § (1) bek.] miatt 6
hónap fogházbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását
1 évi próbaidőre felfüggesztette. Rendelkezett az
előzetes mentesítésről és a bűnügyi költség
viseléséről.
[2] A törvényszék mint másodfokú bíróság a 2020.
október 19-én meghozott ítéletével az elsőfokú
ítéletet megváltoztatta, az I. r. terhelt tekintetében a
büntetés kiszabását mellőzte, az I. r. terheltet két évi
próbaidőre próbára bocsátotta. Rendelkezett az
elsőfokú eljárásban felmerült bűnügyi költség I. r.
terheltet terhelő összegéről, és mellőzte az
egyetemleges megfizetésre kötelező rendelkezést.
Egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
[3] Az elsőfokú bíróság által megállapított és a
másodfokú bíróság által helyesbített tényállás a
következő:
A házasságban élő K. R. sértettnek 2008-ban – a
jelen terhessége előtt – természetes szüléssel, érett,
egészséges, nagy súlyú fiúgyermeke született. 2011.
december 1-jén az sz.-i kórház nőgyógyászati
ambulanciáján ultrahangos vizsgálattal állapították
meg újabb terhességét, majd 2012. január 16-án
került felismerésre ikerterhessége. Terhesgondozásra
rendszeresen járt, terhessége eseménytelenül zajlott.
A szülés várható ideje 2012. július 27. napja volt. Az
utolsó menzesze alapján az ultrahangos vizsgálat a
szülés várható időpontját 2012. július 25-re tette.
Választott orvosa az I. r. terhelt volt, aki a kórházban
szülész-nőgyógyász szakorvosként dolgozott.
K. R. sértett a terhessége 33–34. hetében, 2012.
június 12-én enyhe görcsök, renyhe kontrakciók
miatt felvételre került a szülészeti osztályra. Június
21-én 23 óra 50 perckor a „B” magzatnál spontán
burokrepedés következett be, K. R. sértett
panaszmentes volt. A két magzati szívműködés
egyidejű megfigyelésére alkalmas CTG-vel végzett
vizsgálatok mindkét magzat esetében jó szívhangot
jeleztek. Mindkét magzat koponyavégű fekvésben
helyezkedett el, becsült súlyuk 2283–2072 gramm
volt. Az I. r. terhelt úgy határozott, hogy az
ikerszülést is természetes, „hüvelyi” úton vezeti le.
Császármetszés
alkalmazását
nem
tartotta
indokoltnak.
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K. R. sértettet a szülőszobára 2012. június 22-én 0
óra 15 perckor vették fel, a magzatokat folyamatosan
monitorozták,
azonban
egyidejű
szimultán
(párhuzamos) és folyamatos megfigyelésre alkalmas
CTG-készülék papírhiány miatt nem volt
működőképes.
A szülési folyamat megindulásáról értesítésre került
az I. r. terhelt, míg a szülési folyamat teljes
időtartama alatt a II. r. terhelt volt a szülészetnőgyógyászati osztály ügyeletvezető főorvosa.
A terheltek a monitorozást úgy próbálták
megvalósítani, hogy váltakozva az egyik magzatot
egy szívhang megfigyelésére alkalmas CTGkészülékkel, míg a másikat DOPTON-nal
ellenőrizték. Az „A” magzat a szülőcsatornához
közelebb elhelyezkedő későbbi H. V. sértett, a „B”
magzat H. G. volt.
Az I. r. terhelt a szülőszobára 5 óra 30 perc körüli
időben érkezett meg, és vezette ezen időtől
kezdődően a szülést.
Az I. r. terhelt 5 óra 30 perc körüli időben az „A”
magzat esetében burokrepesztés mellett döntött, és 6
óra 30 perc körül indultak meg a tolófájások, annak
támogatására Oxitocinos csepp infúziót vezettek be.
6 óra 55 percre az „A” magzati koponya a
kimenetben stagnált, ismételt nyomás hatására sem
gördült ki teljesen. Ekkor hívta be az I. r. terhelt az
ügyeletes főorvost, a II. r. terheltet az ikerszülésnél
gyakorta fellépő komplikáció kivédésére, amiért is
két orvos jelenléte szükséges.
A II. r. terhelt úgy igyekezett H. V. („A” magzat)
megszületésében
segíteni,
a
magzatot
a
szülőcsatornába terelni, hogy a méhfenékre alkarral
több alkalommal extrém erejű nyomást gyakorolt,
mellyel közvetlen veszélyeztette K. R. sértett,
továbbá H. V. és H. G. magzatok életét, testi épségét,
egészségét.
Az „A” magzat szemöldök vonalig született meg, a
kimenetben stagnált, ismételt nyomás hatására sem
gördült ki.
Ezt követően sem az I. r., sem a II. r. terhelt nem
döntött az azonnali császármetszés mellett, hanem az
I. r. terhelt előzetes belső vizsgálat nélkül vacuumextractiót alkalmazott. A vákuumot H. V. sértett
koponyájára felhelyezve kétszeri gördítési kísérletet
végzett
megszületésének
elősegítésére.
Mindeközben a II. r. terhelt a méhfenékre gyakorolt
nyomatással próbálta segíteni, azonban mindennek
ellenére, a húzás hatására sem gördült ki az „A”
magzat.
A vákuumhasználat, illetőleg ikerkoraszülésnél a
méhfenékre gyakorolt nyomatás tiltott.
Az I. r. terhelt foglalkozási szabályszegése
következtében H. V., H. G. és K. R. sértettek életét,
testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztette.
A méhfenékre gyakorolt nyomatás közvetlenül
veszélyeztette az anya és a magzatok életét, testi
épségét, egészségét.
7 óra 5 perckor az „A” magzat a vákuum alkalmazása
ellenére mozdulatlan volt, az I. r. terhelt csak ekkor
végzett belső vizsgálatot, észlelte a szülési
képtelenséget, minek okán a „B” magzat, H. G. feje
H. V. sértett válla elé került a szülőcsatornában. Az
I. r. terhelt a „B” magzat fejét próbálta kézzel
visszanyomni eredménytelenül, ezután döntött az
azonnali császármetszés végrehajtásáról. Szükséges
előkészületet követően először H. V. született meg

műtét során 7 óra 22 perckor, majd H. G. 7 óra 23
perckor.
A „B” magzat egészségesen, az „A” magzat viszont
Apgar 0 értékkel született, gyakorlatilag a klinikai
álhalál állapotában jött világra.
Az I. r. terhelt esetén a bíróság foglalkozási
szabályszegésnek tekintette az előzetes belső
vizsgálat elvégzése nélkül végrehajtott vacuumextractiót, mely késleltette a császármetszés
elvégzését. A II. r. terhelt esetén foglalkozási
szabályszegés a méhfenékre gyakorolt extrém erejű
nyomatás, mely közvetlenül veszélyeztette K. R.
sértett életét, testi épségét, egészségét. A terheltek
terhére rótt további foglalkozási szabályszegések:
Az ikermagzatok párhuzamos monitorizálásának
elmaradása a kiemelt kockázatú ikerkoraszülésnél, e
tárgyi feltétel hiányára figyelemmel az felelt volna
meg, ha profilaktikus szemlélet mellett azonnal
császármetszést végeznek a terheltek. E tekintetben
nem annak volt jelentősége, hogy a CTG-készülék
előre tudta volna-e jelezni az ikergyermekek
összeakadását, hanem annak, hogy a hüvelyi
ikerkoraszülés tárgyi feltételei nem voltak adottak, és
a már bekövetkezett összeakadás miatt fellépő
oxigénhiányt a készülék előre tudta volna jelezni.
A szülés dinamikájából, a rendelkezésre álló
adatokból az volt megállapítható, hogy e terhességi
állapotban vagy szülés előtti helyzetben nem lett
volna összeakadás, ha elrendelik a terheltek az anya
továbbszállítását
magasabb
ellátottságú
egészségügyi intézménybe. Erre mód és lehetőség
volt június 21-én 23 óra 50 perc körüli időben. Ekkor
1 órán belül bizonyosan nem történt volna semmiféle
összeakadás, még szállítás esetében sem.
Az eljárt bíróság megállapítása szerint az
egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó
1997. év CLIV. törvény (továbbiakban Eütv.)
rendelkezései közül általános előírás, hogy a 77. § (3)
bekezdése értelmében az orvost kötelezettség
terhelte, hogy a sértett egészségügyi ellátása során az
ellátásban résztvevőktől általában elvárható
gondossággal, valamint a szakmai és etikai
szabályok, illetőleg irányelvek, továbbá az egyéb
írott és íratlan szabályok betartásával járjon el.
Ugyancsak kötelezettsége volt az I. r. terheltnek az
egészségügyi dokumentáció Eütv. 136. § (1) és (3)
bekezdésének megfelelő vezetése, az iratok
megőrzése. A dokumentációban fel kell tüntetni
többek között a kórtörténetet, az elvégzett
beavatkozások idejét és azok eredményét, valamint
minden egyéb adatot, tényt, amely a beteg
gyógyulására befolyással lehet.
Az Eütv. 129. § (1) bekezdése értelmében a
kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott
vizsgálati és terápiás módszerek közül – a hatályos
jogszabályok keretei között – szabadon válassza meg
az adott esetben alkalmazandó, általa, illetve az
ellátásban közreműködő személyek által ismert és
gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi
feltételek mellett végezhető eljárást. A kezelőorvos
joga a vizsgálati és terápiás módszerek
megválasztása, jelen esetben a szülés módjáról,
levezetéséről való döntés, felelős az általa választott
módszerért és annak elvégzéséért, azaz, hogy az a
szakmai szabályok szerint történt-e.
[4] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen az I. r.
terhelt védője terjesztett elő felülvizsgálati indítványt
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a Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjára
alapítva az I. r. terhelt felmentése érdekében.
Indokai szerint mind az első-, mind a másodfokú
bíróság hibás jogi következtetésre jutott azon körben,
hogy nem ténykérdés, hanem jogkérdés – és ezért a
bíróság feladata – a foglalkozási szabályszegés és a
közvetlen
veszélyhelyzet
közötti
okozati
összefüggés fennállásának megállapítása: emiatt
pedig eljárásjogi szabályt is sértettek az eljáró
bíróságok tekintettel arra, hogy az egyes szakértők
megállapításainak ellentmondását nem oldották fel a
Be. 197. § alapján.
Hivatkozott arra, hogy az irányadó tényállásból nem
felismerhetőek a bűncselekmény törvényi tényállási
elemei, jelen esetben az, hogy az I. r. terhelt követette el foglalkozási szabályszegést, a kialakult
veszélyhelyzet
közvetlen
veszélyhelyzetnek
minősül-e, illetve, ha az I. r. terhelt követett el
foglalkozási szabályszegést és a veszélyhelyzet
közvetlen, akkor a szabályszegések és a közvetlen
veszélyhelyzet közötti okozati összefüggés fennáll-e.
Ezért álláspontja szerint az I. r. terhelt bűnösségét
nem lehetett volna megállapítani, így az eljáró
bíróságok megsértették a korábbi Btk. 171. § (1)
bekezdését.
A Legfőbb Ügyészség átiratában törvényben
kizártnak tartotta a felülvizsgálati indítványban
foglaltakat figyelemmel arra, hogy a bűnösség
megállapítását a tényállási elemek meg nem engedett
támadásával kérdőjelezi meg.
Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria a
megtámadott határozatokat az I. r. terhelt
tekintetében hatályában tartsa fenn.
A Kúria a felülvizsgálati indítványt a Be. 660. § (1)
bekezdése szerint tanácsülésen bírálta el.
Az I. r. terhelt védőjének felülvizsgálati indítványa
nem alapos.
A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, a jogerős, a
vádról rendelkező ügydöntő határozattal szemben
jogi – nem ténybeli – okból terjeszthető elő.
Kizárólag a Be. 648. § a)–d) pontjában megjelölt
anyagi és eljárásjogi okokra hivatkozással vehető
igénybe, a felülvizsgálati okok köre nem bővíthető.
A Be. 650. § (2) bekezdése szerint a felülvizsgálati
indítványban a jogerős ügydöntő határozat által
megállapított tényállás nem támadható. A
jogkövetkeztetések helyessége kizárólag az irányadó
tényállás alapulvételével vizsgálható.
Az indítvány szerint az irányadó tényállásban nem
szerepelnek a felrótt bűncselekmény törvényi
tényállási elemei: jelen esetben az, hogy az I. r.
terhelt követett-e el foglalkozási szabályszegést, a
kialakult
veszélyhelyzet
közvetlen
veszélyhelyzetnek minősül-e; illetve, ha az I. r.
terhelt követett el foglalkozási szabályszegést és a
veszélyhelyzet közvetlen, akkor a szabályszegések
és a közvetlen veszélyhelyzet közötti okozati
összefüggés fennáll-e.
A Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja
alapján a bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen
felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha a bíróság
a büntető anyagi jog szabályainak megsértésével
állapította meg a terhelt bűnösségét.
Az elkövetéskor hatályos korábbi Btk. 171. § (1)
bekezdése szerint, aki foglalkozása szabályainak
megszegésével más vagy mások életét, testi épségét
vagy egészségét gondatlanságból közvetlen

849

[20]

[21]

[22]
[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétséget
követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
A bűncselekmény elkövetési magatartása a
foglalkozási szabályszegés, amely lehet akár
szándékos, akár a kötelezettség elhanyagolásában
jelentkező gondatlan magatartás. A szabályszegés
megvalósulhat aktív, tevőleges magatartással vagy
mulasztással is.
Az elkövető büntetőjogi felelőssége akkor állapítható
meg, ha a foglalkozási szabályt szándékosan vagy
gondatlanul megszegő tevékenységével okozati
összefüggésben áll elő más (mások) életének, testi
épségének közvetlen veszélybe kerülése vagy testi
sérülése (halála), illetve az elkövető szabályszegő
mulasztása folytán – bár erre lehetősége volt – nem
akadályozza meg a tényállásszerű eredmény
bekövetkezését, feltéve, hogy a káros következmény
tekintetében gondatlan bűnössége fennáll.
A korábbi Btk. 171. §-a szerinti törvényi tényállás ún.
keretdiszpozíció, annak tartalmát az egyes
foglalkozási szabályok töltik ki.
A korábbi Btk. 171. §-a (korábban az 1961. évi V.
törvény 258. §-a, illetve az azt megelőző 1948. évi
XLVIII. törvény 20. §-a, miként a Btk. 165. §-a
szerinti törvényi tényállás alapján foglalkozás alatt az
a tevékenység értendő, amit az elkövető éppen végez.
A foglalkozási szabályok tartalmát írott jogi normák,
igazgatási szabályok, rendeletek, utasítások, de a
szakma
általánosságban
elfogadott,
íratlan
szokásszerű szabályai is meghatározhatják.
Az irányadó tényállás szerint az I. r. terhelt a
kórházban
szülész-nőgyógyász
szakorvosként
dolgozott, ő volt a választott orvosa K. R. sértettnek,
akinél ikerterhességet állapítottak meg.
Ebből következően a sértett az I. r. terhelt páciense
volt, az I. r. terhelt tisztában volt az ikerterhesség
tényével, ehhez képest a megindult szülési folyamat
biztonságos levezetése érdekében a szakmai
szabályok, irányelvek, valamint az egyéb írott és
íratlan szabályok vonatkoztak rá.
Az irányadó tényállás egyértelműen tartalmazza:
– Az I. r. terhelt úgy határozott, hogy az ikerszülést
természetes „hüvelyi” úton vezeti le. Császármetszés
alkalmazását nem tartotta indokoltnak.
– A magzatok egyidejű szimultán és folyamatos
megfigyelésére alkalmas CTG-készülék papírhiány
miatt nem volt működőképes.
– Az „A” magzati koponya a kimenetben stagnált,
ismételt nyomás hatására sem gördült ki teljesen.
– A II. r. terhelt a méhfenékre alkarral több
alkalommal extrém erejű nyomást gyakorolt.
– Az „A” magzat szemöldökvonalig született meg, a
kimenetben stagnált.
– Ezt követően sem az I. r., sem a II. r. terhelt nem
döntött az azonnali császármetszés mellett, hanem az
I. r. terhelt előzetes belső vizsgálat nélkül vacuumextractiót alkalmazott. A vákuumot az „A” magzat
koponyájára felhelyezve kétszeri gördítési kísérletet
végzett, miközben a II. r. terhelt a méhfenékre
gyakorolt nyomatással próbálta segíteni, azonban az
„A” magzat nem gördült ki.
– 7 óra 5 perckor az „A” magzat a vákuum
alkalmazása ellenére mozdulatlan volt, az I. r. terhelt
csak ekkor végzett belső vizsgálatot, észlelte a
szülési képtelenséget, minek okán a „B” magzat, H.
G. feje H. V. sértett válla elé került a
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szülőcsatornában. Az I. r. terhelt a „B” magzat fejét
próbálta kézzel visszanyomni eredménytelenül,
ezután döntött az azonnali császármetszés
végrehajtásáról.
Mindezek alapján az eljárt bíróság szerint az I. r.
terhelt terhére rótt foglalkozási szabályszegések a
következők:
– a párhuzamos monitorozás hiánya miatt az I. r.
terhelt nem ismerte fel időben az oxigénhiányos
állapot időszakos fennálltát;
– nem döntött arról, hogy magasabb ellátottságú
egészségügyi intézménybe utalja a szülő nőt vagy
azonnali császármetszést végezzen, hanem erőltette a
hüvelyi szülést;
– a szakma szabályait többszörösen megsértette,
amikor koraszülések esetén tilalmazott vákuumot
használt;
– tudva az ügyeletes orvos (II. r. terhelt)
tevékenységéről, aki a méhfenékre nyomatást
alkalmazott, ezt nem ellenezte, hanem ugyancsak a
szakmai szabályok által tilalmazott módszer végzését
hallgatólagosan helyeselte;
– a vákuum használata előtt nem végzett belső
vizsgálatot, így nem ismerte fel a szülési
képtelenséget, és emiatt késedelmesen került sor a
császármetszés elvégzésére.
Az eljárt bíróság helyesen vette számba a konkrét
tevékenység végzéséhez (ikerszülés levezetése)
szükséges
foglalkozási
szabályokat,
illetve
állapította meg mindazon szabályszegéseket,
amelyek alapján az I. r. terhelttől mint szülésznőgyógyász szakorvostól, az adott ténybeli
helyzetben tanúsított magatartás számon kérhető.
A szabályszegések azonban nem önmagukban,
objektíve tesznek felelőssé, a bűnösség azt jelenti,
hogy az alany tehet a bűncselekményt megvalósító
magatartás tanúsításáról és a magatartásával
előidézett következményekről. Ekként tehet arról,
mert az elkövetéskor belátta, felismerte magatartása
jellegét és annak lehetséges következményét
(eredményét); illetőleg tehet arról, mert beláthatta
volna, felismerhette volna cselekménye jellegét,
lehetséges következményeit. A bűnösség a törvényi
tényállás tárgyához és tárgyi oldalához fűződő
aktuális, pszichikus viszony.
Ez a kapcsolat a rágondolásban fejeződik ki. Az
alany akkor bűnös, ha az elkövetési magatartás
tanúsításakor rágondol a magatartás jellegére és
következményére, és ebben a tudatban végrehajtja.
A bűnösség azonban nemcsak az aktív
rágondolásban, hanem a rágondolás hiányában is
kifejeződhet: tehát ha az elkövető az eredményt
éppen azért okozza, mert nem gondol magatartása
lehetséges következményeire, pedig gondolnia
kellett volna. Ez esetben a megkívánt és elvárható
rágondolás hiánya róható fel. A szándékosság és a
tudatos gondatlanság esetében tehát a rágondolás
kimutatható, míg a hanyag gondatlanság esetében
éppen a megkövetelt rágondolás hiányáról van szó.
Tudatos gondatlanság, ha az elkövető előre látja
magatartása következményeit, de könnyelműen bízik
azok elmaradásában. Hanyag gondatlanság pedig, ha
azért nem látja előre magatartása következményeit,
mert a tőle elvárható körültekintést elmulasztja.
A könnyelműség és a hanyagság egyaránt bírói
értékelés alá eső kategória. A könnyelműség az
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alappal bizakodás és az alaptalan bizakodás között
helyezkedik el.
A könnyelműség (tehát a tudatos gondatlanság)
jellemzője, hogy az eredmény lehetőségével számol,
de azt nem veszi komolyan; vagy bár komolyan
veszi, de el akarja kerülni, ami kifejezésre is jut,
viszont magatartása mégis előidézi a sérelmet. A
hanyagság esetében az elkövető nem azért bűnös,
mert az eredményt nem látta előre, hanem azért, mert
előre kellett volna látnia és előre lehetett volna látnia.
A tudatosan gondatlanul cselekvő tudata értelmi
oldalon, ekként az előrelátása kiterjed
– az elkövetési tárgyra (passzív alanyra), valamint
– a tárgyi oldali ismérvekre, ekként a cselekményre,
azzal elindított okozati kapcsolatra és az eredményre.
Az utóbbi kettőre kiterjedő tudat jelentősége a
tudatos gondatlanság esetében alapvető. Az ilyen
elkövető előre látja a törvényi tényállás szerinti
eredmény bekövetkezésének lehetőségét és a
magatartásával elindított okozati folyamat lehetséges
alakulását. Egyszóval tárgyszerű – ekként uralma
alatt tartható – alapja van könnyelműségének, vagyis
választási lehetősége észszerűen adott. Ha hiányzik a
következmény
tényleges
előrelátása,
akkor
legfeljebb a hanyag gondatlanság jöhet szóba, ami a
rágondolás hiánya, a tudattalanság, amikor tehát
nincs tudat, viszont kellő figyelem és körültekintés
mellett megvan a lehetősége.
A bűnösség megállapítására vonatkozó kifogások
esetében arra kell választ adni, hogy volt-e, és ha
igen, mi volt az I. r. terhelttől elvárható.
Az elvárás lényege bármely – testi erővel, eszközzel
végrehajtott – emberi magatartás esetén: tartsd
uralmad alatt, ne sérts mást. Ez a maximuma a
büntetőjog egészének, és a jognak is főparancsa.
Azt, hogy a terhelttől milyen figyelem volt elvárható,
illetve, hogy a terhelt az elvárható figyelem vagy
körültekintés
tanúsítása
esetén
milyen
következményt láthatott előre, kétlépcsős gondolati
folyamatban fogható meg.
Az első egy objektív mérce, az objektív gondossági
kötelesség. E mérce körülhatárolása más akkor,
amikor valamely foglalkozás és más, ha
magánemberi viszonylatról, tevékenységről van szó.
Ehhez képest fogalmazható meg az e törvényi
tényállásra tartozó elvárhatóság.
Ezzel kapcsolatos elvárhatóság pedig az, hogy
legyen biztonságos, biztonságos pedig az, ami nem
kockázatos a másikra. Nem kockázatos az, ami nem
tesz ki közvetlen veszélynek mást.
Közvetlen veszély akkor valósul meg, amikor az élet,
testi épség vagy az egészség sérelmének a helyzetre
és a személyre konkretizált reális lehetősége
jelentkezik; ha pedig sérülés is bekövetkezik, akkor
ez értelemszerűen fennáll.
Az orvosi tevékenység (gyógykezelés) során fellépő
esetleges káros következmények nem csupán a
foglalkozás szabályainak megszegéséből, hanem
abból a tényből is adódhatnak, hogy szinte minden
orvosi
beavatkozásnak
különböző
mértékű
kockázata van.
Alapvető jelentőségű tehát annak eldöntése, hogy az
adott káros következmény szabályszegés folytán jötte létre, vagy pedig a gyógyítással együtt járó
kockázatból ered-e. Ez utóbbi esetben ugyanis az
orvos büntetőjogi felelőssége nem állapítható meg.
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[46] Jelen ügyben az indítvány indokai részben erre is
vonatkozóak. Ezzel összefüggésben a Kúria rámutat
a következőkre.
[47] A gyógyítás kockázata a beteg életének,
egészségének vagy testi károsodásának azt az
objektív meglévő, akár előre látható, akár rejtett
veszélyét jelenti, amellyel az adott beavatkozás az
orvosi foglalkozás szabályainak megtartása mellett
járhat.
[48] A gyógyítás (kezelés) büntetőjogi értelemben vett
kockázata akkor igényel tehát vizsgálatot, amikor az
orvos eltér foglalkozása szabályaitól.
[49] Az Eütv. rendelkezései közül általános előírás, hogy
a 77. § (3) bekezdése értelmében az orvost
kötelezettség terheli: a beteg egészségügyi ellátása
során az ellátásban résztvevőktől általában elvárható
gondossággal, valamint a szakmai és etikai
szabályok, illetőleg irányelvek, továbbá az egyéb
írott és íratlan szabályok betartásával járjon el.
[50] Az Eütv. 129. § (1) bekezdése értelmében a
kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott
vizsgálati és terápiás módszerek közül – a hatályos
jogszabályok keretei között – szabadon válassza meg
az adott esetben alkalmazandó, általa, illetve az
ellátásban közreműködő személyek által ismert és
gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi
feltételek mellett végezhető eljárást.
[51] A kezelőorvos joga a vizsgálati és terápiás
módszerek megválasztása, jelen esetben a szülés
módjáról, levezetéséről való döntés, felelős az általa
választott módszerért és annak elvégzéséért, azaz,
hogy az a szakmai szabályok szerint történt-e.
[52] Az Eütv. 77. § (3) bekezdése az orvos általános
gondossági kötelezettségét fogalmazza meg, míg a
129. § (1) bekezdése a mérlegelés lehetőségéből,
kötelezettségéből eredő felelősség alapját teremti
meg.
[53] Mindezek vizsgálatát megelőzi azonban a felrótt
magatartás és a bekövetkezett eredmény (közvetlen
veszély) közti okozati összefüggés vizsgálata.
[54] Jelen ügyben jelentősége a közvetlen veszélyhelyzet
(jogi) fogalma mikénti meghatározásának, másfelől
a büntetőjogi értelemben vett okozatosság helyes
értelmezésének van.
[55] Egyetértett a Kúria a másodfokú ítélet
megállapításával,
mely
szerint
tényként
megállapítható, hogy az ikerkoraszülés kiemelt
kockázatú szülésnek minősül. Az ikerkoraszülés
megindulásával már előállt egy általános
veszélyhelyzet.
[56] A törvényszék jogi álláspontja szerint az egyik
magzat oxigénhiányos állapotának későn történő
felismerése az anya és a magzatok életét, testi
épségét, egészségét közvetlen veszélyeztette, mely
veszélyhelyzetet
a
további
foglalkozási
szabályszegések tovább erősítették.
[57] A Kúria ezzel maradéktalanul egyetértett.
[58] Amikor ugyanis az oxigénhiányos állapot előállt és
az egyik magzat elakadása megtörtént, a közvetlen
veszélyhelyzet és ezzel a bűncselekmény eredménye
bekövetkezett, a bűncselekmény ekkor vált
befejezetté.
[59] Ehhez képest vizsgálandó az elkövetési magtartás és
az eredmény közti okozati összefüggés kérdése.
[60] A következetes bírói gyakorlat az okozatossági
elméletek közül a feltételek egyenértékűségének
(conditio sine qua non) elméletét fogadja el. Ennek
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lényege szerint minden szükséges feltétel ok, vagyis
ok az eredménynek minden olyan előzménye, amely
nélkül nem következett volna be az eredmény úgy és
akkor, mint ahogyan és amikor bekövetkezett.
Az okozati láncolat alakulásában azonban az okként
vizsgált emberi magatartáson túl számtalan feltétel,
egyéb ok is szerepet játszhat. Így más személyek
magatartásai vagy külső körülmények (közreható
okok).
„Ámde minden bűncselekmény bűnös jogellenes
magatartás. Így tehát valamely emberi cselekmény
csak úgy nyer büntetőjogi jelleget, azaz lesz
bűncselekménnyé, ha objektíve és szubjektíve is
okozatos, vagyis, ha az eredmény az elkövető
tevékenységéből és a tevékenység annak alanyi
bűnösségéből származik. Hogy tehát valaki valamely
bűncselekmény elkövetéséért felelősségre legyen
vonható, korántsem elégséges a tevékenység és a
jogsértő eredmény közt fennálló objektív kapcsolat,
vagyis tisztán okozati összefüggés, hanem
éppannyira elengedhetetlen feltétel a szubjektív
összefüggés, vagyis az alanyi bűnösség fennforgása
is.” (vö. Angyal Pál)
Kétségtelen tehát, hogy a hétköznapi, fizikai oksági
kapcsolat és a büntetőjogi okozatosság nem azonos;
utóbbi objektíve és szubjektíve is okozatos.
Másképpen
szólva
objektíve
előrelátható,
szubjektíve felróható.
Az I. r. terhelt terhére rótt valamennyi foglalkozási
szabályszegés alkalmas a már kifejtett értelemben
vett közvetlen veszély (mint eredmény) előidézésére,
és a bekövetkezett eredménnyel okozati
összefüggésben áll.
Ami a szubjektíve felróhatóságot illeti: az I. r. terhelt
nem tett meg minden tőle elvárhatót annak
érdekében, hogy a kiemelt kockázatú ikerkoraszülés
az anya és a magzatok életét, testi épségét vagy
egészségét közvetlenül ne veszélyeztesse.
Másképpen szólva nem fejtette ki azt a gondosságot,
amelyre orvosként kötelezve volt, és amely tőle adott
tények mellett elvárható volt.
Az eljárt bíróság tehát helyesen állapította meg – a
konkrét foglalkozási szabályok megszegéseit
rögzítve és azok nyomán – az elvárhatóságokat, ami
egyben azt is jelenti, hogy azok elmulasztása
valójában tényállásszerű magatartást eredményező.
Az I. r. terheltnek ugyanis elvárható gondosság
mellett előre látnia kellett volna a párhuzamos
monitorozás hiányából fakadó kockázatot, így azt,
hogy az oxigénhiányos állapot fennállta nem vagy
csak
késedelmesen
ismerhető
fel;
nem
alkalmazhatott volna koraszülésnél egyébként tiltott
módszert (vákuumhasználat), ehhez képest is
elmulasztotta a belső vizsgálat elvégzését, ezért nem
ismerte fel a szülési képtelenséget.
Az I. r. terhelt tehát a kellő gondosságot
elmulasztotta, a rágondolás hiánya miatt nem látta
előre a magatartása lehetséges következményét.
Jelen esetben tehát a bűnösség a felülvizsgálatban
irányadó jogerős tényállás szerint nem az aktív
rágondolásban, hanem a rágondolás hiányában
állapítható meg; azaz az elkövető az eredményt azért
okozza, mert nem gondol magatartása lehetséges
következményeire, pedig gondolnia kellett volna. Ez
esetben tehát a megkívánt és elvárható rágondolás
hiánya róható fel az I. r. terheltnek.
Ez az I. r. terhelt büntetőjogi felelősségének alapja.
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[71] Nem sértett törvényt tehát az eljárt bíróság, amikor
az I. r. terhelt bűnösségét foglalkozás körében
elkövetett veszélyeztetés vétségében [korábbi Btk.
171. § (1) bek.] megállapította, és törvényes a
cselekmény minősítése is.
[72] A teljesség kedvéért a Kúria az okozati összefüggés
fennállásának megállapítása tekintetében az
indítványozó álláspontjával kapcsolatban megjegyzi
a következőket.
[73] A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
vétségének esetében a foglalkozási szabályok
megsértése, a törvényi tényállásban megkívánt
eredmény bekövetkezte ténykérdés, ugyanakkor a
közvetlen veszélyhelyzet jogi fogalom, és a terhelt
bűnösségével, az elkövetési magatartás és az
eredmény közötti okozati összefüggéssel kapcsolatos
kérdések is a bíróság által megválaszolandó
jogkérdések. Ezért ez utóbbiak eldöntése – miként
jelen ügyben azt az indítványozó is tette –
felülvizsgálati eljárásban kifogásolhatók.
[74] A Be. 659. § (1) bekezdése alapján a bizonyítékok
ismételt és eltérő értékelésének, valamint bizonyítás
felvételének nincs helye, a felülvizsgálati indítvány
elbírálásakor a jogerős ügydöntő határozatban
megállapított tényállás az irányadó.
[75] Ez azt jelenti, hogy felülvizsgálatban a tényállás
megalapozottsága,
a
bizonyítékok
mikénti
mérlegelése sem külön-külön, sem pedig egymás
viszonyában nem vizsgálható. Nincs lehetőség a
bíróság bizonyítékokat értékelő tevékenységének, s
ezen keresztül a bűnösség kérdésének, a minősítéssel
kapcsolatos vagy más büntető anyagi jogszabály
sérelme nélkül a kiszabott büntetés, illetve
mértékének vitatására.
[76] Ekként a Kúria – miután nem észlelt olyan eljárási
szabálysértést, amelynek vizsgálatára a Be. 659. § (6)
bekezdése alapján hivatalból köteles – a
felülvizsgálati indítványnak nem adott helyt és a
megtámadott határozatokat a Be. 662. § (1) bekezdés
a) pontja alapján, az I. r. terhelt tekintetében
hatályában fenntartotta.
(Kúria Bfv.III.183/2021/10.)
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I. A jelentős sebességtúllépésben lévő
146
gépjármű
vezetője
bűnösségének
megállapítása törvényes közúti baleset okozása miatt,

ha a szabályszegés hiányában a balesetet akár az általa
választott módon is el tudta volna hárítani.
II. Nem valósít meg közlekedési szabályszegést és ezért
nem felelős a balesetért annak a gépjárműnek a
vezetője, aki előzési szándékkal balra irányjelzést ad le
és az út közepe felé húzódik, de még a sáv átlépése előtt
teljesíti meggyőződési kötelezettségét és előzési
szándékától eláll [Btk. 235. § (1) bek., (2) bek. b) pont;
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ)
26. § (1) bek. a) pont ac) alpont, 34. § (1) bek. b) pont].

[6]

[7]
[8]

[1] A járásbíróság a 2020. július 8. napján kihirdetett
ítéletével hatályon kívül helyezte a járásbíróság
végzésének Á. J. terhelttel szemben alkalmazott
próbára bocsátást kimondó rendelkezését és a
próbára bocsátást megszüntette. Á. J. I. r. terheltet
bűnösnek mondta ki közúti baleset gondatlan
okozásának vétségében [Btk. 235. § (1) bek., (2) bek.
b) pont], és ezért – valamint társtettesként elkövetett
lopás vétségének kísérlete [Btk. 370. § (1) bek., (2)

bek. b) pont bi) alpont] miatt – őt halmazati
büntetésül 1 év 6 hónapi szabadságvesztésre és 2 év
4 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. A
szabadságvesztés végrehajtását 2 évi próbaidőre
felfüggesztette, végrehajtási fokozatát fogházban
határozta meg és rendelkezett arról, hogy az I. r.
terhelt a szabadságvesztés végrehajtása esetén abból
legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését
követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Az I.
r. terheltet előzetes mentesítésben részesítette.
Ugyanakkor a II. r. terheltet az ellene közúti baleset
gondatlan okozásának vétsége [Btk. 235. § (1) bek.,
(2) bek. b) pont] miatt emelt vád alól felmentette.
Az elsőfokú ítélet az I. r. terhelt vonatkozásában –
fellebbezés hiányában – 2020. július 9-én jogerőre
emelkedett.
Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség a II. r. terhelt
terhére bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása
miatt jelentett be fellebbezést. Az ügyészi
fellebbezést elbírálva a törvényszék mint másodfokú
bíróság a 2021. február 19-én kihirdetett végzésében
az elsőfokú ítéletet a II. r. terhelt tekintetében
helybenhagyta.
A jogerős ítéletben megállapított tényállás lényege
szerint az I. r. terhelt 2017. július hó 31. napján 13
óra 15 perckor főközlekedési úton, Sz. és Sze. között,
Sze. irányába haladva, csapadékmentes, derült
időben, száraz útviszonyok és közepes forgalmi
viszonyok között, az aszfaltburkolatú, kétirányú
forgalmú, útburkolati jellel ellátott, 5,9 méter
szélességű úton vezette a D. Sz. tulajdonát képező
Opel Vectra típusú személygépkocsit, az
engedélyezett 90 km/h haladási sebességet túllépve
120 km/h körüli sebességgel, ahol a terheltek
menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sáv 3 méter,
míg a jobb oldali forgalmi sáv 2,9 méter szélességű.
Az úttest mindkét szélén 1,2 méter kavicsos útpadka,
majd ezt követően a terheltek menetiránya szerinti
jobb oldali 3,1 méter széles, míg bal oldalon 2,4
méter széles vízelvezető árok található. Az I. r. terhelt
által alkalmazott haladási sebesség a II. r. terhelt
részére nem volt megtévesztő sebességtúllépés.
Az I. r. terhelt által vezetett személygépkocsiban a
jobb oldali első ülésen ült B. Zs. sértett, a bal hátsó
ülésen K. E. sértett, hátul középen néhai M. G. sértett,
míg jobb oldalt hátul B. A. sértett, akik az I. r.
terhelttel együtt bekötött biztonsági övet használtak.
Az I. r. terhelt által vezetett személygépkocsi előtt
haladt a II. r. terhelt, az általa vezetett és a
munkaadója tulajdonát képező Nissan Cabstar típusú
emelőkosaras kistehergépkocsival 45 km/h körüli
sebességgel, utasa a jobb oldali ülésen E. M. volt. A
II. r. terhelt és E. M. tanú közlekedésük során
bekapcsolt biztonsági övet használtak.
Az I. r. és a II. r. terheltek előtt haladt velük azonos
irányba K. I. tanú, a tulajdonát képező Kia típusú
kistehergépkocsival 45 km/h sebességgel.
Mivel a II. r. terhelt a K. I. tanú által vezetett
kistehergépkocsi haladási sebességét lassúnak ítélte
meg, ezért a kistehergépkocsi megelőzésének
érdekében bal oldali irányjelző használata mellett
gyorsítani kezdett, 56 km/h sebességre növelte
sebességét, és balra az úttest felezővonala felé
kezdett húzódni. Úgy kezdett bele az előtte haladó K.
I. tanú által vezetett kistehergépkocsi előzésébe,
hogy közvetlenül a balra húzódás előtt nem, hanem
csak 12,9 másodperccel korábban nézett a
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visszapillantó tükörbe. Amikor a II. r. terhelt a Kia
kistehergépkocsi
megelőzéséhez
szükséges
gyorsítást megkezdte, akkor mögötte még a jobb
oldali forgalmi sávban haladt az I. r. terhelt az általa
vezetett személygépkocsival 60,4 méter távolságra a
II. r. terhelt által vezetett Nissan Cabstar típusú
emelőkosaras kistehergépkocsitól. Amikor a II. r.
terhelt a kistehergépkocsival megkezdte a balra
húzódást, az előtte haladó K. I. tanú által vezetett
kistehergépkocsi megelőzése érdekében, akkor az I.
r. terhelt által vezetett Opel típusú személygépkocsi
már nagyobb terjedelmével a bal oldali forgalmi
sávban volt, kb. 34 méter távolságra a Nissan
kistehergépkocsi mögött.
A II. r. terhelt a balra húzódást a felezővonalig
folytatta, bár a felezővonalat nem lépte át, csupán az
általa vezetett kistehergépkocsi bal oldali
visszapillantó tükre ért át a menetirány szerinti bal
oldalra, amikor belenézett ismételten a visszapillantó
tükrébe és ekkor észlelte, hogy időközben az I. r.
terhelt által vezetett Opel személygépkocsi is előzési
manőverbe kezdett. Ekkor az I. r. terhelt már teljes
terjedelmével a bal oldali forgalmi sávban, 26,8
méter távolságra haladt a II. r. terhelt által vezetett
kistehergépkocsi mögött, és az I. r. terhelt, valamint
a II. r. terhelt is észlelték a kialakult veszélyhelyzetet.
A II. r. terhelt a két jármű ütközésének elkerülése
érdekében fékezte járművét, és jobbra kormányzott,
minek következtében visszalassult az előtte haladó
Kia kistehergépkocsi sebességére, és így nem
ütközött egyik járművel sem.
Az I. r. terhelt személygépkocsiját a veszélyhelyzet
észlelésekor balra kormányozta, mivel megijedt a II.
r. terhelt a felezővonal felé tartó mozgásától és nem
tudhatta, hogy az előzést megszakítva a jobb oldali
forgalmi sávban tartja majd a járművét a II. r. terhelt.
Az elkormányzás következtében az I. r. terhelt által
vezetett személygépkocsi a főközlekedési út 30 kmes szelvényétől 52 méterre, Sze. irányába lehaladt a
bal oldali útpadkára, és sodródni kezdett. Az I. r.
terhelt a bal oldali útpadkára történő lehaladást
követően a 30 km-es szelvénytől Sze. irányába 70,9
méterre visszatért az úttestre, a személygépkocsival
részben áttért a menetiránya szerinti jobb oldali
forgalmi sávba, ahol – hogy a Kia tehergépkocsival
való ütközést elkerülje – az I. r. terhelt ismételten
balra kormányzott, és az óramutató járásával
ellentétes irányba elfordulva, a főközlekedési út 30
km-es szelvényétől Sze. irányába 112,2 méterre
átsodródott a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi
sávba, és a 30 km-es szelvénytől 136,5 méterre
lehaladt a bal oldali útpadkára, majd a vízelvezető
árokba, ahol tetejére borult, és jobb hátsó részével az
ott lévő betonhídáteresznek ütközött, és eredeti
haladási irányával ellentétesen járműve jobb hátsó
részével a 30 km-es szelvénytől 163 méterre, az
úttest bal oldali szélétől 3,6 méterre balra, míg bal
első részével 159,8 méterre, az úttest bal oldali
szélétől 1,6 méterre balra került nyugalomba.
A baleset következtében az I. r. terhelt által vezetett
személygépkocsiban utazó néhai M. G. sértett olyan
súlyos sérüléseket – agyvelőduzzanat és a III-as
nyakcsigolyatörés ficammal – szenvedett el, hogy
2017. augusztus hó 21. napján a kórházban
elhalálozott.
Néhai M. G. sértett halála nyaki gerincsérülés mellett
csigolya elmozdulás miatt kialakult gerincmenti
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ütőér összenyomatása, következményes gerincvelői,
agytörzsi, valamint kisagyi lágyuláshoz szövődő
tüdőgyulladás miatt állott be.
Az elszenvedett sérülések, valamint a halál beállta
között közvetett oksági összefüggés állapítható meg.
A baleset következtében megsérült még B. A. sértett
8 napon túl gyógyuló, a bal oldali csípő traumás
ficama, jobb oldali elmozdulás nélküli lapockatörés,
valamint a nyak jobb oldalának felületes hámsérülése
és a fej bal oldalának repesztett sebe sérüléseket
szenvedte el, mely sérülések tényleges gyógytartama
mintegy 200 napra tehető, azokkal oki
összefüggésben maradandó fogyatékosság, súlyos
egészségromlás nem volt.
A baleset következtében ugyancsak megsérült B. Zs.
sértett, aki 8 napon belül gyógyuló, az állcsúcs
repesztett sebe, fej zúzódása és bal oldali repesztett
fejsebsérülést szenvedte el, valamint K. E. sértett, aki
szintén 8 napon belül gyógyuló, a jobb oldali
homlokfél zúzódása sérülést szenvedte el.
A baleset következtében megsérült az I. r. terhelt is,
szintén 8 napon belül gyógyuló, a jobb oldali könyök
felületes hámhiánya, valamint a mellkas és hasfal
zúzódása sérülést szenvedte el.
Amennyiben az I. r. terhelt csupán a megengedett 90
km/h sebességgel haladt volna a tényleges 120 km/h
sebesség helyett, a II. r. terhelt által vezetett Nissan
kistehergépkocsi saját forgalmi sávján belüli balra
térése nem kényszerítette volna az I. r. terheltet
hirtelen fékezésre, sem pedig irányváltoztatásra,
intenzív fékezés alkalmazása mellett le tudott volna
lassítani a Nissan kistehergépkocsi haladási
sebességére, és így a baleset elkerülhető lett volna.
Abban az esetben, ha az I. r. terhelt 90 km/h
sebességgel hajtja végre a baleset során alkalmazott
elkormányzásokat, az általa vezetett Opel Vectra
típusú személygépkocsi nem haladt volna le bal
oldali kerekeivel az útpadkára, hanem csak az úttest
és az útpadka határáig tért volna balra, és így nem
alakult volna ki olyan sodródás, amely
ellenkormányzást
igényelt
volna,
és
a
személygépkocsi mozgása a bal oldali forgalmi
sávban stabilizálható lett volna.
A közúti közeledési baleset azért következett be,
mert az I. r. terhelt cselekményével megszegte a
KRESZ 26. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában
foglalt
rendelkezést,
mely
szerint
személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg
megengedett legnagyobb össztömeget meg nem
haladó gépkocsival, lakott területen kívül 90 km/h
sebességgel szabad közlekedni.
A bíróság jogerős ügydöntő határozatával szemben a
Legfőbb Ügyészség terjesztett elő felülvizsgálati
indítványt az I. r. terhelt javára a Be. 649. § (1)
bekezdés a) pont aa) alpontban meghatározott okból,
valamint a II. r. terhelt terhére a Be. 649. § (1)
bekezdés a) pont ac) alpontjában írt okból.
A Legfőbb Ügyészség álláspontja szerint az
alapügyben eljárt bíróságoknak az I. r. terhelt
bűnösségét megállapító, valamint a II. r. terhelt
felmentését eredményező jogi álláspontja téves.
Indokai szerint a büntetőjogi felelősséget a KRESZ –
mint a Btk. 235. § (1) bekezdésében foglalt
keretdiszpozíció tartalmát kitöltő háttérjogszabály –
rendelkezései alapján kell elbírálni. A KRESZ
rendelkezései és miniszteri indokolása helyes
értelmezésével az irányadó tényállás alapján az I. r.
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terhelt az általa vezetett gépkocsival a II. r. terhelt
által vezetett kistehergépkocsi előzését megkezdte. A
baleset elkerülhetősége és a büntetőjogi felelősség
megállapítása
szempontjából
kizárólag
a
veszélyhelyzet kezdetét lehet alapul venni, amely
akkor alakult ki, amikor az előzést megkezdő I. r.
terheltet a II. r. terhelt az előzés megkezdését jelentő
manőverével az előzés folytatásában akadályozta.
Ekkor az elsőbbségadásra kötelezett II. r. terhelt által
kialakított, az I. r. terhelt számára hirtelen, váratlan,
előre nem látható veszélyhelyzet helyén és
időpontjában a II. r. terhelthez viszonyítva az
elsőbbségre jogosult I. r. terhelt a tényleges, illetve a
megengedett haladási sebességéhez képest is már a
tőle elvárható intenzív, lassító fékezéshez tartozó
féktávolságon belül haladt. Ezért a baleset elhárítása
érdekében hirtelen balra kormányozott, amelynek
hatására
azonban
lehaladt
az
útpadkára,
visszasodródott, újból balra kormányozott, majd
lehaladt az úttestről.
Az irányadó tényállásban szereplő minden további
olyan adat és körülmény, amely a baleset
elkerülhetőségét, az I. r. terhelt megengedett
legnagyobb sebességgel haladása esetén a más által
kialakított veszélyhelyzetben, az elhárítás érdekében
ténylegesen alkalmazott elkormányzás figyelmen
kívül hagyásával, illetőleg a ténylegesen
bekövetkezett
események
önkényesen
megváltoztatása útján elemzi, olyan jövőbeni,
bizonytalan
feltételezéseken
nyugvó
megállapításokat eredményez, amelyek nem egzakt,
konkrét, pontosan kiszámítható és bizonyosan vagy
bizonyossággal határos valószínűséggel kalkulálható
körbe tartoznak, ekként a büntetőjogi felelősségre
vonás szempontjából irrelevánsak, így figyelmen
kívül kell, hogy maradjanak.
A Legfőbb Ügyészség utalt arra, hogy a Kúria egy, a
jelen üggyel lényegét tekintve megegyező forgalmi
helyzetben bekövetkezett baleset miatt folyamatban
volt büntetőügyben hozott Bfv.II.701/2016/5. számú
ítéletében már megállapította, hogy a 6/1998. BJE
határozatban foglaltakat értelemszerűen alkalmazva
a gépkocsisor előzésébe már belekezdett terheltnek a
sebességtúllépése ellenére is továbbhaladási
jogosultsága van a kocsisorban haladó másik
járművel szemben, és mivel az abban az ügyben
irányadó tényállásban rögzítettek alapján az
állapítható meg, hogy az előzése megkezdésekor a
két gépkocsi olyan távolságban volt egymástól, hogy
az előzést végző járműnek a megengedett
sebességgel haladva sem lett volna lehetősége még
vészfékezés alkalmazásával sem a veszélyhelyzet
elhárítására, sebességtúllépése a bekövetkezett
balesettel nem állt okozati összefüggésben. A
megjelölt körülmények ténylegesen kizárják az
említett terhelt közlekedési szabályszegése és a
bekövetkezett baleset, illetve az ehhez kapcsolódó
sérüléses eredmény közötti okozati összefüggés
megállapíthatóságát, amely a büntetőjogi felelőssége
megállapításának akadályát képezi.
Ezért az I. r. terhelt nem valósított meg a jelen
ügyben a baleset bekövetkezésével és annak
eredményével
okozati
összefüggésben
álló
szabályszegő magatartást.
Az indítvány szerint ugyanakkor a II. r. terhelt
felmentésére vont következtetés törvénysértő.

[29] A II. r. terhelt az előtte haladó jármű előzésének
megkezdését megelőzően gyakorlatilag semmilyen
módon nem győződött meg arról, hogy az ő előzését
megkezdte-e az általa közel 13 másodperccel
korábban észlelt, az I. r. terhelt által vezetett
személygépkocsi.
[30] Erre részéről kizárólag a veszélyhelyzet kezdetének
kialakulásakor és egymás kölcsönös észlelésekor
került sor. A két jármű jellegéből adódó eltérő
gyorsulási képességre és a II. r. terheltnek az előzésre
felkészüléshez
szükséges
meghosszabbított
időintervallumra vonatkozó bírói megállapításoknak
a büntetőjogi felelősség elbírálása szempontjából
nincs jelentőségük. Az eljáró bíróságok az előzés
szabályait tévesen értelmezték.
[31] A fentiekre tekintettel a Legfőbb Ügyészség arra tett
indítványt, hogy a Kúria a Be. 662. § (2) bekezdés a)
pontja alapján a felülvizsgálati indítvánnyal
megtámadott határozatot az I. r. terhelt tekintetében
változtassa meg, és hozzon a törvénynek megfelelő
határozatot akként, hogy az I. r. terheltet az ellene
halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége
miatt emelt vád alól a Be. 566. § (1) bekezdés a)
pontja alapján mentse fel, továbbá a társtettesként
elkövetett lopás vétségének kísérlete miatt kiszabott,
2 év próbára bocsátást kimondó rendelkezést
hatályon kívül helyező és a próbára bocsátást
megszüntető rendelkezést helyezze hatályon kívül;
míg a II. r. terhelt tekintetében a Be. 663. § (1)
bekezdés a) pontja alapján a megtámadott
határozatokat helyezze hatályon kívül és az
alapügyben eljárt elsőfokú bíróságot utasítsa új
eljárás lefolytatására.
[32] A Legfőbb Ügyészség felülvizsgálati indítványára a
II. r. terhelt meghatalmazott védője észrevételt tett,
azt megalapozatlannak tartotta. Álláspontja szerint az
első fokon eljárt bíróság részletes bizonyítást
folytatott le a tényállás megállapítása érdekében, és a
bizonyítékok helyes mérlegelésének eredményeként
jutott arra következtetésre, hogy a II. r. terhelt terhére
mulasztás nem állapítható meg, és a baleset azért
következett be, mert az I. r. terhelt megsértette a
KRESZ 26. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában
foglalt rendelkezést. Az elsőfokú bíróság a szakértői
vélemény ismeretében helyesen állapította meg,
hogy a II. r. terhelt gyakorlatilag az előzést nem
kezdte meg, csupán annak előkészületeit hajtotta
végre. Ily módon helyesen jutott arra a
következtetésre, hogy a II. r. terhelt a KRESZ 34. §
(1) bekezdés b) pontját nem sértette meg, illetve
ennek megsértését neki nem lehet felróni.
[33] A másodfokon eljáró törvényszék határozatával az
elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta és rámutatott,
hogy a baleset bekövetkezéséért a II. r. terheltet
felelősség nem terheli.
[34] Erre tekintettel azt indítványozta, hogy a Kúria a
megtámadott határozatokat a Be. 650. § (2)
bekezdése szerint hatályában tartsa fenn.
[35] A Kúria a felülvizsgálati indítványt a Be. 661. § (2)
bekezdés b) pontja alapján nyilvános ülésen bírálta
el.
[36] A Legfőbb Ügyészség képviselője a nyilvános ülésen
a felülvizsgálati indítványt fenntartva további
indokokat fogalmazott meg, mely szerint irreális az
az elvárás az I. r. terhelttel szemben, hogy a II. r.
terhelt által kialakított veszélyhelyzetben a
legoptimálisabb elhárítási módot válassza. Irreális az
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is, hogy az I. r. terhelt a menetirány szerinti bal
oldalon járművét lelassítsa, illetve stabilizálja. Ez az
elvárás ugyanis nem vette figyelembe a két jármű
felépítését, sebességét, az I. r. terhelt célját az előzés
minél korábban történő befejezésére, valamint az
adott területre jellemző kátyús útburkolatot.
Kifejtette a Legfőbb Ügyészség képviselője azt is,
hogy az ügyben eljárt bíróságok a szakértői
véleményt helytelenül értelmezték és annak
megállapításait tévesen tették a tényállás részévé.
Az I. r. terhelt védője felszólalásában csatlakozott az
ügyészség felülvizsgálati indítványához.
A II. r. terhelt védője az írásbeli észrevételében
foglaltakat fenntartotta és a támadott határozatok
hatályában fenntartására tett indítványt.
Álláspontja szerint az I. r. terhelt által megkezdett
előzés folyamatában nem voltak meg az előzés
feltételei. Nem csupán a KRESZ 34. § (1) bekezdés
b) pontját kell ebben a helyzetben vizsgálni a
történeti tényállás tükrében, hanem a KRESZ 34. §
(1) bekezdés c) pontját is, amely az I. r. terheltre
vonatkozott. Az ügyészi indítvány szerint kizárólag a
II. r. terhelt magatartása folytán állt be a
veszélyhelyzet. Ugyanakkor azt rótta az ügyészség a
II. r. terhelt terhére, hogy túl korán kezdte meg az
irányjelzőt használni, ami 12,9 másodpercet jelent. A
tényállásban az szerepel, hogy az ez alatt megtett
60,9 méter alatt a menetirány szerinti jobb oldali
sávban haladt az I. r. terhelt, és semmi jelét nem adta
annak, hogy előzni fog. Ekkor kellett a II. r.
terhelteknek meggyőződni arról, hogy az előzést más
jármű nem kezdte meg. A hátul haladó, 60,9 méterre
lévő járműtől a KRESZ 34. § (1) bekezdés c) pontja
alapján a jogszabály azt kívánja meg, hogy arról kell
meggyőződnie, ahogy az előtte haladó jármű előzési
szándékot nem jelzett. Ez azt jelenti, hogy amikor a
jobb oldali forgalmi sávban haladó I. r. terhelt úgy
dönt, hogy előzni fog, akkor látta az előtte haladó
járművet és azt, hogy irányjelzőt használ, gyorsít és
megkezdi a balra haladást.
Az indítvány ugyanakkor felrója a II. r. terheltnek,
hogy nem tett eleget a másodszori balra tekintési
kötelezettségnek. A jogerős másodfokú határozatban
a bíróság rögzítette, hogy a II. r. terhelt a második
hátratekintésnek köszönhetően mondott le az
előzésről, mert észlelte, hogy a másik jármű az
előzését megkezdte.
A védő többletinformációként utalt arra, hogy az első
és a harmadik jármű összetartoztak. A harmadik
járművet vezető I. r. terhelt arra törekedett, hogy
minél előbb a lassabban haladó jármű közelében
jusson. Tette ezt annak ellenére, hogy látta, hogy az
előtte haladó kosaras jármű irányt jelez, balra
húzódik és gyorsít. Balra kanyarodás esetén is a hátul
haladó jármű köteles lemondani az előzési
szándékáról. Az I. r. terhelt tehát akkor kezdhette
volna meg az előzést, ha megbizonyosodik arról,
hogy az előtte haladó lemondott az előzési
szándékáról.
A védő irreálisnak minősítette az I. r. terheltnek a
megijedésére vonatkozó nyilatkozatát, hiszen látta,
hogy az előtte lévő irányjelzőt használ és balra
húzódik, azonban ennek ellenére folytatta az előzés
folyamatát. Így nem lehet váratlan esemény ebben a
közegben az, hogy a II. r. terhelt saját forgalmi
sávjában enyhén balra tart. Ha megkezdte az előzés
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folyamatát, akkor ezt fel kellett mérnie, ahogyan azt
is, hogy végre tudja-e hajtani az előzést.
A védő álláspontja szerint a szakértő helyesen tárta
fel, hogy a 90 km/h esetén a baleset ily módon való
bekövetkezésére nem került volna sor. Az ügyészség
által példaként felhozott jogeset pedig eltér a jelen
tényállástól, mert abban egy járműsort előző
gépjármű került veszélyhelyzetbe amiatt, hogy a
sorban elől elhelyezkedő egyik jármű is megkezdte
az előzést. Jelen ügyben csak egy, 60,9 méterrel
hátrább haladó, a jobb oldali forgalmi sávban
közlekedő jármű szerepelt.
Ezért a II. r. terhelt védője szerint az I. r. terhelt
részéről a KRESZ 34. § (1) bekezdés c) pontjának
megsértése és a sebességtúllépés idézte elő az I. r.
terhelt terhére azt a szabályszegést, amelynek folytán
a veszélyhelyzetet megteremtette és ok-okozati
összefüggésben volt a következmény kialakulásával.
Az I. r. terhelt a KRESZ 34. § (1) bekezdés c) pontja
ellenére az előzést megkezdte, pedig látta, hogy az
előtte haladó jármű már kitette az irányjelzőt és az
előzést megkezdte, majd a saját maga által
keletkeztetett veszélyhelyzetben a sebességét
jelentősen fokozta, és ezzel együttesen – esetleg a
vezetési járatlansága okán, vagy az oldalirányból
ható erők hatására – végül a baleset bekövetkezett.
A Legfőbb Ügyészség képviselője viszonválaszában
utalt arra, hogy a jogerős ítélet tényként rögzítette,
miszerint a II. r. terhelt magatartása megijesztette az
I. r. terheltet. Álláspontja szerint a Kúria
Bfv.II.701/2016. számú ügye azért hivatkozható
jelen ügyben, mert ott is féktávolságon belül az előző
jármű előtt egy másik jármű előzött.
A KRESZ szabályok kapcsán a Kúriának kell állást
foglalnia. Fenntartotta, hogy ha a II. r. terhelt
megfelelő körültekintéssel jár el, a baleset
elkerülhető lett volna. A II. r. terhelt az első
meggyőződési kötelezettségét sem teljesítette, mert
lakott területen kívül csak 13 másodperccel korábban
győződött meg arról, hogy közlekedik-e mögötte
olyan jármű, amely előzni kíván, ez pedig a KRESZ
rendelkezéseinek nem feleltethető meg.
A II. r. terhelt védője utalt arra, hogy a II. r. terhelt
részéről figyelmet igényelt az előtte haladó jármű és
esetlegesen a szembe sávban közlekedő jármű is,
ezért nem nézhetett folyamatosan a visszapillantó
tükörbe. Abban a tudatban kezdte meg az előzést,
hogy a jobb oldali sávban mögötte haladó jármű nem
kezdett előzésbe.
A II. r. terhelt a nyilvános ülésen csatlakozott a
védőjéhez.
Az I. r. terhelt javára és a II. r. terhelt terhére
előterjesztett felülvizsgálati indítvány nem alapos.
Az ügyészség jogosult a terhelt terhére és javára is
felülvizsgálati indítványt előterjeszteni [Be. 651. §
(1) bek., illetve (2) bek. a) pont]. A terhelt javára
irányuló indítvány időhatár nélküli, a terhelt terhére
irányuló felülvizsgálati indítvány a jogerős ügydöntő
határozat közlésétől számított hat hónapon belül
terjeszthető elő [Be. 652. § (3) bek.]. Jelen esetben az
ügyészséggel a másodfokú bíróság 2021. február 8án a nyilvános ülésen jelen volt ügyész útján közölte
a jogerős határozatát, az ügyészség pedig a fent írt
határidőn belül, 2021. július 29-én terjesztette elő a
II. r. terhelt terhére az indítványát, így az is
joghatályos.
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[52] Felülvizsgálatnak a bíróság jogerős ügydöntő
határozata ellen a büntető anyagi jog szabályainak
megsértése miatt helye van [Be. 648. § a) pont]. A
büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt
felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha a bíróság
a büntető anyagi jog szabályainak megsértésével
állapította meg a terhelt bűnösségét, illetve mentette
fel a terheltet [Be. 649. § (1) bek. a) pont aa) és ac)
alpont].
[53] A Legfőbb Ügyészség felülvizsgálati indítványa e
törvényi okoknak megfelel, ezért az alapján a
felülvizsgálatnak mindkét terhelt tekintetében helye
van.
[54] Ugyanakkor a felülvizsgálatban megkerülhetetlen
szabály, hogy a Be. 650. § (2) bekezdése szerint a
felülvizsgálati indítványban a jogerős ügydöntő
határozat által megállapított tényállás nem
támadható. Ezzel összhangban a Be. 659. § (1)
bekezdése rögzíti, hogy a felülvizsgálati eljárásban a
jogerős ügydöntő határozatban megállapított
tényállás az irányadó, a bizonyítékok ismételt
egybevetésének, eltérő értékelésének, valamint
bizonyítás felvételének nincs helye.
[55] A felülvizsgálat során tehát a jogerős határozatban
megállapított tényállás megalapozottsága, a
bizonyítékok mikénti mérlegelése nem vizsgálható,
az eljárt bíróságok által levont jogi következtetések –
így a bűnösség megállapításának és a cselekmény
jogi minősítésének – helyessége kizárólag az
irányadó tényállás alapulvételével bírálható el (BH
2004.102.).
[56] A jogerős ítélet tényállása formailag az ítélet
indokolásának az a szerkezeti egysége, amelyben a
bíróság a váddal összefüggésben megállapított
tényeket rögzíti [Be. 561. § (3) bek. c) pont]. Tágabb
értelemben, tartalmilag, a Kúria következetes
gyakorlata szerint az irányadó tényálláshoz tartoznak
mindazok a történeti tények, amelyek a felülvizsgált
ítéletben megállapításra kerültek, függetlenül attól,
hogy ítéletszerkesztési hiba folytán esetlegesen nem
a történeti tényállásban kerültek leírásra, hanem az
indokolás más részében, így a bizonyítékok
értékelése vagy a jogi indokolás körében (BH
2016.163.III., BH 2006.392.).
[57] A bíróság által megállapított tények pedig lehetnek a
külvilágban érzékelhető cselekvőségek vagy
történések, de ún. belső történések, tudati tények (BH
2005.167.I.) és más ténybeli következtetések is.
Ellenben nem ténymegállapítás, hanem – az ítéletben
való szerkezeti elhelyezésétől ugyancsak függetlenül
– jogi értékelés a valónak már elfogadott fizikai és
tudati tényeknek a jogi normával történő
egybevetése, a törvény szövegének való
megfeleltetése.
[58] Ami tehát a fenti feltéteknek megfelel – azaz az ítélet
indokolásának bármely részében található, a vád
tárgyává
tett
cselekménnyel
összefüggő
ténymegállapítás –, az a felülvizsgálati eljárásban a
fent idézett törvényi szabályozásra tekintettel
érinthetetlen. Ez nem csupán pozitív kötelezettséget
ró a Kúriára – azaz jogi következtetéseit nem
alapíthatja
az
irányadó
tényállásban
megállapítottaktól eltérő, vagy abban nem szereplő
tényekre –, de negatív kötelezettséget is: jogerős
ítéleti ténymegállapítást nem hagyhat figyelmen
kívül.
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[59] Jelen esetben nem csupán szerkezetileg, de
tartalmilag is a jogerős ítéleti tényállás része az
elsőfokú ítélet indokolásának [18] és [19] bekezdése.
[60] Az indokolás [18] bekezdése a bíróság azon
ténymegállapítását rögzíti, miszerint amennyiben az
I. r. terhelt csupán a megengedett 90 km/h-s
sebességgel haladt volna a tényleges 120 km/h-s
sebessége helyett, a II. r. terhelt által vezetett Nissan
tehergépkocsinak a saját forgalmi sávján belüli balra
térése nem kényszerítette volna az I. r. terheltet
hirtelen fékezésre, sem pedig irányváltoztatásra,
intenzív fékezés alkalmazása mellett le tudott volna
lassítani a Nissan kistehergépkocsi haladási
sebességére, és így a baleset elkerülhető lett volna.
[61] A [19] bekezdés pedig azt rögzíti, hogy ha az I. r.
terhelt 90 km/h sebességgel hajtja végre a baleset
során alkalmazott elkormányzásokat, az általa
vezetett Opel Vectra típusú személygépkocsi nem
haladt volna le bal oldali kerekeivel az útpadkára,
hanem csak az úttest és az útpadka határáig tért volna
balra, és így nem alakult volna ki olyan sodródás,
amely ellenkormányzást igényelt volna, és így a
személygépkocsi mozgása a bal oldali forgalmi
sávban stabilizálható lett volna.
[62] Az írásbeli indítvány ennek kapcsán azt tartalmazta,
hogy ezek irreleváns megállapítások, az indítvány
szóbeli
indokolása
pedig
már
azok
megalapozatlanságát is felvetette. A tényállás
(bármely részének) megalapozatlansága azonban – a
korábban írtak szerint – semmilyen módon nem
vizsgálható a felülvizsgálati eljárásban. Az elsőfokú
ítélet indokolásának a másodfokú bíróság által
érintetlenül hagyott [18] és [19] bekezdésében az
elsőfokú bíróság kétségkívül ténybeli – és nem jogi –
megállapításokat rögzített, ezért azok sem állított
irrelevanciájuk,
sem
az
esetleges
megalapozatlanságuk okán nem hagyhatók
figyelmen kívül, és az indítványt a Kúriának azok
alapulvételével kellett elbírálnia.
[63] A büntetőjogi felelősség akkor állapítható meg, ha a
terhelt magatartása maradéktalanul kimeríti a Btk.
Különös Részében meghatározott valamelyik
bűncselekmény törvényi tényállási elemeit, az a
társadalomra veszélyes és a terheltnek felróható.
[64] A Btk. 235. § (1) bekezdése szerinti közúti baleset
okozását az követi el, aki a közúti közlekedés
szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak
gondatlanságból súlyos testi sértést okoz. A
hivatkozott törvényhely (2) bekezdés b) pontja
szerinti minősítő körülmény akkor valósul meg, ha a
bűncselekmény halált okoz. A szóban lévő minősített
eset tehát akkor valósul meg, ha az elkövető a közúti
közlekedés szabályainak megszegésével más halálát
okozza.
[65] A bűncselekmény törvényi tényállási elemei tehát a
közúti közlekedés valamely szabályának megsértése
mint elkövetési magatartás, valamint a halál mint
eredmény. A kettő között – értelemszerűen és a
törvényi megfogalmazásból is következően – okokozati összefüggésnek kell fennállnia. Nem felel a
halálos eredményért a közlekedési szabály
megsértője sem, ha a megvalósított szabálysértés
nem áll oksági összefüggésben az eredménnyel.
[66] A felülvizsgálati indítvány a tényállásszerűséget
vonta kétségbe az I. r. terhelt tekintetében, amikor azt
állította, hogy e terhelt közlekedési szabályszegése
nem állt oksági összefüggésben a sértett
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bekövetkezett halálával, illetve a II. r. terhelt
tekintetében magatartásának tényállásszerűségét
állította, amikor arra az álláspontra helyezkedett,
hogy ő a cselevőségével közlekedési szabályt sértett
és a halálos eredmény amiatt következett be.
Az I. r. terhelt tekintetében nem vitatott, hogy a
jelentős
sebességtúllépésével
közlekedési
szabálysértést valósított meg [KRESZ 26. § (1)
bekezdés a) pont ac) alpont]. Az ügyészi indítvány
lényege az volt, hogy ez egy közömbös közlekedési
szabályszegés volt, mert ha és amennyiben a II. r.
terhelt a bal oldali irányjelző használata mellett,
sebességét fokozva, a jobb oldali sávban nem
húzódik balra a felezővonalig, azt át nem lépve,
akkor az előzést e szabályszegés mellett is baleset
bekövetkezése nélkül végre tudta volna hajtani az I.
r. terhelt.
A Kúria az ügyészi álláspontot annyiban osztotta,
hogy az I. r. terhelt sebességtúllépése az előzés
megkezdésekor valóban irreleváns szabályszegés
volt, azonban az még az előzés folyamatában
relevánssá vált. Az irányadó jogerős ítéleti tényállás
két különböző összefüggésben is rögzíti azt, hogy
nem következett volna be az eredmény, amennyiben
a KRESZ-szabályt nem szegte volna meg az I. r.
terhelt; módja lett volna intenzív fékezéssel a II. r.
terhelt által vezetett gépkocsi mögött annak
sebességére lassulnia, de még ha a nem megfelelőnek
bizonyult elhárítási módot – az elkormányzást –
választja is az I. r. terhelt, a megengedett sebesség
mellett akkor is stabilizálható lett volna a gépkocsi a
bal oldali forgalmi sávban, és így a halálos eredmény
elmaradt volna.
Ekként nem lehet azt állítani, hogy az I. r. terhelt
szabályszegése nem állt okozati összefüggésben a
sértett halálával. Mivel pedig cselekménye ekként a
közúti baleset okozásának valamennyi tényállási
elemét kimerítette, büntetőjogi felelősségének
megállapítása törvényes. Kérdésként az marad fenn,
hogy a baleset kizárólagos felelőse-e, vagy
megállapítható-e amiatt a II. r. terhelt büntetőjogi
felelőssége is.
A II. r. terhelt tekintetében előterjesztett
indítványban foglaltakat annyiban osztotta a Kúria,
miszerint a 12,9 másodperccel korábban történt
hátranézés az adott forgalmi körülmények között –
lakott területen kívül, 45 km/h-ról folyamatosan
gyorsuló sebesség mellett – önmagában nem
tekinthető úgy, hogy azzal a II. r. terhelt teljesítette a
KRESZ 34. § (1) bekezdés b) pontjában írt
kötelezettségét, miszerint az előzés megkezdését
megelőzően meggyőződött arról, hogy az ő előzését
más jármű nem kezdte-e meg. Ugyanakkor az
elsőfokú bíróság ítélete indokolásának [9]
bekezdésében azt is megállapította, hogy miután a II.
r. terhelt a balra húzódást folytatta, a felezővonalat
még nem lépte át, amikor ismételten belenézett a
visszapillantó tükrébe és ekkor észlelte az I. r. terhelt
haladását, ami miatt az előzési szándékától elállt.
Ennek tükrében az a kérdés, hogy a II. r. terhelt az
irányváltoztatási szándékának jelzésével és a
némileg balra, a felezővonal irányába történő
húzódásával az előzést ténylegesen megkezdte-e, és
ezzel ő okozta-e a veszélyhelyzetet. Az előzés
folyamatának vizsgálata, elemzése egységes a bírói
gyakorlatban. A két forgalmi sávos útesten haladó és
a balra kanyarodni szándékozó járművezetője akkor
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jár el a KRESZ rendelkezéseinek megfelelően, ha az
első ütemben irányjelzés mellett az úttest
felezővonalához húzódik, és a második ütemet, a
balra kanyarodást kizárólag akkor kezdheti meg,
miután meggyőződött arról, hogy a járműve előzését
a mögötte haladó jármű nem kezdte meg (BH
2002.216.). Ez a megállapítás teljesen egyértelmű
különbséget tesz a jogerős ítéletben egyébként az
előzésre való felkészülésként és az előzés
végrehajtásaként
megnevezett
folyamatrészek
között, és a kettő közé, az előzés tényleges
megkezdéséhez köti a meggyőződési kötelezettséget,
aminek a II. r. terhelt a sáv átlépését megelőző
hátratekintésével eleget is tett.
Ez van összhangban a KRESZ rendelkezéseivel, sőt
az indítvány okfejtéséből is az következik. Az
indítvány – ugyan annak alátámasztására, hogy az I.
r. terhelt az előzést a II. r. terhelt balra húzódását
megelőzően már megkezdte – hivatkozott arra,
miszerint a KRESZ 34. §-ához fűzött miniszteri
indokolás szerint az előzés megkezdésének azt a
helyzetet kell tekinteni, amikor az előzést végrehajtó
az irányváltoztatási szabály megtartásával az
előzendő jármű mögül kihúzódott az úttestnek arra a
részére, amelyen az előzést végrehajtja és az
előzendő járművet annyira megközelítette, hogy
annak az esetleges irányváltoztatása már ténylegesen
zavarná az előzést végrehajtót. Ugyanezen megítélés
alá kell esnie azonban a II. r. terhelt cselekvőségének
is; mivel pedig ő nem húzódott ki az úttest azon
részére, amelyen az előzést végrehajtotta volna, sőt
el sem hagyta a saját forgalmi sávját, így az előzést
ténylegesen nem kezdte meg. Ekként a sávátlépést
megelőzően végrehajtott ismételt hátratekintéssel
még
időben
teljesítette
a
meggyőződési
kötelezettségét és annak eredményéhez képest az
előzési szándékától elállt.
A II. r. terhelt tehát cselekvőségével nem kezdte meg
az előzést, csupán annak előkészületét végezte el.
Olyan kötelezettséget pedig a KRESZ nem ró a
járművezetőre, miszerint már az előkészületek
megkezdését megelőzően is köteles meggyőződni
arról, hogy az előzés feltételei fennállnak-e és azt az
előzés tényleges megkezdésekor meg kell ismételnie.
A terhelt meggyőződési kötelezettsége – a korábban
írtak szerint – a balra kanyarodás megkezdése előtt
állt fenn, aminek eleget tett és az előzést nem hajtotta
végre.
A sebességnek az előzés megkezdésének észlelését
megelőzően, a tényállásban írt mértékben való
növelése és a gépkocsinak a saját forgalmi sávján
belüli balra húzódása nem tekinthető az előzést
végrehajtó gépjármű akadályozásának sem, ezért a
II. r. terhelt a KRESZ 34. § (6) bekezdését sem szegte
meg.
Az I. r. terhelt – ahogy azt az irányadó tényállás is
rögzíti – kétségkívül a II. r. terhelt e magatartásától
ijedt meg; azonban azzal a II. r. terhelt nem sértett
közúti közlekedési szabályt, és az I. r. terheltnek nem
volt oka azt feltételezni – mint ahogy az nem is
történt meg –, hogy a II. r. terhelt az előzés tényleges
megkezdése előtt nem fog a meggyőződési
kötelezettségének eleget tenni.
Ehhez képest az I. r. terhelt felelősségét nem érinti,
hogy cselekvőségének közvetlen kiváltó oka a II. r.
terhelt közlekedési szabályt nem sértő magatartása
volt, ami a saját szabálykövető közlekedése esetén
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nem eredményezett volna balesetet. A II. r. terhelt
pedig a jogerős ítéleti tényállásban leírt
magatartásával nem sértett közlekedési szabályt,
ezért felmentése a közúti baleset okozásának vádja
alól törvényes.
A II. r. terhelt védője felvetette, hogy az I. r. terhelt
megszegte a KRESZ 34. § (1) bekezdés c) pontjában
írt közlekedési szabályt is, miszerint előzni abban az
esetben szabad, ha az előzni kívánó jármű előtt
ugyanabban a forgalmi sávban haladó másik jármű
előzési szándékot nem jelzett. Ez ugyan az I. r.
terheltre egy újabb szabályszegést róna, azonban
még tényként történő elfogadása esetén sem vezetne
önmagában a II. r. terhelt mentesüléséhez, ha az ő
terhére is közlekedési szabály megsértése
megállapítható lett volna. Ugyanakkor ez az irányadó
tényállás alapján nem igazolható. Az ugyanis
tényként rögzíti, hogy az első és a második
hátratekintés között eltelt 12,9 másodperc alatt mit
tett a II. r. terhelt, azonban azt nem, hogy az I. r.
terhelt cselekvősége időben hogyan viszonyult ennek
az egyes elemeihez. A jogerős ítéleti tényállás csupán
azt rögzíti, hogy a gyorsítás és az irányjelzés
megkezdésekor az I. r. terhelt még a jobb oldali
forgalmi sávban haladt, a balra húzódásakor már
nagyobb terjedelmével a bal oldali forgalmi sávban
volt, a folyamat végén pedig – a második
hátratekintéskor – a II. r. terhelt már azt észlelte, hogy
az I. r. terhelt teljes terjedelmével a bal oldali
forgalmi sávban halad. Nem tűnik ki tehát
egyértelműen a tényállásból, hogy az I. r. terhelt az
előzést a II. r. terhelt irányjelzéséhez képest az előtt
vagy utána kezdte-e meg.
Tekintettel azonban arra, hogy a korábban kifejtettek
szerint a II. r. terhelt nem sértett közúti közlekedési
szabályt, ellenben az I. r. terhelt igen, aminek
hiányában a baleset nem következett volna be akkor
sem, ha az I. r. terhelt – amint azt az irányadó
tényállás rögzíti – a II. r. terhelt magatartásától
megijed, így e körülménynek a büntetőjogi
felelősség
elbírálása
szempontjából
nincs
jelentősége.
A Kúria megvizsgálta az indítványban hivatkozott
Bfv.II.701/2016/5. számú határozatot is, és úgy
találta, hogy az annak alapjául szolgáló tényállásban
a jelen ügy tényállásához képest a büntetőjogi
felelősség megállapítása szempontjából két
meghatározó jelentőségű különbség is van. Egyfelől
abban az ügyben a balesetben részes egyik gépkocsi
nem csupán irányjelzett és a saját sávján belül
húzódott balra az előzés megkezdése előtt, hanem át
is haladt a bal oldali forgalmi sávba (az első fokon
jogerős ítélet tényállásában ezt egyértelműen
igazolja az a megállapítás, miszerint e terhelt a másik
gépjárművet észlelve „sávjába visszahúzódott”),
másrészt pedig mindez féktávolságon belül történt,
így a sebességtúllépésben lévő gépjármű vezetőjének
a megengedett sebességgel haladva sem lett volna
lehetősége még vészfékezés alkalmazásával sem a
veszélyhelyzet elhárítására.
Az említett ügyben tehát a sebességtúllépésben
megnyilvánuló közlekedési szabályszegés a baleset
bekövetkezése szempontjából irreleváns volt, míg a
másik gépkocsi vezetője az előzésnek a feltételekről
való meggyőződés hiányában való megkezdésével
maga is sértett közlekedési szabályt. Jelen ügyben
azonban mindkét tekintetben éppen ennek a
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fordítottja a helyzet; az I. r. terhelt közlekedési
szabálysértése releváns, ami nélkül a baleset nem
következett volna be, míg a II. r. terhelt nem sértett
közúti közlekedési szabályt.
Megjegyzi a Kúria, hogy a Bfv.II.701/2016/5. számú
határozatában ki is emelte, miszerint az előzési
helyzetben lévő és csupán a sebességtúllépéssel
szabályt szegő terhelt felmentésének alapja, hogy a
baleset a megengedett sebesség mellett is
bekövetkezett volna.
Jelen ügyben azonban nincs alap annak a terheltnek
a felmentésére, akinek a cselekvősége releváns
módon közrehatott a baleset létrejöttében, mert az
általa elkövetett KRESZ-szabályszegés és a létrejött
eredmény között megállapítható az ok-okozati
összefüggés. Az I. r. terhelt magatartása illeszkedik a
Btk. 235. § (1) bekezdésében írt tényállás keretei
közé, a (2) bekezdés b) pontjában írt eredmény mint
minősítő körülmény pedig vitán felüli. Nem sérti
ugyanakkor az anyagi jog szabályait annak a
terheltnek a felmentése, aki nem követett el KRESZszabályszegést, mert az előzés folyamatában, annak
tényleges megkezdése előtt az utolsó pillanatban
ugyan, de a megkívánt időhatáron belül eleget tett
KRESZ 34. § (1) bekezdés b) pontjában írt
meggyőződési kötelezettségének és az előzést nem
kezdte meg.
A Kúria a Be. 649. § (2) bekezdése szerinti olyan
további felülvizsgálati okot, melynek vizsgálatára a
Be. 659. § (6) bekezdése alapján hivatalból köteles,
nem észlelt.
Ekként a Legfőbb Ügyészség által benyújtott
felülvizsgálati indítványt elbírálva a megtámadott
határozatokat az I. r. és a II. r. terhelt tekintetében a
Be. 662. § (1) bekezdése alapján hatályában
fenntartotta.
(Kúria Bfv.II.914/2021/7.)
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jogszabály rendelkezésén kell alapulnia.
Ebből következően a személyi szabadságtól megfosztás

akkor jogellenes, ha nem törvényes eljárás keretében,
törvényben meghatározott okból történik.
Ezt az adott intézkedésre vonatkozó – büntető anyagi
jogi, büntető eljárásjogi vagy közigazgatási jogi –
jogszabályok rendelkezései alapján kell elbírálni [Btk.
304. § (1) bek.].
II. A gyanúsítotti pozíció – az állam büntetőigényének
érvényesítéséből fakadó – olyan eljárásjogi helyzetet
eredményez, amelyre a gyanúsítástól kezdve a
terheltre vonatkozó jogok és kötelezettségek
irányadók, annak minden garanciális elemével együtt.
A védő terhelti kihallgatásának nem előfeltétele a
kizárásáról való döntés, különösen nem a kizárás iránti
előzetes döntéshozatal kezdeményezése.
Adott személy adott eljárásban csak egyféle eljárási
pozícióban vehet részt.
A korábbi Be. 45. § (1) bekezdés g) pontja szerint nem
lehet védő, aki az ügyben terheltként vesz részt. A 2018.
július 1. napjától hatályos Be. 43. § (1) bekezdés h)
pontja szerint nem lehet védő, aki az ügyben vagy az
üggyel összefüggő más ügyben terheltként vesz vagy
vett részt [1998. évi XIX. törvény (korábbi Be.) 179. §
(1) bek., 45. § (1) bek. g) pont; Be. 43. § (1) bek. h) pont].

Büntető Kollégium
[1] A pótmagánvádló 2018. július 16. napján terjesztett
elő vádindítványt a volt rendőr alezredes I. r. és a volt
rendőr főhadnagy II. r. vádlottal szemben a
Btk. 304. § (1) bekezdésében meghatározott
társtettesként elkövetett jogellenes fogvatartás
bűntette miatt.
[2] A törvényszék katonai tanácsa a 2019. augusztus 30.
napján meghozott végzésével a vádindítványt a Be.
794. § (1) bekezdés b) pontja alapján elutasította,
mert a sértettnek nem volt jogi képviselője. A
vádindítványt elutasító végzés a pótmagánvádlónak
2019. szeptember 9. napján került kézbesítésre.
[3] Az
immár
jogi
képviselővel
rendelkező
pótmagánvádló 2020. szeptember 22. napján
ismételten előterjesztette a vádindítványt a volt
rendőr alezredes I. r. és a volt rendőr főhadnagy II. r.
vádlottal szemben a Btk. 304. § (1) bekezdésében
meghatározott társtettesként elkövetett jogellenes
fogvatartás bűntette miatt.
[4] Ezt követően a törvényszék katonai tanácsa a 2021.
február 10. napján meghozott ítéletével bűnösnek
mondta ki a volt rendőr alezredes I. r. és a volt rendőr
főhadnagy II. r. vádlottat társtettesként elkövetett
jogellenes fogvatartás bűntettében [Btk. 304. § (1)
bek.]. Ezért mindkét vádlottat – személyenként – 180
napi tétel, napi tételenként 1000 forint, összesen
180 000 forint pénzbüntetésre ítélte. Rendelkezett
arról, hogy a vádlottakkal szemben kiszabott
pénzbüntetést meg nem fizetése esetén fogházban
végrehajtandó szabadságvesztésre kell átváltoztatni,
és kötelezte a volt rendőr főhadnagy II. r. vádlottat
30 000 forint bűnügyi költség megfizetésére.
[5] Kétirányú fellebbezések alapján eljárva az ítélőtábla
katonai tanácsa mint másodfokú bíróság a 2021.
június 25. napján meghozott ítéletével az elsőfokú
bíróság ítéletét megváltoztatta, a volt rendőr
alezredes I. r. és a volt rendőr főhadnagy II. r.
vádlottat a jogellenes fogvatartás bűntette
[Btk. 304. § (1) bek.] miatt emelt vád alól –
bűncselekmény hiányában – felmentette. Kötelezte a
pótmagánvádlót az elsőfokú eljárásban felmerült
30 000 forint bűnügyi költség megfizetésére.
[6] Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás
helyesbítését követően a másodfokú bíróság a
vádlottak bűnösségével kapcsolatban az elsőfokú
bírósághoz képest eltérő jogi álláspontra
helyezkedett.
[7] Míg az első fokon eljárt törvényszék katonai tanácsa
szerint a pótmagánvádló és dr. K. N. Á. előállítása
nem volt jogszerű, mert hiányzott annak törvényi
feltétele, a megalapozott gyanú, addig az ítélőtábla
úgy foglalt állást, hogy a jogszerű előállításnak nem
feltétele az alapos gyanú, elegendő, ha az adott
intézkedés alá vont személy bűncselekmény
elkövetésével gyanúsítható. Utalt a 65/2003. (XII.
18.) AB határozatra, amely szerint a gyanú a
nyomozó hatóság tudomására jutott objektív
adatokból levont valószínűségi következtetés arra
nézve, hogy feltehetőleg bűncselekmény történt.
[8] Az ítélőtábla kifejtette: az eljárás során nem merült
fel olyan konkrét adat, amelyből arra lehetne
következtetni, hogy a vádlottak a bűnügyi érdektől
függetlenül, önkényesen döntöttek volna az ügyvéd
foglalkozású pótmagánvádló és jelöltje, dr. K. N. Á.
előállításáról. Dr. K. N. Á. esetében a gyanúsítás
ellen bejelentett panaszt elbíráló kerületi ügyészség a
rendelkezésre álló okiratokat és tanúvallomásokat a
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gyanúsítás alapjaként elfogadta, az pedig nem
tekinthető egy minden logikát figyelmen kívül hagyó
következtetésnek, hogy a személyi összefüggésre
tekintettel a gyanú nemcsak a szerződés
megkötésekor eljáró ügyvédjelölttel, hanem az
okiratszerkesztő ügyvéddel szemben is felmerül.
Az ítélőtábla szerint a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény (továbbiakban Rtv.) 33. § (2)
bekezdés b) pontja alapján a vádlottaknak törvényes
lehetőségük volt arra, hogy a pótmagánvádló és dr.
K. N. Á. idézése helyett az előállításuk mellett
döntsenek, ezt ugyanis nyomozástaktikai szempont,
az összebeszélés lehetőségét kizáró egyidejű
kihallgatás indokolta. Mivel ez idézéssel nem lett
volna lehetséges, a pótmagánvádló és dr. K. N. Á.
előállítása az Rtv. 15. §-ban rögzített arányosság
elvének megfelelt.
A másodfokú bíróság szerint a nyomozás azon része,
amelynek érdekében az előállítást a vádlottak
elrendelték, rosszul előkészített, átgondolatlan és
szakmaiatlan volt. A szakszerűtlen rendőri
intézkedés azonban – az elsőfokú bíróság
álláspontjával szemben – szándékosság hiányában
nem vezethet az elkövető büntetőjogi felelősségének
megállapításához.
A másodfokú bíróság ítéletével szemben a
pótmagánvádló jogi képviselője jelentett be
másodfellebbezést mindkét vádlott bűnösségének
megállapítása és a bűnügyi költség viselésére
kötelezésük érdekében.
A
pótmagánvádló
jogi
képviselője
a
másodfellebbezés
írásbeli
indokolásában
a
másodfokon eljárt ítélőtábla katonai tanácsa
ítéletének a vádlottak bűnösségét érintő eltérő
döntését és a másodfokú bíróság jogi álláspontját
egyaránt támadta.
Indokai szerint az ügy jogi megítélése szempontjából
annak van alapvető jelentősége, hogy jogszerű vagy
jogellenes volt-e a pótmagánvádló rendőrségre
történt előállítása, valamint a rendőrség épületében
történt fogvatartása. A másodfokú bíróság ítéletének
alapvető logikai hibája, hogy a pótmagánvádló
fogvatartása jogellenességének kérdését kizárólag az
előállítás tükrében vizsgálta, az előállítást követő
fogvatartás jogszabályi feltételeinek fennállását
azonban nem vonta értékelésének körébe. A
rendőrség
épületében
történt
fogvatartás
jogellenességének kérdését a másodfokú bíróságnak
annak alapján kellett volna megítélnie, hogy
gyanúsítotti kihallgatásának feltételei fennálltak-e
vagy sem.
Kifejtette, hogy a pótmagánvádlóval szemben nem
álltak fenn a gyanú közlésének feltételei, mert a
gyanú
tárgyát
képező
bűncselekmény
vonatkozásában a pótmagánvádló szándékosságára
semmilyen bizonyíték nem állt a vádlottak
rendelkezésére. Álláspontja szerint a gyanúsítás
időpontjában a pótmagánvádlóval szemben a
bűncselekmény elkövetésének még az egyszerű
gyanúja sem állt fenn, nemhogy a megalapozott
gyanú. Az alapvető, illetve a törvényileg biztosított
más jogok kényszerintézkedéssel történő korlátozása
azonban csak abban az esetben lehetséges, ha a
bűncselekmény gyanúja perrendszerű bizonyítékkal
is alátámasztott, tartalmát tekintve tehát lényegesen
több, mint az egyszerű gyanú. Ez pedig sem a
pótmagánvádló gyanúsítás érdekében történt
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előállításakor, sem a gyanúsítást megelőző
fogvatartása idején, sem pedig a gyanúsításkor nem
állt rendelkezésre.
Utalt arra, hogy az előállításokhoz, amelyek
kifejezett és kizárólagos célja a gyanúsítotti
kihallgatás foganatosítása, nem minden esetben
elegendő az egyszerű gyanú; a jelen ügyben sem volt
az. A pótmagánvádló esetében ugyanis szigorúbb
mérce tette volna szükségessé, arányossá és
eredményessé az előállítást és az azt követő
gyanúsítást tekintettel arra, hogy az előállítást
megelőzően már hónapok óta folyt a nyomozás. Egy
hosszú hónapok óta előkészített gyanúsítotti
kihallgatáshoz képest nem tekinthető szükségesnek
és arányosnak az, hogy a pótmagánvádló
előállítására egyszerű gyanú alapján került sor.
Figyelemmel arra, hogy az előállítás és a kihallgatás
megkezdése
közötti
időben
adatszerző
tevékenységre nem került sor, illetve arra, hogy dr.
K. N. Á.-t a pótmagánvádlóval egyidejűleg kívánta a
nyomozó hatóság kihallgatni, fel sem merülhetett,
hogy az egyszerű gyanú alapján előállított
pótmagánvádlóval szemben a gyanúsítás közléséig
olyan bizonyíték derül ki, amely az egyszerű gyanút
a megalapozott gyanú szintjéig lett volna képes
módosítani. A gyanúsítás közléséhez ugyanakkor
már mindenképpen megalapozott gyanúra lett volna
szükség.
A fellebbező hivatkozása szerint a vádlottak
eljárásának jogellenességét megalapozza az a tény is,
hogy korlátozták a legalapvetőbb eljárási jogának, a
védekezés jogának gyakorlását: az ügyvédi
titoktartás alóli felmentés hiányában gyanúsították
meg és hallgatták ki. Eljárásuk emiatt nem felelt meg
a tisztességes eljárás feltételeinek, hiszen a vádlottak
a gyanúsítás időpontjára nem intézkedtek az ügyvédi
titoktartás alóli felmentés iránt, így a pótmagánvádló
nem tudott érdemben védekezni a közölt
gyanúsítással szemben. A titoktartás alóli felmentés
hiánya – az ügyvédi kötelezettségeire tekintettel – a
pótmagánvádló
gyanúsítotti
kihallgatásának
kifejezett jogszabályi akadálya volt, amely miatt a
gyanúsítás szintén tisztességtelennek minősül.
Mivel az ügyvédi titoktartás alóli felmentő
nyilatkozat hiányában a pótmagánvádlótól érdemi
vallomás nem volt várható, az előállítása nem volt
szükséges.
A
pótmagánvádló
személyi
szabadságának korlátozása arányosnak sem volt
tekinthető figyelemmel arra, hogy a vádlottak által
elérni kívánt célok érdekében nem a legenyhébb
eszközt, hanem egy eredendően alkalmatlan eszközt
használtak.
Kiemelte, hogy mivel a pótmagánvádló védőként is
eljárt abban az ügyben, amelyben kihallgatták, a
vádlottak cselekménye nem felelt meg az eljárási
szabályoknak, mert védői kizárás hiányában a
pótmagánvádló meggyanúsítására és kihallgatására
ugyanazon ügyszám alatt folyamatban lévő
eljárásban nem kerülhetett volna sor.
Mivel
a
pótmagánvádlóval
szemben
a
bűncselekmény gyanúja nem volt megalapozottnak
tekinthető, és a gyanúsítására a védői kizárás és a
titoktartás alóli felmentés hiánya miatt nem
kerülhetett volna sor, személyi szabadságának
korlátozása jogszerűtlen cél érdekében történt, így az
eleve nem lehetett szükséges és arányos, ekként
szükségképpen jogszerűtlen volt.

[20] Kifogásolta, hogy a másodfokú bíróság nem fejtette
ki: mit ért azon, hogy a vádlottak cselekménye
rosszul előkészített, átgondolatlan és szakmaiatlan
volt, ezeket a fogalmakat a Be. és az Rtv. ugyanis
nem ismeri. Álláspontja szerint helytelen a
másodfokú bíróság azon következtetése, hogy a
pótmagánvádlótól és dr. K. N. Á.-tól érdemi
vallomás csak kis valószínűséggel volt várható.
Ezzel szemben fel sem merülhetett a részükről
érdemi vallomás az őket terhelő törvényen alapuló,
abszolút jellegű titoktartási kötelezettség fennállása
miatt.
[21] A fellebbezés sérelmezte: a másodfokú bíróság
ítéletének indokolásában érintőlegesen sem
foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a pótmagánvádló
védői kizárása hiányában foganatosított gyanúsítotti
kihallgatása mennyiben volt jogszerű. Kifejtette,
hogy a vádlottak akkor jártak volna el jogszerűen és
a kihallgatáskor hatályos büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: korábbi
Be.) rendelkezéseinek megfelelően, ha nem azon az
ügyszám alatt folyamatban lévő ügyben került volna
sor a pótmagánvádló kihallgatására, amelyben
védőként is eljár, hanem egy teljesen másik ügyszám
alatt. A védői kizárást követően pedig lehetőség lett
volna a két külön ügyszámon indult ügy egyesítésére.
[22] Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria a
másodfokú bíróság ítéletét változtassa meg, a
bűncselekmény hiányában felmentett vádlottakat
mondja ki bűnösnek jogellenes fogvatartás
bűntettében [Btk. 304. § (1) bek.], és kötelezze őket
az eljárás során felmerült bűnügyi költség viselésére.
[23] A másodfellebbezésre tett észrevételében a volt
rendőr alezredes I. r. vádlott továbbra is fenntartotta
azt az eljárás során már kifejtett álláspontját, hogy a
pótmagánvádló és dr. K. N. Á. előállításának
időpontjában a megalapozott gyanút alátámasztó
bizonyítékok rendelkezésre álltak, így az előállításra
jogszerűen és szakszerűen, bűnüldözési célból és
érdekből került sor.
[24] Álláspontja szerint az előállítás egy intézkedésként
értékelhető, így fogalmilag kizárt külön vizsgálni az
előállítás és az előállítást követő fogvatartás
jogszerűségét.
A
gyanúsítottként
történő
kihallgatásnak nem feltétele sem a titoktartás alóli
felmentés előzetes beszerzése, sem a védő kizárása
felőli döntés, így az ezekre történő hivatkozás a
jogellenes fogvatartás bűntette megállapítása
szempontjából irreleváns.
[25] Az ügyvédfoglalkozást folytatók sem élveznek olyan
jogi immunitást, amely jogilag akadályozná, hogy
személyüket érintően a hatóságok valamely
büntetőeljárási cselekményt foganatosítsanak.
[26] Hivatkozott arra, hogy – a másodfellebbezésében
írtakkal szemben – nemcsak akkor tekinthető
eredményesnek a gyanúsítás, ha a gyanúsított
vallomást tesz, hanem a gyanúsítás tényállásának
közlése önmagában az eljárás eredményeként
értékelhető, hiszen ettől az időponttól kezdve nyílnak
meg a terhelt büntetőeljárási jogai és kötelezettségei.
[27] A védőként eljáró gyanúsított új ügyszámon történő
kihallgatásával és az ügyek ezt követő lehetséges
egyesítésével kapcsolatos, másodfellebbezésben írt
okfejtéssel kapcsolatban kifejtette: erre jogszabályi
lehetőség sem az akkor hatályos, sem pedig a
jelenleg hatályos rendelkezések alapján nincs.
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[37] A Kúria észlelte, hogy a pótmagánvádló jogi
képviselője a fellebbezéséhez nem csatolta a
pótmagánvádló Be. 810. § (2) bekezdése szerinti
hozzájárulását.
[38] A Be. 810. § (2) bekezdése szerint a másodfokú
bíróság ügydöntő határozata ellen a pótmagánvádló
és – a pótmagánvádló hozzájárulásával – jogi
képviselője fellebbezésre jogosult a harmadfokú
bírósághoz.
[39] A Be. 810. § (2) bekezdése szerint a pótmagánvádló
jogi képviselője tehát jogosult ugyan a
másodfellebbezésre, de a pótmagánvádló kötelező
hozzájárulása folytán ez nem jelent a
pótmagánvádlótól függetlenül érvényesülő önálló
(másod)fellebbezési jogosultságot.
[40] Ekként a „pótmagánvádló hozzájárulásával”
jogszabályi rendelkezés törvényi korlát, amely a
pótmagánvádló
jogi
képviselője
önállóan
bejelenthető jogorvoslati jogának a pótmagánvádló
személyéhez, akaratához kötöttségét jelenti. A
hozzájárulás tehát azt jelenti, hogy a pótmagánvádló
a jogi képviselője által, a bíróság döntésével szemben
a
jogorvoslatra
nyitva
álló
határidőben
előterjesztésre kerülő fellebbezésével egyetért, az
szándéka szerinti.
[41] A Be. 810. § (2) bekezdésében meghatározott
„hozzájárulás” helyes értelmezése szerint nincs
szigorú forma- vagy alakszerűségi kötelezettség
iránti elvárás, nincs formai kötöttség. A
pótmagánvádló hozzájárulásának a fellebbezés
benyújtása körében és idején kell fennállnia;
amennyiben a képviselettel vagy a hozzájárulással
összefüggésben bármilyen kétely merül fel, ha nem
nyilvánvaló a pótmagánvádlói akarat, azt vizsgálni
kell. A hozzájárulás léte vagy nem léte ténykérdés,
ami kétség esetén tisztázást igényel. Akár a
pótmagánvádló szóbeli nyilatkozatának beszerzése
útján is, amellyel a fellebbezés benyújtásakor
fennállt hozzájárulása igazolható.
[42] Mindez a pótmagánvádló jogi képviselője által
határidőben előterjesztett fellebbezés érvényességét
érintő kérdés, amelynek formakényszer híján
utólagos tisztázását a törvény nem tiltja.
[43] Másként fogalmazva, a hozzájárulás törvényi igénye
és annak akár utólagos igazolása egyszerűen azt
hivatott biztosítani, hogy a pótmagánvádló jogi
képviselője nem a pótmagánvádló akarata, szándéka
ellenére jelent be jogorvoslatot az adott ügyben.
[44] A jelen ügyben a pótmagánvádló nem tett olyan
nyilatkozatot, illetve nem tanúsított arra utaló aktív
magatartást, hogy szándéka ellen ható, vagy
kizárólag a jogi képviselője önálló eljárási
cselekménye lenne az egyébként pótmagánvádló
által kezdeményezett büntetőeljárás során hozott
felmentő ítélet elleni fellebbezés. Ezért a Kúria a
harmadfokú nyilvános ülésen beszerezte a
pótmagánvádló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
a jogi képviselője által előterjesztett fellebbezésről és
annak tartalmáról tudomással bír, a fellebbezés
benyújtásához hozzájárulását adta.
[45] Ekként a pótmagánvádló jogi képviselője által
bejelentett fellebbezés joghatályos.
[46] A Kúria a másodfellebbezést a Be. 787. § (1)
bekezdése alapján alkalmazandó Be. 620. § (1)
bekezdés zárófordulata szerint nyilvános ülésen
bírálta el.
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[47] A nyilvános ülésen a pótmagánvádló és a jogi
képviselője a fellebbezés írásban benyújtott
indokolásában és az észrevételben írtakat fenntartva
indítványozta a vádlottak büntetőjogi felelősségének
megállapítását.
[48] Az I. r. és a II. r. vádlott védője a nyilvános ülésen
tett perbeszédében kifejtette, hogy a másodfokú
bíróság az ügyiratok tartalma és a helyes ténybeli
következtetés útján kiküszöbölte az elsőfokú bíróság
által
megállapított
részben
megalapozatlan
tényállást, amely a harmadfokú eljárásban is
irányadónak tekinthető. Indokai szerint az ügyben
nem merült fel olyan eljárási szabálysértés, amely az
ítélet hatályon kívül helyezését eredményezné.
[49] Hivatkozott arra: a másodfokú bíróság helyesen tett
különbséget a gyanú és a megalapozott gyanú között
azzal, hogy a bűncselekmény gyanúja miatti
előállításhoz nem a megalapozott gyanú, hanem
csupán az egyszerű gyanú megléte szükséges.
Ugyancsak helyes a másodfokú bíróság azon
megállapítása, hogy az ügyben nem merült fel olyan
konkrét adat, amelyből arra lehetne következtetni,
hogy a vádlottak tisztán szubjektív, minden alapot
nélkülöző meggondolás alapján döntöttek volna a
pótmagánvádló előállításáról.
[50] Kifejtette, hogy téves a pótmagánvádló védő
kizárásával, az ügyvédi titoktartási kötelezettség
alóli,
gyanúsítást
megelőző
felmentéssel
kapcsolatos, illetve az előállítás feltételeivel
összefüggő álláspontja.
[51] Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria a
másodfokú bíróság ítéletét a Be. 623. §-a alapján
hagyja helyben.
[52] A pótmagánvádló jogi képviselője által bejelentett
másodfellebbezés a következők szerint nem alapos.
[53] A (másod)fellebbezés alapján harmadfokú eljárásnak
van helye. Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozata
elleni fellebbezés jogát a pótmagánvádas eljárásban
a Be. 809. § (1) bekezdése és a Be. 787. § (1)
bekezdése alapján alkalmazandó Be. 579. § (1)
bekezdése általánosságban – a Be. 580. §-ában
foglalt szűk körű kivételekkel, további feltétel
előírása nélkül – biztosítja. Ezzel szemben a Be. 810.
§ (2) bekezdése és a Be. 787. § (1) bekezdése alapján
alkalmazandó Be. 615. § (1) bekezdése a másodfokú
bíróság ügydöntő határozata elleni fellebbezés
lehetőségét kizárólag a másodfokú bíróságnak az
elsőfokú bíróságéval ellentétes döntése esetén
biztosítja.
[54] A jogorvoslati, a felülbírálati és a döntési jogkör
összefügg.
A
jogorvoslat
terjedelmének
korlátozottsága kihat a felülbírálat terjedelmére, és
maga
után
vonja
a
döntési
jogkör
meghatározottságát. Ugyanakkor a döntési jogkör
fogalmilag nem lehetséges felülbírálati jogkör
nélkül. Mindez a következőket jelenti.
[55] A Be. 615. § (1) és (2) bekezdése meghatározza a
másodfellebbezés törvényi okát, a (3) bekezdés pedig
a másodfellebbezés törvényi jogát.
[56] A Be. 615. § (1) bekezdése szerint a másodfokú ítélet
ellen (másod)fellebbezésnek van helye, ha a
másodfokú bíróság döntése az elsőfokú bíróságéval
ellentétes.
[57] A 615. § (2) bekezdése értelmében ellentétes a
döntés, ha a másodfokú bíróság
a) olyan vádlott bűnösségét állapította meg, vagy
olyan vádlott kényszergyógykezelését rendelte el,
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[66]

[67]
[68]
[69]

akit az elsőfokú bíróság felmentett, vagy vele
szemben az eljárást megszüntette,
b) az első fokon elítélt vádlottat felmentette, vagy
vele szemben az eljárást megszüntette,
c) 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
– így az első bűnösségmegállapítás, a felmentés
ellenében igénybe vehető – új eljárási fokra.
A hatályos Be. ehhez a korábbi eljárási törvényben is
meglévő feltételhez hozzárendelte, hogy nem
önmagában az eltérés, ellentét (objektíve), hanem
annak fájlalása, sérelmezése (szubjektíve) adja ki
együtt a harmadfokú eljárás megnyitását.
Utóbbiról rendelkezik a Be. 615. § (3) bekezdése,
ami a másodfellebbezés törvényi joga, s ehhez
kötődik a felülbírálat Be. 618. § szerinti
szabályozása.
A Be. 810. § (2) bekezdése szerint a másodfokú
bíróság ügydöntő határozata ellen a pótmagánvádló
és – a pótmagánvádló hozzájárulásával – jogi
képviselője fellebbezésre jogosult a harmadfokú
bírósághoz.
A Be. 810. § (3) és (4) bekezdése kimondja, hogy a
pótmagánvádló kizárólag a vádlott terhére
fellebbezhet, és amennyiben az elsőfokú bíróság
ügydöntő határozata ellen a vádlott terhére nem
jelentett be fellebbezést, a másodfokú bíróság
ügydöntő határozata ellen csak a vádlott felmentése
vagy az eljárás megszüntetése miatt fellebbezhet.
Ez tehát a harmadfok kapuja, amelynek törvényi oka,
valamint törvényi joga egyaránt biztosított jelen
ügyben a pótmagánvádló és a jogi képviselője
esetében, s ezzel a joggal a pótmagánvádló jogi
képviselője – a pótmagánvádló hozzájárulásával – élt
is.
A pótmagánvádló jogi képviselőjének joghatályos
fellebbezése 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 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.
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. §).

[70] 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.
[71] Főszabályként a másodfokú bíróság a határozatát az
elsőfokú ítélettel megállapított tényállásra alapítja
[Be. 519. § (1) bek.].
[72] 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.
[73] 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.
[74] Ugyanakkor a másodfokú bíróságnak lehetősége van
arra, hogy
– a tényállást kiegészítse vagy helyesbítse, vagy
– eltérő tényállást állapítson meg, és ez alapján
határozzon (Be. 593. §).
[75] 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).
[76] Jelen ügyben a másodfokú bíróság tényállást javító
tevékenysége azt jelentette, hogy a tényállásba nem
tartozó részeket – az iratok alapján – mellőzte, és a
tényállást ezekkel a helyesbítésekkel irányadónak
tekintette.
[77] A másodfokú bíróság az általa tett helyesbítésekkel
megállapított tényállásból eltérő jogi következtetésre
jutott.
[78] Ekként az egyik ítélet szerint a cselekmény
bűncselekmény, a másik szerint viszont nem.
[79] A másodfokú ítélet felülbírálata kapcsán a kérdés,
hogy a másodfokú bíróság megtehette-e
eljárásjogilag azt, amit tett, illetve helyesen tette-e
azt, amit egyébként megtehetett.
[80] A másodfokú bíróság helyesen és törvényesen járt el
akkor, amikor a tényállás korrekcióját elvégezte.
[81] Tehát megtehette eljárásjogilag, amit tett, hiszen, ha
nincs teljes megalapozatlanság, azt meg is kell
tennie. Helytelen ténybeli alapokra helyezve nincs
megnyugtató jogkövetkeztetés.
[82] Az iratoknak megfelelő, a rendelkezésre álló
bizonyítékokra alapított megalapozott tényállás
nélkül a büntetőjogi felelősség hiányára vonatkozó
eltérő jogi értékelésnek nincs meg a ténybeli alapja.
[83] Ez valójában nem más, mint a megalapozott,
valósághű tényállás iránti igény, mely alapján a
megfelelő jogkövetkeztések levonhatók.
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[84] A pótmagánvádló jogi képviselője által benyújtott
másodfellebbezés kapcsán természetesen a Kúria is
vizsgálta a tényállás megalapozottságát.
[85] 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.
[86] A harmadfokú bíróság reformációs jogkörének
nyilvánvaló korlátja, hogy a harmadfokú bírósági
eljárásban bizonyításnak nincs helye [Be. 619. § (2)
bek.].
[87] Ekként a javítás kizárólag az első-, illetve a
másodfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást
érintő ügyiratok tartalma alapján lehetséges.
[88] A tényállás megalapozottságának vizsgálata során a
Kúria arra a következtetésre jutott, hogy a tényállás
kiegészítése szükséges, ezért a Be. 619. § (3)
bekezdésére figyelemmel az iratok (okirati
bizonyíték) alapján az elsőfokú bíróság ítéletében
rögzített tényállást azzal egészíti ki, hogy
„A folyamatban lévő nyomozás során 2017. 10. 17én kelt, az ügyészi revízió érdekében készített
jelentésében az I. és II. r. vádlott rögzítette, hogy
2017. 10. 26. napjára gyanúsítotti kihallgatásra idézte
G. T.-t, a tervezett gyanúsítás tartalmát, valamint azt
a tényt, hogy »fenti cselekmény vonatkozásában a
bűnsegédi magatartások miatt szükséges az eljárásba
gyanúsítottként bevonni dr. K. L. ügyvédet, jelöltjét
dr. K. N.-t, továbbá H. E.-t«”.
[89] Ez a kiegészítés a másodfokú bíróság által
megállapított tényállásba illeszkedő, attól nem eltérő.
[90] E kiegészítéssel a másodfokú bíróság által
ítélkezésének
alapjául
elfogadott
tényállás
megalapozott és irányadó volt a harmadfokú
eljárásban is [Be. 619. § (1) bek.].
[91] A bejelentett másodfellebbezés alapján az
eldöntendő kérdés valójában jogkérdés, a
tényállásszerűség – vagyis a bűncselekmény tárgyi
és alanyi oldala hiánytalan megvalósulásának –
kérdése, ugyanis a pótmagánvádló jogi képviselője a
másodfellebbezésében a másodfokon eljárt bíróság
ítéletének a vádlottak bűnösségét érintő eltérő
döntését és a másodfokú bíróság jogi álláspontját
támadta.
[92] Eszerint
– az ügy jogi megítélése szempontjából annak van
alapvető jelentősége, hogy jogszerű vagy jogellenes
volt-e a pótmagánvádló rendőrségre történt
előállítása, valamint a rendőrség épületében történt
fogvatartása;
– a rendőrség épületében történt fogvatartás
jogellenességének kérdését a másodfokú bíróságnak
annak alapján kellett volna megítélnie, hogy a
pótmagánvádló
gyanúsítotti
kihallgatásának
feltételei fennálltak-e vagy sem;
– a gyanúsítás időpontjában a pótmagánvádlóval
szemben a bűncselekmény elkövetésének még
egyszerű gyanúja sem állt fenn, nemhogy a
megalapozott gyanú; ez sem a pótmagánvádló
gyanúsítás érdekében történt előállításakor, sem a
gyanúsítást megelőző fogvatartása idején, sem pedig
a gyanúsításkor nem állt rendelkezésre;
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– az előállítás jogszerűségnek alapja a szükségesség,
az arányosság és az eredményesség.
[93] A jogellenes fogvatartás bűntettét az a hivatalos
személy követi el, aki eljárása során mást személyi
szabadságától jogellenesen megfoszt (Btk. 304. §).
[94] A törvényi tényállás rendelkezéséből adódóan
megvalósulásának négy konjunktív feltétele van:
– az elkövetőnek hivatalos személynek kell lennie,
– a bűncselekmény csak az elkövető eljárása alatt
történhet,
– az elkövetési magatartás a személyi szabadságtól
való megfosztás,
– amelynek a jogellenesnek kell lennie.
[95] Bármelyik feltétel hiánya esetén büntetőjogi
felelősségre vonásnak nincsen helye.
[96] Jelen ügyben kétségtelen, hogy az elkövetés idején
mindkét vádlott hivatalos személy volt.
[97] A Btk. 459. § (1) bekezdésének 11. pontja szerint
hivatalos személy a központi államigazgatási
szervnél közhatalmi feladatot ellátó vagy szolgálatot
teljesítő személy, akinek a tevékenysége a szerv
rendeltetésszerű működéséhez tartozik.
[98] 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 vádlottak
hivatásos állományú rendőrök voltak, akiknek
tevékenysége a rendőrség mint nyomozó hatóság
rendeltetésszerű működése körébe tartozik.
[99] A vádlottak a vád tárgyáva tett cselekmény idején
szolgálati feladatot láttak el, a pótmagánvádlóval
szembeni intézkedés hivatalos eljárásuk alatt történt.
[100]A jogellenes fogvatartás elkövetési magatartása a
személyi szabadságtól megfosztás. Ez a mozgási,
helyváltoztatási lehetőség hatalmi rendelkezés
alapján történő, kikényszeríthető megszüntetését
jelenti.
[101]Jelen ügyben a személyi szabadságtól való
megfosztás is megvalósult, ugyanis a vádlottak a
pótmagánvádló előállítása iránt intézkedtek, ami
korlátozta a pótmagánvádlót abban, hogy mozgási,
helyváltoztatási jogát gyakorolja.
[102]A jogellenes fogvatartás megállapításának három
feltétele tehát egyértelműen teljesült.
[103]A személyi szabadságtól való, hivatalos személy
általi, hivatalos eljárásban történő megfosztás
azonban csak akkor lehet bűncselekmény, ha az
jogellenes.
[104]Jelen ügy eldöntendő kérdése tehát a jogellenesség
kérdése.
[105]Személyi szabadságától megfosztani bárkit is csak
törvényben meghatározott okból és törvényben
meghatározott eljárás alapján lehetséges.
[106]A személyi szabadság jogszerű elvonásának tehát
jogszabály rendelkezésén kell alapulnia. Ebből
következően a személyi szabadságtól megfosztás
akkor jogellenes, ha nem törvényes eljárás keretében,
törvényben meghatározott okból történik.
[107]Ezt az adott intézkedésre vonatkozó – büntető anyagi
jogi, büntető eljárásjogi vagy közigazgatási jogi –
jogszabályok rendelkezései alapján kell elbírálni.
[108]Jelen ügyben az előállítás alkalmazásának
jogszerűségét – amint arra az ítélőtábla is helyesen
utalt – az Rtv. előírásai alapján kell megítélni.
[109]Megjegyzi a Kúria, hogy a cselekmény elkövetése
idején hatályos korábbi Be. az előállításra
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vonatkozóan
külön
rendelkezéseket
nem
tartalmazott, ilyen szabályozás csak a Be. 2018.
július 1. napjától hatályos 117. §-ában található.
[110]Az Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontja szerint a rendőr
a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt, aki
bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható. Ez tehát
az előállítás egyetlen, jelen ügyben releváns és
megkerülhetetlen törvényi alapja.
[111]A másodfokú bíróság az Rtv. 33. § (2) bekezdés b)
pontjával összefüggésben a „bűncselekmény
elkövetésével gyanúsítható” fogalmat a 65/2003.
(XII. 18.) AB határozatban kifejtettek mentén
értelmezte.
[112]Ezzel a Kúria egyetértett, azonban a teljesség
kedvéért megjegyzi a következőket.
[113]Magyarország alávetette magát az európai közrend
és emberi jogok védelme érdekében életre hívott
Emberi Jogok Európai Bírósága joghatóságának,
továbbá részes állama a Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egyezségokmánynak, valamint a
Rómában 1950. november 4-én aláírt Emberi Jogok
Európai
Egyezményének
(a
továbbiakban:
Egyezmény).
[114]A szabadsághoz és biztonsághoz való joggal
összefüggésben az Egyezmény 5. cikk (1) bekezdése
rögzíti, hogy mindenkinek joga van a szabadságra és
a személyi biztonságra. Szabadságától senkit sem
lehet megfosztani, kivéve, ha törvényben
meghatározott eljárás útján történik, és az 5. cikk (1)
bekezdés c) pontja szerint törvényes letartóztatás
vagy őrizetbe vétel esetén; abból a célból, hogy e
bűncselekmény elkövetése alapos gyanúja miatt az
illetékes hatóság elé állítsák, vagy ha észszerű oknál
fogva
szükséges,
hogy
megakadályozzák
bűncselekmény
elkövetésében
vagy
annak
elkövetése után a szökésben.
[115]Az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában
kialakított értelmezés szerint a letartóztatás alapjául
szolgáló gyanú észszerűsége lényeges részét képezi
az 5. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
biztosíték. A bűncselekmény elkövetésének „alapos
gyanúja” olyan tények vagy információk meglétét
feltételezi, amelyek egy objektív megfigyelőt
meggyőznének arról, hogy az érintett személy
bűncselekményt követhetett el (Selahattin Demitraş
kontra Törökország; Fox, Campbell és Hartley
kontra Egyesült Királyság). Az eset összes
körülményétől függ, hogy mi tekinthető észszerűnek,
de a gyanút keltő tényeknek nem kell azonos szinten
lenni azokkal, amelyek az elítéléshez vagy a
vádemeléshez szükségesek (Merabisvili kontra
Georgia). A gyanú megalapozottságával kapcsolatos
problémák főszabályként általában a tények szintjén
merülnek fel. A kérdés tehát az, hogy a letartóztatás
és az őrizetbe vétel elegendő objektív elemen alapulte annak az alapos gyanúnak az igazolásához, hogy a
szóban forgó tények valóban megtörténtek. A tények
oldalához kapcsolódva az 5. cikk (1) bekezdés c)
pontja értelmében vett alapos gyanú fennállása
megköveteli, hogy a hivatkozott tények észszerűen
egy jogszabály által meghatározott elkövetési
magatartásnak feleljenek meg (Selahattin Demitraş
kontra Törökország, Sabuncu és társai kontra
Törökország).
[116]Mindezekkel összhangban állóan idézi fel a Kúria az
Alkotmánybíróság 34/2013. (XI. 22.) AB
határozatából a következőket.
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[117]A büntetőjogi felelősség megállapításának folyamata
során a bizonyítás eredményének függvényében a
terhelt
cselekményért
viselt
felelősségének
valószínűsége növekedhet. Ennek megfelelően a
büntetőeljárás egyes, jól körülhatárolható fázisaihoz
kapcsolódóan e valószínűség a bűncselekmény
elkövetésének egyszerű gyanújától a konkrét
személyt terhelő megalapozott gyanún, illetve a
vádemeléshez szükséges bizonyosságon keresztül a
bűnösség kétséget kizáró megállapításáig erősödhet.
A bűnösség jogerős bírói kimondása pedig nem más,
mint a cselekmény és az annak elkövetéséért felelős
személy(ek) kétséget kizáró bizonyítása, vagyis az
alkotmányos oltalom alatt álló ártatlanság
vélelmének megdöntése [34/2013. (XI. 22.) AB
határozat [44] bekezdés].
[118]A „megalapozott gyanú” a bizonyítékok
értékelésének eredményeként kialakított, konkrét
személyt terhelő meggyőződés, amelyről a
gyanúsítottnak szükséges számot adnia. A
„megalapozott gyanú” megállapításához szükséges
meggyőződés ugyanakkor nem azonos erejű a
bizonyítékok értékelése alapján kialakított és a
bűnösség megállapításához szükséges bírói
meggyőződéssel [34/2013. (XI. 22.) AB határozat
[51] bekezdés].
[119]A 3165/2019. (VII. 10.) AB határozat tartalmazza,
hogy a megalapozott gyanú akkor tekinthető
fennállónak, ha a nyomozás aktuális állása szerint
nagy a valószínűsége, hogy a gyanúsított konkrét
bűncselekmény tettese vagy részese. A megalapozott
gyanú tehát nem más, mint a bűnösség nagyfokú
valószínűsítése, amelyet azonban kizárólag a
meglévő bizonyítékok számbavétele és korlátozott
értékelése alapján lehet megállapítani, vagy
fennállását ellenőrizni [3165/2019. (VII. 10.) AB
határozat [36] bekezdés].
[120]Ehhez képest az Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontjának
szóhasználata
szerinti
„bűncselekmény
elkövetésével gyanúsítható” feltételre nézve a
folyamatban lévő nyomozás rendelkezésre álló
adatai alapján vonható következtetés.
[121]Ez azonban az eljáró hatóság, bíróság részéről
nyilvánvalóan nem jelenti és jelentheti a
bizonyítékok utóbb történő, mindenre kiterjedő
értékelését,
mérlegelését,
egymással
való
összevetésüket, sem az előállítással érintett, sem
pedig az eljárás többi szereplője vonatkozásában.
[122]Jelen ügyben nem kétséges, hogy a rendelkezésre
álló adatok alapján a pótmagánvádló az előállításakor
bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy
volt.
[123]A több éve tartó nyomozás keretében tisztázandó volt
egy s.-i ingatlanra kötött szerződés, amellyel G. T.
egy házat vásárolt meg Cs. I.-nétől és lányától, T.-Cs.
Zs.-től. Az ingatlan adásvételi szerződés megkötése
során a pótmagánvádló volt az okiratszerkesztő
ügyvéd, helyetteseként dr. K. N. Á. ügyvédjelölt járt
el, az okiratot ügyvédként a pótmagánvádló
ellenjegyezte.
[124]A vádlottak által a nyomozást felügyelő ügyészség
részére 2017. október 16. napján tett jelentés
tartalmazta, hogy a bűnsegédi magatartások miatt
szükségessé vált a pótmagánvádló gyanúsítotti
kihallgatása.
[125]Amint azt a másodfokú bíróság helyesen
megállapította: az, hogy nem csupán az

Büntető Kollégium
okiratszerkesztő
ügyvédnek
a
szerződések
megkötésekor eljáró jelöltjével, hanem magával az
ügyvéddel kapcsolatban is felmerül a gyanú a
személyi összefüggésre figyelemmel, egy minden
logikát figyelmen kívül hagyó következtetésnek nem
mondható.
[126]A kifejtettekből pedig a törvényi előfeltételek
vizsgálata alapján az következik, hogy a felrótt
magatartás, vagyis az előállítás elrendelése nem
tekinthető jogellenesnek.
[127]A pótmagánvádló jogi képviselője a fellebbezésében
az előzőek szerint részletezett jogértelmezéssel
ellentétesen, az elsőfokú bíróság által felépített téves
kiindulási pontra alapítva, a vonatkozó jogszabályok
téves értelmezésével kialakított érveket hozott fel az
intézkedés
és
a
gyanúsítotti
kihallgatás
jogszerűtlensége mellett.
[128]Ez a következőket jelenti.
[129]A pótmagánvádló jogi képviselője a fellebbezésében
hivatkozott arra, hogy külön vizsgálandó az előállítás
és az előállítást követő fogvatartás jogszerűsége;
illetve az előállítást követő fogvatartás alatt pedig a
gyanú erősödése, dinamikája.
[130]Ez az álláspont nyilvánvalóan téves.
[131]Az Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
intézkedés egységes intézkedés, annak jogszerűsége
a már kifejtettek szerint egységesen ítélendő és
ítélhető meg, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alapján.
[132]Előállítást követő fogvatartás nincs, az előállítás
akkor kezdődik, amikor az erre irányuló intézkedést
megkezdik, és addig tart, amíg a személy szabadon
bocsátásásáról vagy őrizetbe vételéről nem dönt a
hatóság [Rtv. 33. § (3) bek.].
[133]Ekként a gyanú mértékének előállítás tartama alatti
változása vagy változatlansága valójában nem
értelmezhető kérdés.
[134]A pótmagánvádló állításával szemben
a
jogellenesség nem dönthető el visszafelé
következtetés révén, vagyis abból, hogy utóbb a
gyanúsítás ellen bejelentett panasz – bármilyen okból
– eredményre vezetett-e vagy sem, az eljárás utóbb
megszüntetésre került-e vagy sem, vádemelés
történt-e az ügyben.
[135]Az előállítás jogszerűségével összefüggésben a
pótmagánvádló vitatta azt is, hogy a nyomozó
hatóság az idézése helyett az előállítása mellett
döntött. A gyanúsítotti kihallgatás eleve
eredménytelen jellegére hivatkozva az intézkedés
szakszerűtlenségét rótta fel.
[136]Ezzel kapcsolatban a Kúria rámutat a következőkre.
[137]Amint arra az ítélőtábla helyesen hivatkozott, az Rtv.
33. § (2) bekezdés b) pontja mérlegelési lehetőséget
biztosít a nyomozó hatóság számára azzal
kapcsolatban, hogy a bűncselekmény elkövetésével
gyanúsítható személyt idézi vagy pedig előállítja. A
törvény ezzel maga is elismeri azt a lehetőséget, hogy
az
előállítást
elrendelő
az
intézkedéssel
nyomozástaktikai szempontot érvényesítsen. E
taktikai szempontok nyilvánvalóan sokfélék, így
például célszerűségi, pertaktikai stb. jellegűek
lehetnek.
[138]Az is nyilvánvaló, hogy e taktika érvényesülésének
sikere, esetleges sikertelensége az intézkedés
jogszerűsége szempontjából közömbös.
[139]Jelen ügyben a pótmagánvádló és dr. K. N. Á.
előállításakor – az I. r. és II. r. vádlottak előadása
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szerint – az volt a cél, hogy egyidejűleg, az
összebeszélés lehetőségének kizárásával kerüljenek
kihallgatásra. Nyilvánvaló, hogy ez a nyomozási cél
idézések kibocsátásával nem lett volna elérhető.
[140]Erre figyelemmel azonban a pótmagánvádló
előállítása az Rtv. 15. §-a szerinti követelmény
alapján aránytalannak nem tekinthető, a
jogellenesség mint tényállási elem ez okból szóba
sem kerülhet.
[141]Az esetleges szakszerűtlenség pedig nem eleme a
jogellenes fogvatartás tényállásának, nem azonos a
jogellenességgel, ezért önmagában büntetőjogi
felelősség megállapítását nem eredményezheti.
[142]Másképpen szólva: a törvényi tényállásban írt
jogellenesség a vonatkozó jogszabály szerinti
feltételek hiányát jelenti, vagyis, ha a személyi
szabadság
korlátozására
nem
törvényben
meghatározott okból és nem törvényben
meghatározott eljárás keretében kerül sor.
[143]A fellebbezés – szintén jogellenességet jelentő
körülményként – kifogásolta, hogy a pótmagánvádló
gyanúsítotti kihallgatása az eljárásból védőként való
előzetes kizárása nélkül történt. Ugyancsak
kifogásolta, hogy a vádlottak előzetesen nem
szerezték be az ügyvédi titoktartási kötelezettség
alóli felmentést, ezáltal sérült a pótmagánvádló
védekezéshez fűződő joga.
[144]Ez az álláspont alapvetően téves.
[145]A Be. vonatkozó rendelkezései egyértelmű
(félreérthetetlen)
eligazítást
adnak
mindkét
kérdésben.
[146]A törvény nem azt mondja meg, hogy ki nem lehet
gyanúsított (aki védő, ügyvéd); éppen fordítva, azt
mondja meg, ki nem lehet védő az ügyben.
[147]Az előállítás idején hatályos korábbi Be. 45. § (1)
bekezdés g) pontja szerint nem lehet védő, aki az
ügyben terheltként vesz részt.
[148]A 2018. július 1. napjától hatályos Be. 43. § (1)
bekezdés h) pontja szerint nem lehet védő, aki az
ügyben vagy az üggyel összefüggő más ügyben
terheltként vesz vagy vett részt.
[149]A terhelt fogalmát a korábbi Be. 43. § (1) bekezdése
és a Be. 38. § (1) bekezdése általánosságban, a Be.
38. § (2) bekezdése pedig az eljárás szakaszaihoz
kötődően határozza meg (gyanúsított, vádlott,
elítélt). Megjegyzi a Kúria, hogy a korábban is ismert
terminológia 2021. január 1. napját követően
kiegészült a „bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személy” fogalmával
is.
[150]Kétségtelen az is, hogy adott személy adott
eljárásban csak egyféle eljárási pozícióban vehet
részt.
[151]A korábbi Be. 179. § (1) bekezdése szerint, ha a
rendelkezésre álló adatok alapján meghatározott
személy
megalapozottan
gyanúsítható
bűncselekmény elkövetésével, az ügyész, illetőleg –
ha az ügyész másképp nem rendelkezik – a nyomozó
hatóság a gyanúsítottat a 117–118. § szerint
kihallgatja. E törvényi rendelkezés tehát a
gyanúsított kihallgatására vonatkozó szabályokat
rögzíti a terhelt kihallgatására vonatkozó garanciális
szabályokra utalással, melyek mérlegelést nem tűrő
előírások.
[152]Nincs a törvényben semmilyen korlátozás arra
vonatkozóan, hogy a védő nem lehet gyanúsított,
főleg pedig azzal kapcsolatban, hogy addig nem
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hallgatható ki, amíg védői minőségéből ki nem
zárták.
[153]A gyanúsítotti pozíció – az állam büntetőigényének
érvényesítéséből fakadó – olyan eljárásjogi helyzetet
eredményez, amelyre a gyanúsítástól kezdve a
terheltre vonatkozó jogok és kötelezettségek
irányadók, annak minden garanciális elemével
együtt.
[154]Még egyértelműbben: a védő terhelti kihallgatásának
nem előfeltétele a kizárásáról való döntés, különösen
nem a kizárás iránti előzetes döntéshozatal
kezdeményezése.
[155]A védő kizárására csak valamely törvényben
meghatározott ok (korábbi Be. 45. §, Be. 43. §)
alapján kerülhet sor. Ezek az okok a kizárás felőli
döntés időpontjában vizsgálandóak, és a jelenben
létezőek vagy múltra vonatkozóak. Jövőbeni, esetleg
bekövetkező
körülményre
hivatkozni
nem
tényállítás, hanem feltételezés, amelynek a kizárás
okainak vizsgálata során nincs helye. Kizárást csak
olyan konkrét körülményre lehet alapítani, amely a
múltban létezett vagy a jelenben is létezik.
[156]Ilyen előzetes döntés beszerzésére tehát jelen ügyben
sem volt szükség.
[157]Utóbb viszont a kizárás alapja értelemszerűen a
védőre vonatkozó szabályokból adódó, és a törvény
kötelező rendelkezéséből következő. Ez pedig
ugyanezen okból nem megkerülhető, nem kijátszható
semmiféle ügyviteli megoldással, még költségvonzat
okán sem.
[158]Mindezekből következően a pótmagánvádló jogi
képviselője fellebbezésében, utóbb észrevételében
kifejtett erre vonatkozó álláspontja szintén téves.
[159]Megjegyzi a Kúria azt is, hogy a Be. a védőre
vonatkozóan a korábbi törvényhez képest még
szigorúbb kizárási okot nevesít arra az esetre
vonatkozóan, ha a védő az üggyel összefüggő más
ügyben terheltként vesz vagy vett részt.
[160]Az összefüggő ügyben való múltbéli vagy jelenleg is
fennálló terhelti minőség az új szabályok szerint
kizárja a védőként való eljárás lehetőségét, így még
egyértelműbbé vált, hogy semmilyen ügyviteli
megoldás, így pl. az elkülönítés sem kerülhet szóba a
rendelkezés kijátszása, a védőre vonatkozó kizárási
szabályok megkerülése érdekében.
[161]A terhelt kihallgatására, különösen pedig a
figyelmeztetésére vonatkozó szabályok – úgy a
korábbi Be. 117–118. §-ai, miként a Be. 185. §-a
alapján is – biztosítják a szabad védekezéshez fűződő
jogot, egyben kijelölik a védekezés szabadságának
egyetlen korlátját, a hamis vádolás (és a Be. új
szabálya szerint a kegyeleti jog megsértésének)
tilalmát.
[162]Ami a terhelti jogok érvényesülését és az ügyvédi
titoktartási kötelezettséget illeti, a Kúria rámutat a
következőkre.
[163]Egyfelől a terhelt nem tanú. A tanú kihallgatására
vonatkozó akadályok rendszerét a törvény
ugyancsak egyértelműen megfogalmazza (korábbi
Be. 81–82. §; Be. 170–174. §), de jelen ügyben e
szabályok alkalmazása fel sem merülhet, tekintettel
arra, hogy a pótmagánvádló a gyanúsításkor terhelti
pozícióba került, őt nem tanúként, hanem terheltként
hallgatták ki. Ekként tehát a tanú vallomástételének
akadályára történő pótmagánvádlói hivatkozás téves.
[164]Másfelől az adott ingatlan adásvételi szerződéssel
összefüggő ügyvédi titoktartási kötelezettség
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kapcsán a Kúria rámutat arra, hogy ez a kötelezettség
nem jelenti és nem jelentheti a terhelt
vallomástételének
abszolút,
feltétel
nélküli
akadályát; miként eleve eredménytelenséghez sem
vezet a kihallgatás szempontjából.
[165]A korábbi Be. 117. § (2) bekezdése [Be. 185. § (1)
bek. a) pont] alapján a terhelt a vallomástételt akár
teljes egészében megtagadhatja, de dönthet úgy is,
hogy vallomást tesz és egyes – egyébként a
titoktartási kötelezettség körébe nem eső –
kérdésekre nyilatkozik, érdemi védekezést terjeszt
elő.
[166]Mint ahogyan ez jelen ügyben éppen így is történt: a
pótmagánvádló
a
gyanúsítotti
kihallgatása
alkalmával mintegy másfél oldal terjedelemben
vallomást tett. Egyébiránt pedig a jogai olyannyira
nem csorbultak, hogy éppen a vallomásában közöltek
vezettek az általa a gyanúsítás ellen bejelentett
panasz kedvező elbírásához.
[167]Ehelyütt utal a Kúria a pótmagánvádló által
hivatkozott, közigazgatási eljárásban született
bírósági
határozat
tartalmára,
és
ezzel
összefüggésben a büntetőjogi felelősség önálló
elbírálásának törvényben rögzített elvére.
[168]A korábbi Be. 10. §-a, miként a Be. 7. § (5)
bekezdése világosan fogalmaz: abban a kérdésben,
hogy a terhelt követett-e el bűncselekményt, a
bíróságot, az ügyészt, a nyomozó hatóságot nem köti
a más eljárásban, így különösen polgári eljárásban,
szabálysértési vagy fegyelmi eljárásban hozott
határozat, illetőleg az abban megállapított tényállás.
[169]A törvényi rendelkezés lényege, hogy a
büntetőügyben eljáró hatóságok és elsősorban a
bíróság – miként jelen ügyben a Kúria is – szabadon
dönthet a büntetőjogi felelősség és az annak alapjául
szolgáló tényállás, vagyis a büntetőjogi felelősség
ténybeli és jogi alapja felől.
[170]Megjegyzi a Kúria, hogy a közigazgatási ügyben
született
határozat
szakszerűtlenségre,
jogellenességre utaló megállapításai a védő
kizárására, a gyanúsítotti kihallgatás feltételeire
vonatkozóak.
[171]Erre nézve, miként a büntető eljárásjogi törvény
értelmezésére vonatkozóan viszont a Kúria mint
büntetőbíróság az előzőek szerint az álláspontját
kifejtette.
[172]A
jogellenes
fogvatartás
bűncselekménye
megállapításának további feltétele az alanyi oldal
hiánytalan megvalósulása, vagyis a szándékos
bűnösség.
[173]A jogellenes fogvatartás bűntette nyilvánvalóan csak
szándékosan követhető el, ez azt jelenti, hogy az
elkövetőnek tudnia kell arról, hogy a más személyi
szabadságának
korlátozását
eredményező
intézkedésének nincsenek meg a jogi előfeltételei, e
bűncselekmény tudatos törvényszegést feltételez.
[174]Következésképpen a gondatlan elkövetés nem
büntetendő, akár az elkövető ténybeli tévedésén, akár
a jogszabály helytelen értelmezése miatti
törvénysértő vagy szakszerűtlen intézkedésen alapul.
[175]A tudatos törvényszegés megállapításának jelen
ügyben semmilyen ténybeli alapja nincs.
[176]A Kúria egyetértett az ítélőtábla jogi indokolásával,
mely szerint az irányadó tényállás tartalmazza, hogy
az I. r. és II. r. vádlott a nyomozati munka közös
megbeszélése során jutott arra a megállapodásra,
hogy a pótmagánvádló és dr. K. N. Á. előállítását
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rendeli el gyanúsítotti kihallgatás céljából. Nem
merült fel olyan konkrét adat, amelyből arra lehetne
következtetni, hogy a vádlottak tisztán szubjektív,
minden alapot nélkülöző meggondolás alapján
döntöttek volna az előállításról. Nincs tehát olyan
tény, amelyből arra lehetne következtetni, hogy a
vádlottak a bűnügyi érdektől függetlenül,
önkényesen
döntöttek
volna
az
ügyvéd
pótmagánvádló és a jelöltje személyi szabadságának
korlátozásáról.
[177]Amint a tényállás Kúria általi kiegészítése is
tartalmazza, a gyanúsítás szükségességét a vádlottak
a nyomozás felügyeletet ellátó ügyésznek írásban is
jelezték. Ettől többet még az előállítás kapcsán sem
kíván meg – a cselekmény elkövetése idején
hatályban volt – vádelőkészítéssel, a nyomozás
törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel
kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003.
(ÜK. 7.) LÜ utasítás, még a fokozott felügyelet
körében sem.
[178]Az elsőfokú bíróság ítéletével kapcsolatban
megjegyzi a Kúria, hogy a bíró az ítélkezés során
ugyan személyesen jár el és döntése kizárólag a saját
személyes döntése, azonban az ügy, amelyet eldönt,
nem személyes ügy. Semmiképpen nem helyénvaló
egy ítéletben a bíró személyes megnyilvánulása,
azonban mindez nem feltétlen jelent érvényességi
problémát.
[179]A Kúria egyetértett azon ítélőtáblai megállapítással,
hogy szubjektív véleménynek nincs helye az ítélet
indokolásában.
[180]Nem tévedett tehát a másodfokú bíróság, amikor az
I. r. és II. r. vádlottat az ellenük társtettesként
elkövetett
jogellenes
fogvatartás
bűntette
[Btk. 304. § (1) bek.] miatt emelt vád alól
bűncselekmény hiányában felmentette.
[181]Mindezek alapján a Kúria a pótmagánvádló jogi
képviselője által bejelentett másodfellebbezést
elbírálva az ítélőtábla katonai tanácsa ítéletét a Be.
623. §-a alapján helybenhagyta.

[1]

[2]

(Kúria Bhar.III.1.002/2021/9.)
Az intellektuális közokirat-hamisítás törvényi
tényállásában írt közreműködés mint
148
elkövetési magatartás minden olyan értelmi-fizikai
cselekvőség, amely alkalmas arra, hogy annak
következményeként a közokirat kiállítására illetékes
személy a közokiratban a törvényi tényállásban
meghatározott joghatással bíró valótlan adatot, tényt
vagy nyilatkozatot rögzítsen. E közreműködés
tulajdonképpen speciális közvetett tettesség, mivel a
közokiratot létrehozó [abban bejegyzést eszközlő]
ügyintéző tévedésben van az elkövető szándékát
illetően. Nem kizárt azonban, hogy egy cselekménynek
eltérő elkövetési magatartással több közvetett tettese is
legyen [Btk. 342. § (1) bek. c) pont, 13. § (2) bek.].

A kerületi bíróság a 2019. szeptember 18. napján
kihirdetett ítéletével a II. r. terheltet bűnösnek
mondta
ki
közokirat-hamisítás
bűntettében
[Btk. 342. § (1) bek. c) pont] mint közvetett tettest,
valamint hamis magánokirat felhasználásának
vétségében (Btk. 345. §) mint bűnsegédet. Ezért mint
különös visszaesőt, halmazati büntetésül 10 hónap
szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra
ítélte. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát

[3]

[4]

börtönben határozta meg. Megállapította, hogy a
terhelt legkorábban a szabadságvesztés-büntetés
háromnegyed
részének
kitöltését
követően
bocsátható feltételes szabadságra. Elrendelte a
kerületi bíróság határozatával kiszabott 1 év 10
hónap börtönbüntetés, valamint a B.-i Városi Bíróság
határozatával kiszabott 10 hónap fogházbüntetés
végrehajtását. Rendelkezett továbbá a bűnügyi
költség viseléséről.
A védelmi fellebbezések alapján másodfokon eljáró
törvényszék mint másodfokú bíróság a 2020. június
25. napján kihirdetett ítéletével az elsőfokú ítéletet
kizárólag a bűnügyi költség vonatkozásában
változtatta meg.
Az irányadó tényállás I. pontja szerint az I. r. terhelt
2015. év július hónapban megvásárolt egy Suzuki
Swift típusú személygépjárművet, majd elhatározta,
hogy a gépkocsi megvásárlásával kapcsolatos
költségek csökkentése érdekében – más személy
segítségével – eljár azért, hogy a közhiteles
járműnyilvántartásba helyette tulajdonosként egy
gazdasági társaság kerüljön bejegyzésre. Az I. r.
terhelt ennek érdekében a személygépkocsi
megvásárlását követően, néhány nap elteltével
felkereste a II. r. terheltet, aki az I. r. terhelt
szándékának megismerését követően felajánlotta,
hogy az I. r. terhelt által vásárolt és használt Suzuki
Swift típusú gépkocsit 20 000 forintért a befolyása
alatt álló P. Kft. nevére íratja. Az I. r. terhelt a
felajánlást elfogadta, és a II r. terheltet megbízta a
személygépkocsi
tulajdonjog-változásával
kapcsolatos teljes körű ügyintézésre. Az I. r. terhelt
ekkor a személygépkocsi forgalmi engedélyét átadta
a II. r. terheltnek, azonban adásvételi szerződést nem
bocsátott a II. r. terhelt rendelkezésére. Ezt követően
a II. r. terhelt közbenjárására, a nyomozás során
ismeretlenül maradt személy egy 2015. augusztus 3.
napi keltezésű tulajdonjog-átruházási szerződést
készített, amely szerint a Suzuki Swift
személygépkocsi tulajdonjogát a B. Kft. átruházza a
P. Kft.-re. A tulajdonjog-átruházási szerződés
azonban hamis volt, mivel a B. Kft. képviselőjeként
megjelölt R. L. névaláírás nem a névtulajdonostól
származott. A tulajdonjog-átruházási szerződés
továbbá valótlan tartalmú is volt, mivel a
személygépkocsi tulajdonjogát – a vádlottak által
tudottan – valójában az I. r. terhelt szerezte meg, nem
pedig az adásvételi szerződésben vevőként szereplő
P. Kft. A P. Kft.-nek az adásvételi szerződésben
feltüntetett
személygépkocsi
tulajdonjogának
megszerzése vagy a gépkocsi értékesítése nem állt
szándékában.
A fentieket követően – a személygépkocsi tényleges
tulajdonosáról, valamint az adásvételi szerződés
hamis voltáról tudomással nem bíró – J. K. L.
meghatalmazott képviselőként eljárva a B. Kft. és a
P. Kft. között létrejött, 2015. augusztus 3. napján kelt
hamis és valótlan tartalmú adásvételi szerződést egy
b.-i okmányirodában a gépjármű tulajdonjogának
bejegyzése érdekében benyújtotta, amelynek alapján
a P. Kft. tulajdonjogát 2015. augusztus 4. napján a
közhiteles járműnyilvántartásba bejegyezték.
A tényállás II. pontja szerint az I. r. terhelt a Suzuki
Swift személygépjárművet néhány hónapig
használta, majd azt 2015. október 6. napján Sz.-en, a
II. r. terhelttől kapott és az eladó, P. Kft. adataival
részben előre kitöltött tulajdonjog-átruházási
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szerződés felhasználásával értékesítette K. N.
részére. A II. r. terhelt által biztosított, majd az I. r.
terhelt által felhasznált tulajdonjog-átruházási
szerződés azonban – a terheltek által tudottan –
valótlan tartalmú volt, mivel a személygépjármű
tényleges tulajdonosa az I. r. terhelt, nem pedig az
okiraton eladóként feltüntetett P. Kft. volt. Az
adásvételi szerződés valótlan tartalmáról a
személygépjármű vevője, K. N. tudomással nem bírt.
Ugyanebben az ügyben a kerületi bíróság a 2019.
május 30. napján kihirdetett és ugyanezen a napon
jogerőre emelkedett ítéletével az I. r. terheltet
bűnösnek mondta ki közokirat-hamisítás bűntettében
[Btk. 342. § (1) bek. c) pont] mint felbujtót, valamint
hamis magánokirat felhasználásának vétségében
(Btk. 345. §) és pénzbüntetésre ítélte.
A jogerős vádról rendelkező ügydöntő határozat
ellen a II. r. terhelt védője terjesztett elő
felülvizsgálati indítványt a 2017. évi XC. törvény [a
továbbiakban: Be.] 649. § (1) bekezdés a) pont aa)
pontjában alapján, a terhelt javára, a jogerős ítélet
megváltoztatása, az I. tényállási pontban foglalt
cselekménye
tekintetében
közokirat-hamisítás
bűntette helyett a Btk. 345. §-ába ütköző,
felbujtóként
elkövetett
hamis
magánokirat
felhasználása vétségének minősítés érdekében, míg a
II. tényállási pontban foglalt cselekmény
tekintetében bűncselekmény hiányában történő
felmentése végett. Egyben a bűnösségi kör
szűkülésére figyelemmel indítványozta enyhébb
büntetés, közérdekű munka kiszabását a terhelttel
szemben.
A felülvizsgálati indítvány lényege szerint az
intellektuális közokirat-hamisítás esetében a
bűncselekmény tettese az a személy, aki a hamis
adásvételi szerződést benyújtja az okmányirodához.
Abban az esetben, ha a benyújtó a fenti tényállás
szerint nem tudott a szerződés hamis voltáról, akkor
az a személy lesz közvetett tettese a cselekménynek,
aki az okmányirodában eljáró J. K. L.-nek átadta
benyújtás végett a hamis adásvételi szerződést. Az
alapügyben eljárt elsőfokú bíróság által megállapított
tényállás nem tartalmaz tényt arra nézve, hogy II. r.
terhelt volt az a személy, aki átadta a hamis
adásvételi szerződést J. K. L. részére azért, hogy azt
nyújtsa be az okmányirodához. Az elsőfokú bíróság
által megállapított hiányos I. tényállási pont alapján
a II. r. terhelt büntetendő cselekvősége kimerült
abban, hogy az ismeretlen személyt felkérte a hamis
adásvételi szerződés elkészítésére. Erre figyelemmel
az alapügyben megállapított történeti tényállás
alapján a magatartása legfeljebb a Btk. 345. §-ába
ütköző hamis magánokirat felhasználása vétségének
megállapítására lehet alkalmas, amelyet felbujtóként
követett el.
A II. tényállási pont kapcsán a védő előadta, hogy a
hamis magánokirat felhasználásának vétsége csak
szándékosan
megvalósítható
bűncselekmény,
elkövetési magatartása a felhasználás. A
megállapított történeti tényállásokban a konkrét
elkövetési magatartást kell leírni, nem pedig a
törvényi tényállásban használt szavakat átemelni. Az
alapügyben megállapított történeti tényállás viszont
csak azt tartalmazza, hogy az I. r. terhelt a P. Kft.
adataival kitöltött szerződés felhasználásával
értékesítette a gépkocsit. A tényállás azt viszont nem
tartalmazza, hogy a gépkocsi tulajdonosaként K. N.-
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t bejegyezték a gépjármű-nyilvántartásba, azonban
csak ez az aktus igazolná az elkövetői körön kívüli
átadást. Mivel a hamis magánokirat felhasználásának
vétsége csak a valótlan adásvételi szerződés K. N.
részére történő átadásával valósult volna meg és ezt
az alapügyben megállapított tényállás nem
tartalmazza, ezért arra büntetőjogi felelősséget
alapozni nem lehet.
A Legfőbb Ügyészség átirata szerint a védő
felülvizsgálati indítványa alaptalan.
Az átirat indokolása szerint az irányadó tényállás
valóban nem tartalmazza, hogy a II. r. terhelt adta át
a meghatalmazott képviselőnek a hamis és valótlan
szerződést. Azonban egyrészt az I. r. terhelt őt bízta
meg az ügyintézéssel, másrészt a benyújtott
szerződés is az ő közbenjárására készült. Ebből pedig
kizárólag az állapítható meg, hogy a szerződést —
közvetlenül vagy közvetve — ő juttatta el a
tévedésben lévő benyújtó személynek. A hamis és
valótlan tartalmú szerződésnek a gépjármú
bejegyzése érdekében való készíttetésében történt
közreműködés terhelti magatartása az intellektuális
közokirat-hamisításhoz
nyújtott
szándékos
segítségnyújtás volt, ekként a bűncselekmény
bűnsegédként való elkövetésének megállapítására
egyébként is alkalmas.
A II. tényállási pont tekintetében az ügyész arra utalt,
hogy az adásvétel megtörtént, melyhez a II. r. terhelt
által biztosított valótlan tartalmú szerződést —
közelebbről meg nem határozható módon —
felhasználták, ezért a II. r. terhelt által a szerződés
biztosításával való segítségnyújtás attól függetlenül
megtörtént, hogy a szerződést eladóként az I. r.
terhelt átadta-e a gépkocsi vevőjének vagy azt a
gépkocsi értékesítéséhez egyéb módon használta fel.
Az
általános
megfogalmazás
ugyanis
bűncselekmény hiányára való következtetést nem
alapozhat meg. A vevő tulajdonjogának a gépjárműnyilvántartásba való bejegyzése a hamis magánokirat
felhasználása vétsége megállapításának nem
feltétele, így az ezzel kapcsolatos ténymegállapítás
hiánya a marasztalásnak nem akadálya.
Kitért arra is, hogy a felülvizsgálati indítványban
támadott
büntetéskiszabás
önmagában
a
felülvizsgálat tárgyát nem képezheti, a büntetés
kiszabásának
felülvizsgálatára
csak
a
bűncselekmény törvénysértő minősítése, illetve a
büntetőjog más szabályainak megsértése esetén van
lehetőség [BH 2006.390.].
Mindezek alapján a felülvizsgálattal támadott
határozatoknak
hatályukban
fenntartását
indítványozta.
A védő a Legfőbb Ügyészség átiratára tett
észrevételében fenntartotta a felülvizsgálati
indítványában foglaltakat. Újként a II. tényállási
pontban foglalt cselekmény kapcsán utalt az önvádra
kötelezés tilalmára és büntetlen utócselekményre
mint a büntetőjogi felelősség megállapításának
akadályára. E körben hivatkozott a Legfelsőbb
Bíróság BH 2010.265. és a Kúria BH 2017.207.
számú eseti döntéseire.
A felülvizsgálati indítvány alaptalan.
A Be. 649. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja
alapján felülvizsgálatnak van helye, ha a bíróság a
bűncselekmény törvénysértő minősítése miatt, illetve
a Btk. más szabályának megsértésével szabott ki
törvénysértő büntetést.
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[22] A Be. 659. § (1) bekezdése alapján a felülvizsgálati
indítvány elbírálásakor a jogerős ügydöntő
határozatban megállapított tényállás az irányadó. A
jogkövetkeztetések helyessége kizárólag az irányadó
tényállás alapulvételével vizsgálható.
[23] Az indítványozó álláspontja szerint az irányadó
tényállás mellett a II. r. terhelt I. tényállási pontban
foglalt cselekményének minősítése törvénysértő, míg
a II. tényállási pontban szereplő cselekmény miatt,
bűncselekmény hiányában a felmentésének van
helye.
[24] Az I. tényállási pont kapcsán a törvényi tényállási
elemeknek megfeleltethető tények hiányára alapított,
a cselekmény közvetett tettesi minősítését támadó
jogorvoslat alaptalan. A közokirat-hamisítás bűntette
kapcsán az alapügyben eljárt bíróságok álláspontja
helytálló.
[25] A Btk. 342. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ún.
intellektuális közokirat-hamisítás bűntettét az követi
el, aki közreműködik abban, hogy jog vagy
kötelezettség létezésére, megváltozására vagy
megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy
nyilatkozatot foglaljanak közokiratba.
[26] Az intellektuális közokirat-hamisítás elkövetési
magatartása a közreműködés abban, hogy valótlan
adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak
közokiratba. Ha a jármű átírásával kapcsolatos
ügyintézés során olyan adásvételi szerződést
nyújtanak be az illetékes okmányirodához, amely a
jármű korábbi tulajdonosát nem a valóságnak
megfelelően tünteti fel, és ennek következtében a
járműnyilvántartásba is a valóságnak meg nem felelő
adat kerül, az egyéb törvényi feltételek megléte
esetén közokirat-hamisítás bűntette valósul meg
[5/2000. BJE határozat].
[27] A
felülvizsgálati
kérelemben
foglaltakra
figyelemmel a közreműködés fogalma igényel
értelmezést. A bírói gyakorlat szerint a
közreműködés mint elkövetési magatartás minden
olyan értelmi-fizikai cselekvőség, amely alkalmas
arra, hogy annak következményeként a közokirat
kiállítására illetékes személy a közokiratban a
törvényi tényállásban meghatározott joghatással bíró
valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot rögzítsen. E
közreműködés tulajdonképpen speciális közvetett
tettesség, mivel a közokiratot létrehozó [abban
bejegyzést eszközlő] ügyintéző tévedésben van az
elkövető szándékát illetően. Nem kizárt azonban,
hogy egy cselekménynek eltérő elkövetési
magatartással több közvetett tettese is legyen.
[28] A védőnek az elkövetési magatartás hiányosságára
alapított kifogása nem alapos, az az irányadó
történeti tényállás leszűkített, egyoldalú értékelésén
alapul. Nem szükséges, hogy az ítélet történeti
tényállása a hamis adásvételi szerződés tényleges,
közvetlen vagy közvetett átadására vonatkozó tényt
tartalmazzon, amennyiben a tényállás egyéb
részeiből nyilvánvalóvá válik a terhelt magatartása.
[29] Az irányadó tényállás tartalmazza a következő, a II.
r. terhelt cselekményének minősítése szempontjából
jelentős tényeket:
– az I. r. terheltnek II. r. terhelt felajánlotta, hogy a
nem tényleges vevő javára történő átírásban
közreműködik, a befolyása alatt álló P. Kft.
bevonásával;
– e felajánlás elfogadása után a II. r. terhelt
közbenjárt az alakilag és tartalmilag is hamis
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adásvételi szerződés elkészítése érdekében (a hamis
szerződést beszerezte);
– a hamis adásvételi szerződésben vevőként a II. r.
terhelt befolyása alatt lévő céget (P. Kft.) tüntették
fel;
– ennek a hamis szerződésnek a felhasználása pedig
olyan, a P. Kft.-t képviselő meghatalmazott személy
(J. K. L.) felhasználásával történt meg, akinek a
szerződés hamis voltáról nem volt tudomása.
A II. r. terhelt tehát az adásvételi szerződés hamis
voltával és annak céljával, a gépjárműnyilvántartásba történő hamis bejegyzés szándékával
is mindvégig tisztában volt.
A gépjármű-nyilvántartásba történő valótlan
bejegyzés érdekében vállalkozásával, a hamis
adásvételi szerződés beszerzésével, a fenti cégen
keresztül az okmányirodába benyújtásról is
tudomással bírva olyan közvetlen közreműködést
valósított meg a II. r. terhelt, amely a bűnsegédi
magatartáson mint puszta segítségen túlmutat, és a
törvényi tényállás elkövetési magatartásának
mindenben megfelelt. Az irányadó tényállásban nem
volt szükségszerű annak szerepeltetése, hogy a II. r.
terhelt átadta, eljuttatta stb. a hamis szerződést J. K.
L. részére, mivel a további tények együttes értékelése
alapján II. r. terhelt ebben való közreműködése
egyértelműen megállapítható.
Ez a közreműködés mindenben megfeleltethető a
törvényi tényállásban foglalt tettesi magatartásnak,
ezért bűnsegédi minősítése kizárt [BH 2007.181. I.].
Mivel a szerződést ténylegesen benyújtó személy
nem volt tisztában annak hamis voltával, tévedés
folytán a közreműködésért felelőssé nem tehető.
Azonban a rajta keresztül „közreműködő” elkövető a
bűncselekmény Btk. 13. § (2) bekezdés szerinti
közvetett tettese.
Közvetett tettesség akkor jön létre, ha a tettes egy
másik személyt mintegy „eszközként” használ fel a
szándékos bűncselekmény elkövetéséhez. Vagyis a
közvetett tettes olyan személyt használ fel a
szándékos bűncselekmény tárgyi tényállási
elemeinek a megvalósítására, aki e szándékos
bűncselekmény miatt azért nem vonható
felelősségre, mert nála hiányoznak az elkövetővé
váláshoz szükséges alanyi feltételek. Ezen alanyi
feltételek a közvetett tettesnél állnak rendelkezésre.
E jellemzők a II. r. terhelt esetében a fentiek szerint
maradéktalanul megállapíthatók.
Nem feltétele ezen túlmenően a közvetett
tettességnek, hogy az elkövető a felhasznált
személynek bármit átadjon. Ezért sem foghatott helyt
a védő azon érvelése, hogy a tényállás nem tartalmaz
a szerződés átadására vonatkozó ténymegállapítást.
Mivel a valótlan tulajdonosi adat a gépjárműnyilvántartásban átvezetésre került, az eredmény
bekövetkezett, a cselekmény befejezett alakzata volt
megállapítható.
Az irányadó tényálláshoz képest tehát a bíróság
törvényesen állapította meg a II. r. terhelt bűnösségét
közvetett tettesként elkövetett közokirat-hamisítás
bűntettében.
Nem sértettek anyagi jogi szabályt az eljárt bíróságok
azzal sem, hogy a II. tényállási pontban foglalt
cselekményben a II. r. terhelt bűnösségét szintén
megállapították.
Helyesen hivatkozott arra a védő, hogy a bírói
gyakorlat szerint a hamis magánokirat felhasználása
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annak az elkövetői körön kívül kerülésével valósul
meg. Tévedett azonban abban, hogy ez a II. tényállási
pontban írt cselekvőség kapcsán ne lenne
megállapítható.
A tényállásban szereplő, hamis tulajdonjogátruházási szerződés felhasználásával történő
értékesítés ugyanis éppen e magatartást takarja. K. N.
vevő nem tartozott az elkövetői körhöz, nem volt
tudomása a hamisításról, tehát az elkövetői körön
kívüli, harmadik személynek tekinthető. A hamis
adásvételi
szerződés
felhasználása
pedig
értelemszerűen az adásvétel során a szerződés egy
példányának vevő részére történő átadással történik.
Ezzel a bűncselekmény befejezetté vált.
Az pedig, hogy a hamis szerződésnek mi a további
sorsa, a törvényi tényállás megvalósulása
szempontjából közömbös. Nem feltétele a
bűncselekmény megvalósulásának a sérelemmel járó
joghatás tényleges kiváltása sem, tekintve, hogy a
bűncselekmény immateriális, a törvényi tényállás
eredményt nem tartalmaz [BH 2012.217.].
A védő ugyan helyesen mutatott rá, hogy nem
tartalmazza a II. tényállási pont a gépjárműnyilvántartás tartalmi megváltozását a terhelti
magatartások következtében, sőt azt sem, hogy a
jármű adásvételi szerződését az okmányirodába
benyújtották volna. Ez azonban, a kifejtettek szerint
nem azt jelenti, hogy e nélkül a bűncselekmény nem
valósult meg. A vevő tulajdonjogának a gépjárműnyilvántartásba való bejegyzése [vagy erre tett
intézkedés] a hamis magánokirat felhasználásával
olyan többlet tényállási elemet jelentett volna, amely
nem a magánokiratra elkövetett bűncselekmény,
hanem a közokirat-hamisítás bűntette megállapítását
tette volna szükségessé. Ennek oka, hogy ebben az
esetben a gépjármű-nyilvántartás mint közhiteles
adatbázis tartalma vált volna [újabb adattal]
valótlanná, és indokolta volna a súlyosabb
minősítést. Mivel azonban a tényállás ezt nem
tartalmazta, a hamis magánokirat felhasználásának
vétségét helyesen állapították meg az eljárt
bíróságok.
Az irányadó tényállás szerint a II. r. terhelt a hamis
szerződést nem maga használta fel (nem maga
kötötte a szerződést), hanem csak biztosította az
ehhez
szükséges
hamis
okiratot,
a
bűncselekménynek Btk. 14. § (2) bekezdése szerinti
fizikai bűnsegéde. Ezért az elkövetői alakzat
megállapítása tekintetében sem törvénysértőek a
támadott határozatok.
Nem volt alapos a II. tényállási pont kapcsán az
önvádra kötelezés tilalmára és büntetlen
utócselekményre, mint a büntetőjogi felelősség
megállapításának akadályaira hivatkozás sem. A
védő által megjelölt kúriai határozatok más tényállás
alapján, más bűncselekmények vonatkozásában
születtek, így jelen ügyben nem alkalmazhatók.
A II. r. terhelt vonatkozásában az önvádra kötelezés
(mint a büntetlen utócselekmény egyik esete) nem
értelmezhető, mivel az újabb hamis magánokirat
kiállítása nem volt szükségszerű, és nem volt
közvetlen okozati összefüggésben sem a megelőző
cselekménnyel. Ennek hiányában a korábbi
cselekménye, illetve elkövetői minősége nem
lepleződött volna le feltétlenül. Nem volt tehát olyan
méltánylandó körülmény, amelynek alapján nem volt
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elvárható a II. r. terhelttől, hogy az újabb
hamisításban ne működjön közre.
A büntetlen utócselekmény másik esete sem volt
megállapítható a II. r. terhelt javára. A bírói gyakorlat
szerint büntetlen utócselekmény lehet az előbbin
kívül az a magatartás is, amellyel az elkövető nem
növeli, hanem csak fenntartja az előző
bűncselekményével okozott sérelmet. A jelen
ügyben azonban az újabb hamis adásvételi
szerződéssel újabb jogtárgysértés következett be,
olyan személy [a vevő] jogos érdekeit sértette
ugyanis, aki a korábbi jogügyleteben félként nem
szerepelt. A jogsérelem a két esetben elvált akként is,
hogy az I. tényállási pontban a gépjárműnyilvántartás közhitelessége sérült (és a kapcsolódó
hamis magánokirat felhasználását a súlyosabb
bűncselekmény elnyelte), a második esetben pedig a
magánokiratok valódiságába vetett bizalom és az
ügyleti forgalom biztonsága mint jogi tárgy
szenvedett sérelmet.
A védő a kiszabott büntetés enyhítését is
indítványozta. A büntetés azonban csak akkor
tekinthető törvénysértőnek és esik felülvizsgálat alá,
ha az – a minősítésen túl a bűncselekmény valamely
mérlegelést nem tűrő rendelkezésébe ütközve –
nemében vagy mértékében törvénysértő [BH
2012.239., BH 2016.264.II.]. Ilyen törvénysértést
nem észlelt a Kúria, mivel a kiszabott büntetés a
törvényi keretek közötti.
A Kúria hivatalból elvégzett vizsgálata [Be. 659. §
(6) bek.] során felülvizsgálatot megalapozó további
feltétlen eljárási szabálysértést [Be. 649. § (2) bek.]
sem észlelt.
A kifejtettek értelmében a Kúria a Be. 660. § (1)
bekezdése szerinti tanácsülésen eljárva, a
felülvizsgálati indítványt megalapozatlannak találta,
ezért a megtámadott határozatot a Be. 662. § (1)
bekezdése alapján hatályában fenntartotta.
(Kúria Bfv.I.693/2021/6.)

A fellebbezés írásbeli indokolására vonatkozó
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védői kötelezettség a terhelt személyéhez
fűződik, nem pedig a védelmében eljáró védők

számához. Amennyiben a védő eleget tett ezen
kötelezettségének, az újonnan meghatalmazott
védőnek már nincs ilyen irányú kötelezettsége. Védői
jogainak gyakorlása viszont értelemszerűen nem
korlátozható sem időben, sem terjedelemben [Be. 3. §
(1) bek., (2) bek. II. ford., 42. § (4) bek. b), c) és d) pont,
425. § (3) bek.].
[1] A költségvetési csalás bűntette és más
bűncselekmények
miatt
folyamatban
volt
büntetőügyben a másodfokon eljáró ítélőtábla a
2021. október 26-án – nyilvános ülésen – meghozott
végzésével a II. r. terhelt védőjét, dr. B. Zs. ügyvédet
100 000 forint rendbírsággal sújtotta.
[2] Az ítélőtábla indokai szerint a II. r. terhelt
tekintetében másodfokon teljeskörűen felülbírálandó
ítélet 70 oldal terjedelmű.
[3] Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben a II. r. terhelt
vezető védője is fellebbezést jelentett be,
elsődlegesen a II. r. terhelt felmentése, másodlagosan
enyhítés érdekében.
[4] A másodfokú eljárás során dr. B. Zs. ügyvéd a II. r.
terhelt
védelmében
2021.
október
6-án
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meghatalmazást csatolt. Majd a fellebbezési
nyilvános ülés előtti napon, 2021. október 25-én
nyújtott
be
46
oldal
terjedelemben
fellebbezésindokolást,
amelyben
részben
a
bejelentett fellebbezés iránya megváltoztatásra
került.
Az ítélőtábla álláspontja szerint a védő nem tett
eleget a Be. 584. § (6) bekezdésében foglalt eljárási
kötelességének, mely szerint a védő a fellebbezést
írásban indokolni köteles, az indokolást a másodfokú
bíróságnál legkésőbb a nyilvános ülést megelőző
tizenötödik napon lehet előterjeszteni.
Kifejtette, hogy a védő a nyilvános ülés előtti napon
nyújtotta be a bíróságra a nagy terjedelmű írásbeli
indokolását, ezáltal az ítélőtábla felkészülését a
fellebbezési nyilvános ülésre megnehezítette.
Mindezekre figyelemmel a Be. 584. § (7) bekezdése
alapján a védőt a (6) bekezdésben foglalt határidő
elmulasztása miatt rendbírsággal [Be. 127. § (1) bek.,
(2) bek. b) pont, (3) bek. és (5) bek.] sújtotta.
Rendelkezett a rendbírság meg nem fizetése esetére
az elzárásra történő átváltoztatásról.
A végzés ellen a védő a nyilvános ülésen fellebbezést
jelentett be, melyet írásban is benyújtott.
Indokai szerint a II. r. terhelt korábbi védője dr. Sz.
R. ügyvéd volt, aki 2021. április 14-én elkészítette és
benyújtotta az indokolt fellebbezését.
A korábbi védővel szemben büntetőeljárás indult, az
ügyvédi kamara felfüggesztette az ügyvédi
tevékenységének gyakorlását, így a II. r. terheltnek
másik ügyvédet kellett meghatalmaznia. A
meghatalmazást az új védő 2021. október 6-án
nyújtotta be a másodfokú bírósághoz. Ezt követően
kezdte el a nagy terjedelmű iratanyagot feldolgozni.
A tényleges feladata a perbeszéd előadása volt a
másodfokú eljárásban, melynek megírásával 2021.
október 25-én lett kész, és ekkor nyújtotta be az
ítélőtáblára.
A perbeszédét azért nyújtotta be, hogy a
jegyzőkönyvvezetőnek ne kelljen legépelnie a 46
oldalt. Kifejtette, hogy bonyolult ügyekben mindig le
szokta írni a perbeszédet, amelyet korábban
személyesen adott át a bíróságon a perbeszéd
megkezdése előtt, azonban a jelenleg hatályos
jogszabályok ezt már nem teszik lehetővé, így azt
csak elektronikusan tudta benyújtani.
A védő hivatkozott arra is a fellebbezésében, hogy
2021. október 25-én szabályos formában,
szabályosan becsatolt OBH gépi 23. nyomtatvány
1.4. pontjában a beadvány tárgyaként a „perbeszéd II.
rendű vádlott védője által”-t jelölte meg. A
beadványon is tárgyként a „perbeszéd” szerepel,
amelyet a nyilvános ülésen fel is olvasott.
Mindezek alapján álláspontja szerint helytelenül
jutott arra a következtetésre a másodfokú bíróság,
hogy fellebbezés került benyújtásra, amelynek
elkésettsége okán rendbírságot szabott ki.
A Legfőbb Ügyészség átiratában a fellebbezést
alaptalannak tartotta.
Kifejtette: az ítélőtábla helytállóan állapította meg,
hogy a védő elmulasztotta a fellebbezés írásbeli
indokolásának a törvényi határidőn belüli
előterjesztését, amin nem változtat az a körülmény
sem, hogy időközben a védő személyében változás
következett be.
Az ügyészség szerint a beadvány tartalmát vizsgálva
pedig egyértelműen megállapítható, hogy az
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valójában a fellebbezés részletes indokolásának
tekintendő.
Ezért indítványozta, hogy a Kúria az ítélőtábla
végzését hagyja helyben.
A védő fellebbezése az alábbiak szerint alapos.
A Be. 584. § (6) bekezdése szerint az ügyészség és a
védő a fellebbezést írásban indokolni köteles. Az
indokolást az ügyiratok felterjesztéséig az elsőfokú
bíróságnál, az ügyiratok felterjesztése után a
másodfokú bíróságnál – legkésőbb a másodfokú
tanácsülést vagy tárgyalást megelőző tizenötödik
napon – lehet előterjeszteni.
A Be. 584. § (7) bekezdése alapján, ha a (6)
bekezdésben meghatározott határidőt a védő
mulasztja el, a bíróság rendbírsággal sújthatja.
Az iratok alapján az alábbiak állapíthatók meg:
– A II. r. terhelt korábbi védője az elsőfokú ítélettel
szemben bejelentett fellebbezés írásbeli indokolását
2021. április 16-án nyújtotta be az elsőfokú
bírósághoz elektronikus úton.
– A fellebbezés indokolását az elsőfokú bíróság
2021. május 3-án továbbította a másodfokú bíróság
részére.
– Az írásban benyújtott, 20 oldal terjedelmű
indokolás szerint a fellebbezés iránya elsődlegesen
felmentés, másodlagosan enyhítés volt.
– Dr. B. Zs. ügyvédnek a II. r. terhelt 2021. október
6-án adott meghatalmazást, hogy az ítélőtáblán
folyamatban lévő büntetőügyben védőként eljárjon.
– A védő 2021. október 25-én elektronikus úton, a
beadvány benyújtásához szükséges nyomtatványon a
beadvány tárgyát „perbeszéd II. r. vádlott védője
által”-ként jelölte meg.
– A beadványon is tárgyként „perbeszéd” szerepel. A
bevezető után „az alábbi perbeszédet adom elő:”
szerepel.
– A 2021. október 26-i másodfokú nyilvános ülés
jegyzőkönyve rögzítette, hogy a II. r. terhelt védője a
perbeszédet leírta és a másodfokú bíróság részére
megküldte, azt az írásbelivel egyezően szóban is
előadja.
Kétségtelen: a védőnek törvényi kötelezettsége, hogy
a már bejelentett fellebbezést írásban indokolja,
melyet legkésőbb a másodfokú tanácsülést,
tárgyalást és – értelemszerűen – nyilvános ülést [Be.
425. § (3) bek.] megelőző tizenötödik napon kell
előterjesztenie. Ezen határidő elmulasztása miatt
rendbírsággal sújtható.
Jelen esetben ezt a határidőt a 2021. október 26-i
nyilvános üléstől kell számítani, így a 2021. október
11. napjáig előterjesztett fellebbezésindokolás a Be.
584. § (6) bekezdése alapján határidőben benyújtott.
Következésképpen a II. r. terhelt korábbi védője által
2021.
április
16-án
előterjesztett
fellebbezésindokolás a törvényes határidőben került
benyújtásra.
A II. r. terhelt korábbi védője ezzel teljesítette a
törvényben előírt kötelezettségét a fellebbezés
írásban történő indokolásával kapcsolatban.
Ekként az új védőn már nem kérhető számon ez a
kötelezettség.
Nyilvánvaló, hogy a fellebbezés írásbeli
indokolására vonatkozó védői kötelezettség a terhelt
személyéhez fűződik, nem pedig a védelmében eljáró
védők számához. Amennyiben a védő eleget tett e
kötelezettségének, az újonnan meghatalmazott
védőnek már nincs ilyen irányú kötelezettsége.
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Védői jogainak gyakorlása viszont értelemszerűen
nem korlátozható sem időben, sem terjedelemben.
Következésképpen tévedett az ítélőtábla akkor,
amikor figyelmen kívül hagyta a törvényi
kötelezettség teljesítésének tényét – melyre
végzésében sem utalt –, és a valójában nem mulasztó,
egyebekben védői jogait gyakorló új védőt (emiatt)
szankcionálta.
Ezen túlmenően a következőkre mutat rá a Kúria.
Jelen ügyben az elsőfokú eljárásban a II. r. terheltet
más meghatalmazott védő képviselte, aki a
fellebbezést követően – a 2021. október 26-i
határnaphoz képest – a törvény szerinti határidőben
azt írásban is indokolta. E védő vette át a másodfokú
nyilvános ülésre szóló idézést is.
Ezt követően azonban a védő ügyvédi
tevékenységének – jelenleg is tartó –
felfüggesztésére került sor.
Megjegyzi a Kúria, hogy az iratok tanúsága szerint
erről a másodfokú bíróság – tájékoztatás hiányában –
nem szerzett tudomást, holott az ügy védőköteles,
azaz a nyilvános ülés védő hiányában nem lett volna
megtartható.
Ehhez képest a kitűzött határnapot mindössze 20
nappal megelőzően került sor az új védő
meghatalmazására, ami viszont egyben azt is
jelentette, hogy a kötelező védelem is biztosított, a
nyilvános ülés megtartható volt.
A terheltnek a büntetőeljárás minden szakaszában
joga van a hatékony védelemhez [Be. 3. § (1) bek.]
A terheltnek joga van ahhoz is, hogy a védelem
ellátására védő közreműködését vegye igénybe [Be.
3 § (2) bek. II. ford.].
Jelen esetben is ez történt.
A bíróság köteles megfelelő időt és körülményeket
biztosítani a védelemre való felkészüléshez [Be. 3. §
(4) bek.].
E törvény szerinti lehetőséggel az új védő nem élt
(holott az ügy terjedelme, a határnap közelsége ezt
akár indokolhatta volna) és a nyilvános ülésre
felkészült, perbeszédét – egy nappal korábban –
írásban is benyújtotta.
A Be. 42. § (1) bekezdése szerint a védő – ha e
törvény eltérően nem rendelkezik – teljeskörűen
gyakorolhatja a terhelt mindazon jogát, amely
jellegénél fogva nem csak a terhelt személyéhez
fűződik. A védő e jogokat önállóan, védői jogokként
gyakorolhatja. A 42. § (4) bekezdés b), c) és d) pontja
szerint pedig a védő köteles a terhelt érdekében
minden törvényes védekezési eszközt és módot kellő
időben felhasználni, a vádlottat a védekezés
törvényes eszközeiről felvilágosítani, a jogairól
tájékoztatni, a terheltet mentő, illetve a felelősségét
enyhítő tények felderítését szorgalmazni.
Ezek a rendelkezések megszabják a védőbeszéd
kereteit is.
Az eljárás kontradiktórius szabályai szerint a védő a
bíróság előtt kifejtheti, hogy a bizonyítékokat miért
nem tartja elfogadhatónak vagy milyen aggályokat
tud velük szemben felhozni, esetlegesen mely
tényeket lát bizonyítottnak, a tényállást, a jogi
minősítést miért nem tartja alaposnak, és elsődleges
feladata, hogy megjelölje és összefoglalja azokat a
körülményeket, amelyek a terhelt ártatlanságát vagy
bűnösségének alacsonyabb fokát szemléltetik.
A Be. 541. § (1) bekezdés értelmében perbeszédet az
ügyész és a védő tart. A perbeszéd írásban is
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benyújtható a bíróságnak [(4) bek. 1. mondat], ha a
perbeszédet írásban nyújtották be, a perbeszéd
szóbeli előadásakor elegendő a perbeszéd
lényegének ismertetése [(5) bek.].
A Be. 589. §-a, valamint a 617. §-a alapján (az első,
illetve a másodfokra visszautaló rendelkezések) a
védő – írásban is benyújtható – perbeszédére
alapvetően és jelen ügy megítélését illetően
ugyanazok a szabályok vonatkoznak.
Mindezekre tekintettel a védő a büntetőeljárási
törvény szerint járt el, ellenkezőjének feltételezésére
nincs alap.
A Kúria nem értett egyet az ügyészség észrevételével
sem, amely a beadvány tartalmából vezette le a
mulasztást. A perbeszéd és a fellebbezés indokolása
fellebbviteli eljárásban a funkcióját, tartalmát
tekintve lényegében nem különbözik egymástól.
Tanácsülés tartása esetén a védő perbeszéde a
fellebbezés
indokolása.
Elhatárolásuk
a
kötelességszegés megtörténte vagy meg nem történte
szempontjából közömbös.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a fellebbezés
írásbeli indokolásának előterjesztése határidőben
megtörtént, az azt követő védői beadvány jelen
ügyben a perbeszéd írásban is benyújtott változata,
ami nem más, mint a védői jogok és kötelezettségek
törvény szerinti gyakorlása.
Következésképpen a másodfokú bíróság védővel
szemben
rendbírságot
kiszabó
határozata
törvénysértő.
Ekként a Kúria az ítélőtábla végzését a Be. 614. § (4)
bekezdés II. fordulata szerinti tanácsülésen eljárva,
figyelemmel a Be. 614. § (1) bekezdésében írtakra, a
Be. 609. § (1) bekezdése alapján hatályon kívül
helyezte.
(Kúria Bpkf.III.1.498/2021/2.)

A bűnösség beismerésére vonatkozó egyezség
150
alapján hozott ítélet ellen abban az esetben
van helye a terhelt javára perújításnak, ha az

alapügyben felmerült vagy fel nem merült tényre
vonatkozóan felhozott új, az alapeljárásban nem
értékelt bizonyíték olyan új tény megállapítását teszi
valószínűvé, amely az egyezség jóváhagyásának
megtagadására vezető okot valósít meg; egyúttal
perdöntő jellege folytán a megtagadás folyományaként
a tárgyalás alapján meghozandó ítéletben a terhelt
felmentését vagy a jóváhagyott egyezség alapján
kiszabott büntetéshez képest lényegesen enyhébb
büntetés kiszabását, illetve büntetés kiszabása helyett
intézkedés alkalmazását eredményezi [Be. 637. § (1)
bek. a) pont, 734. § (1) bek., 738. § (1) bek.].
[1] Az ítélőtábla a 2021. szeptember 23-án kelt
végzésével elutasította a terhelt védőjének a
törvényszék ítélete ellen benyújtott perújítási
indítványát.
[2] Az alapügyben a bíróság a terheltet – a Be. XCIX.
Fejezete szerinti eljárásban – társtettesként elkövetett
orgazdaság bűntette [Btk. 379. § (1) bek. a) pont, (6)
bek. a) pont] miatt 2 év 8 hónap szabadságvesztésre
és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a
kiszabott szabadságvesztésből legkorábban a
büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon
bocsátható feltételes szabadságra.
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[3] A perújítási indítványt elutasító végzés ellen a védő
jelentett be fellebbezést.
[4] Fellebbezésében utalt a Kúria (Legfelsőbb Bíróság)
56/2007. BK véleményére, amely szerint a büntetést
befolyásoló alanyi tényezők körében enyhítő hatású
az elkövető betegsége, jelentős mérvű rokkantsága
vagy egyéb olyan körülmény, amely a büntetés
elviselését megnehezíti, és amely akkor is
értékelendő, ha a bűncselekmény elkövetése után
állott elő.
[5] Álláspontja szerint ezért az egyezség során nem
ismert körülmény perújítás útján való feltárása akár a
megkötött egyezség újratárgyalását is lehetővé teszi
(clausula rebus sic stantibus elv). Jelen esetben
ugyanis egy rendkívül beteg ember biztosan nem
kötött volna olyan egyezséget, amely nem teszi
lehetővé a gyógykezelését. Utalt arra is, hogy ha a
terhelt nem mondott volna le a tárgyaláshoz való
jogáról, a Be. 734. § (1) bekezdés b) pontja szerint az
egyezség jóváhagyására sem került volna sor.
[6] Okfejtése alapján azt indítványozta, hogy a Kúria az
elsőfokú végzést megváltoztatva rendelje el a
perújítást.
[7] A Legfőbb Ügyészség átiratában a védő
fellebbezését nem tartotta alaposnak.
[8] Átiratában
kifejtette,
hogy
az
egyezség
jóváhagyására alapított ügydöntő határozat ellen sem
kizárt a perújítási indítvány előterjesztése, azonban a
külön eljárás sajátosságait valóban nem lehet
figyelmen kívül hagyni. Ezért a perújítás
megengedhetőségének vizsgálata során nem a Be.
736. § (3) bekezdésében foglaltaknak van
jelentősége,
hanem
a
bíróság
egyezség
jóváhagyásával
kapcsolatos
mérlegelő
tevékenységének. Ehhez képest az indítványban
hivatkozott körülmény a terhelt elkövetéskori
egészségi állapotára vonatkozó részében valóban új
bizonyíték, azonban releváns új tény megállapítását
nem teszi lehetővé. A terhelt egészségi állapotában
az ítélet jogerőre emelkedését követően beállt
változások pedig a perújítás elrendelésére nem
adhatnak alapot.
[9] Indokai alapján az ítélőtábla végzésének
helybenhagyására tett indítványt.
[10] A védő fellebbezése nem alapos.
[11] Az iratokból kitűnően az elsőfokú végzés
kézbesítésére 2021. szeptember 29-én került sor G.né dr. T. A. védő részére. Ezt követően a terhelt 2021.
október 7-én a végzés elleni fellebbezés ügyében
való eljárásra védőként hatalmazta meg dr. B. B.-t.
Az újonnan meghatalmazott védő által elektronikus
úton benyújtott fellebbezés azonban már csupán
2021. október 8-án 0:01 órakor érkezett meg a
bírósági postafiókba, amely a Be. 645. § (5)
bekezdése folytán irányadó 582. § (3) bekezdésében
a fellebbezés előterjesztésére szabott nyolc napos
határidő letelte utáni. Megállapítható ugyanakkor,
hogy a védő a fellebbezést már 2021. október 7-én
szabályszerűen benyújtotta elektronikus úton, ezért a
Be. 154. § (1) bekezdése alapján a határidő
elmulasztásának
következményei
nem
alkalmazhatók.
[12] Ekként a védő fellebbezése joghatályos.
[13] A bíróság jogerős ügydöntő határozatával befejezett
büntetőeljárás esetén perújításnak van helye, ha az
alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült
tényre vonatkozó olyan új bizonyítékot hoznak fel,
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amely valószínűvé teszi, hogy a terheltet fel kell
menteni, vagy lényegesen enyhébb büntetést kell
kiszabni [Be. 637. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont
első és második fordulat].
A perújítás tehát a jogerős ítélettel szembeni ténybeli
kifogás lehetőségét biztosítja, mégpedig három,
egymásra épülő feltétel együttes fennállása esetén.
Ennek megfelelően perújítás kizárólag akkor
rendelhető el, ha
– a bejelentett bizonyíték újnak tekinthető, azaz az
alapügyben nem merült fel vagy felmerült ugyan, de
azt az eljárt bíróság nem értékelte,
– az ekként újnak tekintendő bizonyíték alkalmas
arra, hogy valamely ténynek – a jogerős határozatban
foglaltaktól – eltérő vagy önmagában új tény
megállapítását eredményezze, végül
– az újnak tekintendő bizonyíték az eltérő, illetve új
tény megállapítására való alkalmassága folytán
perdöntő jellegű, azaz egyben azt is valószínűsíti,
hogy lényegesen meg kell változtatni a jogerős
határozat bűnösségre vagy büntetéskiszabásra
vonatkozó rendelkezését, illetve az eljárást meg kell
szüntetni.
A Be. értelmében ebben a sorrendben kell egyenként
és minden új bizonyítékként felhozott körülmény
kapcsán az egyes feltételek meglétét vizsgálni. Ha
valamelyik feltétel esetében nemleges az eredmény,
akkor a továbbiak vizsgálata már közömbös.
A Be. XCIX. Fejezete szerinti, egyezség esetén
folytatott eljárás ugyanakkor sajátos szabályok
mentén folyik.
Ez esetben a külön eljárás lefolytatását megelőzően,
a vádemelés előtt az ügyészség és a terhelt
egyezséget köt a terhelt által elkövetett
bűncselekmény vonatkozásában a bűnösség
beismeréséről és annak következményeiről [Be. 407.
§ (1) bek.]. Az ügyészség a Be. 408. § (1) bekezdése
szerinti, az egyezség megkötését célzó egyeztetés
megkezdésekor tájékoztatja a terheltet és a védőt az
egyezség lehetséges tartalmi elemeiről és
következményeiről [Be. 408. § (2) bek.]. Az
egyezség tárgyát képező bűncselekmény tényállására
és Btk. szerinti minősítésére ugyanakkor az
egyeztetés nem terjed ki, amelyet az ügyészség
határoz meg [Be. 408. § (1) bek., 410. § (3) bek.].
A Be. 410. § (2) bekezdése szerint az egyezség
tartalmazza
az
egyezség
tárgyát
képező
bűncselekmény tényállásának leírását és Btk. szerinti
minősítését; a terhelt nyilatkozatát arról, hogy a
bűnösségét beismeri, és ennek érdekében vallomást
tesz; valamint az egyezség tárgyát képező büntetést
vagy önállóan alkalmazható intézkedést.
Az egyezség létrejöttét követő vádemelés nyomán
kitűzött előkészítő ülésen a bíróság döntési jogköre
kizárólag arra terjed ki, hogy az egyezséget
jóváhagyja, ha annak a Be. 733. §-ában felsorolt
feltételei fennállnak, vagy a jóváhagyást kizáró
valamely, a Be. 734. § (1) bekezdésében tételesen
meghatározott ok beálltára tekintettel a jóváhagyást
megtagadja.
Amint arra az ítélőtábla is helytállóan utalt, az
egyezség jóváhagyása esetén a bíróság a terhelt
bűnösségét a bűnösség beismerésére, az egyezség
jóváhagyására és az ügyiratokra alapítja [Be. 736. §
(2) bek.]. Ítéletében a vád szerinti tényállástól,
minősítéstől és a Be. 424. § (2) bekezdés b) és c)
pontjában meghatározott vádbeli indítványoktól
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főszabályként – a (3a) bekezdés szerinti kivételtől
eltekintve – nem térhet el [Be. 736. § (3) bek.].
A Be. 163. § (1) bekezdése szerint a bizonyítás a
büntető és a büntetőeljárási jogszabályok
alkalmazásában jelentős tényekre terjed ki. Az előbbi
rendelkezésekből fakadóan azonban az egyezség
esetén folytatott külön eljárásban a bíróság nem
folytat bizonyítást sem a tényállás tisztázása, sem
pedig a terhelt terhére és javára értékelendő
büntetéskiszabási tényezők feltárása céljából. A
bíróság által felvett bizonyítás eredményét ugyanis
az ügyészség és a terhelt által megkötött egyezség
pótolja.
A Be. 736. § (1)–(3) bekezdésével összhangban e
külön eljárásban nincs helye fellebbezésnek a
bűnösség megállapítása, a váddal egyező tényállás és
minősítés, illetve a vádban indítványozott,
egyezségen alapuló büntetés, illetve intézkedés
neme, mértéke vagy tartama ellen [Be. 738. § (1) bek.
a)–c) pont]. A fellebbezésben kizárólag e korlátok
között lehet új tényt állítani és új bizonyítékra
hivatkozni, és a másodfokú eljárásban bizonyítás
csak e keretek között vehető fel [Be. 738. § (2)–(3)
bek.].
Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerint
mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal
éljen az olyan bírósági, hatósági vagy más
közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos
érdekét sérti.
E megfogalmazásból is szemléletesen kitűnően
azonban a büntetőeljárásban is biztosított
jogorvoslati jog kizárólag a bíróság döntésével
szemben illeti meg a jogorvoslatra jogosultat. A Be.
738. § (1) bekezdésében írt, a fellebbezési
jogosultságot korlátozó szabályok elvi alapja
pontosan abban áll, hogy e fellebbezéssel nem
támadható rendelkezések nem bírói döntésen
alapulnak, hanem az ügyészség és a terhelt
megegyezésén.
A perújítás a ténybeli hibán alapuló jogerős bírói
döntés reparációját szolgáló rendkívüli jogorvoslat.
Az imént kifejtettekből adódó alapvetés, hogy e
jogorvoslat is csak annyiban illeti meg a Be. 639. §
(1) és (2) bekezdésében felsoroltakat, amennyiben a
támadott határozatban foglalt bírói döntés a
lefolytatott bizonyítási eljárás anyagából építkező
bírói ténymegállapításon alapul.
Az egyezség esetén folytatott külön eljárásban pedig
a bíróság döntése kizárólag a tőle független
tartalommal létrejött egyezség jóváhagyására vagy
megtagadására
korlátozódik.
Az
egyezség
jóváhagyása esetén az egyezség tartalma: az ítéleti
tényállásként átvett vádirati tényállás, az ebben
foglalt cselekmény büntetőjogi minősítése és a
kiszabott büntetés meghatározása a bíróság döntési
jogkörén kívül esik. Éppen ezért a bíróság
alapügyben meghozott ítéletének a jóváhagyott
egyezségen alapuló rendelkezései perújítással nem
támadhatók.
Ehhez képest a Be. XCIX. Fejezete szerint megindult
eljárásban a bíróság döntési jogköre akkor válik
teljessé, ha az egyezség jóváhagyásának
megtagadása folytán a Be. 506–508. §-a szerinti
eljárásban vagy az egyezséget jóváhagyó végzés
hatályon kívül helyezését követően [Be. 737. § (2)
bek.], a tárgyaláson lefolytatott bizonyítás alapján –
az ügyészség és a terhelt egyezsége által szabott
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korlátok nélkül – maga állapítja meg a tényállást és
dönt a terhelt büntetőjogi felelősségéről és ennek
következményeiről.
Következésképpen a Be. 637. § (1) bekezdés a) pont
aa) pontban írt, egymásra épülő feltételrendszernek
megfelelően e külön eljárásban meghozott ítélet ellen
abban az esetben van helye perújításnak, ha
– az alapügyben felmerült vagy fel nem merült tényre
vonatkozóan felhozott új, az alapeljárásban nem
értékelt bizonyíték olyan új tény megállapítását teszi
valószínűvé, amely
– az egyezség jóváhagyásának megtagadására vezető
okot valósít meg, egyúttal perdöntő jellege folytán
– a megtagadás folyományaként a tárgyalás alapján
meghozandó ítéletben a terhelt felmentését vagy a
jóváhagyott egyezség alapján kiszabott büntetéshez
képest lényegesen enyhébb büntetés kiszabását,
illetve büntetés kiszabása helyett intézkedés
alkalmazását eredményezi.
A védő perújítási indítványában felajánlott, a terhelt
egészségi állapotára vonatkozó új bizonyíték
azonban e feltételeknek nem tesz eleget. A becsatolt
okiratok ismeretében sem valószínűsíthető ugyanis
olyan új tény megállapítása, amely az alapügyben
alapjául szolgálhatott volna az egyezség
jóváhagyását megtagadó határozat hozatalának.
Ha pedig az egyezség jóváhagyásának helye volt, a
perújítás elrendelésére vezető feltételrendszer
további elemei már nem is vizsgálhatók. Az
egyezség jóváhagyása nyomán meghozott ítélet
valamennyi rendelkezése kívül esett a bíróság által
felvett bizonyítás keretein, ezzel a bíróság döntési
jogkörén, és a jóváhagyott egyezség tartalmán – a
terhelt egyezségkötésre irányuló, az ügyészséggel
egyező akaratán – alapult.
A büntetőeljárási törvényben szabályozott rendes
vagy rendkívüli jogorvoslatnak azonban csak a
bíróság döntése ellen van helye. A terhelt
jogorvoslati joga nem terjed ki arra, hogy saját, a
megkötött egyezség tartamában kinyilvánított
akaratát támadja. A másik oldalról, a rendkívüli
jogorvoslat is kizárólag a bíróság döntésének a
megváltoztatását eredményezheti, de nem alkalmas a
terhelt saját múltbeli döntésének kifogásolására.
Összegezve tehát, a büntetéskiszabást befolyásoló
tények főszabályként kétségkívül olyan, a büntető
anyagi jogszabályok alkalmazásában jelentős
tényeknek minősülnek, amelyekre a bizonyítás
kiterjed [Be. 163. § (1) bekezdés]. Jelen ügyben
azonban a külön eljárás sajátosságaiból fakadóan az
alapügyben eljárt bíróság a büntetés kiszabása során
az egyezség jóváhagyása folytán nem vizsgálta – és
nem is vizsgálhatta – az 56/2007. BK véleményben
felsorolt enyhítő és súlyosító körülményeket, így
azok fennállása körében bizonyítást sem folytatott, és
nem is folytathatott. A büntetés kiszabása ugyanis
nem az irányadó büntetéskiszabási tényezők
mérlegelésén, hanem a terhelt és az ügyészség
egyező akaratnyilvánításán alapult. Az alapügyben
közömbös büntetéskiszabási körülmények a
perújítási eljárásban sem bírnak perdöntő jelleggel.
Éppen ezért nem alkalmas a perújítás elrendelésére a
jogerős ítéletet hozó törvényszék mérlegelési
jogkörén kívül eső körülményre – a terheltnek a
büntetés kiállását befolyásoló egészségügyi
állapotára – vonatkozó új bizonyíték.
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[33] Mivel a terhelt állított egészségügyi állapota az
egyezség jóváhagyását követően már a jogerős ítélet
büntetéskiszabásra vonatkozó rendelkezését sem
befolyásolhatta, ezért a konkrét ügyben annak sincs
jelentősége, hogy a terhelt betegségei már az
ügydöntő határozat meghozatalakor fennálltak-e,
avagy – részben vagy egészben – utólag keletkeztek
(ami a perújításban való érvényesíthetőségüket
egyébként is, az alapeljárás jellegétől függetlenül
fogalmilag kizárná).
[34] Az ítélőtábla tehát törvényesen járt el, amikor az
alapeljárás jellegéhez igazodó, a kifejtettek szerinti
perújítási ok hiányában elutasította a terhelt védője
által előterjesztett perújítási indítványt.
[35] Mindezek alapján a Kúria a támadott határozatot a
Be. 645. § (4) bekezdés második fordulata szerinti
tanácsülésen, a Be. 605. § (1) bekezdése alapján
helybenhagyta.
(Kúria Bpkf.II.1.379/2021/5.)

POLGÁRI KOLLÉGIUM
POLGÁRI SZAKÁG
I. Kárbiztosításnál a károsító esemény
151
minősül biztosítási eseménynek. A felek
azonban úgy is rendelkezhetnek, hogy a károsító

esemény szerződésben meghatározott feltételekkel
történő megvalósulása esetén a biztosító nem nyújt
fedezetet (kizárás). A Ptk. a biztosítási esemény tág –
kizárások nélküli – fogalmát alkalmazza.
II. A biztosítási (károsító) esemény bekövetkezésével
kapcsolatos tények állítása a biztosítási szolgáltatást
igénylő fél, míg a szolgáltatási kötelezettséget kizáró
tények állítása a biztosító érdeke. A biztosítási
szolgáltatás teljesítése iránti perben a biztosítási
esemény, illetve a kizárási ok alapjául állított konkrét
történeti tényeket kell bizonyítani. A bizonyítási
érdekről a biztosítási jogviszony és a felek tényállításai
alapján kell állást foglalni [2003. évi LX. törvény 96. §
(1) bek. a) pont; 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:439. §;
1952. évi III. törvény (régi Pp.) 164. § (1) bek., 206. (1)
bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az I. r. felperes mint szerződő fél és biztosított,
valamint az alperes mint biztosító biztosítási
szerződést kötöttek az abban megjelölt családi házra
és a benne lévő ingóságokra.
[2] A biztosítási szerződés általános feltételei (I.) között
feltüntetett általános kizárások (13.) szerint a
biztosítás nem terjed ki olyan kárra, amely gyártási,
technológiai hibára (pl. hibás kivitelezés, tervezési
hiányosság stb.) vezethető vissza (13.4.). A különös
feltételek (II.) szerint biztosítási eseménynek a
biztosított vagyontárgyak véletlen, váratlan és előre
nem látható megrongálódása, megsemmisülése,
eltulajdonítása minősül, ha a bekövetkezésük
valamely biztosított veszélynemmel közvetlen
okozati összefüggésben áll és a káresemény a
szerződés hatálya alatt következett be (5.). Tűz
biztosítási eseménynek minősül, ha az égési folyamat
(együttesen jelentkező hő-, láng-, fény- és füsthatás
kíséretében lezajló oxidációs folyamat) nem
rendeltetésszerű tűztérben keletkezik – vagy ott
keletkezik, de azt elhagyja – és önerőből tovább
terjedni képes, a biztosított vagyontárgyakban kárt
okoz. Nem minősülnek biztosítási eseménynek a
felsorolt okok miatt bekövetkezett károk (5.1.).
[3] A biztosítási szerződés hitelbiztosítéki záradéka
szerint az alperes tudomásul vette, hogy a biztosított
mint zálogkötelezett és a megjelölt hitelező mint
zálogjogosult között a biztosított ingatlanra
vonatkozó zálogszerződés jött létre. Az alperes
vállalta, hogy a biztosított épülettel kapcsolatban
esedékessé vált szolgáltatási kötelezettségéről
minden esetben értesíti a zálogjogosultat, kifizetést
kizárólag csak a zálogjogosult kifejezett
hozzájárulásával teljesít a biztosított részére, ennek
hiányában a szolgáltatást a zálogjogosultnak teljesíti.
[4] A biztosított lakóépületben 2016. január 3-án tűz
keletkezett, amelyben megrongálódott a lakóépület,

valamint megsemmisült, illetve megrongálódott az
abban lévő ingóságok egy része. A felperesek
bejelentését követően az alperes nem teljesítette a
biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatást.
A kereset és az alperes védekezése
[5] A felperesek 44 900 000 forint biztosítási
szolgáltatás megfizetésére kérték kötelezni az
alperest elsődlegesen nekik mint egyetemleges
jogosultaknak, másodlagosan a zálogjogosultnak.
[6] Indokolásuk szerint bekövetkezett a biztosítási
szerződésben meghatározott tűz biztosítási esemény,
ezért az alperes köteles a szerződésben
meghatározott szolgáltatást teljesíteni. Vitatták, hogy
a tüzet gyártási vagy technológiai hiba okozta volna.
[7] Az alperes kérte a kereset elutasítását.
[8] Indokolása szerint a tűz a lakóépületben lévő
kandallót a kéménnyel összekötő cső (a
továbbiakban: füstcső) technológiai hibájára, illetve
a csatlakozás hibás kivitelezésére vezethető vissza,
így az I.13.4. pont alapján a biztosítás nem terjed ki
a kárra, kizárt a biztosító szolgáltatási kötelezettsége,
a tűz nem a szerződésben meghatározott kockázat, az
nem biztosítási esemény. Arra is hivatkozott, hogy
kizárólag a zálogjogosultnak teljesíthet, ezért a
felperesek nem kérhetnek a saját javukra szóló
marasztalást, ilyen igényt csak a zálogjogosult
érvényesíthet. Vitatta a követelés összegszerűségét
is.
Az elsőfokú ítélet, valamint a másodfokú rész- és
közbenső ítélet
[9] Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.
[10] Indokolása szerint az I. r. felperes és az alperes között
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:439. §-a szerint
kárbiztosítási szerződés jött létre. A II. r. felperes
nem szerződő fél, így nem jogosult annak teljesítését
követelni. Az I. r. felperes a hitelbiztosítéki záradék
miatt saját részére nem kérhet teljesítést, de a Ptk.
6:58. §-a alapján azt követelheti, hogy az alperes a
zálogjogosultnak teljesítsen.
[11] A tűz mint biztosítási esemény bekövetkezésével
kapcsolatban rögzítette, hogy maga a tűzeset nem
volt vitatott a felek között. Az megfelelt a biztosítási
szerződés II.5.1. pontjában meghatározott tűz
biztosítási eseménynek, ugyanakkor az alperes a
biztosítási esemény fogalmába a kizáró okok
fennálltának a hiányát is beleértette. Az elsőfokú
bíróság megkülönböztette a biztosító mentesülését és
a biztosító kötelezettségének be nem állását, mert az
utóbbi esetben be sem következik a biztosítási
esemény. Ennek az elhatárolásnak a bizonyítási
kötelezettség és a bizonyítási teher szempontjából
tulajdonított jelentőséget. A biztosítási szerződés
II.5.1. pontja a tűzhöz mint biztosítási eseményhez
kapcsolódó különös kizárási okokat határoz meg,
ugyanakkor ezeken túl az I.13. pont általános
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jelleggel rögzíti a kizárási okokat. Mindezek alapján
arra a következtetésre jutott, hogy a biztosítási
esemény meghatározása az általános definícióhoz
képest negatív módon kiegészítésre került, ami a
kizárás körébe tartozik.
A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján azt
állapította meg, hogy a tűz a falszerkezetben azért
alakult ki, mert a füstcső környékén akkumulálódott
hő elérte a falszerkezetben lévő éghető anyagok
gyulladáspontját. Az elektromos tűz lehetőségét
kizárta. Arra a következtetésre jutott, hogy egy
kandalló annak rendeltetésszerű használatával –
fűtéssel – nem okozhatja a környezete felgyulladását,
ezért a tűz az I.13.4. pont szerinti technológiai hibára,
a kandalló bekötésének hibájára vezethető vissza,
ami kizáró okot jelent, így a tűzesetet kivonta a tűz
mint biztosítási esemény köréből.
A felperesek fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság rész- és közbenső ítéletével az elsőfokú
bíróság ítéletét részben megváltoztatta, az I. r.
felperes és az alperes viszonyában megállapította,
hogy az alperes a biztosítási szolgáltatás teljesítésére
köteles, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét
helybenhagyta.
Indokolása szerint nem észlelt hatályon kívül
helyezést
megalapozó
lényeges
eljárási
szabálysértést. A rendelkezésre álló bizonyítékok
alapján a kereset jogalapja körében a per eldönthető
volt, ezért az elsőfokú bíróság ítéletének a hatályon
kívül helyezését a bizonyítás kiegészítése céljából
sem találta indokoltnak. Álláspontja szerint az
elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította
meg, de az abból levont jogi következtetéseivel,
érdemi döntésével és annak indokaival csak részben
értett egyet.
A II. r. felperes nem volt a biztosítási szerződés
alanya, így nem követelheti annak teljesítését.
Helyesnek ítélte az I. r. felperes kereshetőségi
jogával kapcsolatos elsőfokú döntést is, mert a
hitelbiztosítéki kikötés alapján a felek között egy
harmadik személy javára szóló szerződés jött létre.
A tűzesettel kapcsolatban egyetértett az elsőfokú
bírósággal abban, hogy az a biztosítási szerződés
II.5.1. pontja alapján biztosítási eseménynek
minősül. Mivel ez bekövetkezett, ezért a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: régi Pp.) 164. § (1) bekezdése alapján
az alperesnek kellett bizonyítania, hogy a tűz oka
gyártási, technológiai, kivitelezési hiba volt.
Értékelése szerint önmagában a perben rendelkezésre
álló okiratokból és a kihallgatott tanúk vallomásából
nem állapítható meg a tűz keletkezésének helye és
oka. A kirendelt szakértő a tűz keletkezési helyeként
a kandalló mögötti kéménybekötést, közvetlen
okaként a füstcső túlhevülését határozta meg. A
füstcső túlhevülésének oka lehetne tervezési vagy
kivitelezési hiba, de a kirendelt szakértő tervezési
hibát nem állapított meg, az OSB lapok esetén pedig
kizárta az okozati összefüggést. A kirendelt szakértő
a füstcső túlhevülésének okaként három lehetséges
körülményt határozott meg: a hőszigetelt füstcsőben
lévő kerámiaszálas szigetelőanyag átrendeződését –
aminek következtében csökkent az anyag
hőszigetelő képessége –, a kandalló intenzívebb
használatát, valamint azt, hogy a tűzeset előtti
órákban a kandallóban nagyobb lánggal égett a tűz,
és emiatt nagyobb hőmérséklet érte a füstcsövet. A
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másodfokú bíróság értékelése szerint ezek közül a
körülmények közül egyik sem tekinthető
technológiai, gyártási, kivitelezési vagy szerelési
hibának. Különös jelentőséget tulajdonított annak,
hogy a szakértők egyike sem tudta kimutatni a
felperesek terhére a lakóház építésére és a kandalló
kéménybekötésére
vonatkozó
jogszabályi
rendelkezés, szabvány vagy más kötelező műszaki
előírás
megszegését.
Mindebből
arra
a
következtetésre jutott, az alperes nem tudta sikeresen
bizonyítani, hogy a tűz keletkezése gyártási,
technológiai, kivitelezési hibára vezethető vissza,
amit a régi Pp. 3. § (3) bekezdése alapján az alperes
terhére értékelt. Mivel a bizonyítás eredményeként
nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy a
felperesek által elszenvedett tűzkár az I.13.4.
pontban a biztosítási fedezetből kizárt kockázatok
közé tartozik, ezért az alperes a biztosítási szerződés
alapján köteles a biztosítási szolgáltatás teljesítésére,
amit az I. r. felperes jogosult követelni.
[17] Mindezek alapján a II. r. felperes keresetét
részítélettel elutasította. Az I. r. felperes keresete
vonatkozásában közbenső ítélettel megállapította a
keresettel érvényesített jog fennállását azzal, hogy a
tárgyalást a biztosítási szolgáltatás összegének a
meghatározása érdekében kell folytatni.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[18] Az alperes felülvizsgálati kérelmét a jogerős rész- és
közbenső ítélet közbenső ítéleti rendelkezése és
annak indokolása ellen terjesztette elő. Kérte annak
hatályon kívül helyezését, és új határozat hozatalával
a kereset elutasítását. A felülvizsgálati kérelem
szerint a jogerős közbenső ítélet sérti a Ptk. 6:439. §át, valamint a régi Pp. 164. § (1) bekezdését és
a 206. § (1) bekezdését.
[23] Az I. r. felperes felülvizsgálati ellenkérelmében kérte
a jogerős közbenső ítélet hatályában való
fenntartását.
A Kúria döntése és jogi indokai
[24] Mindezek alapján a Kúria a jogerős közbenső ítéletet
csak a felülvizsgálati kérelem keretei között
vizsgálhatta felül, valamint érdemben csak azokat a
hivatkozásokat vizsgálhatta, amelyek tartalmazzák a
megsértett jogszabályhely megjelölését és a
jogszabálysértés körülírását is.
[28] Az alperes által megsértettként állított régi Pp. 164. §
(1) bekezdése a bizonyítási érdek, míg a másodfokú
bíróság által az érdemi döntés körében alkalmazott
régi Pp. 3. § (3) bekezdése a bizonyítási teher
szabályozását tartalmazza. A bizonyítási érdek arra
vonatkozik, hogy a per eldöntéséhez szükséges
(releváns) tényt melyik félnek kell bizonyítania, míg
a bizonyítási teher azt szabályozza, hogy ki viseli a
bizonyítás elmaradásának vagy sikertelenségének a
következményét.
Az
alperessel
szemben
érvényesített jog fennállásának megállapítása azon
alapult, hogy a másodfokú bíróság a bizonyítás
sikertelenségét a régi Pp. 3. § (3) bekezdése alapján
az alperes terhére értékelte. Az alperes e
jogszabályhely megsértését nem állította, így azt a
Kúria sem vizsgálhatta.
[29] Az alperes a régi Pp. 206. § (1) bekezdésének a
megsértését arra alapította, hogy a jogerős közbenső
ítélet az alperes megbízott szakértőjének a
nyilatkozatát és a kirendelt szakértő szakvéleményét
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helytelenül értékelte, mert azok a kizárásként
szabályozott kivitelezési hiányosságot bizonyítják. A
régi Pp. 206. § (1) bekezdése a tényállás bíróság általi
megállapítását, és ennek körében a felek előadásának
és a bizonyítékoknak az értékelését szabályozza. A
biztosítási esemény bekövetkezése, a kizárási ok
fennállása nem a tényállás része, nem ténykérdés,
hanem a tényekből levont jogi következtetés, anyagi
jogi jogkérdés. Az alperes felülvizsgálati kérelmében
– tartalma szerint – nem a tényállás megállapítását
támadta, azt kifejezetten helyesnek tekintette, hanem
a tényekből levont anyagi jogi következtetést
sérelmezte, amely az anyagi jog megsértése körében
vizsgálható.
Az alperes abban az esetben, ha a felülvizsgálati
kérelme egyébként nem alapos, arra is hivatkozott,
hogy a másodfokú bíróság nem vizsgálta
teljeskörűen a jogalap körében előterjesztett
védekezést, valamint mellőzte az ezzel kapcsolatos
bizonyítás lefolytatását. Az alperes ezzel a jogerős
közbenső ítélet tartalmi hiányosságát [régi Pp. 221. §
(1) bekezdés], a közbenső ítélet feltételeinek hiányát
[régi Pp. 213. § (3) bekezdés], valamint a bizonyítás
alaptalan mellőzését [régi Pp. 3. § (4) bekezdés]
állította, de ezekkel kapcsolatban megsértett
jogszabályhelyet nem jelölt meg, így ezeket a Kúria
érdemben nem vizsgálhatta.
A fentiekre tekintettel a Kúriának a biztosítási
esemény és a kizárási ok megvalósulásával, valamint
az ezekkel kapcsolatos bizonyítási érdekkel
összefüggésben kellett a jogerős közbenső ítéletet
felülvizsgálnia.
A Ptk. 6:439. § (1) bekezdése alapján a biztosító
szolgáltatása egyrészt a biztosítási szerződésben
meghatározott kockázatra történő fedezet nyújtása,
másrészt a biztosítási esemény bekövetkezését
követően a biztosítási szolgáltatás teljesítése. A
törvény a biztosítási eseményeket példálózó módon
sem szabályozza, azt a felek a biztosítási
szerződésben szabadon határozzák meg.
Vagyonbiztosítási szerződésnél (kárbiztosításnál) a
károsító esemény minősül biztosítási eseménynek
[Ptk. 6:439. § (2) bekezdés]. A biztosítási események
szabad meghatározásából következően azonban a
felek úgy is rendelkezhetnek, hogy a károsító
esemény szerződésben meghatározott feltételekkel
történő megvalósulása esetén a biztosító nem nyújt
fedezetet, így nem köteles szolgáltatást teljesíteni
(kizárás). A fedezet terjedelmét ilyen módon szűkítő
kikötés a biztosítási esemény meghatározását
egészíti ki. Az e perben alkalmazandó, a biztosítókról
és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX.
törvény 96. § (1) bekezdés a) pontja a biztosítási
szerződés tartalmi elemei körében maga is
megkülönbözteti
a
biztosítási
esemény
meghatározását és a kizárásokat. A biztosítási
eseményben való megállapodás a biztosítási
szerződés lényeges tartalmi eleme [Ptk. 6:439. § (1)
bekezdés, 6:63. § (2) bekezdés], e nélkül a szerződés
nem jön létre, míg a kizárás alkalmazása csak
lehetőség a felek számára. A Ptk. a biztosítási
esemény tág – kizárások nélküli – fogalmát
alkalmazza: biztosítási szerződést az köthet, aki
érdekelt a biztosítási (károsító) esemény
elkerülésében (Ptk. 6:440. §), és ezt a szerződésben
meghatározott biztosítási (károsító) eseményt kell
bejelenteni (Ptk. 6:453. §). A Ptk. 6:439. §-ából ezért

az következik, hogy a biztosítási szerződésben
meghatározott biztosítási (károsító) esemény
bekövetkezésével kapcsolatos tények állítása a
biztosítási szolgáltatást igénylő fél, míg a
szolgáltatási kötelezettséget kizáró tények állítása a
biztosító érdeke.
[34] A felülvizsgálati kérelemben megsértettként állított
bizonyítási érdek [régi Pp. 164. § (1) bekezdés]
szabályozása abból ered, hogy a felperesnek a
keresetlevélben [régi Pp. 121. § (1) bekezdés c)
pont], az alperesnek az ellenkérelemben (régi Pp.
139. §) kell előadnia az érvényesíteni kívánt jogot,
illetve az érdemi védekezést megalapozó tényeket.
Bizonyítani a per eldöntéséhez szükséges (releváns)
tényeket kell [régi Pp. 163. § (1) bekezdés]. A
bizonyítás tárgya a fél által állított – és az ellenfél
által vitatott – olyan konkrét történeti tény, amelynek
valósága esetén a kereset vagy a védekezés alapos.
Ebből következően biztosítási szolgáltatás teljesítése
iránti perben nem magát a biztosítási esemény
bekövetkezését vagy a kizárási okot – mint végső
soron anyagi jogkérdéseket – kell bizonyítani, hanem
az ezek alapjául állított konkrét történeti tényeket. A
fentiek alapján mindig az adott biztosítási szerződés
által meghatározott biztosítási jogviszony és a felek
jogvitában tett tényállításai alapján kell állást foglalni
a bizonyítási érdekről.
[35] A jelen ügyben a különös feltételek II.5. pontja a
biztosítási esemény általános meghatározását
tartalmazza, biztosítási eseményként magát a
károsító eseményt szabályozza. E szerint biztosítási
eseménynek minősül a biztosított vagyontárgyak
véletlen, váratlan és előre nem látható
megrongálódása, megsemmisülése, eltulajdonítása,
ha annak bekövetkezése valamely biztosított
veszélynemmel közvetlen okozati összefüggésben
áll és a káresemény a szerződés hatálya alatt
következett be. Az I. r. felperes keresetét a biztosítási
események közül a II.5.1. pontban meghatározott tűz
biztosítási eseményre alapította. A biztosítási
szerződés meghatározza, hogy mi minősül tűz
biztosítási eseménynek, valamint, hogy milyen okok
miatt bekövetkezett károk nem minősülnek annak. A
tűz biztosítási esemény körében tett felperesi
tényállításokat az alperes nem vitatta, így azokat nem
kellett bizonyítani. Az alperes érdemi védekezését az
általános feltételek I.13.4. pontjára alapította állítva,
hogy a tűz a füstcső technológiai hibájára vezethető
vissza. A perben az alperes érdeke az I.13.4. pontban
rögzített általános kizárásra vonatkozó szerződéses
rendelkezés alkalmazása, ezért az alperesnek kellett
konkrét történeti tényeket állítania és bizonyítania
azzal kapcsolatban, hogy a kár technológiai hibára
vezethető vissza. A jogerős közbenső ítélet így
helyesen alkalmazta a régi Pp. 164. § (1) bekezdését.
[36] A bírói gyakorlat sem támasztja alá a felülvizsgálati
kérelemben előadott álláspontot. A Kúria
Pfv.V.21.362/2020/4. számú határozatának [64]
bekezdésében általánosságban úgy foglalt állást,
hogy a kizárási ok bizonyítása a biztosítót terheli. Az
alperes által hivatkozott Pfv.V.20.509/2018/7. számú
kúriai határozat [26] bekezdése általánosságban
szintén azt tartalmazza, hogy a biztosítási esemény
bekövetkezésének bizonyítása a biztosítottat, míg a
mentesülési vagy a kizárási ok bizonyítása a
biztosítót terheli. E határozatában a Kúria arról
döntött, hogy a bizonyítási teher általános szabálya a
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konkrét perbeli biztosítási jogviszonyban miként
érvényesül. Ennek során figyelemmel volt a vizsgált
konkrét biztosítási szerződés szabályozási módjára
és tartalmára. A kizárási okot megalapozó tény (a
tűzveszélyes anyag tárolása) megállapítható volt, a
felperes ezért ezzel szemben bizonyíthatta, hogy nem
ő tárolta az ingatlanon a tűzveszélyes anyagot. A
felülvizsgálati kérelemben hivatkozott ítélőtáblai
határozatot a Kúria Pfv.V.20.966/2020/6. számú
végzésében hatályon kívül helyezte, és a végzés [38]
bekezdésében a fentiekkel egyezően határozta meg a
bizonyítási érdeket.
[37] Az alperes a kizárási ok bizonyítottsága körében a
bizonyítékértékelést és erre figyelemmel a közbenső
ítélet anyagi jogi döntését támadta. Indokolása
szerint önmagában az is bizonyítja a hibás
kivitelezést, hogy a kandalló a rendeltetésszerű
használata során tűzkárt okozott.
[38] A Kúria következetes gyakorlata szerint a
felülvizsgálati
eljárásban
nincs
helye
felülmérlegelésnek, a bizonyítékok ismételt
egybevetésének és értékelésének, jogszabálysértést
csak a bizonyítékok okszerűtlen vagy a logika
szabályaival ellentétes mérlegelése alapozhat meg
(BH 1999.44.). Nem ad alapot a bizonyítékok
felülmérlegelésére az, ha az egyes bizonyítékokból
eltérő következtetés is levonható lett volna; az
minősíthető okszerűtlen következtetésnek, amikor a
bizonyítékokból csak egyfajta, a felülvizsgálati
kérelemmel támadott ítélettől eltérő következtetésre
lehet jutni (Kúria Pfv.I.21.474/2011/10., megjelent
BH 2013.119.).
[39] A jogerős közbenső ítélet bizonyítékértékelése nem
iratellenes, nem okszerűtlen és nem tartalmaz logikai
ellentmondást. A másodfokú bíróság a perbeli
adatokat és a kirendelt szakértő véleményét
okszerűen
értékelte
és
az
aggálytalan
szakvéleménynek megfelelően határozott. Az
alperes
megbízott
szakértője
tűzvizsgálati
szakvéleményében és tanúvallomásában az
elektromos tűz lehetőségét elvetette. A tűz
keletkezési helyét a füstcső átvezetésénél jelölte meg
azzal, hogy a hőszigetelt füstcső külső felületének
magas hőmérséklete miatt gyulladt meg a faszerkezet
és a műanyag párazáró fólia. Tanúvallomásában az
általa állított kivitelezési hibát az eredményből
vezette le. A kirendelt szakértő szakvéleményében
szintén kizárta, hogy a tűz az elektromos kötéseknél
keletkezett. A tűz keletkezését a falszerkezetben, a
kéménybekötésnél állapította meg. Annak okát
abban jelölte meg, hogy a füstcsövön kiáramló hő
felmelegítette annak hőszigetelését és környezetét,
mert az akkumulálódott hő nem tudott eltávozni a fal
és a kémény hőszigetelése, valamint a kandalló
hátfala miatt. A kandalló és a füstcső által
folyamatosan biztosított hőmennyiség elérte a
falszerkezetben
lévő
anyagok
gyulladási
hőmérsékletét.
A
kirendelt
szakértő
szakvéleményének a felülvizsgálati kérelemben
hivatkozott 6.2. pontjában arra a kérdésre adott
választ, hogy mi volt a tűz oka. A tűz azért alakult ki
2016. január 3-án, mert akkorra akkumulálódott
annyi hő a füstcső környékén lévő, éghető anyagokat
is tartalmazó falszerkezetben, hogy elérte az éghető
anyagok gyulladási pontját. Ezzel összefüggésben
annak az okát, hogy a kandalló beüzemelését
követően több mint nyolc évvel később keletkezett a
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tűz, abban jelölte meg, hogy vagy csökkent a füstcső
hőszigetelő
képessége,
vagy
intenzívebben
használták a kandallót, vagy nagyobb lánggal égett a
tűz. A tűz kialakulásához vezethetett akár a fenti
tényezők egyikének megvalósulása is, de lehet, hogy
több tényező együttes hatása miatt következett be. A
másodfokú bíróság a jogerős közbenső ítéletében így
nem kiragadott egyes részeket a szakvéleményből,
hanem teljeskörűen értékelte a tűz oka körében a
szakértő által előadottakat.
[40] A bizonyítékok fentiek szerinti értékelése alapján
nem állapítható meg az alperes által hivatkozott
kizárási ok fennállása. A szakvélemény alapján a
tüzet a hő akkumulálódása okozta, amelynek
lehetséges okait a szakvélemény feltüntette. Ezek az
okok nem minősülnek gyártási, technológiai
hibának, hanem olyan körülmények, amelyek a
biztosított vagyontárgy véletlen, váratlan és előre
nem látható megrongálódását okozták (II.5.).
Önmagában a károsodás bekövetkezéséből nem lehet
arra a következtetésre jutni, hogy az gyártási,
technológiai hibára vezethető vissza.
[41] Mindezekre figyelemmel a jogerős rész- és közbenső
ítéletnek a felülvizsgálattal támadott közbenső ítéleti
rendelkezése nem sérti a felülvizsgálati kérelemben
megjelölt jogszabályokat, ezért azt a Kúria
hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.I.21.222/2020/9.)
I. Az infláció önmagában nem ad alapot a
152
járadék mértékének utóperben történő
felemelésére.

II. A keresetveszteségnek (jövedelemkiesésnek) mint a
jövedelempótló járadékra való jogosultság konjunktív
feltételei egyikének fennállását abban az esetben is meg
lehet állapítani, ha a károsultnak az életkorából
adódóan a káreseményt megelőzően jövedelme még
egyáltalán nem volt. A járadék alapját ilyenkor
összehasonlító adatok figyelembevételével kell
meghatározni [1952. évi III. törvény (régi Pp.) 230. §
(1) bek.; 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 355. § (4) bek.,
356. § (1) bek., 357. § (3) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A törvényszék közbenső ítéletével megállapította az
alperes kártérítési felelősségét az 1998. december 9én született II. r. felperes egészségi állapotával
kapcsolatban a felpereseknél jelentkező károk
vonatkozásában. A másodfokú bíróság közbenső
ítéletével
az
elsőfokú
közbenső
ítéletet
helybenhagyta.
[2] A törvényszék a 2009. december 15-én kelt ítéletével
az alperest – egyebek mellett – az I. r. felperes javára
3 500 000 forint nem vagyoni kártérítés, a II. r.
felperes részére 8 000 000 forint nem vagyoni
kártérítés és ezen összegek 1998. december 9-től járó
késedelmi kamatainak, továbbá az I. r. felperes javára
mindösszesen 19 087 937 forint vagyoni kártérítés és
abból különböző részösszegek után eltérő
időpontoktól járó késedelmi kamatok, valamint
2010. január 1-jétől havonta előre esedékesen
175 207 forint járadék megfizetésére kötelezte. A
másodfokú bíróság a 2010. július 7-én meghozott
ítéletével az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta,
és – egyebek mellett – az I. r. felperesnek járó
vagyoni kártérítés összegét 18 302 963 forintra
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leszállította. A jogerős ítélet alapján az alperes által
az I. r. felperes részére fizetendő havi 175 207 forint
járadékból az adott perben előterjesztett keresettel
érintett ápolás-gondozás járadéka 59 040 forint, a
háztartási kisegítői járadék 7000 forint, az
élelemfeljavítási járadék 17 000 forint, míg a
gyógycipő járadéka 916 forint.
[3] A II. r. felperes állandó ápolásra, gondozásra szorul,
felügyelete a nap minden szakában szükséges, az
önálló életvitelhez szükséges tevékenységeket
elvégezni nem tudja. 2017. február 6. óta már nem
bentlakásos formában vesz részt az iskolai
ellátásban, hanem az I. r. felperes minden nap reggel
gépkocsival szállítja az iskolába, ahol naponta 8
órától 13 óráig tartó képzésen vesz részt. Az I. r.
felperes a II. r. felperest teljes mértékben ellátja,
ápolását és gondozását biztosítja. A II. r. felperes
hosszabb idejű otthon tartózkodásával a háztartási
munkák is megnövekedtek, amelyeket az I. r.
felperes végez.
[4] A II. r. felperes lakóhelyéül szolgált ingatlan
szinteltolásos kialakítással épült, amely nem
alkalmas a mozgásszervi fogyatékos, tartósan
mozgássérült személy életterének. Az ingatlan
átépítési költsége 2012-ben bruttó 21 000 000
forintba került volna. Az I. r. felperes ügyintézése
mellett a II. r. felperes tulajdonába került adásvétel
útján egy telekingatlan, amelyen anyagi segítséggel,
7 875 000 forint + áfa önerővel egy házat építettek
fel, ahol megoldható a II. r. felperes speciális
egészségi
állapotának
megfelelő
lakhatása,
gondozása és ápolása.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[5] A felperesek módosított keresetükben az alperest az
I. r. felperes javára ápolás és gondozás
többletköltsége címén a 2017. február 6. és 2019.
november 30. közötti időszakra 6 351 459 forint és
késedelmi kamatai, 2019. december 1-jétől
véghatáridő nélkül – az addigi havi 59 040 forint
helyett – havi 274 500 forint járadék, háztartási
kisegítő költsége címén a 2017. december 6. és 2019.
november 30. közötti időszakra 506 700 forint és
késedelmi kamatai, 2019. december 1-jétől – az
addigi havi 7 000 forint helyett – havi 22 000 forint
járadék, élelemfeljavítási költség címén a 2017.
január 1. és 2019. november 30. közötti időszakra
162 196 forint és késedelmi kamatai, 2019. december
1-jétől – az addigi havi 17 000 forint helyett – havi
22 287 forint járadék, gyógycipő többletköltsége
címén a 2017. január 1. és 2019. december 30.
közötti időszakra 68 635 forint és késedelmi kamatai,
2019. december 1-jétől – az addigi havi 916 forint
helyett – havi 2 887 forint járadék, a TheraSuit
terápia költségeként 215 000 forint és késedelmi
kamatai; míg a II. r. felperes részére
jövedelemveszteség címén a 2016. december 9. és
2019. november 30. közötti időszakra 6 191 133
forint és késedelmi kamatai, 2019. december 1-jétől
havi 172 175 forint járadék, házépítés költsége címén
10 912 310 forint és késedelmi kamatai,
rehabilitációs eszközök költsége címén 178 349
forint és késedelmi kamatai megfizetésére kérte
kötelezni.
[6] Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset
elutasítását kérte. Hangsúlyozta, hogy az előzményi
perben hozott jogerős közbenső ítélet és ítélet az
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újonnan
előterjesztett
kártérítési
igények
vonatkozásában nem tekinthető irányadónak.
Az első- és a másodfokú ítélet
[7] Az elsőfokú bíróság ítéletével az I. r. felperes
élelemfeljavítás költsége és a II. r. felperes
jövedelemveszteség megtérítése iránti keresetét
teljes egészében elutasította, egyebekben az alperest
a keresettel egyezően marasztalta.
[8] A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 230. § (1)
bekezdésére hivatkozással kifejtette, hogy a jogerős
ítéletet követően bekövetkezett változások miatt
indított utóperben az egyes jogcímek kapcsán különkülön kell vizsgálni a változás okait, és a jogerős
ítéletben foglaltaktól eltérő szempontokra, számítási
módra áttérni nem lehet.
[9] Az ápolás-gondozás járadéka tekintetében a jogerős
ítéletnek abból a ténymegállapításából indult ki,
hogy a II. r. felperes állandó ápolásra, gondozásra
szorul, felügyelete a nap minden szakában
szükséges, önellátásra képtelen. Figyelemmel volt
arra, hogy ehhez képest olyan körülményt, amely a
II. r. felperes állapotának javulására utalt volna, az
alperes sem állított, ezért önmagában az ápolásgondozás napi időszükségletének vitatása az ítélt
dolog újbóli vizsgálatát nem tette lehetővé. Értékelte,
hogy a II. r. felperes 2017. február 6. óta már nem
bentlakásos intézményben tanul. Mivel pedig a
jogerős ítélet egy Bt. árszabását vette alapul, és az ott
meghatározott díjak 75%-ában határozta meg a
járadék mértékét, ezért a járadék felemelése iránti
kereset elbírálásakor is ezt tekintette irányadónak.
[10] A háztartási kisegítői járadékkal kapcsolatban annak
tulajdonított
jelentőséget,
hogy
ezek
a
többletfeladatok az előzményi perben beszerzett
szakértői vélemény szerint a II. r. felperes egészségi
állapotával okozati összefüggésben merültek fel, és
ebben változás nem történt. A járadék felemelésének
indokaként szintén azt a körülményváltozást jelölte
meg, hogy a II. r. felperes már nem bentlakásos
iskolában tanul, s emiatt a korábbiaktól eltérően már
nem havi 9 napra, hanem havi 30 vagy 31 napra
indokolt e többletköltség felszámítása. Kiemelte,
hogy – az alperes hivatkozásával ellentétben – a régi
Pp. 230. §-a alapján az általános kártérítésként
megítélt
járadék
felemelése
iránti
igény
érvényesítése sem kizárt.
[11] Az élelemfeljavítási járadék vonatkozásában a
kereset elutasítását az alábbiakkal indokolta.
Kifejtette, hogy bár az igazságügyi orvosszakértő
szakvéleménye az élelemfeljavítás szükségességét
alátámasztotta,
azonban
a
felperesek
a
járadékemelést megalapozó tényt nem bizonyították.
Ehhez
annak
bizonyítását
tartotta
volna
szükségesnek, hogy a jogerős ítélet alapján fizetendő
havi 17 000 forint járadék a II. r. felperes
élelemfeljavítási költségét nem fedezi. Jóllehet a
felperesek a jogerős ítélet meghozatala óta
bekövetkezett lényeges körülményváltozásként az
inflációra hivatkoztak, álláspontja szerint az infláció
önmagában és általában sem adhat alapot a járadék
felemelésére, mert annak hatása mindenkit érint.
Hivatkozott arra, hogy az infláció az alperesen és
jogellenes magatartásán kívül álló okból következik
be, s így a teljes reparáció elvének körén kívül esik.
Rámutatott továbbá: a KSH inflációs rátájára
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vonatkozó megállapítást a korábbi jogerős ítélet sem
tartalmaz, és nem is tartalmazhat, ennélfogva az nem
is lehet olyan körülmény, amely utóbb lényegesen
megváltozott, ezért a változása nem eredményezheti
a szolgáltatás mennyiségének megváltoztatását.
Ehhez kapcsolódóan utalt arra, hogy az utóperben
kizárólag az előzményi perben eljárt bíróság által
értékelt tények és körülmények utóbb bekövetkezett
változását és mértékét lehet vizsgálni.
A gyógycipő járadéka esetében arra volt
figyelemmel, hogy az igazságügyi orvosszakértői
vélemény szerint a gyógycipő használata a
továbbiakban is indokolt, és e termék ára 2000 óta
jelentősen emelkedett, amit a felperesek
bizonyítottak.
Az új kártérítési igények tekintetében azt emelte ki,
hogy az alperes kártérítési felelősségét a jogerős
közbenső ítélet állapította meg, az ítélt dolog, így azt
az alperes a régi Pp. 229. § (1) bekezdésére tekintettel
vitássá már nem teheti. Éppen ezért rögzítette, hogy
az alperes minden olyan kár megtérítésére köteles,
amely okozati összefüggésben áll a jogerős közbenső
ítélettel megállapított károkozásával.
A TheraSuit terápia igénybevételének indokoltságát
az igazságügyi orvosszakértő szakvéleménye alapján
elfogadta, és az alperest annak számlával igazolt
költségének megtérítésére kötelezte.
A II. r. felperes jövedelemveszteség megtérítése
iránti keresetének elutasítását azzal indokolta, hogy a
felperesek az e körben általuk állított tények egyikét
sem
bizonyították.
Ennek
megfelelően
bizonyítatlannak tekintette, hogy a II. r. felperes az
alperes
magatartásának
hiányában
már
szakközépiskolát végzett volna, dolgozna, és
jövedelme a szakképzettségéhez igazodó, havi
jövedelme pedig az egyes időszakokra követelt
összegű lenne.
A házépítés költsége vonatkozásában a keresetnek
teljes egészében helyt adott. Ennek során abból indult
ki, hogy az igazságügyi műszaki szakértői vélemény
szerint a korábbi lakóhelyül szolgált ingatlan nem
volt akadálymentesíthető, de ha az meg is valósult
volna, a bekerülési költsége 2012-ben kb. 6 000 000
forinttal haladta volna meg az új ingatlan
felépítéséhez nyújtott önerő megfizetésével
felmerült, a keresetben megtéríteni kért költséget.
Megalapozatlannak minősítette az alperesnek azt a
hivatkozását, amely szerint a II. r. felperes e költség
megtérítését azért sem kérhette, mert azt a jogerős
ítélet alapján részére megfizetett és gyámhatósági
betétben elhelyezett kártérítési összegből fedezte.
Ezzel szemben rámutatott arra, hogy a jogerős ítélet
alapján megfizetett kártérítés az előzményi perben
elbírált vagyoni és nem vagyoni károk
kompenzálására szolgált, és az átkerült a II. r.
felperes vagyonába. Figyelembe vette továbbá, hogy
a
korábbi
perben
a
felperesek
sem
akadálymentesítés, sem házépítés költségének
megfizetése iránti igényt nem érvényesítettek.
A keresetben megjelölt rehabilitációs eszközök
beszerzésének indokoltságát az igazságügyi
orvosszakértői vélemény alapján állapította meg, és
a felmerült költségek összegét a csatolt számlákkal
igazoltnak találta.
A valamennyi fél fellebbezése folytán eljárt
másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság
ítéletét részben megváltoztatta, az I. r. felperesnek
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járó marasztalási összeget 7 536 177 forintra, az
ápolás-gondozás havi járadékát 252 981 forintra
leszállította, az alperest a II. r. felperes javára további
3 346 149 forint és annak 2018. szeptember 20-tól
számított késedelmi kamatai, valamint 2020. július 1jétől havi 92 545 forint járadék megfizetésére
kötelezte. Az alperes által fizetendő elsőfokú
perköltség összegét 1 216 865 forintra felemelte, a
felperesek által fizetendő kereseti illeték összegét
leszállította, míg az alperes kereseti illeték fizetési
kötelezettségét mellőzte. Ezt meghaladóan az
elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
[20] Az I. r. felperesnek az élelemfeljavítási költség
megtérítése iránti keresetét elutasító elsőfokú ítéleti
rendelkezéssel szemben előterjesztett fellebbezését
megalapozatlannak találta. Azzal a fellebbezési
hivatkozással egyetértett, hogy az élelemfeljavítás
indokoltsága ítélt dolog, ezért ebben a körben az
elsőfokú bíróság szükségtelen vizsgálatot végzett.
Osztotta ugyanakkor az elsőfokú bíróságnak azt az
álláspontját, hogy önmagában az infláció mint az
árképzés egyik eleme nem szolgál alapul a járadék
felemelésére. Kiemelte, hogy a régi Pp. 230. § (1)
bekezdése alapján az I. r. felperes akkor kérheti a
járadék összegének felemelését, ha azok a kiadások,
amelyek fedezetére a járadék szolgál, időközben
számottevően
emelkedtek.
Ehhez
képest
megállapította, hogy az I. r. felperes nem bizonyította
a II. r. felperes speciális élelmezési kiadásainak olyan
mértékű emelkedését, amely a járadék felemelését
indokolta volna.
[21] A II. r. felperes jövedelemveszteség megtérítése
iránti
keresetét
elutasító
elsőfokú
ítéleti
rendelkezéssel szemben előterjesztett fellebbezését
részben megalapozottnak minősítette. Ezzel
kapcsolatban felhívta a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi
Ptk.) 355. § (4) bekezdését, 356. § (1) bekezdését és
357. §-át. Utalt arra, hogy a bírói gyakorlat számos
esetben elfogadta a jövedelemveszteség kapcsán
előterjesztett igényt olyan fiatalkorú károsultak
esetében, akiknél a károsodás a középiskolai vagy
szakmai végzettség megszerzését és tartós munkába
állásukat, tehát a tényleges jövedelemszerző
tevékenységet megelőzően következett be. A perbeli
eset sajátosságát abban jelölte meg, hogy a felperest
néhány napos korában érte olyan mértékű károsodás,
amelynek folytán nem volt, és nem is lesz abban a
helyzetben,
hogy
életpályát
válasszon,
jövedelemszerző
tevékenységet
folytasson.
Megállapította továbbá: a II. r. felperestől nem
várható el annak bizonyítása, hogy ha egészséges
volna, akkor pontosan milyen iskolai végzettséget
szerzett volna, és milyen jellegű munkával, milyen
összegű jövedelme lehetett volna. Álláspontja szerint
a II. r. felperes testvérének végzettsége és életpályája
sem szolgálhat alapul a jövedelemveszteség
megállapításához. Azt ugyanakkor a bizonyossággal
határos valószínűséggel megállapíthatónak tartotta,
hogy a II. r. felperes a súlyos egészségkárosodása
hiányában munkát végzett volna, amellyel a kötelező
legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres
jövedelmet mindenképpen szerzett volna. Érvelése
szerint ennél magasabb összegű, így a keresetben
hivatkozott, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által
meghatározott átlagbér elérése még a valószínűség
szintjén sem bizonyított. A régi Ptk. 356. § (2)
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[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

bekezdésére tekintettel a járadék mértékét a II. r.
felperes részére 2016. december 1-jétől folyósított
rokkantsági járadékkal csökkentett összegben
határozta meg.
Az alperesnek – elsődlegesen az újonnan
előterjesztett kártérítési igények tekintetében az
elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésére és a per
megszüntetésére, ezen túlmenően az elsőfokú ítélet
részbeni megváltoztatására és a kereset teljes
elutasítására irányuló – fellebbezését részben találta
megalapozottnak.
Egyetértett az elsőfokú bíróságnak az ítélt dologgal
kapcsolatban kifejtett indokaival. Azt tartotta
lényegesnek, hogy a felperesek a jogerős közbenső
ítéletben foglaltakkal megegyező, változatlan
ténybeli alapon keletkezett újabb káraik megtérítése
iránt indították a pert. Emiatt az alperes részéről azt
már nem tartotta vitathatónak, hogy a kártérítési
felelőssége fennáll az ugyanazon károkozó
magatartása folytán a II. r. felperes egészségi
állapotával kapcsolatban a felpereseknél jelentkező
károk vonatkozásában.
Az alperes fellebbezését kizárólag az I. r. felperes
ápolási-gondozási járadéka tekintetében tartotta
teljesíthetőnek azért, mert az elsőfokú bíróság
figyelmen kívül hagyta, hogy az ápolási díjat felváltó
gyermekek otthongondozási díja 2020. január 1-jétől
123 910 forintra emelkedett, amelyből a 10%-os
nyugdíjjárulék levonása után az I. r. felperest
111 519 forint illeti. E számítási hibát korrigálva az
alperes által fizetendő lejárt és folyamatos járadék
összegét – a rendelkező részben írtak szerint –
leszállította.
A II. r. felperest megillető házépítési költség esetében
egyetértőleg utalt az elsőfokú ítélet indokolásában
kifejtettekre. A fellebbezésre tekintettel kiemelte,
hogy egyrészt az előzményi perben a II. r. felperes
javára megítélt nem vagyoni kártérítés összege nem
fedezte volna a szóban forgó költségeket, másrészt a
II. r. felperes nem is volt köteles e kár megtérítésére
fordítani a nem vagyoni kártérítés összegét, és ezzel
a károkozót a további kártérítés megfizetése alól
mentesíteni.
A TheraSuit terápia és a rehabilitációs eszközök
költsége vonatkozásában megalapozatlannak tartotta
az alperesnek azt a hivatkozását, hogy a felperesek
részéről bizonyítatlan maradt: a korábbi jogerős ítélet
alapján fizetett rehabilitációs járadék ezeket a
költségeket nem fedezi. Hivatkozott arra, hogy az
említett rehabilitációs járadék más költségek
megtérítésére szolgál.
Mindemellett rögzítette, hogy mivel az alperes
fellebbezése – az ápolási-gondozási járadék
kivételével – az egyes követelések összegét nem
érintette, ezért arra a vizsgálat nem terjedt ki.

A felülvizsgálati kérelmek és ellenkérelmek
[29] A jogerős ítélet ellen valamennyi fél felülvizsgálati
kérelmet terjesztett elő.
[30] A felperesek felülvizsgálati kérelmükben a jogerős
ítélet részbeni hatályon kívül helyezését, az
alperesnek az I. r. felperes élelemfeljavítás költsége
és a II. r. felperes jövedelemvesztesége tekintetében
a keresettel egyező marasztalását, valamint az
elsőfokú perköltség összegének 1 299 277 forint +
áfa összegre való felemelését kérték.

[31] Megsértett jogszabályhelyként a régi Pp. 206. § (1)
bekezdését, a 221. § (1) bekezdését, a 230. § (1)
bekezdését és a 253. § (3) bekezdését, a régi
Ptk. 355. § (1)–(4) bekezdéseit, továbbá a bírósági
eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló
32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (a továbbiakban: IM
rendelet) 3. §-át és 4/A. §-át jelölték meg.
[35] Az alperes felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen a
jogerős ítélet részbeni hatályon kívül helyezését, az
elsőfokú
bíróság
ítéletének
részbeni
megváltoztatását és a kereset teljes elutasítását,
másodlagosan a jogerős ítélet részbeni hatályon kívül
helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítását, harmadlagosan a
jogerős ítélet részbeni hatályon kívül helyezése
mellett az I. r. felperes részére fizetendő marasztalási
összeg 3 571 414 forintra történő leszállítását, az I. r.
felperest megillető ápolási-gondozási járadék havi
összegének 50%-kal való leszállítását, az I. r.
felperesnek a TheraSuit terápia költségei és
rehabilitációs
költségek
megtérítése
iránti
keresetének elutasítását, a II. r. felperes javára
megítélt lejárt és folyamatos jövedelempótló járadék
összegének 50%-kal való leszállítását, továbbá a II.
r. felperes javára megítélt házépítési költség
összegének 2 912 310 forintra való leszállítását
kérte.
[36] Megsértett jogszabályhelyként az Alkotmány 67. §át és 70/A. §-át, a régi Ptk. 324–326. §-ait, a 339. §
(1) bekezdését, a 355. § (4) bekezdését és a 360. § (1)
bekezdését, a régi Pp. 3. § (2) bekezdését, a 206. §
(1) és (3) bekezdését, a 221. § (1) bekezdését és a
229. § (1) bekezdését jelölte meg.
[42] A felek felülvizsgálati ellenkérelmei a jogerős ítélet
ellenérdekű fél által felülvizsgálati kérelemmel
támadott rendelkezéseinek
hatályában való
fenntartására irányultak.
A Kúria döntése és jogi indokai
[43] A felperesek felülvizsgálati kérelme részben
megalapozott, az alperes felülvizsgálati kérelme nem
megalapozott.
[44] A Kúria a régi Pp. 275. § (2) bekezdése szerint a
felülvizsgálati kérelmek keretei között eljárva, a
felülvizsgálati eljárás eredményeként azt állapította
meg, hogy a jogerős ítélet sérti a régi Ptk. 355. § (4)
bekezdését, míg a felek által megjelölt és érdemben
vizsgálható további okokból nem jogszabálysértő.
[50] Az alperes a kártérítési kötelezettségének terjedelmét
– az eljárás korábbi szakaszaiban előadottakkal
egyezően – arra hivatkozással vitatta, hogy az
előzményi perben hozott jogerős közbenső ítélet
ellenére a felperesek által újonnan előterjesztett
kártérítési igények megtérítésére nem köteles. A
jogerős közbenső ítélet szerint az alperes kártérítési
felelőssége a II. r. felperes egészségi állapotával
kapcsolatban a felpereseknél jelentkező károk
vonatkozásában áll fenn, és a határozat indokolása
tartalmazza, hogy a II. r. felperes az alperes által
nyújtott
kezelés
során
fellépett
szepszis
következményeként maradandó egészségkárosodást
szenvedett. A felperesek az adott perben egyrészt a
régi Pp. 230. § (1) bekezdése alapján, utóper
keretében a korábbi jogerős ítéletnek megfelelően az
alperes által fizetendő egyes járadékok mértékének
felemelését, másrészt az előzményi perben nem
érvényesített – részben egyösszegű, részben további
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járadék jellegű – kártérítési igények megtérítését
kérték. Az utóbbi körbe tartozó kereseti követelések
olyan – részben elmaradt vagyoni előnynek
(jövedelemveszteségnek), részben a károsultat ért
nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy
kiküszöböléséhez szükséges költségnek minősülő –
károk megtérítésére irányultak, amelyek az
előzményi per befejezése után következtek be.
Azoknak a jogerős közbenső ítéletben megállapított
kártérítési felelősséget keletkeztető károkozó
magatartással való oksági kapcsolatát mindkét fokú
bíróság vizsgálta, amelynek bizonyítását, mint ahogy
– az alperes felülvizsgálati hivatkozásával szemben –
a szóban forgó károk mértékének bizonyítását is a
felperesek feladataként határozták meg. Ehhez
képest a felelősség terjedelme szempontjából
semmiféle jelentősége nem lehetett annak, az alperes
által kiemelt körülménynek, hogy a II. r. felperes
egészségkárosodásához nem szándékos jogsértés
vagy hanyagság vezetett. A jogerős ítélet ezért az
anyagi jogerőhatást szabályozó régi Pp. 229. § (1)
bekezdését és a deliktuális felelősség általános
szabályát rögzítő régi Ptk. 339. § (1) bekezdését sem
sérti.
[51] Az alperes az I. r. felperesnek a TheraSuit terápia
költségének megtérítése iránti keresetének és a II. r.
felperesnek a különböző rehabilitációs eszközök
költségének megtérítésére irányuló keresetének
elutasítását már az ellenkérelmében is azt állítva
kérte, hogy e költségeknek az előzményi perben
megítélt rehabilitációs járadékhoz képest többletként
történt felmerülését a felperesek nem bizonyították.
Ez a kár a régi Ptk. 355. § (4) bekezdésében
meghatározott kárfajták közül a károsultat ért nem
vagyoni hátrány csökkentéséhez szükséges
költségnek minősült, és az e jogszabályhely által
támasztott szükségesség követelménye a kiadás
indokoltságának, arányosságának, célszerűségének
és észszerűségének vizsgálatát is megkövetelte. Az
említett szempontoknak való megfelelés ugyanis az,
ami a károkozó magatartással az oksági kapcsolatot
megteremti (Kúria Pfv.III.20.774/2019/4.). A
másodfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy az
alperes által a korábbi jogerős ítélet alapján fizetett
rehabilitációs járadék más kezelésekkel kapcsolatban
rendszeresen felmerülő kiadások fedezésére szolgál.
Az ehhez képest újonnan felmerült, hasonló célú
kiadások szükségességét a felperesek az igazságügyi
orvosszakértő szakvéleményével, míg azok összegét
okiratokkal (számlákkal) bizonyították. A jogerős
ítéletnek ez a rendelkezése tehát a régi Ptk. 355. § (4)
bekezdésének és a régi Pp. 206. § (1) bekezdésének
helyes alkalmazásán alapult.
[52] A II. r. felperes által megtéríteni kért házépítési
költség esetében ugyancsak abból kellett kiindulni,
hogy az is olyan, a károsultat ért nem vagyoni
hátrány csökkentéséhez szükséges költségnek
minősült, amely a korábbi jogerős ítélet meghozatala
után merült fel. A felperesek az általuk megelőzőleg
használt épületnek az akadálymentes használatra
való alkalmatlanságát és az ahhoz szükséges
átalakítással járó költségeknek az új lakóépület
létesítéséhez képest magasabb összegét az
igazságügyi műszaki szakértő szakvéleményével,
míg az építés költségeinek az önerőből finanszírozott
összegét okiratokkal (a vállalkozási szerződéssel és
számlákkal) bizonyították. Ezzel szemben az alperes
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a felülvizsgálati kérelmében alaptalanul vitatta a
szóban forgó költség kár jellegét, és tévesen állította
e hivatkozásának a bíróságok általi figyelmen kívül
hagyását, az arra vonatkozó indokok kifejtésének
elmaradását. A fentiek szerint ugyanis a II. r. felperes
a régi Ptk. 355. § (4) bekezdésében írt kárfogalomnak
megfeleltethető, a korábbi jogerős ítélettel még el
nem bírált költségének megtérítését kérte, amelynek
szükségességét, s ezáltal az alperes károkozó
magatartásával való okozati összefüggésének
fennállását igazolta. Emellett a másodfokú bíróság –
lényegében az elsőfokú bírósággal egyezően –
helyesen rögzítette, hogy a II. r. felperes nem volt
köteles az alperes által az előző jogerős ítélet alapján
megfizetett nem vagyoni kártérítés összegét e
kárának megtérítésére fordítani. Ellenkező esetben
nem érvényesülne a régi Ptk. 355. § (4) bekezdéséből
is következő teljes kártérítés elve, amely szerint a
károsultat olyan helyzetbe kell hozni, mint
amilyenben a károkozás nélkül lenne. Míg a korábbi
nem vagyoni kártérítés a II. r. felperest ért nem
vagyoni hátrányok kompenzálására szolgált, addig
az akadálymentesített ház építésének költségét ettől
eltérő, az elmondottak szerint szintén megtérítendő
kárnak kellett tekinteni. Éppen ezért a jogerős ítélet
ebben a körben sem a régi Ptk. 355. § (4) bekezdését,
sem a régi Pp. 221. § (1) bekezdését nem sérti.
[53] A felperesek felülvizsgálati kérelmével érintett
követelések közül az élelemfeljavítási költség
tekintetében az I. r. felperes a javára e jogcímen
megítélt
költségpótló
járadék
mértékének
felemelését kérte. Ennélfogva az utóper régi
Pp. 230. § (1) bekezdésében írt szabályának
megfelelően a kereset megalapozásához a korábbi
jogerős ítélet alapjául szolgáló körülmények utóbb
bekövetkezett lényeges megváltozására lett volna
szükség. Az I. r. felperes ilyen lényeges
körülményváltozásként – ahogyan az elsőfokú ítélet
indokolása is tartalmazza – kizárólag az inflációra
hivatkozott.
Ezzel
kapcsolatban
pedig
a
felülvizsgálati kérelemben előadottakkal szemben az
elsőfokú bíróság kifejezetten rögzítette, hogy az
infláció önmagában és általában sem adhat alapot a
járadék felemelésére, amivel a másodfokú bíróság is
egyetértett. Az elsőfokú bíróság a kereset
elutasításának indokaként utalt továbbá annak a
feltételnek a hiányára, hogy a korábban megítélt
járadék a II. r. felperes élelemfeljavításának költségét
nem fedezi, és e tény bizonyítatlanságát a másodfokú
bíróság is kiemelte. Éppen ezért téves volt az a
felülvizsgálati hivatkozás, hogy a másodfokú bíróság
olyan indokok alapján hagyta helyben az elsőfokú
ítéletet, amelyet az nem tartalmazott, és amelyre sem
a fellebbezés, sem a fellebbezési ellenkérelem nem
tért ki. Emiatt a jogerős ítélet a felülbírálat korlátait
meghatározó régi Pp. 253. § (3) bekezdését nem sérti.
[54] Ezen túlmenően a bíróságok a szóban forgó
költségpótló járadék felemelése iránti kereset
elutasításáról
a
felülvizsgálati
kérelemben
feltüntetett régi Ptk. 355. § (1)–(4) bekezdéseinek
helyes alkalmazásával, a bizonyítékmérlegelés régi
Pp. 206. § (1) bekezdésében foglalt általános
szabályának és a már hivatkozott régi Pp. 230. § (1)
bekezdésének megsértése nélkül határoztak. Az
utóbbi eljárásjogi jogszabályhelyre figyelemmel
abból kellett kiindulni, hogy a körülmények lényeges
változása az adott jogviszonyra vonatkozóan
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vizsgálható, és azt biztosítja, hogy az időszakosan
teljesítendő szolgáltatás esetén figyelembe vehetők
legyenek későbbi, elsősorban a jogosult személyét,
életkörülményeit,
szükségleteit
érintő,
a
jogosultságot, vagy annak mértékét lényegesen
befolyásoló változások. Az inflációs hatás, amely
nemcsak az elbírálandó jogviszony alanyait, hanem
mindenkit érint, önmagában nem ad jogalapot a
járadék összegének felemelésére, jogszabály pedig
ún. indexálási kötelezettséget nem ír elő (Kúria
Pfv.III.20.875/2011/6.). Mindezt – a fentebb írtak
szerint – a perben eljárt bíróságok is helyesen vették
figyelembe. Ehhez képest az I. r. felperes részéről
nem lett volna nélkülözhető annak konkrét
kimutatása, hogy a II. r. felperes élelemfeljavításának
költségei a korábbi jogerős ítélet meghozatala óta
mekkora mértékben növekedtek. Ennek hiányában a
járadék mértékének felemelésére okot adó lényeges
körülményváltozás bekövetkeztét megállapítani nem
lehetett. Minthogy az I. r. felperes kizárólag az
infláció mértékére vonatkozó állítást tett, és
bizonyítékot is csak arra vonatkozóan szolgáltatott, a
keresete nem volt teljesíthető.
[55] A jogerős ítéletnek a II. r. felperes
jövedelemveszteség megtérítése iránti keresetét
elbíráló rendelkezését mindkét felülvizsgálati
kérelem érintette, és közülük a felperesek
felülvizsgálati kérelme volt megalapozott. Az alperes
ebben a körben is tévesen hivatkozott arra, hogy a
másodfokú bíróság a döntésének nem adta megfelelő
indokát. A jogerős ítélet ugyanis kellő
részletességgel tartalmazza az elsőfokú bíróságétól
eltérő jogi álláspont kifejtését: a másodfokú bíróság
az adekvát anyagi jogi jogszabályhelyek és az
irányadó bírói gyakorlat felhívása mellett ismertette
azokat
a
körülményeket,
amelyek
figyelembevételével a II. r. felperes jövedelempótló
járadékra való jogosultságát megállapította, továbbá
részletesen és követhető módon bemutatta azt a
számítást, amelynek alapján a járadék mértékét
meghatározta. A régi Pp. 221. § (1) bekezdése tehát
itt sem sérült. Ezt meghaladóan az alperes a kérdéses
járadékra való jogosultság feltételeit meghatározó, a
jogerős ítélet indokolásában is felhívott régi
Ptk. 356. § (1) bekezdésének megsértését nem
állította, míg – a korábbiakban kifejtettek szerint – a
járadék mértékének számításával kapcsolatban olyan
újszerű jogszabályi hivatkozásai voltak, amelyeket a
felülvizsgálati eljárásban figyelembe venni nem
lehetett.
[56] A felpereseknek a régi Ptk. 355. § (4) bekezdésének
sérelmén nyugvó, a jövedelempótló járadék
mértékével kapcsolatos felülvizsgálati támadása a
következők miatt volt megalapozott. A másodfokú
bíróság helytállóan emelte ki az ügynek azt a
sajátosságát, hogy a II. r. felperest néhány napos
korában érte olyan károsodás, amelynek folytán nem
volt, és nem is lesz abban a helyzetben, hogy
jövedelemszerző tevékenységet folytasson. Ez
azonban a II. r. felperes jövedelempótló járadékra
való jogosultságát nem zárhatta ki. A Kúria
következetes gyakorlata szerint az említett járadék
nem csak akkor állapítható meg, ha a károsult a
károsodást megelőzően megszakítás nélkül
munkaviszonyban állt, vagy egyéb kereső
foglalkozást folytatott (Kúria Pfv.III.21.664/2016/4.,
Pfv.III.21.133/2020/10.). A keresetveszteségnek
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(jövedelemkiesésnek) mint a régi Ptk. 356. § (1)
bekezdésében meghatározott konjunktív jogosultsági
feltételek egyikének fennállását tehát abban az
esetben is meg lehet állapítani, ha a károsultnak az
életkorából adódóan a káreseményt megelőzően
jövedelme még egyáltalán nem volt. A járadék
alapját ilyenkor a régi Ptk. 357. § (3) bekezdésében
írt számítási mód szerint, vagyis összehasonlító
adatok figyelembevételével kell meghatározni. E
körben a Kúriának a felperesek által hivatkozott, BH
2018.336. számon is közzétett Pfv.III.21.000/2017/6.
számú ítélete szerint a baleset időpontjában a
szakiskolai tanulmányok befejezése előtt álló
károsult jövedelempótló járadékként igényt tarthat a
Központi Statisztikai Hivatal által a versenyszférára
közzétett átlagkeresetre. A Pfv.III.20.111/2021/5.
számú ítéletében pedig a Kúria a teljes kártérítés
elvének megfelelőnek tartotta a végzettségtől,
munkakörtől és egyéb tényezőtől független
szakképzett átlagbér alapulvételével, a feltételezett
középfokú iskolai tanulmányok befejezését követő
időre történt számítást egy olyan károsult esetében,
aki 3 hónapos korában szenvedett súlyos
egészségkárosodást.
[57] Mindezekből az következik, hogy a hasonló tárgyú
perekben szükségképpen mutatkozó – és a kárnak,
vagyis a jövedelemkiesésnek a károkozó
magatartástól való időbeli távolságának arányában
sokasodó – bizonyítási nehézségek sem jelenthetik
akadályát annak, hogy a bíróság a jövedelempótló
járadék alapját a régi Ptk. 357. § (3) bekezdésében
meghatározott módon, összehasonlító adatok alapján
állapítsa meg. Ki kell hangsúlyozni, hogy minden
esetben
az
ügy
összes
körülményének
mérlegelésével lehet állást foglalni arról, hogy a
károsult – munkaképességének a károkozás folytán
bekövetkezett csökkenése hiányában – milyen
mértékű jövedelemre tehetett volna szert; erre az
egyéniesítésre azonban annál kevésbé van lehetőség,
minél fiatalabb életkorban következik be a
károsodás. Ennélfogva a szóba jöhető összehasonlító
adatok kiválasztásának legfőbb szempontja az adott
esetben sem lehetett más, mint a teljes kártérítés
elvének való megfelelés, ami a keresetben megjelölt,
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által
meghatározott átlagbér figyelembevételét indokolta.
Az ettől eltérő, a minimálbér alapulvételével történt
járadékszámítást tartalmazó jogerős ítélet ezért sérti
a régi Ptk. 355. § (4) bekezdését.
[58] A felperesek a felülvizsgálati kérelmükben – miként
a fellebbezésükben is – arra hivatkozással kérték a
javukra megítélt elsőfokú perköltség összegének
felemelését, hogy az elsőfokú bíróság azt az általános
forgalmi adó felszámítása nélkül határozta meg. Az
elsőfokú bíróság ugyanakkor az alperes által a régi
Pp. 81. § (1) bekezdésének első mondata szerint, a
pervesztessége arányában megfizetendő elsőfokú
perköltség részeként a felperesek által előlegezett
szakértői díjak mellett a jogi képviselőjük általános
forgalmi adóval növelt ügyvédi munkadíját is
figyelembe vette, és az ezzel összefüggő számítását
az ítélet indokolásában ismertette. Az elsőfokú
perköltség összegének a másodfokú bíróság általi
felemelését a régi Pp. 81. § (2) bekezdésében foglalt
perköltségviselési szabály alkalmazása és – erre
tekintettel – az alperes terhére megállapított
marasztalási összeg felemelése indokolta, az ügyvédi
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munkadíjat terhelő általános forgalmi adó
felszámítása azonban itt is megtörtént. A jogerős
ítélet ezért a felülvizsgálati kérelemben feltüntetett
IM rendelet 3. §-át és 4/A. §-át sem sérti. (A jogerős
ítéletben
megállapított
elsőfokú
perköltség
összegének ennek ellenére történő felemelésére a
marasztalás összegének felemelése miatt volt
szükség.)
[59] A Kúria a kifejtettekre figyelemmel, a régi
Pp. 275. § (4) bekezdése alapján a jogerős ítéletet
részben – az első- és a másodfokú perköltség,
valamint a le nem rótt kereseti és fellebbezési illeték
viselésére is kiterjedően – hatályon kívül helyezte, az
elsőfokú bíróság ítéletét részben, a II. r. felperes
jövedelemvesztesége tekintetében megváltoztatta, az
alperest a II. r. felperes részére további 7 396 358
forint és annak 2018. szeptember 20-tól a kifizetés
napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félév
első napján érvényes jegybanki alapkamattal
megegyező mértékű késedelmi kamatának 15 napon
belüli megfizetésére, valamint 2020. július 1-jétől
minden hónap 10. napjáig előre esedékesen havi
172 175 forint járadék megfizetésére kötelezte; az
alperes által az I–II. r. felperesek részére együttesen
fizetendő elsőfokú perköltség összegét 1 278 927
forintra felemelte; az I–II. r. felperesek által az állam
javára egyetemlegesen fizetendő le nem rótt kereseti
illeték összegét 18 580 forintra leszállította; az
alperesnek a le nem rótt kereseti illeték megfizetésére
kötelezését mellőzte, és megállapította, hogy a
további 954 155 forint le nem rótt kereseti illetéket
az állam viseli; egyebekben a jogerős ítéletet
hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.III.20.559/2021/11.)
I.
Ha
a
büntetőbíróság
valamely
153
bűncselekmény minősített esete miatt
állapította meg az elítélt büntetőjogi felelősségét, a

polgári per bírósága a büntető törvényi tényálláshoz
tartozó minősítő körülmény hiányát nem állapíthatja
meg.
II. A felelősségbiztosítási jogviszony járulékos
jellegéből
adódóan
a
biztosító
helytállási
kötelezettségének fennállását és terjedelmét a
kártérítési felelősségnek, illetve – sérelemdíj esetében –
a személyiségi jogok megsértésének azok a szabályai
határozzák meg, amelyek a biztosított – vagy helyette
más személy – károkozása, illetve személyiségi
jogsértése tekintetében irányadóak [1952. évi III.
törvény (régi Pp.) 4. § (2) bek.; 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 2:52. § (2) bek., 6:524. § (1)–(2) bek.; 2009. évi
LXII. törvény (Kgfb. tv.) 3/A. §, 12. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] K. I.-né I. r. felperes, a II. r. felperes házastársa és a
III–IV. r. felperesek édesanyja 2016. október 13-án a
város belterületén kerékpárosként közlekedési
balesetet szenvedett, amelynek következtében a jobb
lábszára és a bal sípcsontja eltört, a bal felkarja és
válla kificamodott, agyrázkódást szenvedett. A
sérülések alapján maradandó fogyatékosság
kialakulása volt valószínűsíthető.
[2] A sérüléseket a megyei kórház tagkórházában látták
el, a vállficam reponálása mellett mindkét alsó
végtagot gipszsínben rögzítették. A lágyrészek
elhalása miatt többszöri műtétre volt szükség, 2016.

november 14-én a sarjadó seb miatt bőrplasztikát
végeztek. Mivel a beültetett fém a krónikus gyulladás
jeleit mutatta, ezért azokat a 2016. december 20-i
műtét során eltávolították, és a stabilizálást másként
oldották meg. Az I. r. felperest 2017. január 9-én jó
általános állapotban bocsátották otthonába, és
járókerettel való közlekedést javasoltak számára.
[3] Az I. r. felperes állapota 2017. január 20-tól
rohamosan romlott, szepszis gyanújával került
kórházba. A kezelés ellenére az állapota
súlyosbodott, és 2017. január 26-án, 64 éves korában
gennykeltő
baktérium
okozta
szepszisben
elhalálozott.
[4] A közlekedési balesetet okozó B. Z.-t a bíróság
jogerős ítéletével közúti baleset okozásának
vétségében mondta ki bűnösnek, és felfüggesztett
szabadságvesztésre ítélte.
[5] A baleset okozója által üzemben tartott gépjárműre
az alperesnél állt fenn kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződés.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[6] A II–IV. r. felperesek keresetükben az I. r. felperes
jogutódaiként 2 000 000 forint sérelemdíj és annak
2016. október 13-tól járó késedelmi kamatai, míg
saját jogon a II. r. felperes részére 4 000 000 forint
sérelemdíj, a III–IV. r. felperesek javára
személyenként 3 000 000 forint sérelemdíj és ezen
összegek 2017. január 26-tól számított késedelmi
kamatai megfizetésére kérték kötelezni az alperest.
Keresetük jogalapjaként a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
2:52. §-át és 6:535. §-át, valamint a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi
LXII. törvény (a továbbiakban: Kgfb. tv.) 27. §-át és
28. § (1) bekezdését jelölték meg.
[7] Az alperes érdemi ellenkérelmében a II. r. felperes
esetében 500 000 forintot, a III–IV. r. felperesek
esetében pedig személyenként 400 000 forintot
meghaladóan kérte a kereset elutasítását.
Az első- és a másodfokú ítélet
[8] Az elsőfokú bíróság ítéletével az alperest a II. r.
felperes részére 4 000 000 forint, és abból 600 000
forint után 2016. október 23-tól, 3 400 000 forint
után 2017. január 26-tól járó késedelmi kamatok, a
III–IV. r. felperesek javára személyenként 3 000 000
forint, és abból személyenként 600 000 forint után
2016. október 13-tól, 2 400 000 forint után 2017.
január 26-tól számított késedelmi kamatok
megfizetésére kötelezte, ezt meghaladóan a keresetet
elutasította.
[9] Mindenekelőtt a Ptk. 6:535. § (1) bekezdésére és a
Kgfb. tv. 28. § (1) bekezdésére hivatkozással
rögzítette, hogy az alperes sem a biztosítottjának
károkozó magatartását, sem a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződés fennállását nem
vitatta. Ehhez képest az alperes védekezésére
figyelemmel elsődlegesen abban a kérdésben tartotta
indokoltnak állást foglalni, hogy az alperes
kötelezhető-e a teljes kár megtérítésére, vagy arra az
egyetemleges felelősség alkalmazásának mellőzése
mellett csak a közrehatás arányában kötelezhető.
[10] Mivel az alperes hangsúlyozta, hogy a baleset
közvetlen következménye csak a térd és a boka
mozgásbeszűkülése, csökkent terhelhetősége lett
volna, míg a halál a szakma előírásainak megfelelő

Polgári Szakág

886

[11]
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[13]
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orvosi ellátás esetén nem következett volna be, ezért
e körben bizonyítékként a büntetőeljárás során
beszerzett orvosi dokumentumokat és a két
eljárásban kiállított szakértői véleményeket értékelte.
A büntetőeljárásban 2016. november 16-án készült
orvosszakértő által készített szakértői véleményből
azt emelte ki, hogy a szakértő által még személyesen
vizsgált I. r. felperesnél a baleset következtében
legnagyobb
valószínűséggel
maradandó
fogyatékosság kialakulása volt várható, de a súlyos
egészségromlás lehetősége sem volt kizárható.
Figyelembe vette, hogy a 2017. január 25-i másik
igazságügyi
orvosszakértőtől
származó
szakvélemény 67%-os mértékű munkaképességcsökkenést valószínűsített. A büntetőeljárásban
kirendelt Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által
2017. március 17-én kiállított szakértői véleménynek
– egyebek mellett – azt a megállapítását értékelte,
amely szerint a baleset során elszenvedett sérülések
és a bekövetkezett halál között közvetett oksági
kapcsolat állt fenn. Ugyanezen szakvélemény
kiegészítéséből – többek között – arra utalt, hogy a
kórház részéről mulasztás nem volt megállapítható.
A perben kirendelt orvosszakértői intézet
szakvéleményének megállapításai közül hivatkozott
arra, hogy ha a lábszártörés elsődleges ellátása a
szakma szabályai szerint, adekvátan történt volna, a
sérülés a szepszis kialakulásának minimális
esélyével gyógyult volna, és a halált okozó szepszis
a
baleseti
sérüléssel
közvetett
okozati
összefüggésben állt.
A Ptk. 6:524. § (1) bekezdésére és 6:29. §-ára
utalással kifejtette, hogy a károsult több károkozó
közül a teljesítést bármelyiktől követelheti, teljesítés
esetén a követelését kielégítettnek kell tekinteni, és
ezt követően már csak a károkozók belső
jogviszonya szorul rendezésre. Figyelemmel volt
arra az egységes bírói gyakorlatra, amely szerint a
közös károkozás megállapítható, ha a károsodáshoz
vezető okfolyamatban akár egyidejűleg, akár
egymást követően többen vesznek részt, és a kár e
több személy közrehatásának eredményeként
következik be, vagyis szerves kapcsolat áll fenn a
károsodásra vezető magatartás és a kár között.
Mindezekhez képest utalt arra, hogy a felperesek az
I. r. felperes ellátásában részt vett egészségügyi
intézményt nem vonták perbe, emiatt felelősségének
fennállása nem volt vizsgálható. A kereset alapján azt
jelölte meg eldöntendő kérdésként, hogy a baleset
bekövetkezése és az I. r. felperes halála között
fennállt-e az okozati összefüggés, azt az
egészségügyi intézmény esetleges szakmai hibája
megszakította-e.
A szakértői vélemények alapján pedig azt állapította
meg, hogy a baleset és az elszenvedett sérülések
között közvetlen, míg a baleset és a halál között
közvetett oksági kapcsolat áll fenn, ezt az utóbbi
okfolyamatot az egészségügyi szolgáltató mulasztása
sem szakította meg.
A Ptk. 6:29. §-ára hivatkozással azt emelte ki, hogy a
károsult választása szerint érvényesítheti igényét
bármelyik károkozóval szemben, s így nincs szükség
valamennyiük perben állására. Nem értett egyet az
alperesnek azzal az álláspontjával, hogy a Ptk. 6:524.
§ (1) bekezdése kizárólag a károkozók tekintetében
értelmezhető, és annak alapján a károkozó mögött
álló biztosító egyetemleges felelőssége nem
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állapítható meg. Ezzel kapcsolatban jelentőséget
tulajdonított annak, hogy a biztosító helytállási
kötelezettsége a Kgfb. tv. 12. §-a szerint a
biztosítottja által okozott károkért fennáll, és az
egyetemleges felelősséget meghatározó fenti anyagi
jogi jogszabályhelyek egyértelműen meghatározzák
a közös károkozás esetén történő igényérvényesítés
feltételeit. Érvelése szerint ezért az alperesnek
megvan a jogszabályi lehetősége arra, hogy egy
másik perben igényt érvényesítsen az egészségügyi
intézménnyel szemben.
Mindezekre figyelemmel azt állapította meg, hogy az
alperesnek a károkozó magatartásáért való helytállási
kötelezettsége a veszélyes üzemi felelősség szabálya
alapján fennállt, és mivel a felperesek közül a
keresetindítás után elhunyt I. r. felperesnek a testi
épséghez és egészséghez fűződő személyiségi joga, a
II–IV. r. felpereseknek pedig a lelki egészséghez és a
teljes családban éléshez fűződő személyiségi joga
sérült, ezért sérelemdíjra voltak jogosultak.
A II–IV. r. felperesek által jogutódokként követelt
sérelemdíj mértékét mindösszesen 1 800 000
forintban, személyenként 600 000 forintban
határozta meg. Ennek során értékelte, hogy az I. r.
felperes aktív életet élő ember volt, a családban
fontos szerepet töltött be, a baleseti sérülések
következtében ugyanakkor hosszas kórházi kezelésre
szorult, teljesen mozgáskorlátozottá vált, és a
szakértői
vélemény
a
67%-os
mértékű
munkaképesség-csökkenését valószínűsítette.
A saját jogon érvényesített sérelemdíj iránti igények
esetében annak vizsgálatából indult ki, hogy az I. r.
felperes milyen szerepet töltött be a család életében,
és ehhez képest a halál milyen hatással volt a család
funkcióinak alakulására, milyen változásokat idézett
elő a hozzátartozók életvitelében, életminőségében.
Ebben a körben a beszerzett pszichológus szakértői
véleményeket is értékelte. A II. r. felperes
tekintetében figyelembe vette, hogy a házastársával
43 évig élt együtt, akinek elvesztése pótolhatatlan
veszteségélményt jelent számára, a gyász elhúzódása
mellett – többek között – depresszivitás és csökkent
önértékelés figyelhető meg nála. Emiatt 3 400 000
forint sérelemdíjat ítélt meg részére. A III–IV. r.
felperesek esetében az édesanyjuk elvesztésére
tekintettel, az ennek következtében kimutatható
pszichés hátrány és traumatizálódás miatt
személyenként egyezően 2 400 000 forintban
állapította meg a sérelemdíj összegét.
Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletének
fellebbezett – a keresetnek 1 300 000 forint
sérelemdíjat és késedelmi kamatait meghaladóan
helyt adó – rendelkezését helybenhagyta.
Rámutatott: a felek között a másodfokú eljárásban
elsődlegesen abban volt vita, hogy az alperes
kötelezhető-e
egyetemleges
helytállásra
a
„közvetett” károkozóval, a nem megfelelő ellátást
nyújtó egészségügyi intézménnyel a halál miatt
bekövetkezett károkért.
Nem tartotta figyelmen kívül hagyhatónak, hogy az
alperes biztosítottjának büntetőjogi felelősségét a
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
(a továbbiakban: Btk.) 235. § (1) bekezdése szerinti
és a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő halált
okozó közúti baleset gondatlan okozásának
vétségében állapították meg. Ez értelmezése szerint a
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perben eljáró bíróságot a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.)
4. § (2) bekezdése értelmében annyiban köti, hogy az
eset kártérítési következményeinek vizsgálatakor
nem állapíthatja meg: a biztosított a bűncselekmény
más, akár enyhébb, akár súlyosabb alakzatát követte
el. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a
biztosított köteles lenne a károsult halálával
kapcsolatos kártérítési következményekért is
helytállni, ezért a Kgfb. tv. 12. §-a alapján az alperes
helytállása sem lehet szűkebb körű.
[21] Egyetértett az elsőfokú bíróságnak a közös
károkozással és az arra tekintettel érvényesülő
egyetemleges felelősséggel kapcsolatos indokaival.
Emiatt rögzítette, hogy a perben a károkozók egymás
közti közrehatásának mértékét nem kellett elbírálni,
az külön eljárásra tartozó kérdés. Ennek megfelelően
azt is helyesnek minősítette, hogy az elsőfokú
bíróság az alperes teljes helytállási kötelezettségét
állapította meg.
[22] A sérelemdíj összegét érintő fellebbezés kapcsán
abból indult ki, hogy az alperes a II–IV. r. felperesek
mint jogutódok javára megítélt sérelemdíj összegét
nem vitatta. A hozzátartozó elvesztése miatt
megállapított sérelemdíjak fellebbezésben kért
leszállítását pedig azért nem tartotta indokoltnak,
mert az elsőfokú bíróság az e körben rendelkezésre
álló bizonyítékokat okszerűen mérlegelte, a
megállapított összegek nem túlzóak, nem
aránytalanok, és megfelelnek a balesetkori
értékviszonyoknak.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[23] A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak hatályon
kívül helyezését és a marasztalási összegnek
mindösszesen 1 300 000 forintra és késedelmi
kamataira történő leszállítását kérte.
[24] Megsértett jogszabályhelyként a régi Pp. 4. § (2)
bekezdését, a 206. § (1) bekezdését és a 221. § (1)
bekezdését, a Ptk. 6:524. § (1) és (4) bekezdését,
valamint a Kgfb. tv. 12. §-át jelölte meg.
[29] A
II–IV.
r.
felperesek
felülvizsgálati
ellenkérelmükben a jogerős ítélet hatályában való
fenntartását kérték.
A Kúria döntése és jogi indokai
[30] A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott.
[31] 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 az alperes által megjelölt
okokból nem jogszabálysértő.
[32] A II–IV. r. felperesek kétféle sérelemdíj iránti igényt
érvényesítettek az alperessel szemben: egyrészt a
keresetindítás után elhunyt hozzátartozójuk, az I. r.
felperes jogutódaiként, másrészt az ő elvesztése
miatt, saját jogon követeltek sérelemdíjat. A kétféle
igény részben eltérő személyiségi jogok
megsértéséből fakadt, és más-más nem vagyoni
sérelmek kompenzálását célozta. Míg a jogutódi
minőségben érvényesített sérelemdíj iránti igényt
kiváltó nem vagyoni sérelem a közlekedési baleset
következtében az I. r. felperes által elszenvedett testi
sérülések és egészségkárosodás volt, addig a saját
jogon követelt sérelemdíj alapjául az I. r. felperes
halála szolgált. Ennek a megkülönböztetésnek pedig
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azért is volt jelentősége, mert az alperes az utóbbi
kereseti követelés esetében a perben mindvégig arra
hivatkozott, hogy a biztosítottja által okozott
közlekedési baleset és az I. r. felperes halála között
csupán közvetett okozati összefüggés állt fenn, e
következmény tekintetében ezért helytállási
kötelezettség nem terheli.
[33] A büntetőeljárásban és a perben kirendelt szakértői
intézetek a szakvéleményeikben valóban az oksági
kapcsolat közvetett voltát véleményezték, és ezt a
bizonyítás eredményének mérlegelésekor az
elsőfokú bíróság is értékelte. Az elsőfokú ítélet
indokaiból kitűnően azonban ennek az alperes
helytállási kötelezettségének terjedelmére kihatása
nem volt, mindez a II–IV. r. felpereseknek a
hozzátartozójuk
elvesztése
miatt
követelt
sérelemdíjra való jogosultságát nem érintette. Ebben
a kérdésben – a fellebbezésben foglaltakra tekintettel
– a másodfokú bíróság is állást foglalt, de az elsőfokú
bírósággal egyező jogi álláspontjának eltérő indokát
adta, amely a régi Pp. 4. § (2) bekezdésének
alkalmazásán alapult. Az e jogszabályhely sérelmén
nyugvó felülvizsgálati támadás a következők miatt
nem volt megalapozott.
[34] A régi Pp. 4. § (2) bekezdése értelmében, ha
jogerősen elbírált bűncselekmény vagyoni jogi
következményei felől polgári perben kell határozni,
a bíróság a határozatában nem állapíthatja meg, hogy
az elítélt nem követte el a terhére rótt
bűncselekményt.
Ennek,
a
más
hatóság
határozatának
polgári
perbeli
hatályával
kapcsolatban – a régi Pp. 4. § (1) bekezdése alóli
kivételként – érvényesülő abszolút kötöttségnek a
terjedelmét a bírói gyakorlat negatív és pozitív
megközelítésben is meghatározta. Az utóbbi
értelemben a ténymegállapítási kötöttség a bűnösség
megállapításának alapjául szolgáló tényekre is
kiterjed (Kúria Pfv.III.20.126/2018/17.). Vagyis a
polgári perben eljáró bíróság nemcsak azt nem
állapíthatja meg, hogy az elítélt nem volt bűnös a
bűncselekmény elkövetésében, hanem azt sem, hogy
nem tanúsította azt a magatartást, amely miatt a
bűnösségét megállapították (BH 2020.150.). Ez azt is
jelenti, hogy amennyiben az elítélt bűnösségét olyan
bűncselekményben állapították meg, amelynek
tényállási eleme az elkövetési magatartás és a
bekövetkezett eredmény közötti okozati összefüggés
megléte, a polgári perben a jogellenes magatartás és
a beállott eredmény közötti okozati összefüggés
fennállása már nem vitatható (BH 2020.70.).
Továbbá,
ha
a
büntetőbíróság
valamely
bűncselekmény minősített esete miatt állapította meg
az elítélt büntetőjogi felelősségét, a polgári per
bírósága a büntető törvényi tényálláshoz tartozó
minősítő körülmény fenn nem állását nem
állapíthatja meg (Kúria Pfv.III.21.779/2018/5.).
[35] Az adott esetben az alperes biztosítottjának
bűnösségét közúti baleset okozásának vétségében
[Btk. 235. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont]
állapították meg. Az előbbi jogszabályhely szerint,
aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével
másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi
sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. A másik, a
minősített
eset
diszpozícióját
tartalmazó
jogszabályhely alapján pedig a büntetés egy évtől öt
évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény
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halált okoz. Az alperes a felülvizsgálati kérelmében
arra helyesen hivatkozott, hogy a bűncselekménynek
a büntetőügyben hozott jogerős ítélet rendelkező
részében használt megnevezése a fenti és nem a
másodfokú bíróság által feltüntetett halált okozó
közúti baleset gondatlan okozásának vétsége volt. A
felhívott jogszabályhelyek ismeretében azonban
megállapítható, hogy a büntetőjogi felelősség
megállapítása a szóban forgó bűncselekmény
minősített esete miatt történt, és ez a minősítő
eredmény a halál volt. A büntető határozat
indokolása ennek megfelelően tartalmazza, hogy
„[…] a sérüléseket kiváltó, a vádlott által okozott
baleset és a késedelmes kezelés együttes
eredményeként a sértett 2017. január 26. napján
elhalálozott”.
[36] Ezek a bűnösség kimondásának alapjául szolgáló
ténymegállapítások a perben eljárt bíróságokat is
kötötték. Mindezt a másodfokú bíróság helyesen
állapította meg, és az ebből levont következtetése
csupán annyiban szorul pontosításra, hogy az alperes
biztosítottjának nem a halállal kapcsolatos
„kártérítési” következményekért kell felelnie, hanem
a II–IV. r. felperesek személyiségi jogainak
megsértése miatt az őket ért nem vagyoni sérelemért
sérelemdíj fizetésére köteles. Az alperesnek mint
felelősségbiztosítónak a helytállási kötelezettsége
pedig a Kgfb. tv. 12. §-a alapján – a Kgfb. tv.
3/A. §-ának értelmező rendelkezésére tekintettel –
ezeknek a sérelemdíj iránti igényeknek a
kielégítésére is kiterjedt.
[37] Mindezekhez képest az I. r. felperes ellátásában részt
vett
egészségügyi
intézmény
kártérítési
felelősségének fennállását a bíróságok nem
vizsgálták, és a perben állásának hiányában nem is
vizsgálhatták. Az elsőfokú bíróság ugyan a
szakvélemények tartalmának ismertetése körében a
perben kirendelt szakértői intézet szakvéleményének
azt a részét is kiemelte, amely szerint a
lábszártörésnek a szakma szabályai szerinti, adekvát
elsődleges ellátása esetén a sérülés gyógyulása lett
volna várható, a szepszis kialakulásának minimális
esélyével, azonban – a fentiek szerint helyesen –
ebből sem következtetett a felelősség fennállására.
Ennélfogva – a Ptk. 2:52. § (2) bekezdésének utaló
rendelkezésén keresztül – a többek közös
károkozásának a Ptk. 6:524. §-ában írt szabályainak
alkalmazására nem volt szükség. Mindazonáltal
ellenkező esetben sem lehetett volna más
következtetésre jutni a kereset megalapozottságát
illetően. Ha ugyanis az alperes biztosítottjának
károkozó
magatartására
visszavezethető
okfolyamatba mulasztásával az egészségügyi
intézmény is bekapcsolódott volna, akkor a Ptk.
6:524. § (1) bekezdése szerint – ahogyan azt mindkét
fokú bíróság kifejtette – a II–IV. r. felperesekkel
szemben egyetemleges felelősség terhelte volna
őket, és a Ptk. 6:29. § (1) bekezdésének megfelelően
bármelyiküktől követelhető lett volna a teljesítés.
Ebben a külső jogviszonyban annak sem lehetett
volna jelentőséget tulajdonítani, hogy az egyes
károkozó magatartások mennyire szoros, közvetlen
vagy csak közvetett okozati összefüggésben álltak a
kárral. (Ugyanakkor annak megállapítását, hogy az
egészségügyi ellátás során esetlegesen felmerült hiba
mint továbbsúlyosító esemény az oksági láncot
megszakította volna, a büntetőügyben hozott jogerős
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ítélethez való abszolút kötöttség – az előzőekben
részletezettek szerint – kizárta.)
[38] A felülvizsgálati kérelemben előadottakra tekintettel
indokolt továbbá annak rögzítése, hogy a
felelősségbiztosítási szerződésnek – a felülvizsgálati
ellenkérelemben is felhívott – Ptk. 6:470. § (1)
bekezdésében található fogalommeghatározásából és
a már hivatkozott Kgfb. tv. 12. §-ának a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítás
esetén
fennálló
helytállási kötelezettség terjedelmére vonatkozó
szabályából egyaránt következően a biztosító
szolgáltatása olyan kár megtérítése, illetve sérelemdíj
megfizetése, amelynek megtérítéséért, illetve
megfizetéséért jogszabály értelmében a biztosítottja
köteles. A felelősségbiztosítási jogviszonynak ebből
a járulékos jellegéből adódóan a biztosító helytállási
kötelezettségének fennállását is a kártérítési
felelősségnek, illetve – sérelemdíj esetében – a
személyiségi jogok megsértésének azok a szabályai
határozzák meg, amelyek a biztosított – vagy helyette
más személy – károkozása, illetve személyiségi
jogsértése
tekintetében
irányadóak.
Emiatt
alapvetően téves volt az alperesnek az – az
ellenkérelmében és a fellebbezésében foglaltakkal
egyező – általános jellegű felülvizsgálati
hivatkozása, amely szerint a Ptk. 6:524. § (1)
bekezdésének a közös károkozóknak a károsulttal
szembeni egyetemleges felelősségét rögzítő
rendelkezése
a
felelősségbiztosítóra
nem
alkalmazható.
[39] Szintén a felülvizsgálati kérelem tartalmára
figyelemmel szükséges annak kiemelése, hogy a
közös károkozók egyetemleges felelősségének a Ptk.
6:524. § (2) bekezdése alapján történő mellőzése a
bíróság számára nem kötelező, és az kizárólag az e
jogszabályhely által vagylagosan meghatározott
feltételek valamelyikének fennállása esetén
lehetséges. Emellett a felróhatóság arányában kért
marasztalás indokaként az alperes azért hivatkozott a
méltányolható érdekére, mert állítása szerint ahhoz
minden adat rendelkezésre áll, ami önmagában
semmiképpen sem azonosítható a törvény által
megkívánt
rendkívüli
méltánylást
érdemlő
körülmények fennállásával.
[40] A perben eljárt bíróságok a sérelemdíjak mértékét a
felülvizsgálati kérelemben feltüntetett régi Pp. 206. §
(1) bekezdésének megsértése nélkül határozták meg.
Az alperes a bizonyítékmérlegelés hibájaként annak
a szakértői megállapításnak a figyelmen kívül
hagyását jelölte meg, amely szerint a baleset és a
halál között csak közvetett oksági kapcsolat állt fenn.
Az okozati összefüggés fennállását és arra tekintettel
az alperes helytállási kötelezettségének terjedelmét
illetően a fentiekben kifejtettek miatt ugyanakkor e
körülménynek a sérelemdíjak összegére kihatása
nem lehetett. Egyebekben pedig a bíróságoknak az e
körben lényeges ténymegállapításaik a perben felvett
szakértői és okirati bizonyítás eredményének helyes,
a II–IV. r. felperesek előadásaival is egybevetett
mérlegelésén alapultak. Ez a mérlegelés – a
felülvizsgálati kérelemben kifejezetten meg nem
jelölt, de a régi Pp. 272. § (3) bekezdése szerint
ugyancsak figyelembe veendő – régi Pp. 206. § (3)
bekezdésének is megfelelt. A bíróságok a
felpereseket ért nem vagyoni hátrányokat
teljeskörűen feltárták, értékelték a jogsértés súlyát és
figyelemmel voltak a sérelem bekövetkezésekori
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értékviszonyokra. Ehhez képest az alperes a Ptk.
2:52. § (3) bekezdésének megsértésére nem
hivatkozott, az ott meghatározott szempontok
figyelmen
kívül
hagyását
nem
állította.
Hangsúlyozta ellenben annak fontosságát, hogy a
helytállási kötelezettsége a biztosítottja mint
magánszemély károkozásáért áll fenn. Ez a
körülmény azonban a sérelemdíj represszív
funkciójára, magánjogi büntetés jellegére tekintettel
sem indokolhatta a marasztalás összegének
leszállítását.
[41] A jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben
megjelölt másik eljárási jogszabályhelyet, a régi Pp.
221. § (1) bekezdését sem sérti. A másodfokú bíróság
a felülbírálatnak a fellebbezési kérelem és a
fellebbezési ellenkérelem kijelölte korlátait
figyelembe véve, a szükséges mértékben ismertette
az elsőfokú bíróságéval nagyobb részt azonos, a
keresettel érvényesített jog fennállásával összefüggő
jogi indokait, és számot adott arról, hogy a sérelemdíj
mértékének meghatározása kapcsán miért tartotta
okszerűnek az elsőfokú bíróság mérlegelését. A
másodfokú bíróság a közös károkozás szabályainak
értelmezése és – annak alapján – az alperes
egyetemleges felelőssége, valamint az alperes
helytállási kötelezettségének terjedelme kérdésében
is az elsőfokú bírósággal egyező álláspontot fejtett ki.
E fellebbezési érveinek figyelmen kívül hagyását
ezért az alperes ugyancsak megalapozatlanul
sérelmezte.
[42] A Kúria a kifejtettekre figyelemmel a jogerős ítéletet
hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.III.20.686/2021/4.)
I. Ha az egészségügyi szolgáltató felróható
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mulasztása folytán a felperes édesanyja
elvesztette az életben maradás reális esélyét, akkor a
felperes kára a hozzátartozója halála.
II. Nemcsak a vagyoni, hanem a nem vagyoni
hátrányoknál is értékelni kell, hogy a felperes – az
egészségügyi intézmény felróható mulasztásával
okozati összefüggésben – elhalálozott édesanyja helyett
hosszabb időn keresztül gondozni kényszerül az
alperes magatartásától függetlenül megromlott
egészségi állapotú édesapját, amely az életvitelében
negatív változásokat eredményezett [1959. évi IV.
törvény (régi Ptk.) 355. § (4) bek.; 1952. évi III. törvény
(régi Pp.) 206. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes édesanyja 2010. március 20-án az utcán
elesett, és a jobb combcsont távolabbi végének
elmozdulásos zárt törését szenvedte el. Az alperesnél
elvégzett műtétet követően a folyamatos
sebváladékozás miatt újabb beavatkozásra került sor,
később MRSA fertőzés igazolódott. Állapota
folyamatosan romlott, majd 2010. május 28-án
elhalálozott. A halál közvetlen okaként szepszist,
illetőleg
gennyvérűség
okozta
többszervi
elégtelenséget állapítottak meg.
[2] A felperes a baleset időpontjában férjével és
gyermekeivel a szüleitől távol, vidéken élt,
betegeskedő szüleit időszakosan látogatta a
fővárosban.
[3] A felperes édesanyja a balesetét megelőzően
teljeskörűen ellátta a szintén betegeskedő férjét és

erre – ha nehézségek árán is, de – egy ideig egészben,
illetve később részben képes lett volna a balesetből
felgyógyulása után is.
[4] A felperes édesanyja halála után vidékre költöztette
az édesapját a saját otthonába, és 2015. január 3-án
bekövetkezett haláláig gondoskodott róla.
[5] A felperesnek édesapja ápolása folytán megromlott a
kapcsolata a párjával, és emellett fel kellett adnia a
munkáját és a társasági kapcsolatait.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[6] A felperes keresetében annak megállapítását kérte,
hogy az alperes megsértette az egészséghez, továbbá
a teljes és egészséges családban éléshez fűződő
személyiségi jogát. Kérte az alperes kötelezését
5 000 000 forint nem vagyoni kártérítés és járulékai
megfizetésére. Vagyoni kártérítésként édesapja
gondozása címén 4 184 100 forint és kamatai, rezsi
többletköltség címén 215 000 forint és kamatai
megfizetésére kérte az alperes kötelezését.
[7] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte. Hangsúlyozta, hogy a felperes édesanyja
számos egyéb betegségben is szenvedett, a
végkifejlet a kórházban is bekövetkezett volna.
Vitatta azt is, hogy a felperes édesanyja – természetes
kórokú megbetegedései folytán – hosszabb távon
gondoskodni tudott volna a férjéről.
[8] Az alperes pernyertessége érdekében beavatkozó
biztosító ellenkérelmében szintén a kereset
elutasítását kérte.
Az első- és a másodfokú ítélet
[9] Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy
az alperes megsértette a felperes egészséghez fűződő
személyiségi jogát azzal, hogy édesanyját kórházi
kezelését követően 2010. május 25. napján otthonába
bocsátotta és ezzel a gyógyulási, illetve
életbenmaradási esélyeit rontotta. Kötelezte az
alperest 2 000 000 forint és kamatai nem vagyoni
kártérítés megfizetésére, ezt meghaladóan a keresetet
elutasította.
[10] Indokolásában – egyebek mellett – kifejtette, hogy
számba kellett venni az alperes magatartása és a
felperest ért károk ténybeli alapja közötti okozati
összefüggés értékelése során a felperes édesanyjának
olyan sorsszerű megbetegedéseit is, amelyek az
egészségügyi tevékenységre is kihatóan jelentősen
rontották a beteg életkilátásait, tovább csökkentették
gyógyulási esélyét. Erre figyelemmel a felperes nem
vagyoni kártérítés iránti igényét nem találta teljes
egészében megalapozottnak.
[11] Nem tartotta alaposnak a felperes vagyoni kárigényét
azzal okozati összefüggésben, hogy a felperesnek
kellett ápolnia édesanyja helyett beteg édesapját.
Vizsgálta, hogy a vagyoni károk ténybeli alapja
mennyiben állt okozati összefüggésben a jogellenes
magatartással. Megítélése szerint a felperes
édesapjának általános egészségügyi állapotából
fakadó ellátási igénye az alperesnek felrótt
mulasztástól függetlenül fennálló körülmény volt,
amelyet az édesanya elveszítésének ténye reálisan
nem befolyásolhatott, és így az alperes terhére nem
eshetett.
[12] A felperes azon előadását, amely szerint édesanyja a
halála előtt teljeskörűen ellátta férjét, még a közeli
hozzátartozó
tanúk
kihallgatása
után
is
ellentmondásosnak tartotta. Utalt arra, hogy a
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[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

felperes
édesapja
agyi
érelmeszesedésben,
infarktusban és agyi eredetű leépülésben szenvedett,
emellett daganatos betegsége is volt, valamint
combcsonttörésen is átesett. Megítélése szerint a
történtektől függetlenül az édesapa (és ha felgyógyul,
az édesanya) ellátása mindenképpen a felperesre és
családjára hárult volna, mivel a felperes
édesanyjának egészségi állapota a baleset után, de
attól függetlenül sem tette volna lehetővé a
fokozatosan leépülő férje ellátását.
A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben
megváltoztatta, a felperest megillető nem vagyoni
kártérítés tőkeösszegét 3 000 000 forintra felemelte,
továbbá kötelezte az alperest 4 399 100 forint és
járulékai vagyoni kártérítés megfizetésére.
Nem értett egyet azzal, hogy az elsőfokú bíróság a
gyógyulási esély csökkenését nem a felróhatóság,
hanem az okozatosság körében értékelte, és az emiatt
általa fennállónak tartott osztott okozatosságra
tekintettel az alperes kártérítési felelősségének
terjedelmét kisebb mértékben határozta meg.
Rámutatott arra, hogy a perbeli esetben a kár a
felperes hozzátartozójának a halála. Kifejtette, hogy
a családtag elvesztésével elszenvedett nem vagyoni
hátrány kompenzálásához szükséges kártérítés
mértékének meghatározása során az elhunytnak a
család életében betöltött szerepét kell vizsgálni,
továbbá azt, hogy az igényt megalapozó káresemény
milyen hatással volt a károsult család funkcióinak
alakulására, mely funkció és milyen mértékben esett
ki, valamint ez milyen változásokat idézett elő a
jogosult életvitelében, életminőségében, életének
jövőbeni lehetőségeiben, érzelmi és lelki
állapotában.
A
felperes
nem
vagyoni
hátrányainak
kompenzálására
3 000 000
forintot
tartott
alkalmasnak. Értékelte e körben, hogy a felperesnek
édesanyja halála a mai napig fájdalmas trauma, az
édesanya – akinek elvesztése a különélő nagykorú
gyermek számára önmagában is hátrányos –
jelentette az összetartó erőt a családban. Érvelése
szerint a felperes fellebbezésében olyan körülményt,
amely a mérlegelés szempontjait oly módon
módosította volna, hogy annak következményeként a
kártérítés összegének további emelésére adott volna
alapot, nem jelölt meg.
A vagyoni kártérítés körében azt állapította meg a
szakértői vélemény alapján, hogy a felperes
édesanyjának a férje ápolása 2011. április 22-től
valószínűen igen nagymértékű nehézséget okozott
volna, de azt képes lehetett volna elvégezni, míg
2013. október 15. után bizonyosan nem tudta volna
ellátni a férjét. A másodfokú bíróság figyelembe
vette azt a tényt, hogy a szakértői vélemény alapján
meghatározott időkeretben az alperes mulasztására
visszavezethetően az édesanyja helyett a felperes volt
kénytelen az édesapja ápolását és gondozását
elvégezni. Ennek megfelelően nem tartotta
eltúlzottnak a felperes által ezen a címen követelt
összeget.
Emellett úgy foglalt állást, hogy a felperesnek az
alperes jogellenes és felróható magatartására
visszavezethető okból kellett édesapját a saját
háztartásában gondoznia, amely nyilvánvalóan
megnövelte a rezsiköltségeit is, ezért a felperes által

mértéktartóan megjelölt összeget az alperesre
átháríthatónak, indokolt költségnek ítélte.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[19] A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak részbeni
hatályon kívül helyezését, az elsőfokú bíróság
ítéletének megváltoztatását, és a részére járó nem
vagyon kártérítés összegének 5 000 000 forintra és
járulékaira való felemelését kérte.
[20] Megsértett
jogszabályhelyként
a
Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: régi Ptk.) 355. § (4) bekezdését, a
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
(a továbbiakban: régi Pp.) 206. § (1) bekezdését
jelölte meg.
[25] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet hatályában való fenntartását kérte.
A Kúria döntése és jogi indokai
[27] A felülvizsgálati kérelem alapos.
[28] A Kúria a jogerős ítéletet a régi Pp. 270. § (2) és a
275. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem
keretei között, a 272. § (2) bekezdése szerint
megjelölt jogszabálysértések tekintetében vizsgálta
felül.
[29] A régi Pp. 270. § (2) bekezdésének és a 275. § (3),
illetve (4) bekezdéseinek együttes értelmezéséből
következően az eredményes felülvizsgálat alapja
lehet valamely anyagi jogi vagy eljárási
szabálysértés, utóbbi azonban csak akkor, ha annak
az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatása van.
[30] Mivel a felperes felülvizsgálati kérelemében a per fő
tárgya tekintetében kizárólag a nem vagyoni
kártérítés összegére vonatkozó rendelkezést támadta,
ezért a Kúria a perben előterjesztett vagyoni
igényeket nem érintette.
[31] Kiemeli a Kúria: a felülvizsgálati eljárásban már nem
voltak vitatottak a másodfokú bíróság azon
megállapításai, hogy a felperes édesanyja egészségi
állapota ellenére, ha nehezen is, de képes lett volna a
férje ápolására, ellátására, és hogy halálával ezek a
feladatok teljes egészében a felperesre hárultak.
Ennek vagyoni konzekvenciáit a másodfokú bíróság
levonta, így a felülvizsgálati eljárás tárgya az volt,
hogy a felperes édesapja gondozásával rá háruló
többletterhek nem vagyoni hátrányai megfelelően
értékelésre kerültek-e a jogerős ítéletben.
[32] Fentiek alapján a megjelölt jogszabálysértésekre
tekintettel a Kúria azt vizsgálta, hogy a nem vagyoni
kártérítés összegét a másodfokú bíróság a
bizonyítékok felülvizsgálati kérelemben megjelölt
régi Pp. 206. § (3) bekezdésének megfelelő
mérlegelésével határozta-e meg, ezáltal megvalósulte a régi Ptk. 355. § (4) bekezdésébe foglalt teljes
kártérítés elve.
[33] Egyetértett a Kúria a felperes azon hivatkozásával,
hogy az édesanyja elvesztésén kívül egyéb olyan
körülményt is megjelölt, amely a nem vagyoni
kártérítés összegének további emelésére is alapot
adhatott. Ez pedig – a vagyoni károkon túl – az
édesapja gondozásával összefüggésben felmerülő
olyan nem vagyoni hátrányok, amelyekért az alperes
felelősséggel tartozik. A régi Ptk. 355. § (1) és (4)
bekezdése alapján a bíróságnak azt a kárpótlást kell
megállapítania, amely a károsultat ért nem vagyoni
hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez
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szükséges. Ennek meghatározásánál a személyi
sérelem súlya és következményei, a károsodáskor
fennálló ár- és értékviszonyok, valamint a bírói
gyakorlat összehasonlításra alkalmas más ügyekben
hozott döntései mellett tekintettel kell lenni a károsult
egyedi körülményeire is.
[34] A másodfokú bíróság azért emelte fel a felperest
illető nem vagyoni kártérítés összegét, mert az
elsőfokú bíróság helytelenül értékelte az esélyt
kárcsökkentő tényezőként. Egyetért a Kúria a
másodfokú bírósággal abban, hogy mivel az alperes
felróható mulasztása folytán a felperes édesanyja
elvesztette az életben maradás reális esélyét, a
felperes kára a hozzátartozója halála. A hozzátartozó
halálával összefüggésben a felperesnél jelentkező
immateriális sérelmek közül csak a családtag
elvesztését értékelte, nem vette azonban figyelembe
a nem vagyoni hátrányok között, hogy az édesanyja
elvesztésével a felperesre hárult édesapja gondozása.
Ennek a körülménynek nemcsak vagyoni kárként
jelentkező és a másodfokú bíróság által meg is ítélt
költségei voltak, hanem a felperes életvitelére kiható
negatív változások is bekövetkeztek. A felperes
megalapozottan állította, hogy a másodfokú bíróság
nem értékelte párkapcsolata tönkremenését, munkája
elvesztését, életmódja beszűkülését, amelyek okozati
összefüggésben álltak azzal, hogy a káresemény
folytán hosszabb időn keresztül édesanyja helyett
saját otthonában édesapja gondozására kényszerült.
Az ezzel kapcsolatos nem vagyoni hátrányokat a
perben meghallgatott tanúk igazolták, azok
értékelése a nem vagyoni károk körében szükséges.
Ez a másodfokú bíróság részéről elmaradt annak
ellenére, hogy a felperes fellebbezésében erre
kifejezetten hivatkozott. A másodfokú bíróság – bár
felemelte a felperest megillető nem vagyoni
kártérítés összegét – mégsem értékelte – a régi Pp.
206. § (3) bekezdésének megfelelően – a felperes
édesapja ápolásával összefüggésben megváltozott
életkörülményeit,
munkája
elvesztését
és
párkapcsolata megszűnését, ezért sérült a teljes
kártérítés elve. Mindezekre tekintettel a Kúria úgy
ítélte meg, hogy a fenti – nem vitatott – körülmények
figyelembevételével a felperes által követelt
5 000 000 forint az adott esetben nem eltúlzott, ez az
összeg alkalmas a felperest ért nem vagyoni
hátrányok teljes kiegyenlítésére.
[35] A fentiek alapján a Kúria a jogerős ítélet
felülvizsgálati kérelemmel támadott hatályon kívül
helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét ebben a körben
megváltoztatva a felperest megillető nem vagyoni
kártérítés összegét a keresetnek megfelelően
felemelte.
(Kúria Pfv.III.20.730/2021/4.)
A hibás teljesítés miatt a károsultat ért
155
vagyoni hátrány (kár) nem a hiba
kiküszöböléséhez/csökkentéséhez szükséges javítási

költségek tényleges ráfordításával keletkezik, azok a
már előállott vagyoncsökkenést (damnum emergens),
illetve elmaradt vagyoni előnyt (lucrum cessans)
küszöbölik ki, illetve csökkentik [2013. évi V. törvény
(Ptk.) 6:522. § (2) bek. c) pont].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes mint vevő és az alperes mint eladó 2014.
július 25-én adásvételi szerződést kötöttek, melynek
tárgya a perbeli ingatlan 3756/30000 eszmei hányada
volt, amely az ingatlanon emelt 8 lakásos társasház
alapító okirat szerinti tetőtéri II/7. számú lakásának,
P9 számú teremgarázs beállóhelynek és a pinceszinti
9. számú fitneszteremnek felelt meg (a továbbiakban:
ingatlan). A vételár 36 000 000 forint volt (ebből
33 000 000 forint a lakás, 1 000 000 forint a
beállóhely, 2 000 000 forint a fitneszterem ára),
amelyet a felperes az alperesnek megfizetett, majd
2014. augusztus 14-én birtokba lépett.
[2] Az adásvételi szerződés V.1. pontja szerint az eladó
a kivitelezéssel a V. Zrt.-t bízta meg, akit az építési
kivitelezéssel kapcsolatos szavatossági felelősség és
jótállási kötelezettség terhelt. Az V.2. pont
értelmében az eladó a birtokbaadással a vevőre
engedményezte a kivitelezővel szemben fennálló
szavatossági és jótállási igényeit azzal, hogy az
engedményezett igényekért való felelősségét kizárta.
[3] Az ingatlan hirdetése tartalmazta, hogy a
hőszigetelési, akusztikai, illetve energetikai
szempontok
kiemelt
kezeléssel
kerültek
megvalósításra.
[4] Az alperes hibásan teljesített, a hibákat a
kivitelezővel részben kijavíttatta. A fennmaradó
hibajelenségek:
az
ingatlan
nappalijának
időszakonkénti enyhe penészedése, hőhidak
jelenléte, az ingatlan – rendeltetésszerű használatot
meghaladó mértékű – áthallása. A fennmaradó hibák
javítására nem került sor.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[5] A felperes keresetében összesen 11 167 000 forint és
járulékai megfizetésére kérte kötelezni az alperest
annak hibás teljesítése miatt, elsődlegesen kártérítés,
másodlagosan árleszállítás jogcímén. Kártérítésként
a vagyonában beállott értékcsökkenés és az őt ért
vagyoni hátrány kiküszöböléséhez szükséges költség
megtérítésére tartott igényt. A felperes – egyéb, a
felülvizsgálattal már nem érintett hibajelenségek
mellett – hibaként állította a lakás rendeltetésszerű
használatot meghaladó mértékű áthallását.
[6] Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására
irányult. Arra hivatkozott, hogy a hibákat a
kivitelezővel maradéktalanul kijavíttatta, a további
hibás teljesítést vitatja, az igények egyébként is csak
a kivitelezővel szemben érvényesíthetők a szerződés
V.2. pontja értelmében.
Az első- és a másodfokú ítélet
[7] Az elsőfokú bíróság ítéletével 6 265 100 forint
(ebből az áthallással összefüggésben a lentebb
részletezettek szerint: 4 659 700 forint) és járulékai
megfizetésére kötelezte az alperest, ezt meghaladóan
a keresetet elutasította.
[8] A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:157. §-ára alapított
jogi indokolása szerint a felek szerződése fogyasztói
jellegű, mert az alperes vállalkozóként szolgáltatott,
amely körülményre tekintettel a szavatossági
felelősségét nem zárhatta ki, a hibás teljesítés ezért
érdemben vizsgálandó volt.
[9] A beszerzett szakvélemények alapján az elsőfokú
bíróság
az
áthallással
kapcsolatos
hibát
bizonyítottnak ítélte, a hiba okaként a bejárati ajtók
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hibáját, a tetőtéri lakások közötti határoló fal
elégtelen hangszigetelését és önálló kürtős
szellőzőrendszer
helyett
gyűjtőkürtős
szellőzőrendszer létét állapította meg.
A hibát részben ítélte javíthatónak (az áthallásokat
enyhíthetőknek), ennek módjaként a tetőtéri két lakás
bejárati ajtajai cseréjét, a tetőtéri lakások közötti
határoló fal hangszigetelését, a gyűjtőkürtő (minden
lakást érintő) önálló kürtőre cserélését tartotta
indokoltnak. Ezek javítási költségét a következők
szerint határozta meg: 480 000 forint a 2 bejárati ajtó
cseréje, 230 000 forint a fal két oldali
hangszigetelése, 1 400 000 forint a kürtőcsere,
összesen: 2 110 000 forint + áfa = 2 679 700 forint.
Az áthallások miatti értékcsökkenést 1 980 000
forintban állapította meg (a lakás 33 000 000 forint
vételárának 6%-a). Ebben a körben társasházi lakók
tanúvallomásait és szakértői véleményeket (a perben
felhasznált két szakértői vélemény) vett alapul.
Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett
rendelkezését a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 253. § (2)
bekezdése alapján megváltoztatta és a marasztalás
tőkeösszegét 3 853 250 forintra leszállította.
A hibás teljesítésből eredő igény tekintetében
helytállónak ítélte az elsőfokú bíróság álláspontját
abban a kérdésben, hogy a felperes a szavatossági
igényét az alperessel szemben érvényesíthette, nem a
kivitelezővel szemben. Helyesbítve az elsőfokú
bíróság e körben adott indokolását kiemelte, az
adásvételi szerződés V.2. pontját – a Ptk. 6:8. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozati elv szem előtt
tartásával – értelmezve az engedmény tárgya az
eladó alperes és a kivitelező jogviszonyából
származó, és nem az eladó alperes és a vevő felperes
jogviszonyából származó jog volt, aminek
megfelelően az alperes a szavatossági felelősségét az
ő mint eladó és a felperes mint vevő közötti
jogviszonyból származó jog tekintetében nem zárta
ki, amiből következően nem volt jelentősége annak
sem, hogy a szerződés fogyasztói vagy sem.
A másodfokú bíróság
rámutatott: annak
vizsgálatánál, hogy az alperes szolgáltatása a
teljesítéskor megfelelt-e a szerződésben vagy
jogszabályban
megállapított
minőségi
követelményeknek (szerződéses és törvényes
kellékeknek)
figyelembe
kellett
venni
a
kötelezettnek a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira
vonatkozó nyilvános kijelentését is [Ptk. 6:123. § (1)
bekezdés c) pont]. Ez a konkrét esetben a perbeli
társasházban található lakásokra vonatkozó hirdetés
tartalmát is jelenti, ezen belül azt, hogy – egyebek
mellett – az akusztikai szempontok kiemelt
kezeléssel kerültek megvalósításra.
Ebből kiindulva az ingatlan – rendeltetésszerű
használatot meghaladó mértékű – áthallásos voltát
bizonyítottnak ítélte a társasház meghallgatott
lakóinak vallomásával, továbbá az egyik
szakvélemény tartalmával: a szakértő saját
tapasztalásával, a léghang- (beszéd, rádió, TV, hifi)
és lépéshangszigetelés vizsgálatok eredményével,
mely a vonatkozó szabványnak nem felelt meg.
Kiemelte, hogy a szabvány alap- és emelt szintű
akusztikai komforthoz tartozó hangszigetelési
követelményt különböztet meg, a szükséges
minimum értéket társítva ahhoz. Az emelt szintű
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léghang-szigetelés minimum értékeit a felperesi
ingatlanban mért értékek a szakértő által elvégzett 5
vizsgálat közül egy esetben sem, az alapszintű
léghang-szigetelés minimum értékeit pedig az 5
vizsgálat közül kettőben érik el (hálószobák), további
egy esetben kis mértékben elmarad, a maradék két
esetben pedig jelentősen elmarad attól. A lépéshangszigetelés szabvány szerinti alap- és emelt szintű
akusztikai komforthoz társított minimum értékeit a
felperesi ingatlanban mért értékek – a laminált
padlónak is köszönhetően – elérik.
A másodfokú bíróság álláspontja szerint a szakértő
helyesen vette figyelembe a szabvány emelt szintű
akusztikai komforthoz tartozó hangszigetelési
követelményre vonatkozó minimum értékeit, és
helytállóan rögzítette, hogy a hiba oka a tetőtéri
lakások bejárati ajtajainak, a tetőtéri lakások közötti
elválasztó falnak, továbbá a felperesi és az alatta lévő
lakás közötti födémnek az elégtelen hangszigetelése,
továbbá az ún. gyűjtőkürtős szellőzőrendszer léte.
Alaptalannak tekintette ezért az alperes hivatkozását
a hibás teljesítés hiányára.
Kifejtette, hogy a hibás teljesítés objektív
jogkövetkezménye
a
kellékszavatosság
[Ptk. 6:159. § (1) bekezdés], a kellékszavatossági
jogok között prioritást élveznek a természetbeni
orvoslást biztosító jogok (kijavítás és kicserélés) a
pénzbeli orvoslást biztosító jogokkal (árleszállítás,
kötelezett költségére kijavítás vagy kijavíttatás),
illetve a jogviszony felszámolását biztosító joggal
(elállás) szemben [Ptk. 6:159. § (2) bekezdés].
Mindemellett a Ptk. az általános kártérítési
szabályokat (Ptk. 6:142–144. §) a hibás teljesítés
sajátosságait figyelembe vevő szabállyal egészíti ki,
amikor kimondja, hogy a jogosult kártérítés
formájában a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett
ún. tapadókár megtérítését is kérheti a
kellékszavatossági jogok érvényesítésére irányadó
határidőben, feltéve, hogy a természetbeni reparációt
jelentő kellékszavatossági jogok kimerültek [Ptk.
6:174. § (2) bekezdés]. Ez utóbbi feltétel a perbeli
esetben azáltal adott, hogy az alperes eleve vitatta a
hibás teljesítést, tehát a természetbeni reparációt nem
vállalta, amire tekintettel rögzíthetőnek tartotta, hogy
a tapadókár iránti kártérítési igény az ún. második
lépcsős/másodlagos kellékszavatossági jogokkal egy
sorban nyílik meg a jogosult számára.
A másodfokú bíróság kitért arra is, hogy tapadókár
lehet – a perben érvényesítetteknek megfelelően – a
károsult vagyonában beállott értékcsökkenés és a
károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez
szükséges költség [Ptk. 6:144. § (2) bekezdés,
6:522. § (2) bekezdés a) és c) pontok]. Valójában a
kötelezett költségére történő kijavítás/kijavíttatás
iránti – mint másodlagos szavatossági – jog és a
károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez
szükséges költség mint kártérítés azonos (pénzbeli)
reparációt szolgál. Különbség abban mutatkozik
(sajátosan éppen az igényérvényesítés ezen módját
választó felperes hátrányára), hogy az előbbi esetben
a kijavítás/kijavíttatás költségének károkozói
viselése objektív szankció, az utóbbi esetben viszont
a károkozó mentesülhet a kártérítési felelősség alól
(Ptk. 6:142. §), az alperes azonban mentesülésre nem
hivatkozott.
Alaptalannak ítélte azt az alperesi védekezést,
miszerint kártérítés csak akkor lett volna követelhető,
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ha a kijavítás/kijavíttatás költsége a felperesnél már
felmerült volna, továbbá, hogy a javítási költség és az
értékcsökkenés együttes érvényesítése kizárt, hiszen
ez csak abban az esetben igaz, ha a kijavítással az
értékcsökkenés elenyészik. Ez a másodfokú bíróság
megítélése szerint a perbeli esetben nem áll fenn,
tekintve, hogy az értékcsökkenés az ingatlan
áthallásából adódik, amely hibajelenség okának
teljes körű javítása önmagában a felperes perbeli
igénye érvényesítésével nem lehetséges, csakis
valamennyi érintett társasházi tulajdonos együttes
igényérvényesítése útján.
A másodfokú bíróság a kártérítési igényt (a károsult
vagyonában beállott értékcsökkenést és a károsultat
ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges
költséget) az elsőfokú bíróság ítéletében
meghatározotthoz képest részben találta alaposnak.
Az értékcsökkenés kapcsán rámutatott: az elsőfokú
bíróság a felperesi ingatlan értékcsökkenésének
mértékét a lakás 33 000 000 forint összegű
vételárának 6%-ában állapította meg (1 980 000
forint), amely mértéket/összeget az alperes
fellebbezésében nem kifogásolt, hanem csak az
értékcsökkenés és javítási költség együttes
érvényesítését. Az értékcsökkenés mértékét/összegét
ekként a fellebbezési szakban nem vizsgálhatta.
A
kijavítási
költségekkel
összefüggésben
hangsúlyozta, hogy azok nem közvetlenül folynak a
károkozó magatartásból, hanem a károkozó
magatartás és a kár okozati összefüggése közé
beiktatódik egy új, a károkozótól független
mozzanat: a károsult elhatározása a költekezésre,
tehát a költség utóbb tapad a károkozó
magatartáshoz. Ha az elhatározás indokolt – azaz, ha
a
kár
csökkentésére,
kiküszöbölésére,
következményei felszámolására irányul, ugyanakkor
célszerű és észszerű is –, akkor a kártérítési
felelősség fennáll. Fontos azonban, hogy az
elhatározás a károsult kizárólagos döntési jogkörébe
tartozzék, ellenkező esetben a költség nem csupán az
alperes kártérítési felelősségének, hanem más(ok)
elhatározásának/döntésének a függvénye is. A
perbeli esetben ez azt jelenti, hogy az alperesnek a
javítási költséget csak annyiban kell megtérítenie,
amennyiben az a felperes kizárólagos döntési
jogkörén belüli javítás/javíttatás körébe esik, de nem
kell megtérítenie a javítási költségnek azt a részét,
amely más károsult tulajdonosok döntési jogkörébe
esik, így a II/8. számú lakás bejárati ajtaja cseréjének,
a tetőtéri lakások közötti határoló fal II/8. számú
lakás felőli oldala hangszigetelésének és a
gyűjtőkürtő cseréjének a költségeit.
A javítások körét és azok költségét a másodfokú
bíróság a szakvélemény alapján határozta meg: az
alperes javítási költségként megtéríteni köteles a
felperesi ingatlan bejárati ajtaja cseréjének (240 000
forint), a tetőtéri lakások közötti határoló fal felperesi
lakás felőli oldala hangszigetelésének (115 000
forint) és a födémszigetelésnek a költségeit
(1 120 000 forint), azaz mindösszesen 1 475 000
forint + áfa = 1 873 250 forintot, továbbá 1 980 000
forint értékcsökkenést, összesen 3 853 250 forintot.
A másodfokú bíróság kellő szakértelem hiányára
utalva nem foglalt állást arról, hogy a léghangszigetelés vizsgálati eredményeinél a viszonyítási
pontot a konyhára irányadó 46 vagy a nappalira
irányadó 51 mérőszám jelenti-e, mindazonáltal nem
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tartotta logikusnak, hogy egy amerikai konyhás
nappali esetében a nappali funkció teljes mértékben
figyelmen kívül maradjon. E körben a perbeli másik
szakvéleményt sem tekintette támpontnak, mert az
csak
az
alapkövetelménynek
megfelelő
mérőszámokat tartalmazza, de ott is 51 a mérőszám.
A másodfokú bíróság ezért az előbbi szakvéleményre
hagyatkozott, azzal, hogy a nyílászárok méréskori
zárt állapotára a szakértő a 85. sorszámú
beadványában részletes magyarázatot adott, a
szakértői
mérőeszköz
hitelessége
megkérdőjelezésének pedig az alperes nem adta
magyarázatát. Erre tekintettel alaptalannak ítélte az
alperes fellebbezését abban a részében is, miszerint
indítványára új szakértőt kellett volna kirendelni.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[24] A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, elsődlegesen a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezése és a kereset elutasítása,
másodlagosan az elsőfokú bíróság új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítása érdekében.
[25] Megsértett jogszabályhelyként a Pp. 3. § (2) és (3)
bekezdését, a 164. § (1) bekezdését, a 206. § (1)
bekezdését, a 182. § (1)–(3) bekezdéseit, a 253. §
(2)–(3) bekezdését, illetve a Ptk. 6:8. §-át, 6:59. §-át,
6:142. §-át, a 6:144. § (2) bekezdését, 6:202. §-át, a
6:522. § (1) bekezdés a) és c) pontját, valamint a
6:159. § (2) bekezdését és a 6:579. § (1) bekezdését
jelölte meg.
[33] A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős
ítélet hatályában történő fenntartását célozta.
A Kúria döntése és jogi indokai
[34] Az alperes felülvizsgálati kérelmének tartalmára
tekintettel a Kúria elöljáróban rögzíti a felülvizsgálati
eljárás jogi természetét és annak kereteit.
[35] A másodfokú bíróság az eredetileg a kereset tárgyává
tett hibákkal kapcsolatos igények közül már
kizárólag az áthallás hibáival összefüggésben ítélt
meg – összegszerűségében leszállított – kártérítést a
felperes elsődleges keresete alapján, és az alperes
felülvizsgálati kérelme is ennek két tételét (az
értékcsökkenést és az e mellett megítélt javítási
költséget) vitatta, így kizárólag e kártérítési elemek
képezték a felülvizsgálat tárgyát.
[36] A Kúria rámutat arra is, hogy a felülvizsgálati eljárás
rendkívüli perorvoslat, tárgya a jogerős ítélet [Pp.
270. § (1) bekezdés], amelynek jogszabálysértő
voltát a Kúria csak a felülvizsgálati kérelem keretei
között [Pp. 275. § (2) bekezdés] vizsgálhatja.
Lényeges, hogy a Pp. 272. § (2) bekezdése
értelmében a felülvizsgálati kérelem egymással
szorosan összefüggő kötelező tartalmi kellékei a
jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely
megjelölése, valamint annak kifejtése, hogy a fél a
határozat megváltoztatását milyen okból kívánja.
Ezen együttes törvényi feltételeknek a fél akkor tesz
eleget, ha egyrészt a megsértett jogszabályhelyet
konkrétan megjelöli, másrészt a hivatkozott
jogszabálysértést tartalmilag is körülírja, az arra
vonatkozó jogi álláspontját kifejti, vagyis, ha a
jogszabálysértésre való hivatkozása indokait is
ismerteti. Ha a fél a felülvizsgálati kérelmében több,
egymástól elkülönülő jogszabálysértésre hivatkozik,
valamennyi hivatkozásának rendelkeznie kell a fent
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meghatározott tartalmi követelményekkel [1/2016.
(II. 15.) PK vélemény 3., 4. és 6. pontjai].
Mindennek az alperes felülvizsgálati kérelme
szempontjából többirányú jelentősége volt.
Egyfelől: az alperes megsértett jogszabályhelyként
jelölte meg felülvizsgálati kérelme 4. pontjában a Pp.
3. § (2) és (3) bekezdését, e jogszabályhelyhez
kapcsolódóan azonban kérelme kifejtett szöveges
hivatkozást (indokolást) nem tartalmazott, ezért
annak érdemi vizsgálatára nem volt lehetőség.
Másrészről: az alperes a Ptk. 6:159. § (2) bekezdését
(az ún. első- és második lépcsős szavatossági
igényekkel kapcsolatos szabályokat) idézte
felülvizsgálati kérelmének 9. oldalán, ám e
jogszabályhelyhez sem fűzött szöveges indokolást,
továbbá ez a hivatkozása nem volt adekvát azzal,
hogy az eljárt bíróságok a felperes elsődleges
(kártérítés jogcímére alapított) keresetének adtak
(részben) helyt, az eshetőleges kereseti kérelmek
között másodlagos szavatossági igényt nem
vizsgálták, az tehát nem képezte az első- és a
másodfokú eljárás tárgyát, következésképpen a
jogerős ítélet e körben nem lehet jogszabálysértő.
A felperes nem adott elő szöveges indokolást a
„további jogszabályi hivatkozások” körében
megjelölt Pp. 164. § (1) bekezdéséhez és Pp. 182. §
(1)–(3) bekezdéseihez.
Mindezekre
tekintettel
a
fentebb
jelölt
jogszabályhelyek megsértésének vizsgálata nem
képezhette a felülvizsgálat tárgyát, míg az érdemben
vizsgálható hivatkozások kapcsán a Kúria a
felülvizsgálat eredményeként azt állapította meg,
hogy a jogerős ítélet – a felülvizsgálattal támadott
részében – nem jogszabálysértő, így a felülvizsgálati
kérelem alaptalan.
Az eljárt bíróságok jogszabálysértés nélkül foglaltak
állást a felperes aktív perbeli legitimációja
meglétével kapcsolatban. A Kúria egyetért a jogerős
ítélet [16] pontjában foglaltakkal, azokra a Pp. 270. §
(1) bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 254. § (3)
bekezdésére tekintettel, az ott írtak megismétlése
nélkül, csak visszautal. A másodfokú bíróság
indokolásához hozzáfűzi: a szerződés hivatkozott
V.2. pontja értelmében az eladó a vevőre a
„kivitelezővel szemben fennálló szavatossági és
jótállási igényeit” engedményezte azzal, hogy „az
engedményezett igényekért való felelősségét” zárta
ki. A felperes elsődleges keresetében kártérítési
igényt érvényesített. A fenti tartalmú engedményezés
viszont az idézett szövegrész egyértelmű
megfogalmazása
értelmében
kizárólag
a
szavatossági és a jótállási igényekre vonatkozott,
továbbá az alperes felelősségének kizárása is az
„engedményezett igényekre” terjedt ki, azaz
kizárólag a felperes mint vevő szavatossági és
jótállási igényeire. Ezek körébe nem értendő bele a
felperes elsődleges keresete szerinti kártérítési igény,
akkor sem, ha az a szerződés hibás teljesítésével függ
össze, mert ezt az eladó alperes nem engedményezte,
továbbá erről a jogáról a felperes vevő sem mondott
le, márpedig a joglemondás kiterjesztően nem
értelmezhető [Ptk. 6:8. § (3) bekezdés második
mondata]. A jogerős ítélet ezért nem sérti a Ptk. 6:8.
§-át, 6:59. §-át és 6:202. §-át.
Az alperes felülvizsgálati kérelmében nem
hivatkozott
jogszabálysértésre
sem
a
szerződésszegés (Ptk. 6:137. §), sem a hibás teljesítés

[44]

[45]

[46]
[47]

(Ptk. 6:157. §), sem az elsődleges kereseti jogcíme
tekintetében adekvát Ptk. 6:174. § [Kártérítés
kellékhibás teljesítés esetén] kapcsán, az említett
jogszabályhelyeket mint megsértett normákat nem is
hívta fel felülvizsgálati kérelmében, ezért a hibás
teljesítéssel kapcsolatos érveit e hiányok
figyelembevételével lehetett megítélni. A felperes
keresetének elsődleges, kártérítési jogcímére
figyelemmel a Kúria hangsúlyozza, hogy a jogalkotó
a Ptk.-ban – az 1959. évi Ptk. deliktuális és
kontraktuális kártérítési felelősségi rendszerétől
eltérően – alapvetően elhatárolta egymástól e két
kártérítési
felelősségi
alakzatot,
és
a
szerződésszegéssel
kapcsolatos
kártérítési
szabályokat objektivizált felelősségi alapra helyezte.
Ennek jelentősége a perbeli esetben abban áll, hogy
az alperes a kártérítési felelősség alóli kimentést nem
bizonyított, arra a per során és felülvizsgálati
kérelmében sem hivatkozott.
A jogerős ítéletben megítélt értékcsökkenés kapcsán
az alperes azzal érvelt, hogy fellebbezése a kereset
(teljes) elutasítására, így az az értékcsökkenésre is
irányult. A Kúria ezzel összefüggésben arra mutat rá,
hogy az ügyben irányadó (1952. évi) Pp. 235. § (1)
bekezdése értelmében a fellebbezésben – egyebek
mellett – meg kell jelölni azt, hogy a fél a határozat
megváltoztatását mennyiben és milyen okból
kívánja. Az e perrendtartás hatálya alá tartozó
fellebbezéseknek tehát szükségképpeni tartalmi
eleme a fellebbezés indokolása. A felperes által az
elsőfokú ítélet ellen 14. sorszám alatt benyújtott
fellebbezés pedig e tekintetben indokolást nem,
illetve csak a másodfokú bíróság jogerős ítéletének
[23] pontjában foglaltak szerint tartalmazott, annak a
javítási költséggel együttes érvényesíthetőségét
kifogásolva.
Azzal összefüggésben, hogy a másodfokú bíróság a
fellebbezési keretek [Pp. 253. § (3) bekezdés]
megsértésével állapította-e meg, hogy az áthallás
kapcsán az alapszintű követelmények helyett – az
ingatlanközvetítő általi hirdetés tartalmára tekintettel
– a fokozott követelményeket kellett (lehetett)
figyelembe venni, a Kúria kiemeli, hogy ennek mint
eljárási szabálysértésnek akkor lenne az ügy
érdemére kiható következménye, ha a másodfokú
bíróság e körben az elsőfokú bíróság által megítéltnél
magasabb marasztalási összeget állapított volna meg
az alperes terhére. Erre azonban sem az
értékcsökkenés, sem a javítási költség tekintetében
nem került sor, mert a másodfokú bíróság a kereset
érdemét tekintve az elsőfokú bíróság által az
alapszintű
követelményekhez
igazított
összegszerűségeket vette alapul (a javítási költség
tekintetében helytállóan korrigálva azokat a perbeli
lakást érintő tételekre). Ebből kifolyólag a jogerős
ítélet az ügy érdemét kihatóan nem sért eljárási
szabályt sem, amiből következően nem állapítható
meg a Pp. 206. § (1) bekezdésének sérelme sem.
Téves az alperes felülvizsgálati érvelése az
értékcsökkenés
melletti
kijavítási
költség
érvényesíthetőségének kizártságával kapcsolatban.
A Ptk. 6:522. § (2) bekezdésének a), b) és c)
pontjaiban felsorolt – a kártérítési kötelezettség
terjedelmét
meghatározó
–
kárelemek
érvényesíthetősége nem zárja ki egymást, így a
károsult vagyonában beállott értékcsökkenés
[6:522. § (2) bekezdés a) pont] és a károsultat ért
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vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges
költség [6:522. § (2) bekezdés c) pont] egymás
mellett is érvényesíthetőek. Nincs peradat arra nézve
– ilyenre az alperes sem hivatkozott –, hogy a perbeli
lakás áthallási hibájának a jogerős ítélet szerinti (csak
a felperesi lakást érintő) javítása esetén (után) nem
marad fenn értékcsökkenés, figyelemmel arra is,
hogy – a józan ész (Alaptörvény 28. cikk) szerinti
meggondolás alapján – a felperesi lakásban történő
javítások
az
áthallást
előidéző
okoknak
nyilvánvalóan csak egy részét küszöbölhetik ki.
Megalapozatlan ezért az alperes érvelése arra nézve,
hogy a perbeli esetben az értékcsökkenés és a
kijavítási költség együttesen ne lenne érvényesíthető.
Megjegyzendő továbbá, hogy az alperes jogalap
nélküli gazdagodásra történt hivatkozása ugyanezen
okból nem értelmezhető.
Az alperesnek a Nagykommentár általa idézett
részére és a Magyar Jogban megjelent cikkből
levezetett álláspontjára épített hivatkozása is
alaptalan.
A Nagykommentár alperes által idézett része éppen
– és kizárólag – a Ptk. 6:522. § (2) bekezdésének a)
és c) pontjai szerinti kárelemek szoros
összefüggésére mutat rá, amivel ellentétes
megállapítást a jogerős ítélet nem tartalmaz.
A hivatkozott cikkből idézett szövegrészt –
kiragadva a teljes szövegösszefüggésből – az alperes
téves interpretációval vélte a felülvizsgálati
álláspontja alátámasztására alkalmasnak. A felhívott
cikk („A kárfogalom polgári jogi és büntető jogi
kapcsolódási pontjai”) idézett 4. pontjában ugyanis a
polgári jogi és a büntetőjogi kárfogalom tartalmi
összevetése jelenik meg. Ezzel kapcsolatban –
kiindulva és utalva a 1959. évi Ptk. 355. § (1)
bekezdésének generális kárfogalmából – a szerző a
Ptk.
6:522.
§-ában,
illetve
a
Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)
459. § (1) bekezdésének 16. és 17. pontjaiban
definiált kárfogalmakat veti összes, és ezzel
összefüggésben mutat rá, hogy az utóbbi „kizárólag
az értékcsökkenést (damnum emergens), míg a
vagyoni hátrány az értékcsökkenést és az elmaradt
vagyoni előnyt (lucrum cessans) tartalmazza. Nem
része a büntetőjogi kárfogalomnak a károsultat ért
vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges
költségek [Ptk. 6:522. § (2) bekezdés c) pont]. E
kártétel alatt azt értjük, ha a káresemény
bekövetkeztét követően a károsult a saját
elhatározásából eszközöl kiadásokat abból a célból,
hogy a vagyoni hátrány növekedését elkerülje vagy
csökkentse.”
Ebből a megfogalmazásból azonban nem következik
az az alperes általi értelmezés, amely a Ptk. 6:522. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti „a károsultat ért
vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges
költségek” kárelemet – indokolatlan szűkítő
értelmezés útján – a károsult által már „eszközölt”
kiadásokkal azonosítja.
A hibás teljesítés miatt a károsultat ért vagyoni
hátrány
(kár)
nem
a
hiba
kiküszöböléséhez/csökkentéséhez szükséges javítási
költségek tényleges ráfordításával keletkezik, azok a
már
előállott
vagyoncsökkenést
(damnum
emergens), illetve elmaradt vagyoni előnyt (lucrum
cessans) küszöbölik ki, illetve csökkentik. Erre
tekintettel alaptalan a kár bekövetkeztének, illetve
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kiküszöbölésének (csökkentésének) alperes általi
összemosása. A kártérítés alapvető funkciója a
reparáció, amely teljesen független attól, hogy a
károsult egyáltalán volt-e/van-e/lehetett-e abban az
anyagi helyzetben, hogy kijavítsa/kijavíttassa a hibát,
ezzel megszüntetve vagy csökkentve a kárt. Az
alperesi hivatkozásból kiindulva számos esetben
elesne
a
károsult
a
kártérítési
igénye
érvényesítésének lehetőségétől, ha kizárólag a „már
eszközölt” kiadások megtérítését kérhetné. Ehhez
csupán megjegyzésként fűzi hozzá a Kúria: a
károsult semmilyen jogszabály alapján nem köteles a
kijavításra kártérítésként kapott összeget (pénzt)
ténylegesen is a javításra költeni, tekintettel arra,
hogy azzal – mint tulajdonával – szabadon
rendelkezhet. Erre tekintettel a jogerős ítélet a Ptk.
6:522. § (2) bekezdését sem sérti.
[53] A kifejtettek okán a Kúria a nem jogszabálysértő
jogerős ítéletet – a felülvizsgálattal támadott
részében hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.V.20.490/2021/8.)
I. A másodfokú bíróság eljárása akkor felel
156
meg az Alaptörvény 28. cikke szerinti
értelmezési követelménynek, ha a bíróság a fellebbező

fél által előadott kérelmet a tartalma szerint, a
fellebbezés előterjesztésével elérni kívánt célnak
megfelelően veszi figyelembe.
II. A másodfokú eljárásban csak olyan semmisségi ok
észlelhető hivatalból, amelyet az elsőfokú bíróság nem
észlelt. Ha ugyanis az elsőfokú bíróság az ítéletében az
adott semmisségi okkal már foglalkozott, és döntését a
fél fellebbezéssel nem támadta, a fellebbezési kérelem
és ellenkérelem korlátaiba ütközne, illetve a
rendelkezési elvet sértené, ha a másodfokú bíróság erre
vonatkozóan más döntést hozhatna.
III. A kötelezett a kötbérfelelősség alól csak akkor
mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést az
ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta,
amely a szerződéskötéskor nem volt előre látható, és
nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy
a kárt elhárítsa. E feltételek konjunktívak, azaz a
mentesüléshez mindegyikük egyidejű fennállta
szükséges, megfordítva: egyik feltétel hiánya
önmagában kizárja a mentesülést [2016. évi CXXX.
törvény (Pp.) 110. § (3) bek., 369. § (1) bek., (3) bek. c),
e) pont, 370. § (1) bek., 371. § (1) bek. a), b), d) pont;
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:142. §, 6:186. § (1) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes ajánlatkérőként nyílt közbeszerzési
eljárást folytatott le. A képviseletében eljáró S. Zrt.
mint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
kiegészítő tájékoztatás keretében 2019. március 21én az M. termékek felhasználási engedélyének
kedvezményes (GOV) beszerzésével kapcsolatos
kérdésre úgy nyilatkozott, hogy a felperes nem
tartozik a kormányzati kedvezményes körbe. A
közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában
beérkezett előzetes vitarendezési kérelemre a
szaktanácsadó 2019. március 25-én azt javasolta,
hogy az ajánlatkérő módosítsa a közbeszerzési kiírást
és a dokumentációkat, figyelemmel a kiegészítő
tájékoztatásban tett nyilatkozatra úgy, hogy a
beszerezni kívánt M. licenctermékek egyike sem
lehet kormányzati (GOV) licenc.
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[2] A felperes módosította a közbeszerzési eljárás
második részére vonatkozó műszaki leírást, a
szoftverek meghatározásából törölte a GOVspecifikációt. A módosításról korrigendumhirdetmény került feladásra, amely annak
megjelenését követően vált elérhetővé. A módosítás
az ajánlattételi határidőt 2019. április 12. napjának
10:00 órájáig meghosszabbította.
[3] Az egyetlen ajánlattevő az alperes volt, aki 315 db
szoftver GOV-licenc eladására tett ajánlatot összesen
34 927 177 forint összegben.
[4] A felperes a közbeszerzési eljárás bírálati
szakaszában indokolást kért az alperestől, miután a
benyújtott tételes műszaki és árajánlatban GOVspecifikáció szerepelt, holott az a 2019. március 25én kiadott módosítással az ajánlati táblázatból
kikerült, mert az ajánlatkérő nem jogosult
kormányzati kedvezményre. Az alperes belföldi
disztribútora, az I. M. M. Kft. az alperes felhívására
2019. április 30. napján e-mailben úgy nyilatkozott,
hogy a felperes jogosult az alperes által megjelölt
GOV-licencek
megvásárlására.
Az
alperes
válaszként ezt a tájékoztató e-mailt küldte meg a
felperesnek.
[5] A felperes az alperest hirdette ki az eljárás
nyerteseként.
[6] A felperes, mint vevő és az alperes, mint eladó között
2019. június 5-én létrejött a szerződés az ajánlattételi
dokumentációban
meghatározott
műszaki
specifikációnak
megfelelő
szoftverelemek
beszerzésére és üzembe helyezésére. A felek a
teljesítési határidőt valamennyi szolgáltatási elem
teljesítése tekintetében egy napban, a vételárat
34 927 177 forint + áfa, azaz bruttó 44 357 517
forintban határozták meg.
[7] A szerződés 7.1. pontja szerint meghiúsulás és/vagy
késedelmes teljesítés esetén, amennyiben az eladó
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést,
kötbért köteles fizetni. A kötbér alapja a szerződés
nettó ellenértéke. A 7.3. pont alapján a szerződésnek
az eladó érdekkörében felmerült lehetetlenülése, a
teljesítés megtagadása, a harminc napot meghaladó
eladói késedelem, valamint a szerződés eladó általi
felmondása esetén, továbbá, ha a vevő az eladó
szerződésszegő magatartása miatt azonnali hatállyal
felmondja a szerződést, az eladót meghiúsulási
kötbér fizetési kötelezettség terheli. Az eladó nem
köteles meghiúsulási kötbért fizetni, ha a vevő
szerződésszegése okán kénytelen a szerződést
felmondani. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott
részre vonatkozó teljes nettó szerződéses összérték
30%-a. A szerződés 7.4. pontja alapján a vevő a
kötbért kiszámlázza, és az eladó köteles azt a számla
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
megfizetni.
[8] Az alperes 2019. június 6-án akadályközlést küldött
a felperesnek, amelyben arra hivatkozott, hogy a
szállítandó szoftverek gyártója az eddig megszokott
megrendelési rendet a magyarországi visszaélések
miatt megszigorította, emiatt az egynapos határidő
maximum 72 órával meghosszabbodik. Az alperes
ezt követően sem tett eleget az adásvételi
szerződésben foglalt kötelezettségének. A felek
között számos üzenetváltásra került sor, a felperes
teljesítésre szólította fel az alperest. Az alperes 2019
augusztusában arról tájékoztatta a felperest, hogy az
M. nem tartja megfelelőnek a felperes tekintetében
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korábban a disztribútor által visszaigazolt GOVjogosultságot, ezért csak normál (commercial)
licencek szállítását tudja biztosítani a felperes
részére. A peres felek közötti ezt követő egyeztetés is
eredménytelenül zárult.
[9] A felperes a 2019. szeptember 25-én kelt levelében a
kötelezett
késedelme
miatti
érdekmúlásra
figyelemmel a szerződéstől elállt, és felhívta az
alperest 10 478 153 forint meghiúsulási kötbér 30
napon belül történő megfizetésére. A felszólító
levelet az alperes 2019. október 1. napján átvette, az
igényelt kötbért azonban nem fizette meg.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[10] A felperes keresetében 10 478 153 forint
meghiúsulási kötbér és járulékai megfizetésére kérte
kötelezni az alperest. Kérelme jogalapját a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésében és
6:155. § (1) bekezdésében jelölte meg, valamint utalt
az adásvételi szerződés 7.1. és 7.3. pontjára.
[11] Érvelése értelmében az alperes az adásvételi
szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette,
az elállás napjáig 111 nap késedelembe esett, azt nem
mentette ki, az adásvételi szerződés érvényes és
hatályos, amelytől jogszerűen állt el, ezért a
meghiúsulási kötbérre szerződésszerűen tart igényt.
Hangsúlyozta, több alkalommal felhívta az alperes
figyelmét arra, hogy GOV-kedvezményre nem
jogosult, azonban az alperes beszállítója által tett
nyilatkozatot elfogadta, a nyilatkozat tartalmáért az
alperest mint ajánlattevőt terheli felelősség.
[12] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte.
[13] Arra hivatkozott, hogy a felperes a meghiúsulási
kötbér vonatkozásában számlát nem állított ki, ezért
e tekintetben késedelembe nem esett, a felperes
követelési joga nem nyílt meg, a felperes késedelmi
kamatot sem követelhet.
[14] Az alperes az adásvételi szerződés érvénytelenségére
hivatkozott, elsődlegesen a Ptk. 6:107. § (1)
bekezdése alapján, utalva arra, hogy a felperes nem
minősült kormányzati szervnek, ezért GOV-licencre
nem volt jogosult, a felek tehát lehetetlen
szolgáltatásra kötöttek szerződést. Másodlagosan a
Ptk. 6:96. §-a alapján a szerződés jóerkölcsbe
ütközés miatti érvénytelenségét állította amiatt, hogy
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 73. § (2) bekezdése alapján az
ajánlata érvénytelen volt, mert teljesíthetetlen
feltételt tartalmazott, ennek ellenére a felperes az
eljárást nem érvénytelenítette. Kifejtette, hogy
amennyiben a felperes a Kbt. rendelkezései szerint
járt volna el, az eljárásnak nem lehetett volna
nyertese. Előadta, a felperes nem hívta fel a figyelmét
arra, hogy az M. M. Kft. tájékoztatása miatt
tévedésben van. A felperes mindvégig abban a hitben
tartotta, hogy részére GOV-licenc szállítható, ezért a
felperes eljárása nyilvánvalóan sérti az általános
erkölcsi normákat, társadalmilag elítélendő,
tisztességtelen és elfogadhatatlan.
[15] Az alperes ezeken túlmenően az adásvételi
szerződést kifogás útján megtámadta a Ptk. 6:91. §
(1) bekezdése, másodlagosan a 6:90. § (1) bekezdése
alapján. Indokolása értelmében a felperes szándékos
magatartásával őt kifejezetten megtévesztette, illetve
a GOV-jogosultság fennállása – mint lényeges

Polgári Szakág
körülmény – tekintetében a szerződés megkötésekor
ő tévedésben volt, amit az M. M. Kft. levele igazol.
[16] Arra is hivatkozott, hogy a szerződésszegésért nem
felelős, a kialakult helyzetről a felperest tájékoztatta,
a késedelmét kimentette. A licencszállítás
előkészítése körében kellő gondossággal járt el,
tisztázta az M. M. Kft.-vel a licencek szállíthatóságát,
a GOV-jogosultságot. Nem terheli felelősség azért,
mert az M. M. Kft. a felperes számára a GOVlicenceket nem biztosította.
[17] A felperes az érvénytelenségi kifogásokat
alaptalannak tartotta. Vitatta, hogy az adásvételi
szerződés lehetetlen szolgáltatásra irányult, illetve
jóerkölcsbe ütközött volna. Rámutatott, hogy az
alperes a szerződés megtámadása körében nem jelölt
meg konkrét megtévesztő magatartást, illetve, hogy
tévedése miben állt. Előadta, hogy a részéről nem
valósult meg a megtévesztés, míg a jogosultság
fennállása vonatkozásában az alperes tévedésben
nem lehetett.
Az első- és a másodfokú ítélet
[18] Az elsőfokú bíróság ítéletében a keresetet
elutasította.
[19] Határozatának indokolása szerint a számla hiánya
nem jelenti azt, hogy a felperes a meghiúsulási
kötbérigényéről lemondott, a számla kibocsátásának
legfeljebb a kötbérkövetelés esedékessége, illetőleg a
késedelembeesés időpontja szempontjából van
jelentősége.
[20] Az alperes érvénytelenségi kifogásait alaptalannak
ítélte. Kifejtette, az adásvételi szerződés nem
minősül semmisnek arra figyelemmel, hogy az
alperes azért nem tudott szerződésszerűen teljesíteni,
mert a felperes GOV-licencre nem volt jogosult. Az
adásvételi szerződés nem sérti a társadalom általános
értékítéletét, az általánosan elfogadott erkölcsi
normákat, ezért nem minősül jóerkölcsbe ütközőnek.
Az alperes részéről a tévedés sem volt
megállapítható, hiszen a felperes több esetben
nyilvánvalóvá
tette,
hogy
kormányzati
kedvezményre nem jogosult, így az alperes saját
kockázatára kötötte meg a szerződést. Ugyanezen
okból a felperes részéről a megtévesztés mint
szándékos, célzatos magatartás sem állapítható meg.
[21] Úgy ítélte meg, hogy az alperes a közbeszerzési
eljárásban érvénytelen ajánlatot tett, mert ajánlata
nem felelt meg a közbeszerzési eljárás kiírásában és
a
közbeszerzési
dokumentációban
előírt
követelményeknek. Ennek ellenére a felperes a Kbt.
75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást nem
nyilvánította eredménytelenné, ezért a felperes saját
felróható magatartására, előnyök szerzése érdekében
nem hivatkozhat, így az alperessel szemben
kötbérigényt nem érvényesíthet.
[22] A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság – az alperes csatlakozó fellebbezését Gf.5.
sorszámú jogerős végzésében visszautasítva – az
elsőfokú bíróság ítéletét a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 383. § (2) és (3) bekezdése alapján a per főtárgya
tekintetében részben és akként változtatta meg, hogy
kötelezte az alperest 10 478 153 forint és ennek
2019. november 7. napjától a kifizetés napjáig járó
minden naptári félév teljes idejére az érintett naptári
félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8
százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamata
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megfizetésére, egyebekben az elsőfokú ítéletet
helybenhagyta.
Határozatának indokolásában rögzítette: a felperes
fellebbezésében azzal az állításával, hogy az
elsőfokú bíróságnak nem volt hatásköre a
közbeszerzési eljárás vizsgálatára, illetve, hogy a
helyes tényekből helytelen jogi következtetést vont
le, a másodfokú bíróság felülvizsgálati jogkörét a Pp.
369. § (1) és (3) bekezdés c) pontjára alapította.
Rámutatott, hogy a felperes a 2019. június 5-én
létrejött és általa érvényesnek tekintett adásvételi
szerződés alapján érvényesítette kötbérigényét. Az
alperes érdemi ellenkérelmében egyebek mellett több
jogcímen – közöttük a jóerkölcsbe ütközés jogcímén
– a szerződés érvénytelenségére is hivatkozott,
amelyet azzal kívánt alátámasztani, hogy a felperes a
közbeszerzési eljárás szabályait nem tartotta be,
amikor érvénytelen ajánlata miatt nem állapította
meg az eljárás eredménytelenségét. Az elsőfokú
bíróság az adásvételi szerződés érvénytelenségét
jóerkölcsbe ütközés címén nem állapította meg,
azonban a Ptk. 1:4. § (2) bekezdésében deklarált
jogelv alapján elutasította a keresetet, a felperes
felróható magatartásaként értékelve, hogy annak
ellenére nem nyilvánította a Kbt. 75. § (1) bekezdés
b) pontja alapján az eljárást eredménytelenné, hogy
az alperes ajánlata nem felelt meg a közbeszerzési
eljárás
kiírásában
és
a
közbeszerzési
dokumentumokban foglaltaknak.
A másodfokú bíróság indokolása értelmében a Kbt.
145. § (2) bekezdése alapján egyebek mellett a
közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok
megsértése miatt indult eljárás lefolytatása a
közbeszerzési eljárás tekintetében a Közbeszerzési
Döntőbizottság hatáskörébe tartozik. A Kbt. 145. §
(3a) bekezdése szerint a 137. § (1) bekezdése alapján
a szerződés semmisségének megállapítására szintén
a Közbeszerzési Döntőbizottságnak van hatásköre.
Ugyanakkor a Kbt. 144. § (2) bekezdése egyebek
mellett azt is rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárással,
a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződéssel és ezek módosításával vagy
teljesítésével kapcsolatos polgári jogi igények
elbírálása – a 145. § (3a) bekezdésben foglalt
kivétellel – a bíróság hatáskörébe tartozik.
Az előbbi jogszabályhelyek egybevetéséből az a
következtetés vonható le, hogy önmagában a
közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok
megsértése miatti eljárás a Közbeszerzési
Döntőbizottság hatáskörébe tartozik, kivéve a
közbeszerzési eljárással és az az alapján megkötött
szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igények
elbírálását. Ezt a megállapítást erősíti a Kbt. 137. §
(4) bekezdése is, miszerint a Kbt. rendelkezései nem
zárják ki a Ptk. 6:95. § alkalmazását a
közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó jogszabályokba ütköző módon megkötött
szerződés
semmisségének
megállapítása
tekintetében.
A másodfokú bíróság kiemelte, hogy az alperes az
adásvételi szerződés jóerkölcsbe ütközés miatti
érvénytelensége
tekintetében
hivatkozott
a
közbeszerzési eljárás jogszabályba ütközésére, az
elsőfokú bíróság azonban a jóerkölcsbe ütközés
körében e körülményeket nem vizsgálta. Az alperes
az ítélet ellen fellebbezést nem nyújtott be, nem tette
kifogás tárgyává, hogy az elsőfokú bíróság az
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adásvételi szerződés jóerkölcsbe ütközés miatti
érvénytelenség körében a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó jogszabályok megsértését nem értékelte,
továbbá nem hivatkozott a Ptk. 6:95. §-ban megjelölt
tilos szerződésre, ezért a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó jogszabályok megsértésének vizsgálata
nem kapcsolódott az alperes által érvényesített
polgári jogi igények elbírálásához. Önmagában a
közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok
megsértésére miatt indult eljárás lefolytatása viszont
a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe
tartozik, amint arra a felperes helyesen hivatkozott.
Az elsőfokú bíróság az erre vonatkozó polgári jogi
igény érvényesítése nélkül a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó
jogszabályok
megsértését
nem
vizsgálhatta, erre hatásköre nem volt.
Hangsúlyozta, hogy az elsőfokú bíróság a szerződés
érvénytelenségét nem állapította meg, a szerződést
érvényesnek ítélte, kizárólag a már említett jogelv
alapján foglalt akként állást, hogy a felperest az általa
érvényesített követelés nem illeti meg. Miután a
felperes az alperes szerződésszegésére – azaz az
alperes felróható magatartására – hivatkozással
érvényesített kötbérigényt, ezt a Ptk. 1:4. § (3)
bekezdése alapján megtehette abban az esetben is, ha
esetlegesen maga is felróhatóan járt el.
A másodfokú bíróság felhívta a Ptk. 6:186. § (1)
bekezdését és rögzítette: a felek az adásvételi
szerződésben érvényes kötbérkikötést tettek, a 7.3.
pontban – egyebek mellett arra az esetre, ha az eladó
30 napot meghaladó késedelembe esik – a teljes nettó
szerződéses érték 30%-át kitevő meghiúsulási
kötbért kötöttek ki. A szerződéses teljesítési határidő
1 nap volt, ezen a napon az alperes akadályközlést
jelentett be, amivel a határidő 72 órával
meghosszabbodott. Az alperes 2019. június 9. napját
követően sem teljesített, így harminc napot
meghaladó késedelembe esett, a meghiúsulási kötbér
fizetési kötelezettség bekövetkezett, a felperes
jogszerűen tartott igényt a kötbérre.
Kiemelte, hogy a kötbérfizetési kötelezettség alóli
mentesüléshez az alperesnek a szerződésszegését,
azaz a késedelmét kellett kimentenie. Csak akkor
mentesülhetett,
ha
bizonyítja,
hogy
a
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, előre
nem látható és elháríthatatlan körülmény okozta.
Rámutatott, az alperes a kimentés körében kizárólag
arra hivatkozott, hogy az M. M. Kft. a felperes
tekintetében a GOV-licenceket nem biztosította.
A mentesülési feltételek körében a másodfokú
bíróság hangsúlyozta: az ellenőrzési körön kívül eső
mentesülési ok megfogalmazása a felelősség többi
eleméhez hasonlóan absztrakt, amit a jogalkotói
szándék szerint objektív mércével és nem
felróhatósági alapon kell megközelíteni. Az
ellenőrzési körön kívüli fordulat a jogalkotói
törekvés fényében helyesen a vis maior tartalmi
elemeként értelmezendő. A szerződésszegésért való
felelősség alóli kimentés feltételrendszere a fokozott
veszéllyel járó tevékenységgel okozott károkért való
felelősség kimentési feltételeihez áll közel és az a
„belső” vis maior esetében nem teszi lehetővé a
felelősség alóli mentesülést. Önmagában az, hogy a
szerződésszegő fél az adott körülményt nem képes
befolyásolni, illetve nem képes arra hatást
gyakorolni, nem eredményezi azt, hogy a körülményt
ellenőrzési körön kívül esőnek kell tekinteni. Ebből

következően ellenőrzési körbe eső lehet az olyan
belső objektív körülmény is, amely a szerződésszegő
által nem volt befolyásolható és amely a gondos
ellenőrzéssel sem volt elhárítható.
[32] A másodfokú bíróság megítélése szerint az a
körülmény, hogy az M. M. Kft. a felperes személyére
figyelemmel az alperes számára a GOV-licenceket
nem biztosította, nem tekinthető az alperes
ellenőrzési körén kívül eső körülménynek, ezért az
alperes a kötbérfelelősség alól nem mentesült, amire
tekintettel köteles a kereseti kérelemnek megfelelő
meghiúsulási kötbér megfizetésére.
[33] A felperes az adásvételi szerződés 7.4. pontja
ellenére a meghiúsulási kötbérről számlát nem állított
ki. A számlaadási kötelezettség elmulasztása a Ptk.
6:150. § (1) bekezdése szerint a felperes közbenső
szerződésszegésének minősül, ami a Ptk. 6:150. § (2)
bekezdése alapján kizárja az alperes késedelmét.
Ilyen esetben a jogosult csak a keresetindítástól
számított késedelmi kamatokra tarthat igényt (EBH
2010.2128.). Miután a fizetési meghagyás
benyújtására 2019. november 7-én került sor, ezért az
alperes ettől az időponttól köteles a meghiúsulási
kötbér után késedelmi kamatot fizetni a Ptk. 6:155. §
(1) bekezdése alapján, míg ezt meghaladóan a kereset
elutasításának volt helye, ezért e tekintetben az
elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság
helybenhagyta.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[34] A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, elsődlegesen a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezése és – kérelmének tartalmát
tekintve – az elsőfokú ítélet helybenhagyása,
másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítása érdekében. Megsértett
jogszabályhelyként a Pp. 369. § (1) bekezdését és a
(3) bekezdés c) és e) pontját, a 370. § (1) bekezdését,
a 371. § (1) bekezdésének a), b) és d) pontjait,
a 346. § (4) és (5) bekezdését, a 263. § (1) bekezdését
és a 383. § (3) bekezdését, a Ptk. 1:4. § (3)
bekezdését, a 6:186. § (1) bekezdését, a 6:88. § (1)
bekezdését és a 6:107. § (1) bekezdését jelölte meg,
hivatkozott az Alaptörvény 28. cikkének sérelmére
is. Állította továbbá, hogy a jogerős ítélet eltér az
általa megjelölt kúriai határozatoktól, jogegységi
határozattól, illetve kollégiumi véleménytől.
[45] A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős
ítélet hatályában történő fenntartását célozta.
A Kúria döntése és jogi indokai
[46] A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
[47] A felülvizsgálat eredményeként a Kúria azt
állapította meg, hogy a jogerős ítélet a felülvizsgálati
kérelemben megjelölt és az alábbiak szerint
érdemben vizsgálható hivatkozásokra tekintettel nem
jogszabálysértő.
[48] Az alperes felülvizsgálati érvelése három érdemi
témakört érintett. Egyrészről azt, hogy a másodfokú
bíróság megsértette a fellebbezési eljárás kereteit,
mert
felülbírálati
jogkörén
túlterjeszkedve,
önkényesen járt el; olyan tartalmú fellebbezést bírált
el, amelyet a felperes nem terjesztett elő, illetve
ehhez kapcsolódóan a felülbírálati jogkörébe nem
tartozó kérdést vizsgált. Másrészről sérelmezte, hogy
a másodfokú bíróság nem vizsgálta hivatalból az
általa hivatkozott semmisségi okok fennálltát.
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Harmadsorban
a
kötbérfelelősség
alóli
mentesülésével kapcsolatos jogerős ítéleti indokolást
vitatta, állítva azt, hogy mentesülése fennáll, mert a
perbeli szerződés teljesítését ellenőrzési körén kívüli
ok akadályozta, így jogszabálysértő a másodfokú
bíróságnak az az álláspontja, miszerint az általa
hivatkozott körülmény az ún. belső vis maior körébe
tartozna.
A másodfokú bíróság nem sértett eljárási szabályt a
felperes fellebbezésének elbírálásakor. E körben
annyiban helytálló az alperes felülvizsgálati
hivatkozása, hogy a felperes fellebbezésében
elsősorban valóban azért támadta az elsőfokú ítéletet,
mert – tévesen – úgy értelmezte azt, mint amelyben
az elsőfokú bíróság a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződést érvénytelennek
találta és erre tekintettel utasította el a keresetet.
Tényszerű az is, hogy a felperes ehhez kapcsolódóan
jelölte meg jogszabályi hivatkozásait is a Kbt. és a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv.
(Kp.) egyes rendelkezéseinek felhívásával.
A Kúria rámutat azonban arra, hogy a fentieken
túlmenően a felperes fellebbezésében egyrészről
kifejezetten megjelölte a Ptk. 6:58. §-át, azaz
követelése anyagi jogi alapjaként a felek közötti
szerződést, az abból eredő jogokat és kötelezettségeket, másrészről azt is állította – egyezően az
elsőfokú eljárás során az alperes érvénytelenségi
kifogásait vitató álláspontjával –, hogy a szerződés
érvényes és hatályos, erre tekintettel pedig arra
hivatkozott, hogy az alperes „a pacta sunt servanda
jogszabályban rögzített elv alapján köteles a petitum
szerinti kötbér megfizetésére, vagyis az elsőfokú
bíróság felperes keresetét tévesen utasította el”,
amely hivatkozásaival adekvát – az elsőfokú ítélet
megváltoztatását, és alperes keresete szerinti
marasztalását célzó – konkrét fellebbezési kérelmet
terjesztett elő.
E mellett a felperes fellebbezésének 2. oldal
negyedik bekezdésében – tartalmát tekintve
[Pp. 110. § (3) bekezdés] – kifejezetten a
kötbérfelelősség alóli mentesüléssel [Ptk. 6:186. §
(1) bekezdés] kapcsolatos indokait fejtette ki, amikor
az alperes mindvégig kockázatosnak tartott üzleti
döntését, annak rossz (azaz a vállalt teljesítés
elmaradását eredményező) kimenetelét, és ebben az
alperes saját felróható magatartásának [„jobban
bízott saját disztribútora iránymutatásában (ti.
felperes jogosult a GOV-licencre), mint felperes
ezzel ellentétes tájékoztatásában”] jelentőségét
hangsúlyozta.
Mindezek
egybevetésével
kétségtelenül
megállapítható, hogy a felperes a fellebbezésében – a
közbeszerzéssel kapcsolatos téves és felesleges
hivatkozásán túl – korábbi perbeli nyilatkozataival
egyezően, következetesen állította a szerződés
érvényességét – ezzel a kötbérkikötés jogszerűségét
is –, továbbá fellebbezésének körébe vonta a
kötbérfelelősség, illetve az az alóli mentesülés
kérdését is.
A Kúria az 1/2019. PJE számú határozata IV.
pontjában már rámutatott: „[a] másodfokú bíróság
eljárása akkor felel meg az Alaptörvény 28. cikke
szerinti értelmezési követelménynek, ha a bíróság a
fellebbező fél által előadott kérelmet a tartalma
szerint, a fellebbezés előterjesztésével elérni kívánt
célnak megfelelően veszi figyelembe [Pp. 110. § (3)
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bekezdés]”. Ehhez képest az adott ügyben a felperes
fellebbezésében egyértelműen kifejezésre juttatta,
hogy jogorvoslati kérelme az alperes keresetének
megfelelő marasztalására irányult (fellebbezés célja),
megjelölve ennek mind jogalapját (érvényes
szerződésből eredő kötbérigény), mind indokait (a
mentesüléssel összefüggésben is).
[54] Erre figyelemmel a Kúria annyiban pontosítja a
jogerős ítélet indokolását, hogy a felperes
fellebbezése a másodfokú bíróság jogerős ítéletének
[28] pontjában rögzített felülvizsgálati (helyesen:
felülbírálati) jogkörét nem csak a Pp. 369. § (1)
bekezdésére és (3) bekezdésének c) pontjára, hanem
(3) bekezdésének e) pontjára is alapította, hiszen
olyan kérdéseket (kötbérfelelősség és mentesülés) is
érintett, amelyekről az elsőfokú bíróság – eltérő jogi
álláspontja miatt – érdemben nem foglalt állást és
nem határozott. Ezáltal pedig megnyitotta a
másodfokú bíróság felülbírálati jogkörét az érvényes
szerződésből eredő kötbérigény érdemi elbírálására,
tekintettel arra, hogy a kifejtettekre figyelemmel a
fellebbezés tartalma megfelelt a Pp. 371. § (1)
bekezdés a), b) és d) pontjaiban megfogalmazott
elvárásoknak is. Mindebből az is következik, hogy a
másodfokú bíróság a felülbírálati jogkörét a
Pp. 370. § (1) bekezdése szerinti korlátok között,
eljárási szabálysértés nélkül gyakorolva bírálta el a
felperes fellebbezését.
[55] A Kúria az alperes e körben előadott eljárásjogi
hivatkozásaival összefüggésben rámutat továbbá,
hogy az eredetileg 2019. december 3-án indult
perben a felperes az elsőfokú ítélet elleni
fellebbezését 2021. január 4-én terjesztette elő, azaz
a Pp.-t módosító 2020. évi CXIX. törvény (a
továbbiakban: Pp. Novella) 2021. január 1-jei
hatályba lépését követően. A Pp. Novella végső
előterjesztői indokolása – amely az Alaptörvény
hetedik módosítása folytán 2019. január 1-jétől a
jogszabály preambuluma mellett az elsődleges
értelmezési forrás (Alaptörvény 28. cikk második
mondata) – az általános indokolási részében is,
valamint a Pp. Novella 47. §-ához fűzött részletes
indokolásban is [amely utóbbi a Pp. 371. § (1)
bekezdése
egyes
pontjai
szövegcserés
módosításának indokait tartalmazza] a módosítás
alapvető indokaként a szabályozás finomítását, a
perjogi szabályok egyszerűsítését és rugalmasabbá
tételét emelte ki, másrészt – a Pp. 371. § (1)
bekezdésének módosításával – elegendőként írta elő
annak megjelölését a fellebbezésben, hogy az
elsőfokú ítélet kifogásolt rendelkezését vagy részét a
másodfokú bíróság mennyiben és milyen okból
változtassa meg, vagy helyezze hatályon kívül,
továbbá annak az anyagi, illetve eljárási
jogszabálysértésnek a megjelölését, amelyre a
fellebbező
a
fellebbezését
alapítja.
E
követelményeknek pedig – a kifejtettekre
figyelemmel
–
a
felperes
fellebbezése
maradéktalanul megfelelt.
[56] Az alperes felülvizsgálati kérelmében e körben
hivatkozott a Civilisztikai Kollégiumvezetők
Országos Tanácskozásának (CKOT) és az Új Pp.
Konzultációs Testületnek az állásfoglalásaival
kapcsolatban a Kúria rögzíti, hogy ezek az
állásfoglalások segíthetik az ítélkezést, egységes
irányba orientálhatják azt, azonban kötelező erővel
nem bírnak, figyelemmel a bíróságok szervezetéről
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[57]

[58]

[59]
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és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 2020. április 1-jétől hatályos
27/A. §-ára, amely kizárja bírói testületek, bírósági
vezetők, illetve bírák tanácskozása nevében
jogértelmezési célú olyan állásfoglalás közzétételét,
amelynek meghozatalára törvény nem ad
felhatalmazást.
Az alperes által e körben hivatkozott (BH 2018.53.
számon közzétett Pfv.I.22.488/2016/4. számú BH
2019.276. számon közzétett Pfv.I.20.527/2019/2.
számú és BH 2016.342. számon közzétett
Pfv.I.21.441/2016/2. számú) kúriai határozatok
egyrészről a Pp. Novella hatályba lépését
megelőzően keletkeztek, másrészről azok mind a
korábban hatályos perrendtartás alapján hozott, a
felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasító
végzések, amelyekben a Kúria az e perrendtartás
hatálya alatt előterjesztett felülvizsgálati kérelmekkel
szemben támasztott – és az 1/2016. (II. 15.) PK
véleményben értelmezett – tartalmi követelményekre
mutatott rá, amelyek nem vonatkoztathatók az adott
ügyben irányadó Pp. fellebbezéssel, felülbírálati
jogkörrel és fellebbezési korlátokkal kapcsolatos
szabályainak alkalmazására.
Téves az alperes felülvizsgálati hivatkozása a Ptk.
6:88. § (1) bekezdésének sérelmét illetően is. Az
elsőfokú bíróság az alperes ellenkérelmében
előterjesztett valamennyi érvénytelenségi kifogást
érdemben vizsgálta és azokat alaptalannak ítélte,
azaz – amint azt a másodfokú bíróság jogerős ítélete
[34] pontjában helytállóan rögzítette –, álláspontja az
volt, hogy a szerződés érvényes. A felperes
fellebbezésében e megállapítást értelemszerűen nem
vitatta, azaz nem tette azt fellebbezése tárgyává (a
korábban írtak szerint a Kbt. és a Kp. sérelmével
kapcsolatos fellebbezési érvelése pedig e körben
téves volt), az alperes önálló fellebbezést nem
terjesztett elő az elsőfokú ítélettel szemben,
csatlakozó fellebbezését pedig (amellyel az
érvénytelenség kérdéskörét kívánta érinteni) a
másodfokú
bíróság
jogerős
végzésével
visszautasította.
Erre tekintettel egyetlen érvénytelenségi kérdés sem
volt a fellebbezési eljárás tárgya, így a másodfokú
bíróság e körben – a fenti ténymegállapításon kívül –
érdemi vizsgálatot éppen a felülbírálati korlátokra
[Pp. 370. § (1) bekezdés] tekintettel nem folytathatott
és nem is folytatott, így e körben jogszabálysértést
értelemszerűen nem követhetett el. Olyan kérdésben
pedig, amely nem volt a másodfokú eljárás tárgya,
nincs helye felülvizsgálatnak.
A másodfokú bíróság nem mulasztott a semmisségi
okok hivatalból történő vizsgálata körében. Az
alperes által is felhívott, a semmisségi okok
hivatalból történő észlelése kapcsán követendő
eljárásról szóló 1/2005. (VI. 15.) PK vélemény
mellett e körben irányadó, az érvénytelenségi
perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről
szóló 2/2010. (VI. 18.) PK vélemény 4.a) és 4.b)
pontjai értelmében a bíróságnak csak a rendelkezésre
álló bizonyítási anyag alapján tényként egyértelműen
megállapítható, nyilvánvaló semmisséget kell
hivatalból észlelnie, azzal, hogy a másodfokú bíróság
csak az elsőfokú eljárás adataiból egyértelműen
megállapítható semmisségi ok fennálltát köteles
hivatalból észlelni. A másodfokú eljárásban azonban
értelemszerűen csak olyan semmisségi ok észlelhető
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hivatalból, amelyet az elsőfokú bíróság nem észlelt.
Ha ugyanis az elsőfokú bíróság az ítéletében az adott
semmisségi okkal már foglalkozott, és döntését a fél
fellebbezéssel nem támadta, a fellebbezési kérelem
és ellenkérelem korlátaiba ütközne, illetve a
rendelkezési elvet sértené, ha a másodfokú bíróság
erre vonatkozóan más döntést hozhatna (hivatkozott
PK vélemény 4.b) pontjához fűzött indokolás).
Márpedig az adott ügyben nem volt az elsőfokú
bíróság által nem észlelt, illetve el nem bírált
semmisségi ok, hiszen az alperes ellenkérelmében
kifejezetten hivatkozta a Ptk. 6:107. §-át és
6:96. §-át, amely hivatkozásokat az elsőfokú bíróság
el is bírált, alaptalannak ítélve azokat (elsőfokú ítélet
[50]–[53] és [54]–[58] pontok). Következésképpen
egyik semmisségi ok sem volt a másodfokú bíróság
által „hivatalból észlelendő”, így ezzel kapcsolatos
jogszabálysértés fel sem merülhet. Az e körben
említett további CKOT-állásfoglalás tekintetében a
Kúria visszautal a fentebb már írtakra.
A jogerős ítélet a kötbérfizetési kötelezettség, illetve
a mentesülés körében hivatkozott Ptk. 6:186. § (1)
bekezdését sem sérti.
A másodfokú bíróság helytállóan rögzítette jogerős
ítéletének [37] pontjában a kötbérfelelősség alóli
mentesülés feltételeként tartalmilag a Ptk. 6:142. §
második mondatának normaszövegét. Ehhez a Kúria
hozzáfűzi: a jogalkotó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés
második mondatában kifejezetten rögzítette a
kimentés
lehetőségét,
ugyanakkor
a
kötbérfelelősséget a szerződésszegésből eredő
kártérítési felelősséggel azonos módon szigorította
azzal, hogy a mentesülést a szerződésszegés miatti
felelősség alól történő kimentéshez kötötte. A Ptk.
tervezetéhez fűzött indokolás szerint: „[a] törvény a
kötbérfelelősséget a szerződésszegésből eredő
kártérítési felelősséggel egyező módon szabályozza:
a szerződésszegő fél a kötbérfelelősség alól akkor
mentesülhet, ha szerződésszegését kimenti. Ezzel
tehát a kötbérigény kontraktuális kárfelelősségi
megítélés alá esik. A szerződésszegéssel okozott
károkért való felelősség szabályainak szigorítása,
objektivizálása mellett indokolatlan volna, hogy a
kárátalány-funkciót betöltő kötbér alól más
feltételekkel mentesülhessen a kötelezett, mint az őt
egyébként terhelő kontraktuális kárfelelősség alól”.
Minderre tekintettel – a korábbi, felróhatósági alapú
felelősséggel szemben – a kötelezett a
kötbérfelelősség alól csak akkor mentesülhet, ha
bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési
körén kívül eső olyan körülmény okozta, amely a
szerződéskötéskor nem volt előre látható, és nem volt
elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt
elhárítsa (Ptk. 6:142. §). E feltételek konjunktívak,
azaz a mentesüléshez mindegyikük egyidejű
fennállta szükséges, megfordítva: egyik feltétel
hiánya önmagában kizárja a mentesülést.
Az alperes felülvizsgálati kérelmében a másodfokú
bíróságnak az ellenőrzési körén kívüli feltétel
hiányával kapcsolatos megállapítását támadta. Ezzel
összefüggésben a Kúria arra mutat rá, hogy az
alperes a szerződésben – általa ismerten – olyan
termék szolgáltatását vállalta, amely sajátos jellege
(licenc) folytán kizárólag egy forrásból (M. M. Kft.)
volt beszerezhető. Ismert volt az alperes előtt
továbbá, hogy ez a termék két féle specifikációval
(GOV, illetve anélküli) érhető el, és az is, hogy az
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ajánlattételi felhívás módosítása folytán nem GOVspecifikációra irányult az ajánlatkérés. Ezt az ajánlati
elemet különösen egyértelművé tette a közbeszerzési
eljárás bírálati szakaszában a felperes által az
alperestől – utóbbi GOV-specifikációjú ajánlatára
tekintettel kért – indokolás, amely nyilvánvalóan
tükrözte a felperes jogi álláspontját önmaga GOVjogosultsága hiányát illetően. Az a körülmény, hogy
ezt követően az alperes saját disztribútora (I. M. M.
Kft.) nyilatkozatában bízva mégis jogosultnak
tekintette a felperest GOV-licencek vásárlására, a
saját elhatározása volt, amely nem feleltethető meg
az alperes felülvizsgálati érvelésében előadott
körülmények egyikével sem, azokkal adekvát
kapcsolatba nem hozható.
[66] Az alperes valójában – felülvizsgálati kérelme
indokolásából (13. oldal ötödik bekezdés) is
megállapíthatóan – a M. M. Kft. addigi
gyakorlatában bízott a GOV-licencek felperes
részére történő teljesíthetősége kapcsán, amely –
mint utóbb alaptalannak bizonyult – bizakodás nem
minősíthető
ellenőrzési
körén
kívülinek.
Hangsúlyozandó továbbá, hogy a licencek
beszerzése önmagában nem volt lehetetlen, azokat az
alperes GOV-jogosultság hiányában e nélküli
specifikációval beszerezhette volna. Márpedig a Ptk.
e körben kodifikációs mintájául szolgált Bécsi Vételi
Egyezmény gyakorlata szerint mindaddig, amíg a
szerződés tárgya a piacon – még ha veszteségek árán
is – beszerezhető, nincs szó ellenőrzési körön kívül
eső körülményről.
[67] Az alperes által felülvizsgálati kérelmében e körben
megjelölt kúriai, illetve legfelsőbb bírósági
határozatok az ellenőrzési kör illetve a belső vis
maior tekintetében nem irányadóak, azokra az
alperes tévesen hivatkozott. A BH 2013.150. számon
közzétett Kúria Pfv.III.20.003/2012/4. számú
közbenső ítélet az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvényben előírt elvárható gondosság
követelményével, és a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 339. § (1)
bekezdése alkalmazása körében a kórházi
tevékenység szervezésének hiányosságai miatti
okozati összefüggés (tehát nem a kimentéssel, hanem
a kártérítési felelősség egy másik tényállási
elemével) kapcsolatos kérdéssel foglalkozik. A
Legfelsőbb Bíróságnak BH 2011.282. számon
közzétett Pfv.III.20.184/2010/7. számú – szintén
egészségügyi szolgáltató elleni perben hozott –
határozata ugyancsak a régi Ptk. 339. § (1) bekezdése
alkalmazása tekintetében a kórház mulasztása és az
újszülött károsodása közötti okozati összefüggés
körében foglalt állást. Egyik esetben sem a
mentesülés, illetve a belső vis maior mint jogkérdés
volt tehát az adott ügy tárgya, így e hivatkozásoknak
a felülvizsgálati kérelem megalapozottságát illetően
semmilyen relevanciája nem volt.
[68] A kifejtettekre figyelemmel a másodfokú bíróság
mindenben helytállóan, anyagi jogi jogszabálysértés
nélkül ítélte úgy, hogy az alperes a kötbérfelelősség
alól nem tudta kimenteni magát, és marasztalta a
kereset szerinti kötbér, valamint annak – részben
elutasított – kamatai megfizetésére, ezért a Kúria a
jogerős ítéletet a felülvizsgálattal támadott részében
hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv.V.20.666/2021/6.)
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I. Az egyesület létrehozásához nem kötelező az
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alapszabályban a tagok tagdíjfizetési
kötelezettségét szabályozni. Az aktuális tagdíj

mértékének alapszabályban való feltüntetéséből még
nem következik, hogy a tagdíj éves megállapítása az
alapszabály módosítását jelenti.
II. A jogi személy határozatainak bírósági
felülvizsgálata iránti perben a bíróság a keresettől
eltérő jogkövetkezményt is alkalmazhat. Ha a
küldöttgyűlés előtt megküldött írásbeli meghívó és az
ahhoz mellékelt határozati javaslatok biztosították a
küldöttek felkészülését és érdemi álláspontjuk
kialakítását
és
az
alapszabály
szerinti
többletkövetelmény elmaradása miatti jogsértés nem
jelentős, nem veszélyezteti az alperes jogszerű
működését, a bíróság ítéletében a jogsértés tényét kell
megállapítani [2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:17. §
(3) bek., 3:37. § (1)–(3) bek., 3: 65. § (2) és (4) bek., 3:76.
§ (1) bek.; 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 91. §,
95. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes tagja az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Civil tv.) alapján egyesületként
működő alperesnek.
[2] Az alperes alapszabályának IV. pontja az Országos
Szövetség Szervezete és Működése címszó alatt az 1.
e) pontban tartalmazza, hogy a küldöttgyűlést az
elnök írásban, a javasolt napirend közlésével az
alperes székhelyére vagy az elnökség által előzetesen
meghatározott más helyre hívja össze; a meghívót –
az átvétel igazolására alkalmas módon – olyan
időben kell kézbesíteni a küldöttek részére, hogy a
kézbesítés napjától a tervezett küldöttgyűlés napjáig
terjedő idő legalább 15 nap legyen. Előírja továbbá
az adott pont, hogy a meghívóhoz csatolni kell az
írásbeli előterjesztéseket és a határozati javaslatokat.
[3] Az alapszabály IV. 1. r) pontja értelmében a
küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
egyebek mellett az alapszabály megállapítása és
módosítása, továbbá az országos szövetségi tagsági
díj mértékének meghatározása.
[4] Az alapszabály IV. pontjának 1. o) pontja szerint a
küldöttgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással hozza. Ettől eltérően az alapszabály
elfogadásához és módosításához a küldöttgyűlésen
szavazati joggal részt vevő küldöttek háromnegyedes
többségének szavazata szükséges.
[5] Az alapszabály III. pontja – a tagsági viszony
keletkezése és megszűnése körében – tartalmazza az
1. alpontjában egyebek mellett azt is, hogy a tagsági
díj mértéke szervezeti tagok esetében 90
forint/év/képviselt
lakás
(üdülőszövetkezetek
esetében 90 forint/év/tagok száma), illetőleg
magánszemély tagok esetében 100 forint/fő/év. A
tagsági díjat minden év január 31. napjáig kell

megfizetni az alperes bankszámlájára történő
utalással vagy a székhelyén készpénzben. A jelen
alapszabályban tagként meghatározott személyek
alatt az alperes rendes tagjait kell érteni.
[6] Az alperes elnöke 2019. november 18-ára összehívta
az alperes küldöttgyűlését, az erről szóló meghívót és
mellékleteként a határozati javaslatokat a
küldöttgyűlés napja előtt 15 nappal megküldte a
küldötteknek. A meghívó 3. napirendi pontként a
2020. évi tagdíj mértékének meghatározása (döntés a
tagdíj emeléséről) tárgykört jelölte meg, amelyhez
tartozóan a mellékelt határozati javaslat a
következőképpen szólt. A 9/2019. (XI. 18.) számú
küldöttgyűlési határozati javaslat: „Az alperes
Országos Küldöttgyűlése az Elnökségnek a
tagdíjrendszerének
módosítására
vonatkozó
javaslatát az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel
együtt elfogadta. E körben a Küldöttgyűlés úgy
határozott, hogy a tagdíj mértékét egységesen,
lakásonként (egyéb egységenként) évente 140
forintra emeli 2020. január 1-től azzal, hogy a nagy
lakásszövetkezetek részére minden 1000 lakásszám
után 5% tagdíjkedvezményt állapít meg. A
küldöttgyűlés úgy határoz, hogy a tárgyi tagdíjra
irányuló
döntés
alapszabályban
történő
megjelenítésére, átvezetésére a 2020. évi rendes
küldöttgyűlésen kerüljön sor.” A 9/B/2019. (XI. 18.)
számú küldöttgyűlési határozati javaslat szerint: „Az
alperes Országos Küldöttgyűlése úgy határozott,
hogy a tagdíj mértékét üdülőszövetkezetek esetében
úgy határozza meg, hogy az üdülőegységenként
számított alapdíjon (2020-ban 140 forint/egység/év,
2021-ben 190 forint/egység/év) felül, minden 500 fő
taglétszámot meghaladóan 5% díjpótlék legyen
fizetendő az aktuális aktív taglétszám után. A
küldöttgyűlés úgy határoz, hogy a tárgyi tagdíjra
irányuló
döntés
alapszabályban
történő
megjelenítésére, átvezetésére a 2020. évi rendes
küldöttgyűlésen kerüljön sor.”
[7] A küldöttgyűlés meghívójához az alperes elnöke
nem csatolta a tagdíjemelésre vonatkozó napirendi
ponthoz tartozó előterjesztést, azt csak később, 2019.
november 16-án küldte meg a küldötteknek. Az így
kiküldött előterjesztés arról adott tájékoztatást, hogy
az elnökség megtárgyalta a tagdíj mértékének
rendezését, amelyre két konkrét javaslat született, és
azok azonos módon javasolják a tagdíj összegének
meghatározását a 2020–2021 évekre. A 2020. évi
tagdíj megállapítása során az elnökség egyetért és
elfogadásra javasolja a tagdíj összegének
megállapítását oly módon, hogy a tagdíjemelés két
részletben valósuljon meg. Az első lépésként 2020.
évre 50 forint összeggel, azaz 140 forintra emeli a
tagdíjat lakásegységenként, majd 2020. évre újabb
50 forint/lakás összeggel emeli a díjat. A nagy
lakásszámú társasházak és lakásszövetkezetek az
emeléssel egy időben, 1000 lakásonként 5%
díjkedvezményben részesülnek. Így példának okán
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egy 4000 lakásból álló egység összességében 20%
kedvezményt kap. Az előterjesztés szerint a fenti
változás
jelentős
regulációt
és
egységes
tagdíjrendszer kialakítását tenné lehetővé, a korábbi,
helyi képviseleti díj mértékéhez kötött tagdíj
bizonyos százalékában meghatározott kalkulációhoz
képest kisebb mértékű, de jelentős mértékű változást
hozhat. Az üdülőszövetkezetekre vonatkozó javaslat
szerint a jövőben a meglévő taglétszám és üdülő
apartmanszám alapján lenne meghatározva a
fizetendő díj mértéke, illetve üdülő egységenként
azonos mértékű alapdíj lenne a fizetendő díj. Itt
bevezethető egy taglétszám alapján kalkulálható
index, vagyis minden 500 fő taglétszám után + 5 %
alapdíj utáni kalkulálható díj kerülne befizetésre. Ezt
az előterjesztés számpéldával is illusztrálta.
Mindezek alapján az elnökség javasolta a
tagdíjemelés elfogadását.
[8] A 2009. november 18-i küldöttgyűlés – a küldöttek
54%-át jelentő 22 küldött részvételével – egyszerű
szótöbbséggel meghozta a 9/2019. (XI. 18.) számú és
a 9/B/2019. (XI. 18.) számú küldöttgyűlési
határozatokat, az előzetesen kiküldött határozati
javaslatokkal egyezően.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[9] A felperes keresetében az alperes 9/2019. (XI. 18.) és
9/B/2019. (XI. 18.) számú küldöttgyűlési
határozatainak hatályon kívül helyezését kérte. Arra
hivatkozott, hogy az írásbeli előterjesztés előzetes, a
meghívóval együtt történő kiküldése nélkül az
alperes küldöttgyűlésének összehívása nem volt
szabályszerű, az ott meghozott határozatok a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 3:17. § (3) bekezdésébe, az
alapszabály IV. 1. e) pontjába ütköznek. Az
alapszabályban rendezett tagdíj kérdését érintő
határozatok sértik ezen felül a Ptk. 3:76. § (1)
bekezdését, az alapszabály IV. 1. o) pontját.
[10] Az alperes a kereset elutasítását kérte.
Az első- és a másodfokú határozat
[11] Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy
az alperes azzal, hogy a 2019. november 18-ára
összehívott küldöttgyűlés meghívójához nem
csatolta az írásbeli előterjesztést, megsértette az
alapszabály IV. 1. e) pontjában írt kötelezettségét. A
bíróság ezért a 9/2019. (XI. 18.) számú és 9/B/2019.
(XI. 18.) számú küldöttgyűlési határozatokat a
jogsértés tényének megállapítása mellett hatályában
fenntartotta, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.
[12] Határozatának indokolása szerint egyedül az írásbeli
előterjesztés kiküldését illetően és kizárólag annak
késedelmes teljesítése miatt volt megállapítható az
alapszabály vonatkozó pontjának sérelme a perbeli
küldöttgyűlés összehívása és az ott hozott
határozatok jogszerűségének vizsgálata során. Az
így megállapított jogsértés miatt viszont elegendő
volt a tényének megállapítása, az időben megküldött
határozati javaslatok kellően részletes tartalmát is
figyelembe véve.
[13] A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét azzal a
pontosítással hagyta helyben, hogy a rendelkező
részből mellőzte a küldöttgyűlési határozatok
hatályukban fenntartására és a kereset részbeni
elutasítására vonatkozó rendelkezést.
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[14] A jogerős ítélet indokolása szerint a felperes
fellebbezésében foglaltakra tekintettel a másodfokú
bíróság azt vizsgálta, hogy a küldöttgyűlés
összehívása során sérült-e a Ptk. 3:17. § (3)
bekezdése, illetve hogy a keresettel támadott
határozatok az alapszabály módosítására vonatkozó
előírások mellett jogsértőek-e, és hogy a jogsértés
súlya miatt a határozatok hatályban maradása
veszélyezteti-e az alperes további jogszerű
működését.
[15] A Ptk. 3:71. §-ának, 3:17. § (2)–(3) bekezdésének
értelmezésével kifejtette, hogy a küldöttgyűlési
meghívó tartalmával, kiemelten az ott feltüntetett
napirendi pontok megjelölésével szembeni elvárás a
perbeli esetben a meghívó és az azzal együtt
megküldött, az adott napirendi pontra vonatkozó
határozati javaslatok eredményeként megvalósult: a
küldöttek a küldöttgyűlésen való részvételre, jogaik
gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése érdekében
kellőképpen felkészülhettek, a keresettel támadott
határozatokkal érintett témakörökben álláspontjukat
kialakíthatták. Hangsúlyozta, hogy a határozati
javaslatok részletesen tartalmazták, hogy az elnökség
a
tagdíjak
emelését
lakásonként
és
üdülőegységenként milyen mértékben, illetve a
tagok mely körére és milyen mértékű
kedvezménnyel javasolja, amihez képest az írásbeli
előterjesztés többletinformációt nem tartalmazott,
csupán számpéldával illusztrálta a tervezett emelést.
[16] Minderre tekintettel a másodfokú bíróság egyetértett
az elsőfokú bíróság álláspontjával abban, hogy az
ügyben nem merült fel a Ptk. 3:17. § (3)
bekezdésének sérelme. Osztotta az elsőfokú ítélet
indokait abban is, hogy a támadott küldöttgyűlési
határozatok meghozatala során nem sérült az
alapszabály IV. 1. o) pontjában foglalt rendelkezés.
Kiemelte, hogy az alapszabály a IV. 1. r) pontjában
külön nevesíti a küldöttgyűlés hatáskörén belül az
alapszabály elfogadását és módosítását, valamint a
tagdíj mértékének meghatározását, amelyek közül
egyedül az előbbi igényel háromnegyedes
szavazattöbbséget [IV. 1. o) pont, Ptk. 3:76. § (1)
bekezdés]. Annak ellenére, hogy az alperes
alapszabályának III. 1. pontja rendelkezik a tagsági
díj mértékéről, a tagdíjfizetési kötelezettség nem
tekinthető az alapításkor vagy a tagsági jog
keletkezésekor teljesítendő vagyoni hozzájárulásnak,
sem az alapszabály kötelező tartalmi elemének,
illetve nyilvántartási adatnak, ezért a Ptk. 3:9. § (1)
bekezdéséből, 3:5. §-ából, valamint a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény (Cnytv.) 91. §-ából és 95. §-ából
következően a küldöttgyűlés anélkül határozhatott a
tagdíj mértékének megváltoztatásáról egyszerű
szótöbbséggel, hogy napirendre kellett volna tűznie
az alapszabály módosítását és arról minősített
többséggel döntenie kellett volna.
[17] A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság
döntésével a körben is, hogy a felülvizsgált
határozatok hatályon kívül helyezése nélkül csupán a
jogsértés tényének megállapítására volt szükség a
perbeli esetben. Kiemelte, hogy a határozatok
meghozatalával egyedül alapszabályba ütközés
merült fel, ami nem volt jelentős. Az alperes a
meghívó és a 3. napirendi pontra vonatkozó
határozati javaslatok megküldésével a törvényi
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elvárásnak eleget tett, pusztán az alapszabály
többletelvárását mulasztotta el, ami viszont a
küldöttek felkészülését nem akadályozta. A
felülvizsgált határozatok hatályban maradása ezért
nem veszélyezteti az alperes további jogszerű
működését.
[18] Korrekcióra az elsőfokú ítélet rendelkező része
amiatt szorult, mert a Ptk. 3:35. §-a határozza meg a
kereseti kérelem lehetséges irányát a jogi személy
határozatának bírósági felülvizsgálata iránti perben,
míg a Ptk. 3:37. §-a kereseti kérelemhez kötöttséget
feloldja, és lehetővé teszi a bíróság számára, hogy
hivatalból
alkalmazza
az
ott
írt
jogkövetkezményeket.
Felülvizsgálati kérelem, ellenkérelem
[19] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését, elsődlegesen az elsőfokú
ítélet megváltoztatását és a keresettel támadott
küldöttgyűlési határozatok hatályon kívül helyezését,
másodlagosan az elsőfokú bíróság utasítását kérte új
eljárásra és új határozat hozatalára.
[20] Arra hivatkozott, hogy a jogerős ítélet a Ptk. 3:17. §
(3) bekezdésébe, a 3:74. § (3)–(5) bekezdéseibe, a
3:76. § (1) bekezdésébe, a 3:35. §-ba, a 3:37. § (1) és
(3) bekezdéseibe ütközően jogszabálysértő.
[21] Állította, hogy az eljárt bíróságok következtetésétől
eltérően a keresettel támadott határozatok
jogszabálysértőek, mind a jogszabálysértés, mind a
létesítő okiratba ütközés jelentős, veszélyezteti az
alperes jogszerű működését.
[22] Az alapszabály IV. 1. e) pontja alapján hangsúlyozta,
hogy a meghívóhoz csatolni kell a határozati
javaslatokon túl az írásbeli előterjesztéseket is,
aminek elmaradásával az alapszabály hivatkozott
pontján túl a b) pont is sérül. Fenntartotta, hogy a
meghívó és azzal megküldött határozati javaslatok
együttesen sem feleltek meg a meghívóval szemben
támasztott jogszabályi követelményeknek, a Ptk.
3:17. § (3) bekezdésének. Az alperes jogsértést
követett el egyfelől azzal, hogy az előterjesztéseket
csak két nappal a küldöttgyűlést megelőzően
bocsátotta a küldöttek rendelkezésére, továbbá azzal
is, hogy az ekkor megküldött előterjesztés sem
elégítette ki a Ptk. és az alapszabály követelményeit.
A küldötteknek a részükre későn megküldött
előterjesztés birtokában sem állt rendelkezésére
minden szükséges információ ahhoz, hogy a tagdíj
emelésének
kérdésében
álláspontjukat
kialakíthassák, mivel a meghívóból, a határozati
javaslatokból
és
a
késve
megküldött
előterjesztésekből sem tűnt ki, hogy a tagdíjemelés
mértéke milyen gazdasági indokokon és milyen
számításokon alapul. Alátámasztják mindezt a
küldöttgyűlésen tett felszólalások is.
[23] Megjegyezte, hogy a közgyűléssel szemben
rendszeresített
küldöttgyűlés
természetéből
következik, hogy az ott szavazati joggal rendelkező
küldött több tag képviseletében jár el, ezért döntése
meghozatalát megelőzően lehetőség szerint
egyeztetnie kell az általa képviselt tagokkal.
Amennyiben a küldött nem tudja kialakítani
álláspontját a részére megküldött iratok alapján,
meghiúsul a képviselttel való egyeztetés.
[24] A nem szabályszerűen összehívott küldöttgyűlés a
nem szabályszerűen közölt napirendi kérdésben
határozatot kizárólag a részvételre jogosultak
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legalább háromnegyedének jelenlétében és egyhangú
hozzájárulásával hozhatott volna [Ptk. 3:74. § (4)
bekezdés, (3) bekezdés, alapszabály IV. 1. g) pont].
A perbeli küldöttgyűlés viszont az arra jogosult
negyvenegy főből huszonkét küldött részvételével
zajlott, ami kizárta a Ptk. 3:74. § (3) és (4)
bekezdéseinek és az alapszabály IV. 1. g) pontjának
alkalmazását.
[25] Állította, hogy a tagdíj módosításához nem teljesült a
támadott határozatokkal a kellő szavazattöbbség
sem. Az alapszabály vonatkozó rendelkezésére
figyelemmel (III. 1. utolsó bekezdés), vagyis arra,
hogy maga az alapszabály rögzíti a tagdíj összegét,
megfizetésének határidejét és módját, a perbeli
határozatokhoz a Ptk. 3:76. § (1) bekezdése és az
alapszabály IV. 1. o) pontja alapján legalább
háromnegyedes szótöbbség szükséges.
[26] Hangsúlyozta, hogy a jogszabályba és az
alapszabályba ütköző határozatok esetén azok
hatályon kívül helyezése indokolt az ügyben. A
jogszabálysértés és a létesítő okiratba ütközés
jelentősnek minősül.
[27] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős
ítélet hatályban tartására irányult. Egyetértett a
jogerős ítélet indokaival.
A Kúria döntése és annak jogi indokai
[28] A Kúria a jogerős ítéletet a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 423. § (1) bekezdése alapján a felülvizsgálati
kérelem keretei között vizsgálta, és azt a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt okból nem
találta jogszabálysértőnek.
[29] A másodfokú bíróság a Ptk. felülvizsgálati
kérelemben megjelölt rendelkezéseinek helyes
értelmezésével, jogszabálysértés nélkül foglalt állást
a keresettel támadott határozatok jogszabályoknak
megfelelő, illetve jogsértő jellegéről, és az ügyben
egyedül megállapítható alapszabályba ütköző
jellegük helytálló értékelésével döntött a jogsértés
alkalmazható jogkövetkezményéről is, amivel a
Kúria maradéktalanul egyetértett.
[30] A jogerős ítélet helyes indokainak megismétlése
nélkül azt emeli ki, hogy a Ptk. 3:17. § (2) bekezdése
eltérést nem engedő tartalommal határozza meg a
jogi személy döntéshozó szervének – ilyennek
minősül a 3:16. § (1) bekezdése szerint a tagok
összességéből vagy a tagok által maguk közül
választott küldöttekből álló testület (küldöttgyűlés) –
ülését összehívó meghívó kötelező tartalmi elemeit.
A meghívó tartalmával szemben megfogalmazott
elvárás az ülés napirendjének megjelölése [3:17. §
(2) bekezdés c) pont], mégpedig olyan
részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák [3:17. § (3) bekezdés].
[31] A napirend előzőeknek megfelelő tartalmi
előkészítése és közlése a szavazásra jogosult
tagokkal, küldöttekkel alapvető garanciáját jelentik
annak, hogy a tagok (küldöttek) az ülésen tárgyalni
kívánt
témakörökben
felkészülhessenek,
a
határozathozatalt
megelőzően
megfelelően
tájékozódjanak, álláspontjukat alapos megfontolás
után kialakíthassák (BH 2014.155., BH 2020.81.).
[32] Jelen ügyben a támadott határozatokat érintő
napirend kellő tartalmú (és idejű) közlése az írásbeli
meghívó és a hozzá mellékelt határozati javaslatok
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megküldésével teljesült: a meghívó – rendeltetésének
megfelelő tömör megfogalmazással – világosan
szerepeltette az adott napirendi tárgykör megjelölését
a 2020. évi tagdíj mértékének meghatározásával, a
hozzá mellékelt határozati javaslatok pedig
egyértelművé tették a tagdíjemelés konkrét mértékét
és differenciálását. A két irat együttesen
meghatározott tartalma biztosította a küldöttek
felkészülését és érdemi álláspontjuk kialakítását,
hogy
egyetértve
a
javaslatokkal,
azokat
megszavazzák, avagy elutasítsák. Az alapszabályban
megfogalmazott többletkövetelmény, az adott
tárgykörre készült és megküldendő előterjesztés
többlettartalmat az előző iratokhoz képest nem
hordozott, ebből következően az alapszabály IV. 1.
e) pontjának megsértése nem volt sem jelentős, sem
pedig az alperes jogszerű működését veszélyeztető
olyan jogsértésként értékelhető az ügyben, amely
megalapozhatta volna a támadott határozatok
hatályon kívül helyezését [Ptk. 3:37. § (1), (3)
bekezdés].
[33] Az előzőekből következett egyúttal, hogy a vizsgált
küldöttgyűlés szabályszerű összehívása miatt nem
merült fel a Ptk. ellenkező esetre vonatkozó 3:74. §ának alkalmazása.
[34] Megalapozatlanul hivatkozott a felperes a perben
vizsgált határozatok alapszabály módosítását
eredményező tartalmára és az ebből következő
háromnegyedes szótöbbség szükségességére [Ptk.
3:76. § (1) bekezdés], ahogy arra a jogerős ítélet
ugyancsak helytálló indokolással rámutatott.
[35] A kifejtettek értelmében a Kúria a jogerős ítéletet a
Pp. 424. § (1) bekezdése alapján hatályában
fenntartotta.
(Kúria Gfv.VI.30.324/2021/5.)
Az engedményezésnél különbséget kell tenni a
követeléshez kapcsolódó és a szerződés
158
egészéhez kapcsolódó jogok között. Az előbbiek

átszállnak a követelés átruházásával együtt, az
utóbbiak – ideértve az érvénytelen szerződés
jogkövetkezményeivel kapcsolatos jognyilatkozatot is –
viszont csak egy kifejezetten erre irányuló, jogátruházó
szerződéssel kerülhetnek az engedményeshez [1959. évi
IV. törvény (régi Ptk.) 328. § (1) bek., 329. § (1) bek.,
234. § (1) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az I. r. alperes és a felperes jogelődje 2007. május 4én devizaalapú hitel és opciós szerződést kötött
személygépkocsi vásárlása céljából. A felperes
jogelődje 2011. augusztus 13-án a szerződést
felmondta és felszólította az I. r. alperest a fennálló
tartozás megfizetésére, valamint a gépjárművet
opciós joga alapján birtokba vette.
[2] A felperes jogelődje az I. r. alperessel szemben
fennálló követelését 2014. március 14-én a felperesre
engedményezte. Az engedményezési értesítő szerint
a lejárt követelést és a követeléshez kapcsolódó
esedékessé vált és esedékessé váló ügyleti és
késedelmi kamatát, járulékát és az azt biztosító
mellékkötelezettségeket szerezte meg a felperes az
engedményezéssel.
[3] A felperes a Tiszaújvárosi Járásbíróság előtt indult
eljárásban 1 458 857 Ft tőke és járulékai
megfizetésére kérte kötelezni az I. r. alperest. Az

elsőfokú bíróság a 2.P.20.132/2018/35. számú
ítéletével a keresetet elutasította; megítélése szerint a
kölcsönszerződésben
az
árfolyamkockázatra
vonatkozó tájékoztatás tisztességtelen volt, emiatt a
szerződés érvénytelennek minősül, ezért abból a
felperes az I. r. alperessel szemben marasztalási
igényt nem érvényesíthet. A felperes fellebbezése
folytán
eljárt
Miskolci
Törvényszék
a
2.Pf.21.014/2019/5. számú ítéletével az elsőfokú
bíróság ítéletét helybenhagyta.
A felperes keresete és az alperes védekezése
[4] A felperes módosított keresetében kérte, hogy a
bíróság nyilvánítsa érvényessé a kölcsönszerződést
és kötelezze az I. r. alperest 542 791 Ft és járulékai
megfizetésére.
[5] Az I. r. alperes érdemi ellenkérelmében a kereset
elutasítását kérte. A II. r. alperes ellenkérelmében
arra hivatkozott, hogy nem indokolt a perben állása,
egyebekben a felperes keresetének a teljesítését nem
ellenezte.
Az első- és a másodfokú bíróság ítélete
[6] Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.
Megítélése szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.)
328. § (1) bekezdése alapján az engedményezés
tárgya nem a jogviszony, hanem az abból eredő
követelés, ezért az engedményezéssel csak a
követeléshez tapadó alakító jogok szállhatnak át, a
szerződéshez kötődő alakító jogok nem. Az
érvénytelen szerződés érvényessé nyilvánítása olyan
alakító jog iránti igény, amely a szerződéses
jogviszonyt érinti, így az érvényessé nyilvánítást és
elszámolást, a jogkövetkezmények levonását csak az
engedményező kérheti. A felperesnek ezért nincs
lehetősége arra, hogy az általa sem vitatottan
érvénytelen
kölcsönszerződés
érvényessé
nyilvánítása iránt keresetet terjesszen elő, ez a jog
csak a kölcsönszerződést megkötő engedményezőt
illeti meg.
[7] A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A
fellebbezés indokaira tekintettel azt állapította meg:
a régi Ptk. 329. § (1) bekezdése alapján az
engedményezéssel az engedményes a régi jogosult
helyébe lép, és átszállnak rá a követelést biztosító
zálogjogból és kezességből eredő jogok is. Az
engedményezés tárgya nem maga a jogviszony,
hanem az abból eredő követelés, ezért nem jár azzal
a joghatással, hogy a felperes a szerződéses
jogviszonyba belépjen. Az engedményezés – a
szerződésátruházással
ellentétben
–
nem
eredményezett
alanyváltozást
a
szerződés
tekintetében, ezért a kölcsön jogviszony – az
engedményezéstől függetlenül – továbbra is a
felperes jogelődje és az I. r. alperes között áll fenn.
[8] A másodfokú bíróság megállapítása szerint nem
lehet különbséget tenni a szerződéshez vagy annak
teljesítéséhez kapcsolódó alakító jogok között, az
engedményezéssel az alakító jogok nem szállnak át
az engedményesre. A szerződés érvényessé
nyilvánítása tartalmilag a szerződés módosítását
jelenti, amely mint alakító jog, nem szállt át a
felperesre.
[9] A felperes a szerződés kapcsán alakító joggal nem
rendelkezik, így még esetleges jogi érdeke esetén
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sem lehet alapos a keresete. A másodfokú bíróság
szerint nem állapítható meg a felperes jogi érdeke a
kereseti kérelem teljesítése körében. Önmagában az
a körülmény, hogy a felperes vagyoni követelést
támaszt az alperessel szemben, nem jogi, hanem
gazdasági érdek. A jogi érdek fennállásához egy
szerződés érvénytelenségére való hivatkozás
kapcsán az szükséges, hogy az arra hivatkozó felet
ért érdeksérelem másként – mint a szerződés
megtámadása,
illetve
az
érvénytelenség
jogkövetkezményeinek alkalmazása – elhárítható ne
legyen. A másodfokú bíróság szerint az
engedményes az engedményezővel szemben
érvényesítheti igényét arra hivatkozással, hogy az
engedményezett követelés érvénytelennek bizonyult,
ezért a jelen perben hiányzik a jogi érdekeltséghez a
jogvédelem szükségessége.
[10] A másodfokú bíróság szerint, ha a szerződést a
bíróság érvényessé nyilvánítaná, azzal a szerződés
érvénytelensége
egyik
jogkövetkezményét
alkalmazná. Ennek során a bíróság által alkalmazott
elszámolás eredményeként juthatna pénzösszeghez a
szerződésben részes fél, ami nem a szerződésből,
hanem annak érvénytelenségéből ered. Az
engedményezési szerződéssel a felperes a
szerződésből eredő követelést szerezte meg, így ezen
a jogcímen az elszámolásból eredő pénzkövetelés
nem illetheti meg.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[11] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését és elsődlegesen a
keresetének helyt adást, másodlagosan az elsőfokú
bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára
utasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy a jogerős
ítélet a régi Ptk. 1. § (1) bekezdésébe, a 2. § (1)
bekezdésébe, a 234. § (1) bekezdésébe, a 237. § (2)
bekezdésébe, a 328. § (1) és (4) bekezdéseibe,
a 329. § (3) bekezdésébe ütköző módon
jogszabálysértő. Álláspontja szerint a régi Ptk.
engedményezésre
vonatkozó
hivatkozott
rendelkezéseinek helyes értelmezése alapján az
engedményesre azok a jogosultságok szállnak át,
amelyek a követelés érvényesítéséhez szükségesek.
Ilyennek
minősül
az
érvénytelenség
jogkövetkezményeinek levonására irányuló igény,
amelyre a 2/2010. (VI. 28.) PK vélemény 10. pontja
értelmében sem kizárólag a szerződést kötő felek
jogosultak. Utalt arra, hogy az engedményezést
megelőzően az engedményező pénzügyi intézet jogi
érdeke abban állt az I. r. alperessel szemben, hogy
neki
tartozott
az
érvénytelenség
jogkövetkezményeként. Ebből következik, hogy ha a
II. r. alperest engedményezés hiányában megilletné a
jelen perben a kereshetőségi jog, úgy az
engedményezés következtében a felperest is
megilleti az.
[12] A felperes szerint a perbeli követelés tekintetében
még akkor is rendelkezik kereshetőségi joggal, ha az
engedményezés következményeként nem kérhetné a
perbeli kölcsönszerződés érvényessé nyilvánítását. A
régi Ptk. 234. § (1) bekezdése és az azt értelmező
2/2010. (VI. 28) PK vélemény 10. pontja értelmében
harmadik személyként jogi érdeke fűződik ahhoz,
hogy a más személyek között létrejött szerződés
érvénytelenségének jogkövetkezményei levonását
kérje.
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[13] Az I. r. alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a
jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte.
A Kúria döntése és jogi indokai
[14] A Kúria megállapítja, hogy nem állnak fenn a
felülvizsgálati kérelemnek a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 408. § (2) bekezdése szerinti visszautasításának
feltételei, mert az engedményezés joghatásaival
kapcsolatban a bírói joggyakorlat nem egységes. Erre
figyelemmel a Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 423. § (1)
bekezdése szerint érdemben, a felülvizsgálati
kérelem keretei között vizsgálta.
[15] A Kúriának a felülvizsgálati kérelem alapján abban a
jogkérdésben kellett döntenie, hogy a pénzügyi
kölcsönszerződés
engedményese
–
az
engedményezési szerződés erre vonatkozó konkrét
rendelkezése hiányában, kizárólag a régi Ptk. alapján
– jogosult-e a bírósági ítélettel jogerősen
érvénytelennek
nyilvánított
kölcsönszerződés
érvényessé nyilvánítását kérni, és a kötelezettel
szemben az engedményezett tartozást ezen a
jogcímen követelni. A Kúria álláspontja szerint a régi
Ptk. rendelkezéseinek értelmezéséből erre – az
alábbiak szerint – nemleges választ kell adni.
[16] A régi Ptk. 1. § (1) bekezdése szerinti tárgyi és
személyi hatályából és a 2. § (1) bekezdésében
alapelvként megfogalmazott, a személyek vagyoni és
személyhez fűződő jogainak, továbbá törvényes
érdekei védelmének elvéből nem következik, hogy
az engedményes az engedményezéssel rá át nem
szállt jogok tekintetében is jogvédelemre tarthat
igényt a megjelölt jogszabályi rendelkezések alapján.
A fenti jogszabályokból – egyedi jogviszonyra
vonatkoztatva annak szabályait – csak az a
következtetés vonható le, hogy ha a jogalany igénye
a vagyoni és személyi viszonyok körébe tartozik,
akkor a régi Ptk. ehhez a jogviszonyhoz tartozó
jogvédelmi igényt biztosítja. Ez a perbeli esetben
nem sérült, a felperes bíróság előtt érvényesíthette,
érvényesítette igényét. Az a kérdés, pedig, hogy a
jogvédelem a peresített egyedi jogviszonyban sikeres
lehet-e, már a jogviszonyra vonatkozó régi Ptk.
szabályok tartalma alapján határozható meg. A
perbeli esetben a régi Ptk. engedményezésre
vonatkozó szabályai alapján ítélhető meg, hogy az
engedményes az engedményezéssel milyen
terjedelemben szerez jogosultságokat, mert csak
ezek tekintetében lehet őt a hivatkozott alapelvi
rendelkezés alapján a közvetlen igényérvényesítési
jogosultsággal rendelkező alanyi jogosultnak
tekinteni.
[17] A régi Ptk. 328. §-a alapján az engedményezési
szerződéssel a kötelem jogosultja, az engedményező
átruházza az adott kötelem kötelezettjével szembeni
valamely követelését (vagy annak egy részét) az új
jogosultra, az engedményesre. Az engedményezés
következtében tehát az eredeti jogosultság (vagy
annak egy része) tekintetében következik be
alanyváltozás. A kötelem egyéb elemei tekintetében
az engedményezés nem jár változással: az
engedményezés után is az engedményező és a
kötelezett maradnak az eredeti kötelem alanyai.
[18] Az engedményezés legfontosabb joghatása a régi
Ptk. 329. § (1) bekezdése alapján a meghatározott
követelés jogosulti pozíciójában bekövetkező
alanyváltozás: az engedményes az eredeti jogosult,
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[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

az engedményező helyébe lép. A régi Ptk. 329. § (3)
bekezdése szerint a kötelezett helyzete az
engedményezést követőn tartalmilag nem változik:
az engedményessel szemben is felhozhatja az
engedményezővel
szembeni
kifogásait,
és
beszámíthatja az engedményezővel szembeni
követeléseit.
A régi Ptk. 329. § (1) bekezdése alapján a
megszerzett követelést biztosító zálogjogból és
kezességből eredő jogok is átszállnak az
engedményesre, elősegítve ezzel a megszerzett
követelés eredményes érvényesítését. A régi Ptk.
ezen túlmenően nem rendelkezik arról, hogy egyéb
jogok átszállnak-e az engedményezéssel. A Kúria
egyetért az eljárt bíróságok egybehangzó
álláspontjával, hogy az engedményezés kapcsán
különbséget kell tenni a követeléshez kapcsolódó és
a szerződés egészéhez kapcsolódó jogok között. Az
előbbiek átszállnak a követelés átruházásával együtt,
az utóbbiak viszont a régi Ptk. hivatkozott
rendelkezései alapján nem, csak egy kifejezetten erre
irányuló, jogátruházó szerződéssel kerülnének az
engedményeshez.
A felperes az eredeti kölcsönszerződésben nem volt
szerződő fél, az engedményezés joghatásaként e
szerződés vonatkozásában sem vált általános
jogutóddá, és a felperes perlési jogosultságát a
szerződéshez kapcsolódó jogok tekintetében az
engedményezési szerződés sem alapozza meg. A
szerződés létrejötte, érvényessége a szerződés
egészét, annak minden rendelkezését érinti. A
szerződés alanyait, a szerződő felek egymás közötti
jogviszonyát érinti az, ha a kölcsönös és
egybehangzó akaratnyilvánításuk ellenére a
szerződéssel elérni kívánt cél – formai, tartalmi,
akarati hiba miatt – mégsem valósul meg. Ezért az
így kialakult helyzet jogkövetkezményeit is
kizárólag a szerződést kötő felek jogosultak
rendezni. Az érvénytelenség jogkövetkezményeivel
kapcsolatos rendelkezési jog szükségszerűen a
szerződés egészéhez és nem az abból eredő
követeléshez kapcsolódó jog, ezért az – az
engedményezési szerződés erre vonatkozó kifejezett
rendelkezése hiányában – a régi Ptk. alapján nem
száll át az engedményesre.
A Kúria álláspontja szerint a felperest kívülálló
harmadik személyként sem illeti meg az érvénytelen
kölcsönszerződés jogkövetkezményeinek levonása
tekintetében keresetindítási jog az alábbiak szerint.
A felperes felülvizsgálati kérelmében alaptalanul
hivatkozott a régi Ptk. 234. § (1) bekezdésének a –
2/2010. (VI. 28.) PK. vélemény 10. pontja szerinti
jogértelmezésre is figyelemmel – történő
megsértésére. A Kúria rögzíti, hogy a 2/2010. (VI.
28.) PK vélemény az engedményest nem nevesíti a
szerződést kötő feleken kívülálló harmadik
személyként. A PK vélemény 10a. és 10b. pontjaiban
általánosságban a szerződést kötő feleken kívülálló
harmadik személy jogi érdekének fogalmát, tartalmát
értelmezi. Az ezekhez a pontokhoz tartozó indokolás
szerint a perbeli legitimáció vizsgálata során nem
elegendő a felperes érdekeltségének a bizonyítása, a
felperes részéről „védendő jogi érdeknek” kell
fennállnia az ügyben.
Az engedményesnek az engedményezés alapján a
követelés érvényesítésére keletkezik joga, azonban
ha a követelés alapjául szolgáló szerződés
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érvénytelennek
bizonyul,
önmagában
az
engedményezés nem alapítja meg az érvénytelenség
jogkövetkezményeinek levonásához fűződő jogi
érdeket.
[24] A bírói gyakorlat által kialakított elveknek
megfelelően a szerződés érvénytelenségének
megállapításához fűződő jogi érdek nem is
engedményezhető (BH 2001.335.), azaz ezen az
alapon sem vezethető le a felperes igényérvényesítési
jogosultsága. A fenti PK véleményben hivatkozott
jogértelmezés továbbá azt támasztja alá, hogy a
szerződő feleken kívüli, harmadik személy –
védendő jogi érdeke fennállása esetén is csak – a
szerződő felek relációjában kérheti az érvénytelenség
jogkövetkezményeinek alkalmazását.
[25] A fentiek alapján az engedményes – mint az
engedményező és a kötelezett között létrejött
szerződésen kívülálló, harmadik személy – a régi
Ptk. 234. § (1) bekezdése alapján sem jogosult arra,
hogy az érvénytelenség jogkövetkezményeinek
alkalmazását közvetlenül a kötelezettel szemben
kérje.
[26] A Kúria mindezekre figyelemmel nem találta
megállapíthatónak a felülvizsgálati kérelemben
megjelölt jogszabálysértéseket, ezért a jogerős
ítéletet a Pp. 424. § (1) bekezdése alapján hatályában
fenntartotta.
(Kúria Gfv.VI.30.087/2021/7.)
I. A tévesen más bíróságra benyújtott irat –
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benyújtásának idejével – nem tekinthető
szabályszerűen és hatályosan teljesített eljárási

cselekménynek. A bíróság központi kézbesítési
rendszere által generált – az elektronikusan
kapcsolatot tartó fél beadványának informatikai
szempontú ellenőrzéséhez kapcsolt – befogadásvisszaigazolásban megjelölt időpont akkor tekinthető
és fogadható el az irat bíróságra érkezése idejeként
(nem értve ide az áttétellel intézhető keresetlevelet,
egyéb eljárást megindító kérelmet), amennyiben a fél
az iratot szabályszerűen, a perrendtartásban megjelölt
bírósághoz nyújtja be.
II. Az elektronikus kapcsolattartásra meghatározott
külön eljárási rendelkezések nem tartalmaznak
speciális szabályt a hiánypótlás teljesítésére, ezért a
hiánypótlást – az elektronikus kapcsolattartás esetén is
– az azt elrendelő bíróságnál kell közvetlenül
előterjeszteni a megadott határidőn belül [2016. évi
CXXX. törvény (Pp.) 366. § (2) bek., 367. § (1) bek.,
114-115. §, 608. §, 611-621. §; 2015. évi CCXXII.
törvény (E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bek. b) pont, 25. § (7)
bek.; a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM rendelet (BÜSZ) 75/C. § (2f) bek.].
A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás
[1] Az elsőfokú bíróság 8. számú végzésében a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.
évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27. § (2)
bekezdés c) pontja alkalmazásával megállapította az
adós fizetésképtelenségét és elrendelte a
felszámolását főeljárásként.
[2] Az elsőfokú bíróság végzése ellen az adós terjesztett
elő fellebbezést.
[3] Az ítélőtábla a 2021. július 2-án meghozott 3. számú
végzésével az adós fellebbezését a Cstv. 6. § (3)
bekezdése szerint alkalmazandó, a polgári
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perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 366. § (2) bekezdése alapján
visszautasította, mivel annak hiányait az adós a 2021.
június 17-én átvett hiánypótlási felhívásra nem
pótolta.
[4] Az adós az elsőfokú bíróságon 2021. július 5-én
terjesztette elő iratait, amelyekkel a korábbi
fellebbezését az ítélőtábla hiánypótlási felhívására
kiegészítette. Ezt követően 2021. július 22-én
ugyancsak az elsőfokú bíróságon fellebbezést
terjesztett elő az ítélőtábla 3. számú végzésével
szemben, egyúttal a hiánypótlási határidő
elmulasztása miatt igazolási kérelmet. Az igazolási
kérelme alapjául előadta, hogy többszöri próbálkozás
ellenére sem tudta a hiánypótlási felhívást teljesíteni,
mivel nem állt rendelkezésére az ehhez szükséges
nyomtatvány és mód, az ÁNYK rendszer ugyanis
erre nem adott lehetőséget. Utalt arra, hogy a
hiánypótlásra felhívó végzés nem tartalmazott
kioktatást arra, hogy miként tud a kötelezettségének
eleget tenni.
A fellebbezéssel támadott határozat
[5] Az ítélőtábla végzésével az adós igazolási kérelmét a
Pp. 153. § (1) és (3) bekezdése alapján elutasította.
[6] Végzésének indokolásában a Pp. 150. § (1)
bekezdésének és 151. § (1) bekezdésének
alkalmazásával kifejtette, hogy az adós igazolási
kérelmében megjelölt ok, miszerint jogi képviselője
számára nem állt rendelkezésre a hiánypótlás
határidőben teljesítéséhez szükséges nyomtatvány és
mód, nem alkalmas a mulasztás kimentésére, az
önhiba hiányának igazolására. Megállapította az
Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
által működtetett üzemzavar naptár adatai alapján,
hogy a hiánypótlás teljesítésére nyitva álló nyolc
napos határidő alatt a kézbesítési rendszer, illetve az
OBH rendszere esetében nem volt üzemzavar, ezért
nem mutatható ki olyan technikai probléma, amely a
kézbesítési rendszer hibája miatt a hiánypótlás
ítélőtábla előtti teljesítésének akadályát igazolná.
[7] Hangsúlyozta a 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 9. § (1)
bekezdés b) pontja, a Pp. 608. § (1) bekezdése
alapján az adós jogi képviselője számára kötelező
elektronikus kapcsolattartás szabályát, továbbá az Eügyintézési tv. 25. § (7) bekezdése, a bírósági
ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM
rendelet (a továbbiakban: BÜSZ) 75/C. § (2b)
bekezdése alapján azt is, hogy amennyiben az OBH
elnöke a beadvány elektronikus úton történő
előterjesztésére űrlapot rendszeresít, az elektronikus
úton kapcsolattartónak a beadványt űrlapon kell
előterjesztenie. Utalt a bíróságok központi internetes
honlapján (www.birosag.hu) elérhető tájékoztatásra.
[8] Mindebből következően a jogi képviselővel eljáró
adós az adott felszámolási eljárásban kizárólag
űrlapon, az erre rendszeresített nyomtatványon
teljesíthette volna határidőben az ítélőtábla
hiánypótlási felhívását: a jogi képviselője számára a
www.birosag.hu
honlapon
a
„Csődeljárásfelszámolási eljárás nyomtatványai” cím alatt
hozzáférhetők a rendszeresített űrlapok, közülük a D02 „Űrlap egyéb beadvány ítélőtáblához és Kúriához
történő benyújtáshoz” megjelölésű nyomtatvány is,
amellyel teljesíthető az adott eljárási kötelezettség.
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[9] A jogi képviselő ügykezelési hibája – a megfelelő
nyomtatvány ismeretének, a nyomtatvány ítélőtáblán
történő közvetlen előterjesztésének hiánya a
megfelelő űrlap felhasználásával – méltányosság
alkalmazásával sem elfogadható kimentési ok a
mulasztás igazolására.
Fellebbezés, fellebbezési ellenkérelem
[10] Az adós fellebbezésében az ítélőtábla végzésének
hatályon kívül helyezését és az igazolási kérelmének
helyt adó döntés meghozatalával az ítélőtábla
utasítását kérte a fellebbezése érdemi elbírálására.
[11] Előadta, hogy az ítélőtábla által megadott ügyszámon
a hiánypótlás nem volt teljesíthető. Az adós az
ítélőtábla hiánypótló felhívására egyedül az
alapügyhöz kapcsolódóan az elsőfokú bírósághoz
tudta benyújtani az ítélőtábla részére szóló iratait.
[12] Sérelmezte, hogy az ítélőtábla hiánypótló
végzésében nem adott kioktatást arról, hogy annak
miként tud eleget tenni. Az irodával folytatott
egyeztetés alapján derült az ki számára, hogy
beadványát az általános szabályoktól eltérően nem a
hiánypótlásra felhívó bíróság részére, hanem a
fellebbezett végzést hozó elsőfokú bíróságon kell
benyújtania a ítélőtáblához. Miután e módról
tudomást szerzett, csak azután tudott eleget tenni
2021. július 5-én a felhívásban foglaltaknak.
Hangsúlyozta, hogy késedelmének oka ez és nem
üzemzavar volt. Állította, hogy a határnapot önhibán
kívül mulasztotta el, a mulasztása kimentettnek
minősíthető.
[13] A Kúria hiánypótlási felhívására fellebbezése
alapjául a Pp. 346. § (3) bekezdésének megsértésére
hivatkozott az ügyben másodfokon eljárt bíróság
részéről.
[14] A hitelező nem tett észrevételt a fellebbezésre.
A Kúria döntése és annak jogi indokai
[15] A Kúria a fellebbezést a Pp. 365. § (2) bekezdés c)
pontja alapján bírálta el, és azt nem találta alaposnak.
[16] A Kúria leszögezi, hogy a Pp. 367. § (1)
bekezdésének alkalmazása során a Pp. 114. §-ában és
a 115. §-ában foglalt rendelkezéseknek kötelezően
érvényesülniük kell az elektronikus kapcsolattartás
szabályai szerint zajló eljárásokban is. A Pp.
megjelölt szabályaiból együttesen következően a
másodfokú tanács elnöke által az ítélőtáblára
felterjesztett fellebbezéssel kapcsolatban elrendelt
hiánypótlást a félnek – az általános eljárási
szabályoknak megfelelően – az eljáró bírósághoz,
vagyis a hiánypótlási felhívást kiadó ítélőtáblához
kell benyújtani a megszabott határidőn belül.
[17] Az elektronikus kapcsolattartásra meghatározott
külön eljárási rendelkezések (Pp. 611–621. §) nem
tartalmaznak speciális szabályt a hiánypótlás
teljesítésének általános rendjéhez képest [Pp. 367. §
(1) bekezdés, 114. §, 115. §]: a Pp. 114. §-a és
115. §-a alkalmazása alól ezért a hiánypótlás
benyújtásának helye tekintetében sem engedhető
eltérés és kivétel elektronikus úton előterjesztett
iratok esetén.
[18] A tévesen, más bíróságra benyújtott iratok
benyújtásuk idejével nem tekinthetők szabályszerűen
és hatályosan teljesített eljárási cselekménynek. A
bíróság központi kézbesítési rendszere által generált
– az elektronikusan kapcsolatot tartó fél
beadványának
informatikai
szempontú
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[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

ellenőrzéséhez kapcsolt – befogadás-visszaigazolás
[Pp. 612. §, BÜSZ 75/C. § (2f) bekezdés], az abban
megjelölt időpont akkor tekinthető és fogadható el a
kérdéses irat bíróságra érkezése idejeként (nem értve
ide az áttétellel intézhető keresetlevelet, egyéb
eljárást megindító kérelmet), amennyiben a fél az
iratokat szabályszerűen, a Pp.-ben így megjelölt
eljáró bírósághoz nyújtja be.
Megalapozatlanul hivatkozott az adós a Pp. 346. § (3)
bekezdésének sérelmére az ügyben. A Pp. e
rendelkezése az ítélet tartalmával – annak
perorvoslati részével – szemben megfogalmazott
szabály, amely megfelelően irányadó fellebbezéssel
támadható végzésekre is. A hiánypótlásra felhívás
azonban az eljárás folyamán meghozott,
fellebbezéssel nem támadható végzése a bíróságnak,
amellyel kapcsolatban az iratok benyújtására a Pp.
előzőekben vizsgált általános rendelkezései
vonatkoznak. A bíróságot külön kioktatási és
figyelmeztetési
kötelezettség
a
hiánypótlás
teljesítésének mikéntjével kapcsolatban nem terhelte
az ügyben, különösen arra nézve nem, hogy a
hiánypótlás előterjesztésére melyik az alkalmas
elektronikus nyomtatvány.
Helytállóan rögzítette az ítélőtábla a végzésében,
hogy az E-ügyintézési tv. és a BÜSZ hivatkozott
rendelkezései értelmében az adott ügyben
elektronikusan kapcsolatot tartó adósnak a
hiánypótlását – az OBH elnöke által arra
rendszeresített űrlap tényére figyelemmel – űrlapon
kell előterjesztenie. Az ítélőtábla által elrendelt
hiánypótlás benyújtására az adós által választott
űrlap nem volt alkalmas, arra a D-02 nyomtatvány
szolgált.
Igazolási kérelmében az adós megalapozatlanul
állította – vétlensége alapjául – az elektronikus
kézbesítési rendszer fogyatékosságát amiatt, hogy
nem állt rendelkezésére megfelelő űrlap iratai
ítélőtábla előtti benyújtásához, továbbá az ítélőtábla
mulasztását abban, hogy végzésében nem adott az
adós részére kellő kioktatást.
A felszámolási eljárásban előterjesztett fellebbezés
benyújtására szolgáló FPK-08 űrlap – a fellebbező
álláspontjától eltérően – a felszámolási eljárás
elsőfokú szakaszában hozott határozatokkal szemben
igénybe vehető nyomtatvány, az ügyben másodfokon
eljárt ítélőtábla előtt már megindult eljárásban nem
volt alkalmas, arra a D-02 nyomtatvány szolgált.
Nem az elektronikus eljárásokban rendszeresített
nyomtatványok hibájából és nem is a bíróság
mulasztásából, hanem a fél által rosszul kiválasztott
nyomtatvány alkalmazásából fakadt a hiánypótlás
törvényszéken történt előterjesztése. A fél
nyomtatvány-választása – ilyen az FPK-08 űrlap
használata is – meghatározza az elektronikus
beadvány adott bíróságra, jelen ügyben az első fokon
eljárt törvényszékre érkezését.
Megjegyzi végül a Kúria, hogy fellebbezésében az
adós az „irodától” (vélhetően a bíróság
kezelőirodáját értette ez alatt) kapott külön
tájékoztatásra is utalt a hiánypótlás mikénti
teljesítését illetően. Amellett, hogy az előzőek
megtörténtét egyáltalán nem valószínűsítette, az így
előadottak sem változtatnak az elektronikus
kapcsolattartásra köteles jogi képviselő feladatkörén,
idetartozóan a szükséges nyomtatványok kellő
ismeretén és helyes megválasztásán.
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[24] A kifejtettek értelmében a Kúria az ítélőtábla
végzését a Pp. 389. §-a folytán alkalmazandó Pp.
383. § (2) bekezdése szerint helybenhagyta.
(Kúria Fpkf.VI.30.419/2021/5.)

POLGÁRI KOLLÉGIUM
MUNKAÜGYI SZAKÁG
A munkáltató kártérítési felelőssége akkor áll
160
fenn, ha a munkavállaló bizonyítja a
munkaviszony fennállását, a kárát, továbbá a kárnak
a munkaviszonnyal való okozati összefüggését [a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(Mt.) 166. § (1) bek.].

A tényállás
[1] Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás
szerint a felperes 2013. május 2-től 2016.
szeptemberéig gondnok, karbantartó munkakörben
állt határozatlan idejű munkaviszonyban az
alperessel. A felperes heti 40 órás teljes
munkaidőben hétfőtől péntekig, 7 és 9 óra közötti
munkakezdéssel, 15 és 18 óra közötti időpontig
dolgozott. A felperes a munkaköri feladatait az
alperes négy telephelyén, de jelentős részben az L.
utcai telephelyen látta el, amely 2014 decemberétől
építési terület volt. A gondnoki munkaköri feladatok
keretei között a felperes az építési területen dolgozó
munkavállalókat is felügyelte, a munkáltató elvárása
alapján akár munkaszüneti napokon is.
[2] A felperes 2015. június 7-én vasárnap az L. utcai
telephelyen a külsős vállalkozó építési munkáját
felügyelte, majd a késő esti órákban a felbontott
útburkolat törmelékében megbotlott, a bal karját
megütötte, aminek következtében bal könyöke és
csuklója több helyen szilánkosra tört. A balesetnek
szemtanúja nem volt. A balesetet követően a felperes
a vagyonőrhöz ment, a telephelyen található
őrbódéban ült le. A vagyonőr a felperes sérülését –
könyökének vérzését – és zavart állapotát észlelve 23
óra 32 perckor mentőt hívott, a mentő 23 óra 47
perckor érkezett a telephelyre.
[3] Az OMSZ mentési dokumentációs lapja tartalmazta,
hogy „Kiérk. a beteg ülve fogad. Elmond. szerint kb.
egy órája elesett, bal csuklóját ütötte meg, bal
könyéken egy 3 cm-es felületi sérülés látható,
karmozgatás beszűkült, meleg tapintású. Szállítás
alatt
Nitralgint
kap.
Paraméter
rendben.
Eszméletvesztés bizonytalan”. A felperest a mentők
00 óra 30 perckor adták át a kórháznak, mely a
kiállított zárójelentésében rögzítette, hogy „ma
éjszaka munkahelyén elesett, bal alkarja sérült”.
[4] A felperes 2015. július 15-től 2016. szeptember 8-ig
táppénzes állományban volt. A balesetről az alperes
külső munkavédelmi szaktanácsadója a baleset után
két héttel egy A/4-es fehér lapra vett fel
jegyzőkönyvet, azonban azt a munkabaleseti
naplóban
nem
rögzítette.
Az
alperes
formanyomtatványt a balesetről azért nem töltött ki,
mert az alperesi ügyvezető annak munkabaleseti
jellegét nem ismerte el.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[5] A felperes a keresetében 2015. július 15. és 2016.
szeptember 18. közötti időre elmaradt jövedelem
címén járó kártérítés, 500 000 forint vagyoni kára,

3 000 000 forint nem vagyoni kára, továbbá 200 000
forint élelemfeljavítási és gyógyszerköltség
megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Arra
hivatkozott, hogy 2015. június 7-én 15 óra 45 perc
körül, az ingatlan bejárása során történt a balesete,
amikor ellenőrizte, hogy az megfelelő állapotban
van-e a hétfői munkavégzéshez. A balesete után nem
hívta közvetlenül a mentőszolgálatot, a duzzadás és
az erős fájdalom csak később jelentkezett. A
munkaviszonnyal összefüggésben egészségsérelme
keletkezett, a balesetben szerzett sérülésből eredően
5%-os munkaképesség csökkenést szenvedett.
Kifogásolta, hogy a balesetet a munkáltató a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Mvt.) 64. § (4) bekezdésének előírása
ellenére nem vizsgálta ki.
[6] Az alperes az ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte. Álláspontja szerint mivel a baleset vasárnap
történt, amely napra a munkáltató nem rendelt el
rendkívüli munkavégzést, az nem minősül
munkahelyi balesetnek. A telephelyre való általános
belépési engedély önmagában nem jelenti, hogy a
felperesnek munkavégzési kötelezettsége állt fenn.
Kifogásolta, hogy a felperes az Mvt. 87. § (3)
bekezdésében foglalt kötelezettsége ellenére nem
értesítette a balesetről az ügyvezetőt.
Az első- és a másodfokú bíróság határozata
[7] A törvényszék a megismételt eljárásban meghozott
ítéletével a keresetet elutasította.
[8] Ítéletének indokolása szerint a bizonyítási eljárás
adatai alátámasztották, hogy a felperes gondnoki
munkaköri feladatai közé tartozott az építési
területen dolgozó munkavállalók felügyelete, az
alperes pedig elvárta a hétvégén történő ellenőrzést
is. Mivel igazolt, hogy 2015. június 7-én 7 óra és 15
óra 20 perc közötti időben egy külső vállalkozó
munkavállalói munkát végeztek az alperes L. utcai
telephelyén, ezért a felperes telephelyen történő
tartózkodása a pihenőnap ellenére nem volt
indokolatlan. Rögzítette, hogy az eljárásban a
felperesnek azt kellett bizonyítania, hogy a sérülése
– az OMSZ, valamint a Magyar Honvédség
Egészségügyi
Központjának
zárójelentésében
foglaltakkal szemben – az általa állított időpontban,
azaz röviddel az építési munkálatokat végző
személyek távozását követően, 15 óra 40 perc körül,
az ellenőrzési tevékenységének teljesítés során
következett be.
[9] Az elsőfokú bíróság B. G. vagyonőrnek a baleset
időpontjára
vonatkozó
önellentmondó
tanúvallomásai és a beszerzett igazságügyi szakértői
vélemény alapján megállapította, hogy a baleset nem
a felperes által megjelölt időpontban, hanem kb. 22
óra 40 perc körül történt. A törvényszék álláspontja
szerint az igazságügyi szakértői véleménynek a
sérülés bekövetkezésére vonatkozó megállapítása az
orvosi dokumentációkon alapult, a laborértékek
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összehasonlítására vonatkozó felperesi bizonyítási
indítványt pedig annak elkésettsége miatt a
Pp. 141. § (6) bekezdésére figyelemmel elutasította.
Mindezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság nem
találta megállapíthatónak, hogy a felperes a perbeli
balesetet az általa állított 15 óra 40 perc körül
szenvedte el, a szakértői vélemény alapján annak
időpontjaként a 22 óra 45 percet fogadta el.
Minthogy a perben nem merült fel adat arra nézve és
a felperes sem állította, hogy ebben az időpontban
munkát végzett, így a baleset nem állt
összefüggésben a felperes munkaviszonyával, ezért a
keresetet elutasította.
A felperes fellebbezése alapján eljárt ítélőtábla
közbenső ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztatta, és megállapította, hogy az alperes
teljes kártérítési felelősséggel tartozik a felperes
2015. június 7-én bekövetkezett munkahelyi
balesetéért.
A másodfokú bíróság az érdemi döntés indokolását
megelőzően a tényállást kiegészítve megállapította,
hogy a felperes rugalmas munkarendben dolgozott,
havi munkaideje +/- 10 órával térhetett el a
munkaidőalaptól, amelyet a következő hónapban
kellett figyelembe venni. Rögzítette, hogy az alperes
ügyvezetője 2013. október 1-jén tett rendelkező
nyilatkozata szerint a felperes térbeli és időbeli
korlátozás nélkül tartózkodhatott az alperes L. utcai
telephelyén és ott a munkáltató érdekében munkát
végezhetett. A felperes a telephelyen a biztonsági őrt
is ellenőrizte és utasította.
A másodfokú bíróság a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
166. § (1) bekezdése, valamint a munkáltatónak a
munkavállalója egészségi állapotában bekövetkezett
károkért fennálló felelőssége egyes kérdéseiről szóló
1/2018. (VI. 28.) KMK vélemény (a továbbiakban:
KMK vélemény) I/1. pontja alapján megállapította,
hogy a perben a felperesnek kellett bizonyítania,
hogy balesete a munkaviszonyával összefüggésben
következett be.
Az ítélőtábla álláspontja szerint a perben
meghallgatott tanúk alátámasztották, hogy a felperes
munkaköri feladatai közé tartozott az építési
munkálatok és az építést végző munkavállalók
ellenőrzése, valamint a biztonsági őr és a telephely
felügyelete, aminek érdekében külön munkáltatói
utasítás nélkül is szabad bejárása volt az ingatlanba.
A tanúk vallomása azt is alátámasztotta, hogy a
felperes rendszeresen hétvégén, így vasárnap is
munkát végzett, távozása pedig az esti órákban
történt. Megállapítható volt az is, hogy az alperes a
munkaidőt
nem
ellenőrizte,
a
felperes
munkavégzését nem felügyelte, a felperes a munkáját
teljesen önállóan végezte.
Igazoltnak találta, hogy a vállalkozó munkavállalói
csak a felperes kíséretében tartózkodhattak a
telephelyen, figyelemmel arra, hogy más, a
rendelkező nyilatkozat szerinti ellenőrzésre jogosult
vezető nem volt jelen, ezért az alperes alappal a
perben nem hivatkozhatott arra, hogy vasárnapra a
felperesnek nem volt konkrét utasítása a
munkavégzésre.
Az ítélőtábla a baleset bekövetkezésének
hozzávetőleges idejét vizsgálva megállapította, hogy
a felperesnek nem a sérülés bekövetkezésének általa
állított – 15:40 és 16 óra közötti – időpontját, hanem
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azt kellett bizonyítania, hogy a sérülése az orvosi
dokumentációkban szereplő adatokkal szemben
munkavégzés közben, az ellenőrzési kötelezettség
teljesítése közben érte. A felperes ezen állítását B. G.
tanúvallomása kellően alátámasztotta, mert mindkét
meghallgatása alkalmával megerősítette, hogy a
felperes késő délután, illetve 3 és 5 óra között, még
világosban, a karját és könyökét fájlalva jelent meg
az őrbódéban. Elmondása szerint a felperes először
„egy darabig ücsörgött” nála, majd a tanú – észlelve
a felperes nagyon rossz egészségügyi állapotát –
mentőt hívott. A másodfokú bíróság ezért a pontos
időpontnak nem, hanem B. G. tanúvallomásának és
az eset összes körülményeinek tulajdonított
jelentőséget,
amelyek
alátámasztották
a
munkaviszonnyal összefüggést, azt, hogy a felperest
munkavégzése ideje alatt még a nappali órákban
akkor érte baleset, amikor ellenőrzési kötelezettségét
teljesítette és ezt jelezte is a biztonsági őrnek. A
felperes munkaköri feladatait rugalmas munkaidőbeosztásban látta el, több tanú is megerősítette, hogy
hétvégén is este 18–19 óráig dolgozott, és a
munkaszerződés is 18 órát jelöl meg a munkaidő
befejezéseként.
[17] A másodfokú bíróság a munkaidő és a munkavégzés
ellenőrzésének elmulasztásán túl az alperes terhére
értékelte az Mvt. 64. §-a és az Mvt. végrehajtásáról
szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletben
szabályozott,
a
munkáltató
munkabaleset
kivizsgálására
vonatkozó
kötelezettségének
megsértését, amelynek következtében a baleset
pontos idejének utólagos tisztázására a peres
eljárásban az időmúlásra figyelemmel már nem volt
mód. Az alperes a baleset idejének nem tulajdonított
jelentőséget, az általa kitöltött, 2015. július 30-i
nyilatkozatban rögzítette, hogy a sérülés 16 órakor
következett be és az időpontot csak utóbb, a perben
vitatta.
[18] A másodfokú bíróság álláspontja szerint – mivel a
felperes a mentők kiérkezésekor zavart és
bizonytalan volt – az orvosi dokumentációban
szereplő, a felperes elmondásán alapuló időpont nem
cáfolta
a
baleset
munkaviszonnyal
való
összefüggését, a zárójelentés kijavítását pedig a
felperes utóbb – sikertelenül – kérte. Mivel a perben
beszerzett
orvosszakértői
vélemény
a
laboreredmények alapján kizárta a baleset
időpontjának meghatározási lehetőségét, ennek
ellenére arról mégis állást foglalt, az ítélőtábla e
megállapítást a bizonyítékok köréből mellőzte. Az
alperes a felperes magáncélú munkavégzése és az
Mt. 166. § (2) bekezdése szerinti mentesülés
vonatkozásában bizonyítási indítványt nem
terjesztett elő, ezért a másodfokú bíróság a
Pp. 253. § (2) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság
ítéletét a jogalap tekintetében megváltoztatta és a Pp.
213. § (3) bekezdése alapján hozott közbenső
ítéletével megállapította, hogy az alperes teljes
kártérítési felelősséggel tartozik a felperes 2015.
június 7-én bekövetkezett munkahelyi balesetéért.
A felülvizsgálati kérelem és felülvizsgálati
ellenkérelem
[19] Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a jogerős
közbenső ítélet hatályon kívül helyezését és a
felperes keresetének elutasítását kérte. Álláspontja
szerint a jogerős ítélet a Pp. 163. § (2) bekezdésébe,
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[21]

[23]

[24]

[27]

a 164. § (1) bekezdésébe és a 206. § (1) bekezdésébe
ütközően jogszabálysértő.
Az alapeljárásban eljárt első- és másodfokú bíróság a
balesetet nem minősítette üzemi balesetnek, mert
nem látták bizonyítottnak, hogy a felperes a
munkáltató érdekében, annak utasítása vagy elvárása
alapján végzett volna tevékenységet. Semmilyen
okirat nem igazolja a jogerős ítélet azon
következtetését,
hogy
külső
vállalkozók
munkavállalói
csak
felperes
kíséretében
tartózkodhattak volna a telephelyen, az alperes
ügyvezetőjének pedig elvárása és tudomása sem volt
arról, hogy a felperes pihenőnapokon a telephelyen
dolgozik.
Az alperes törvényes képviselője által aláírt
„rendelkező nyilatkozat”-ban foglalt, a felperes, a
létesítményfelelős és a cég vezetői számára belépést
és munkavégzést lehetővé tevő irat nem azt
jelentette, hogy a nevesített személyeknek térbeli és
időbeli korlátozás nélkül a telephelyen kell
tartózkodniuk, hanem azt, hogy indokolt
munkavégzés
esetén
az
őrszemély
nem
akadályozhatja a belépésüket, amely a felperes
munkakörére figyelemmel teljesen életszerű. Az
okiratból ezért hiba levonni azt a következtetést,
hogy a felperes a baleset napján az alperes
munkahelyén az alperes érdekében és utasítása,
elvárása alapján végzett munkát.
A jogerős közbenső ítélet azon megállapítása, hogy a
baleset időpontjának a perben nem volt jelentősége
ellentmond a korábbi hatályon kívül helyező
végzésében foglaltaknak, amely kifejezetten előírta a
baleset bekövetkezése időpontjának vizsgálatát.
Amennyiben ugyanis a baleset valóban 15 óra 40
perc körül vagy ahhoz közeli időpontban történt, a
felperesnek igazolnia kellett volna, hogy mi történt a
mentők kihívása és a baleset bekövetkezése között
eltelt 7–8 órában, bizonyítási indítványt azonban
nem terjesztett elő. Köztudomású, hogy az alkar
többszörös törése elviselhetetlen fizikai fájdalommal
jár, ugyanakkor nem merült fel adat arra, hogy a
felperes
a
többórás
várakozás
alatt
fájdalomcsillapítót vett volna igénybe. Nem adott
magyarázatot a felperes arra sem, hogy miért nem
értesítette erről családját, miért nem kért segítséget,
akár a hazajutáshoz, akár a kórházba szállításhoz. Az
alperes álláspontja szerint a bíróság a szabad
mérlegelési jogkörében eljárva sem tehet a perben
rendelkezésre
álló
adatokkal
ellentétes
megállapításokat, ennek elmulasztásával lényeges
eljárási szabályt sért, ezért ítélete megalapozatlan.
Az Mt. 166. § (1) bekezdésének rendelkezése és a
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény az üzemi baleset fogalmát
meghatározó 52. § (1)–(2) bekezdése ellenére a
felperes még állítást sem tett arról, hogy milyen
munkát végzett a baleset bekövetkezésekor, ezért ezt
nem is lehetett vizsgálni. Amennyiben ellenőrzést
végzett és a baleset az általa állított időben történt,
meg kellett volna indokolnia, hogy miért várt 8 órát
a mentők kihívásával, miért nem ment haza ez idő
alatt, és amennyiben nagyon rossz volt az állapota,
miért nem hívta vagy hívatta ki a mentőket. A
másodfokú bíróság a felperesi kérelemtől eltérően
maga állított fel vélelmet a baleset időpontjára,
amikor megállapította, hogy az valamikor nappal
történt.

[28] A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a
jogerős közbenső ítélet hatályában történő
fenntartását kérte.
[29] A másodfokú bíróság a tanúvallomások alapján
megalapozottan állapította meg, hogy a felperes
rendszeresen, hétvégén is dolgozott, mivel a hétfői
munkavégzéshez biztosítani kellett a teljes
munkaterület munkavégzésre való alkalmasságát.
[30] Az alperes a perben semmilyen bizonyítékot nem
szolgáltatott arra, hogy a felperes magáncélú munkát
végzett volna a területen, ezért e körben tett
hivatkozásai alaptalanok és nem felelnek meg a
valóságnak.
[31] A felülvizsgálati érveléssel szemben az ítélőtábla
nem azt állította, hogy a baleset időpontjának nem
volt jelentősége, csupán arra utalt, hogy nem volt
tényleges relevanciája annak, hogy az pontosan 15
óra 40 perckor történt-e. A felperesnek nem a baleset
pontos időpontját, hanem azt kellett igazolnia, hogy
az munkavégzés közben következett be. Ennek a
bíróság eleget is tett az eljárás során, ugyanis
megállapította, hogy a baleset a felperes
munkavégzés ideje alatt, még a nappali órákban érte.
A Kúria döntése és annak jogi indokai
[33] A felülvizsgálati kérelem a következők szerint
megalapozott.
[34] Az Mt. 166. § (1) bekezdése szerint a munkáltató
köteles megtéríteni a munkavállalónak a
munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. A
munkavállaló bizonyítja a munkaviszony fennállását,
a kárát, továbbá a kárnak a munkaviszonnyal való
okozati összefüggését (KMK vélemény I/1. Pont).
[35] A jogszabályi rendelkezésekre és az irányadó
joggyakorlatra figyelemmel az adott esetben a
felperesnek a perben azt kellett igazolnia, hogy a
balesetet a munkaköri feladataihoz tartozó indokolt
munkavégzés közben, munkaidőben szenvedte el,
így az alperes kártérítési felelőssége fennáll.
[36] A megelőző eljárásban az elsőfokú ítéletet hatályon
kívül helyező végzés már megalapozottan
megállapította, hogy az alperes ügyvezetőjének a
felperes térbeli és időbeli korlátozás nélküli
tartózkodását
lehetővé
tevő
„rendelkező
nyilatkozata” alapján bizonyított, hogy a felperes
gondnoki munkakörbe tartozó feladatai közé
tartozott az építési területen dolgozó vállalkozó
munkavállalóinak felügyelete is.
[37] A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság által
lefolytatott további bizonyítási eljárás adatai alapján
az eljárt bíróságok jogszabálysértés nélkül
állapították meg a felperes adott napon történt
munkavégzésének indokoltságát is. V. T.
tanúvallomása, valamint a becsatolt teherforgalom
nyilvántartási napló adatai alapján igazolt, hogy
2015. június 7-én 7 óra és 15 óra 20 perc között az F.
V. elnevezésű gazdasági társaság munkavállalói az
alperes L. utcai telephelyén munkát végeztek, így a
felperes – a pihenőnap ellenére – a munkáltatótól
elvárt módon, a munkakörébe tartozó ellenőrzési
kötelezettségét teljesítette.
[38] A felperes számára az alperes ügyvezetőjének 2013.
októberében kelt „rendelkező nyilatkozata” térbeli és
időbeli korlátozás nélkül lehetővé tette a telephelyen
történő tartózkodását, így súlytalan a felülvizsgálati
kérelem azon érvelése, amely szerint az alperes
ügyvezetője nem várta el a felperes hétvégi
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munkavégzését. Az eljárt bíróságok ezért a
bizonyítékok Pp. 206. § (1) bekezdése szerinti
okszerű értékelésével állapították meg, hogy a
felperes 2015. június 7-én, vasárnapi napon
munkaköri feladatának teljesítése érdekében volt
jelen az alperes telephelyén.
A perben azonban a munkaviszonnyal való okozati
összefüggés megállapíthatósága érdekében a
felperesnek azt is bizonyítania kellett, hogy sérülését
a munkaköri feladatai teljesítése során, vagyis olyan
időpontban szenvedte el, amikor a telephelyre
vonatkozó ellenőrzési kötelezettsége fennállt, vagyis
a kivitelezést végző cég munkavállalóinak távozását
követő rövid időn belül. Az e körben a felperes
személyes előadásán túl rendelkezésre álló
bizonyítékokat – az OMSZ mentési dokumentációs
lapját, a kórházi zárójelentést és B. G. vagyonőr
tanúvallomását – a megismételt eljárás során eljárt
bíróságok eltérően értékelték és az alperes kártérítési
felelősségének fennállására vonatkozóan ellentétes
következtetésre jutottak.
Az alperes a felülvizsgálati kérelmében a Pp. 206. §
(1) bekezdésének, valamint az Mt. 166. § (1)
bekezdésének megsértésére hivatkozott és azt
állította, hogy a jogerős közbenső ítélet
megállapításával szemben a felperes a perben nem
tudta
bizonyítani,
hogy
a
balesete
a
munkaviszonyával
okozati
összefüggésben
következett be.
A Pp. 206. § (1) bekezdése szerint a bíróság a
tényállást a felek előadása és a bizonyítási eljárás
során felmerült bizonyítékoknak egybevetése alapján
állapítja meg, a bizonyítékokat a maguk
összességében értékeli és meggyőződése szerint
bírálja el.
A Kúria álláspontja szerint a megismételt eljárást
követően a bizonyítékok okszerű értékelésével és a
Pp. 164. § (1) bekezdésében előírt bizonyítási
kötelezettség és bizonyítási teher helyes
alkalmazásával
az
elsőfokú
bíróság
jogkövetkeztetése a helytálló.
A munkaviszonnyal összefüggés alátámasztásaként a
baleset időpontjának bizonyítása a perben az Mt.
166. § (1) bekezdése és a KMK vélemény I/1. pontja
alapján a felperest terhelte. Azt kellett igazolnia,
hogy sérülése az általa állított délután 15 és 17 óra
közötti időtartam alatt történt, vagyis amikor a
kivitelező munkavállalóinak távozását követően a
munkaköréből eredő és a munkáltató által elvárt
ellenőrzési feladatát teljesítette, tehát akkor, amikor
még a munkáltató érdekében tartózkodott a
telephelyen.
A perben rendelkezésre álló OMSZ mentési
dokumentációja és a felperes kezelését követően
kiadott zárójelentés a felperes – a balesete
időpontjához időben legközelebbi – elmondása
alapján azt tartalmazza, hogy a mentők 23 óra 47
perckor történt kiérkezését megelőzően kb. egy
órával esett el. Az elesés okirati bizonyítékokkal
kalkulált időpontja így 22 óra 30 perc és 23 óra közé
eshetett, amely időpontban a felperesnek
munkavégzési
kötelezettsége
sem
a
munkaszerződése, sem a meghallgatott tanúk
vallomásával igazolt gyakorlat szerint sem volt. A
rugalmas
munkarendben
dolgozó
felperes
munkaidejének befejezése ugyanis a munkaidő
nyilvántartó lap szerint általában15 és 18 óra közé
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[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

esett és tényleges távozásának ideje a tanúk
vallomásai szerint is általában 18 és 19 körül volt. A
felperes a perben az adott napra vonatkozó rendkívüli
eseményre nem hivatkozott, így figyelemmel a
vasárnapi pihenőnapra is ítéleti bizonyossággal nem
igazolható, hogy a sérülése keletkezésének
időpontjában munkaköri feladatát végezte.
A másodfokú bíróság – az elsőfokú bíróság
értékelésével szemben – B. G. tanúvallomását
elegendőnek ítélte annak megállapításához, hogy a
felperest a sérülés a nappali órákban, 15 és 17 óra
között, tehát még „világosban” érte. E kérdés
értékelésénél azonban figyelmen kívül hagyta a
baleset napját, június 7-ét, amely csaknem az év
leghosszabb napjának tekinthető, az elérhető adatok
szerint a napnyugta időpontja 20 óra 37 perc. Ebből
következően önmagában abból, hogy a felperes
őrbódéba érkezésekor még világos volt, a délutáni
időpontra vonatkozóan megalapozottan még nem
volt levonható egyértelmű következtetés.
Az alperes a felülvizsgálati kérelmében alappal
kifogásolta B. G.-nek az időmúlás érzékelésére
vonatkozó nyilatkozatait is. A tanú az OMSZ
mentési lapjában foglalt okirati bizonyítékkal
szemben a mentők 15 percen belül történő
kiérkezését „jó hosszú időnek” minősítette,
ugyanakkor a felperes őrbódéba érkezése és a mentő
értesítése közötti időt úgy jellemezte, hogy a
felperessel „ücsörgött egy darabig”, „valamennyi
ideig ott ült”. A jogerős közbenső ítéletben elfogadott
időpontok esetén azonban ez az időtartam (16–22
óráig) legalább 6 óra volt, amelynek hosszát a
felperes látható vérzéses sérülésére is figyelemmel a
tanúnak jelentős időtartamként kellett volna
érzékelni.
A fentieken túl – orvosszakértői-vélemény
hiányában – a mindennapi élettapasztalat szerint sem
igazolható az az állítás, mely szerint egy
hámsérüléssel és vérzéssel járó többszörös, darabos
törés, 7–9 órás időtartamban nem okozott olyan
panaszokat, fájdalmakat a felperes számára, amely
indokolta volna hozzátartozói vagy az orvos korábbi
értesítését. A felperes az eljárás során azt sem
indokolta, hogy milyen okból tartózkodott az alperes
L. utcai telephelyén lévő őrbódéban a mentők 23 óra
32 perckor történő értesítésekor, amikor
munkavégzési kötelezettsége, de lehetősége sem
volt.
A bizonyítékok okszerű láncolata tehát az orvosi
iratokban megjelölt baleseti időponthoz képest nem
támasztják alá ítéleti bizonyossággal, hogy a felperes
balesete és arra tekintettel érvényesített vagyoni és
nem
vagyoni
kára
a
munkaviszonyával
összefüggésben következett be. Minthogy a
munkaviszonnyal való összefüggés bizonyítása a
felperes érdekében állt, ennek bizonyítottságának
hiánya a terhére esik (Mt. 166. § (1) bekezdés, Pp.
164. § (1) bekezdés).
Mindezekre tekintettel a Kúria a jogerős közbenső
ítéletet a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon
kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságnak a felperes
keresetét elutasító ítéletét helybenhagyta.
(Kúria Mfv.IV.10.120/2021/6.)

Munkaügyi Szakág

914
Az a 40 órát el nem érő időszak, melyre nem
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osztották be a munkavállalót munkavégzésre,
nem tekinthető heti pihenőidőnek, mivel nem alkalmas

a heti regenerálódáshoz szükséges időtartam
funkcióját betölteni. Heti pihenőidőnek – az Mt. 106. §
(1) és (3) bekezdésére figyelemmel – csupán a heti 40
órát elérő vagy ezt meghaladó időtartam minősül, így a
munkaidőkeret átlagában is csak a 48 órát
egybefüggően kitevő időtartam vehető figyelembe [a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(Mt.) 106. § (1), (3) bek.].
A tényállás
[1] A felperes 2014. szeptember 1-jétől állt
közalkalmazotti jogviszonyban az alperessel, illetve
jogelődjével
uszodamester
munkakörben.
Munkavégzésének helye egy általános iskola
uszodája volt. A munkáltató havi munkaidőkeret
alkalmazásával foglalkoztatta heti 40 órás
munkaidőben. Munkaidejét akként osztotta be, hogy
a felperesnek hétfőtől péntekig naponta 13 óra 30
perctől 20 óra 30 percig, illetve havonta 3 három
esetben vasárnap és 1 napon szombaton 13 óra 30
perctől 18 óra 30 percig kellet munkát végeznie. A
felperes munkaköri feladatai közé tartozott a
medencék területeinek biztonsági felügyelete, a
technikai üzemeltetés segítése, a minőség és
ürítőrácsok épségének és a medence burkolata
épségének vizsgálata, a medencék ürítésének őrzése,
javító és karbantartó munkáltatok végzése.
[2] A másik uszodamestert, illetve 2021. március 1-jétől
már a felperest sem osztotta be az alperes vasárnap
rendes munkaidőben munkavégzésre.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[3] A felperes 2016. május 1-jétől 2020. április 30-ig
terjedő időtartamra 783 234 forint pihenőnapon
végzett munkáért járó bérpótlék és késedelmi
kamata, 289 251 forint vasárnapi pótlék és késedelmi
kamata, valamint 2 500 000 forint sérelemdíj
megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Érvelése
szerint a munkáltató nem biztosította számára a
jogszabályban előírt heti pihenőidőt, illetve jogalap
nélkül került sor vasárnapi foglalkoztatására.
[4] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Érvelése
szerint a felperes munkaidőkeretben történő
foglalkoztatására a jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően került sor, munkáját teljes munkaidőben
végezte, ezért nem jogosult az általa igényelt
pótlékokra, továbbá a sérelemdíjra sem.
Az első- és a másodfokú bíróság határozata
[5] A törvényszék ítéletével a felperes keresetét
elutasította. Ítéletének indokolásában kifejtette, hogy
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban: Mt.) 96. § (1) bekezdése és 97. § (1)
és (3) bekezdése értelmében a munkáltató akár
egyenlőtlenül is beoszthatta a felperes munkaidejét.
A pihenőnapok beosztásánál az Mt. 105. §-ára és
106. §-ában foglaltakra kellett figyelemmel lennie. A
munkavállalónak hetenként legalább 40 órát kitevő
és 1 naptári napot magában foglaló megszakítás
nélküli pihenőidőt kellett biztosítania, a munkáltató
pedig e kötelezettségének eleget tett.
[6] Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint az Mt. 101. §
(1) bekezdés a) pontja, 102. § (3) bekezdése alapján
a munkáltató jogosult volt a felperest vasárnapra

rendes munkaidőben történő munkavégzésre
kötelezni. Az Alaptörvény XX. cikk (1) és (2)
bekezdéséből, a sportról szóló 2004. évi I.
törvényből, továbbá a közfürdők létesítéséről és
működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm.
rendeletből arra a következtetésre jutott, hogy a
felperesnek olyan jellegű tevékenységet kellett
ellátnia, amelyet szombaton és vasárnap is végezni
kellett, erre figyelemmel jogszerűen osztották be őt
rendes munkaidőben vasárnapra, így nem sérült a
pihenéshez való joga sem.
[7] A felperes fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Megállapította, hogy a munkáltató megállapodott a
felperessel a munkaidő beosztásáról, az nem volt a
munkáltató diktátuma. Indokolása szerint a
pihenőidő megfelelt az Mt. 106. § (3) bekezdésében
írt követelménynek, nem végzett rendkívüli
munkaidőben munkát, így e címen nem vált
jogosulttá pótlékra.
[8] Kifejtette, hogy bár az elsőfokú bíróság
megalapozatlanul rögzítette, hogy a tanuszoda
hétvégén is működik, azonban a felperesnek ilyenkor
kellett ellátnia a víztisztítási, karbantartási,
vagyonvédelmi feladatait. A vasárnapi munkavégzés
nem minősült rendkívüli munkaidőben teljesített
munkának, így rendkívüli munkavégzésért járó
díjazás sem illette meg a felperest. A foglalkoztatás
kapcsán a munkáltató megtartotta a jogszabályi
rendelkezéseket, nem sérült a felperes pihenéshez
fűződő személyiségi joga, így indokolatlanul
igényelt sérelemdíjat.

[9]

[10]

[11]

[12]

A felülvizsgálati kérelem és felülvizsgálati
ellenkérelem
A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, amelyben kérte, hogy a
Kúria azt helyezze hatályon kívül és hozzon a
jogszabályoknak megfelelő határozatot. Megsértett
jogszabályhelyként a Pp. 279. § (1) bekezdését, az
Mt. 101. § (1) bekezdés a) pontját, a 102. § (3)
bekezdés a) és b) pontját, a 105. § (1) bekezdését, a
106. § (1) és (3) bekezdését, a 143. § (4) bekezdését,
a 140. § (1) bekezdés b) pontját, továbbá a
Ptk. 2:52. §-át és 2:53. §-át jelölte meg.
Az ítélőtábla megállapításával szemben vitatta, hogy
a munkáltató megtartotta az Mt. 106. § (3)
bekezdésében foglaltakat, ezzel ellentétben
folyamatosan azt állította, hogy a munkáltató nem
biztosította számára a munkaidőkeret átlagában a heti
48 óra pihenőidőt.
Vitatta azt is, hogy a vasárnapi munkavégzés
szükségszerű lett volna, amely abból a tényből is
következik,
hogy
általában
3
vasárnapi
munkavégzést követően 1 szombati munkavégzést is
beosztott a munkáltató. Ellentmond ennek az a
körülmény is, hogy a másik uszodamestertől nem
követelte meg a vasárnapi munkavégzést az alperes,
továbbá 2020. március 1-jétől neki sem kellett
vasárnap munkát végeznie, holott az uszoda ezt
követően is működött.
Nem volt szükségszerű, hogy az alperes vasárnapra
is munkavégzésre ossza be, munkáltatója, illetve
munkaköre nem minősült rendeltetése folytán e
napon is működőnek, ebben a körben az alperes nem
tett eleget bizonyítási kötelezettségének. Az alperes
megsértette a foglalkoztatási feltételeket és nem
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[14]

[15]

[16]
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biztosította a szükséges pihenőidőt a számára, ezért
sérült a pihenéshez fűződő személyiségi joga, amiért
sérelemdíjat köteles fizetni számára a munkáltató.
Érvelése szerint a munkáltató abban az esetben,
amikor a pénteki munkanapot követően vasárnapra
osztotta be munkavégzésre 41 óra heti pihenőidőt,
míg amikor szombaton kellett munkát végeznie, a
hétfői munkakezdésig 43 óra heti pihenőidőt
biztosított számára, ezt meghaladó egybefüggő heti
pihenőidő azonban nem került kiadásra. Erre
figyelemmel nem valósult meg az az Mt.-ben
rögzített tétel, miszerint a munkaidőkeret átlagában a
heti 48 óra pihenőidőt biztosítani kell a munkavállaló
számára.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében kérte,
hogy a Kúria a jogerős ítéletet hatályában tartsa fenn.
Előadta, hogy a peres eljárás során mindkét fél
végzett különböző számítást. A munkáltató
biztosította a felperes számára a 40 óra, egy teljes
naptári napot magában foglaló pihenőidőt.
A felperes a 40 óra egybefüggő heti pihenőidőn túl
a munkaidőkeret átlagában megkapta a neki járó,
átlagosan 48 óra heti pihenőidőt: amennyiben
szombaton délután dolgozott 5 órát, akkor szombat
reggel 7 óra 30 perctől délután 13 óra 30 percig 6 óra
pihenőideje volt, ha vasárnap dolgozott 5 órát, akkor
hétfő reggel 7 óra 30 perctől 13 óra 30 percig 8 óra
pihenőideje volt, ezek az intervallumok nem a napi
pihenőidőre, hanem a munkaidőre estek.
Megítélése szerint mind a közfürdőkre vonatkozó
szabályokból, mind a felperes munkaköri leírásából
megállapítható, hogy szükség volt a felperes
vasárnapi foglalkoztatására. Elsősorban ezen a napon
volt szükséges a vízminőség, a vízhőfok ellenőrzése,
mert másnap, hétfőn reggel már a gyerekek úsztak, s
ebben az időben pedig már mindennek megfelelőnek
kellett lennie. A zuhanyozókat és egyéb
berendezéseket is csak akkor lehetett megfelelően
megtisztítani, ha senki nem volt ott. Erre tekintettel a
hétvégi, különösen a vasárnapi munkavégzés
szükségszerű és elengedhetetlen volt, amire
tekintettel a jogerős ítélet megállapításai helytállóak.
Eleget tett a heti pihenőidő kiadási kötelezettségének
s a vasárnapi foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat
sem sértette meg, ezért indokolatlanul igényelt a
felperes rendkívüli munkaidőre járó juttatást. Vitatta
az alperes azt is, hogy az adott ügy eldöntése
szempontjából relevanciával bírna a Kúria
Mfv.X.10.257/2019/7. szám alatt született döntése.
A felek között nem volt vitatott az eljárás során, hogy
a felperes foglalkoztatására munkaidőkeretben került
sor, a munkaideje egyenlőtlenül volt beosztható.
Megítélése szerint a munkáltató biztosította a
felperes számára a szükséges heti pihenőidőt, mert 41
vagy 43 óra egybefüggő pihenőidőt kiadott, a
fennmaradó 5 illetve 7 óra vonatkozásában pedig
álláspontja szerint nincs olyan szabály az Mt.-ben,
hogy azt valamivel egybefüggően kellene kiadni. Az
Alkotmánybíróság 12/2020. (VI. 22.) AB
határozatában álláspontját olyan eset kapcsán fejtette
ki, ahol a heti pihenőidőt és a napi pihenőidőt
ugyanazon időtartam alatt kapta meg az alkalmazott,
ez azonban az adott esetben nem fordult elő.

A Kúria döntése és annak jogi indokai
[18] A felperes felülvizsgálati kérelme az alábbiak szerint
megalapozott.
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[19] A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 2. § (3) bekezdése szerint
alkalmazandó Mt. rendelkezések a pihenőidők között
szabályozzák a munkanapon belüli pihenést szolgáló
munkaközi szünetet, a két munkanap közötti napi
pihenőidőt és a regenerálódást biztosító heti
pihenőnapot vagy pihenőidőt. Az Mt. két lehetőséget
nyújt a munkavállaló heti pihenésének biztosítására:
a munkavállalók számára heti pihenőnapokat vagy
heti pihenőidőt kell biztosítani.
[20] Az Mt. 106. §-a szerint a heti pihenőnapok helyett
hetenként legalább 48 órát kitevő megszakítás
nélküli heti pihenőidőt oszthat be a munkáltató. Míg
a heti pihenőnap kezdetének és végének időpontja a
munkanap kezdetének és végének időpontjához
kapcsolódik, addig a heti pihenőidő a beosztás
szerinti munkaidő befejezésétől a következő beosztás
szerinti munkaidő kezdetéig tart. Míg a pihenőnap
esetén a beosztás szerinti napi munkaidő befejezése
és a következő munkanap kezdete közötti
időtartamot nem kell számításba venni a heti
pihenőnap kiadásakor, a heti pihenőidő esetében ez
az időtartam annak részét képezi.
[21] Az Mt. 106. § (1) bekezdése szerint a heti pihenőidő
nem
osztható
meg,
megszakítás
nélkül,
egybefüggően kell biztosítani a munkavállaló
számára a pihenőidőként beosztott 48 (kivételesen
40) óra időtartamot. Ennek megfelelően kellő alap
nélkül állította
az alperes felülvizsgálati
ellenkérelmében, hogy az Mt. pusztán arra kötelezné
a munkáltatót, hogy heti 40 óra egybefüggő
pihenőidőt biztosítson a munkavállalója számára, és
nincs olyan szabály, amely szerint heti 48 óra
pihenőidőt egybefüggően kellene kiadni.
[22] Ezzel ellentétben megállapítható, hogy a heti
pihenőidő a munkavállaló pihenését, regenerációját
hivatott biztosítani. Az a 40 órát el nem érő időszak,
melyre nem osztották be a munkavállalót
munkavégzésre, nem tekinthető heti pihenőidőnek,
mivel nem alkalmas a heti regenerálódáshoz
szükséges időtartam funkcióját betölteni. Heti
pihenőidőnek – az Mt. 106. § (1) és (3) bekezdésére
figyelemmel – csupán a heti 40 órát elérő vagy ezt
meghaladó időtartam minősül, így a munkaidőkeret
átlagában is csak a 48 órát egybefüggően kitevő
időtartam vehető figyelembe.
[23] Az alperes csupán állította, de nem bizonyította,
hogy e szabályokat figyelembevéve biztosította a
felperes számára a heti regenerálódás lehetőségét. A
felperes igazoltan hetente 41 illetve 43 óra
pihenőidőben részesült, nem merült fel azonban
azzal kapcsolatos adat, hogy ennél hosszabb
egybefüggő, megszakítás nélküli pihenőidőre
tekintettel eleget tett az alperes az Mt. 106. § (3)
bekezdésében rögzített követelményeknek.
[24] A munkavállalók magánélete, családi és társadalmi
kapcsolatainak megtartása érdekében jelentősége
van annak, hogy a munkavállalók lehetőség szerint
vasárnap, illetve a munkaszüneti napon ne
végezzenek munkát. Erre figyelemmel a jogalkotó
nevesíti azokat az eseteket, amelyekre ez a tilalom
nem terjed ki, rögzíti azokat a munkáltatói
tevékenységeket, illetve munkaköröket, amelyek
indokolják azt, hogy a munkáltató vasárnapra rendes
munkaidőben történő munkavégzésre kötelezhesse
munkavállalóját.
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[25] Az Mt. 101. § (1) bekezdésének a) pontja szerint
lehetősége van a munkáltatónak arra, hogy
vasárnapra
rendes
munkaidőben
történő
munkavégzést rendeljen el a rendeltetése folytán e
napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben.
E rendelkezés tekintetében irányadó az Mt. 102. § (3)
bekezdésében foglalt szabály. E szerint a munkáltató
vagy a munkakör akkor minősül munkaszüneti
napon (vasárnap) is rendeltetése folytán működőnek,
ha
a) a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti
naphoz közvetlenül kapcsolódó helyben kialakult,
vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból
eredő igény alapján, vagy
b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az
egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély
megelőzése
vagy
elhárítása,
továbbá
a
vagyonvédelem érdekében került sor.
[26] Az alperes állítása szerint az Mt. 101. § (1) bekezdés
a) pontja, illetve 102. § (3) bekezdés b) pontja alapján
volt jogosult a felperest vasárnap rendes
munkaidőben történő munkavégzésre utasítani. A
perbeli esetben a felperes által ellátandó feladatok
semmilyen módon nem kötődtek rendeltetésük
folytán a vasárnaphoz, így a munkáltatónak azt
kellett bizonyítania, hogy a tevékenység olyan
jellegű volt, hogy azt a megfelelő működés
érdekében folyamatosan el kellett végezni, és más
napon (hétköznap vagy szombaton) a tevékenységet
nem lehetett ellátni.
[27] A perbeli esetben az alperes csupán állította, de nem
bizonyította, hogy a felperes által végzett
tevékenység szükségszerűen vasárnap volt ellátható.
Nem adott magyarázatot arra, hogy miként volt
lehetőség arra, hogy havonta egy alkalommal a
felperes
szombaton
végezze
ugyanezt
a
tevékenységet, illetve 2020. március 1-jétől e
tevékenység ellátására miért nincs szükség vasárnap.
[28] A perbeli esetben nem volt jelentősége annak a
körülménynek, hogy a felperes hozzájárult-e
munkaidejének alperes által alkalmazott módon
történő beosztásához. Az Mt. 96. § (1) bekezdése a
munkáltató kötelezettségévé teszi, hogy a munkaidőt
a Mt. rendelkezéseinek megfelelően ossza be. Az Mt.
taxatíve sorolja fel azokat az eseteket, amikor a
munkáltató vasárnap rendes munkaidőben történő
munkavégzésre kötelezheti a munkavállalót, s e
rendelkezéstől az Mt. 135. § (2) bekezdése szerint
kollektív szerződés is csak a munkavállaló javára
térhet el. E szabály csak akként értelmezhető, hogy a
kollektív szerződés az Mt. rendelkezéseihez képest
szűkítheti azon esetek körét, amikor a munkáltató
vasárnapra
rendes
munkaidőben
történő
munkavégzést rendelhet el. Az Mt. 43. § (1)
bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a felek
megállapodásukkal – jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában – a törvény Második Részében
foglaltaktól a munkavállaló javára eltérjenek. E
rendelkezés azonban a Kjt. 24. § (2) bekezdése
szerint a közalkalmazotti jogviszonyban nem
alkalmazható, így a peres felek az Mt. munkaidőre
vonatkozó rendelkezéseitől még a felperes kérelmére
vagy hozzájárulásával sem térhettek volna el.
[29] Mindezekre figyelemmel megállapítható, hogy az
eljárt bíróságok nem folytatták le a szükséges
bizonyítási eljárást az ügyben, kellő módon nem
tárták a fel a tényállást megsértve ezzel a Pp. 279. §

Munkaügyi Szakág
(1) bekezdésében foglaltakat. Ezért a Kúria a jogerős
ítéletet az elsőfokú bíróság ítéletére is kiterjedően a
Pp. 424. § (3) bekezdése alapján hatályon kívül
helyezte, s a törvényszéket mint munkaügyi
bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára
utasította.
[30] A megismételt eljárás során az alperesnek
bizonyítania kell, hogy a perrel érintett időszakban a
munkaidőkeretek átlagában biztosította a felperes
számára 48 órát kitevő megszakítás nélküli
pihenőidőt, továbbá, hogy a felperest olyan jellegű
munkakörben foglalkoztatta, amelyben rendeltetése
folytán vasárnap rendes munkaidőben köteles volt
munkát végezni. Magyarázatot kell adnia arra,
miként volt lehetőség arra, hogy havonta egy
alkalommal a felperes szombaton végezze ugyanezt
a tevékenységet, illetve 2020. március 1-jétől miért
nem volt szükség a vasárnapi munkavégzésére.
[31] Ez alapján kell döntenie az elsőfokú bíróságnak arról,
hogy a felperes végzett-e munkát a pihenőideje
terhére vagy sem, és ezért jogszerűen igényelte-e a
pihenőnapon végzett munka ellentételezését, továbbá
a vasárnap történt munkavégzése után járó vasárnapi
pótlékot, illetve sérült-e a felperes személyisége joga
vagy sem.
(Kúria Mfv.IV.10.136/2021/4.)
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érdemére kiható módon jogszabálysértő [2017. évi I.
törvény (Kp.) 84. § (2) bek., 87. §; 2016. évi CXXX.
törvény (Pp.) 346. § (4) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Délegyháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1992. január 1-jei hatállyal bevezette a
telekadót. A felperes az általa kezdeményezett
telekalakításra hivatkozva nem nyújtott be telekadó
bevallást, ehelyett építményadó bevallással élt,
amely építményadót az elsőfokú adóhatóság 2013.
január 1. napjától kezdődően a bevallás alapján ki is
vetette.
[2] Az elsőfokú adóhatóság a H/2790-2/2020. számú
határozatával 2015–2018. évekre, a H/2790-4/2020.
számú határozatával a 2019–2020. évekre kötelezte
felperest telekadó fizetésére. Az adófizetésről
rendelkező határozatokat 2020. április 7. napján
elektronikus úton közölték felperessel, ügyvezetője
útján. A határozatok jogorvoslati záradéka szerint a
fellebbezés a közléstől számított 15 napon belül
nyújtható be.
[3] A határozatok ellen a felperes 2020. április 16.
napján adta postára fellebbezését. Az elsőfokú
adóhatóság 2020. április 23. napján azt a tájékoztatást
adta, hogy a beadvány hatálytalan, tekintettel arra,
hogy a felperes az elektronikus ügyintézés
szabályairól és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdése alapján
elektronikus ügyintézésre köteles.
[4] A felperes a fellebbezési határidők elmulasztása
miatt 2020. április 29. napján e-papíron igazolási
kérelmet nyújtott be. Ebben arra hivatkozott, hogy az
ügyvezető a COVID-19 helyzet miatt munkahelyétől
távol tartózkodott, ahol nem álltak rendelkezésére a
megfelelő informatikai eszközök, jogszabálynak
megfelelő dokumentumok benyújtásához.
[5] Az elsőfokú hatóság értékelése szerint a fellebbezési
határidő önhibán kívüli elmulasztását a felperes nem
tudta igazolni, ezért az igazolási kérelmet végzésével
elutasította. Az alperes a PE/040/01657-5/2020.
számú végzésével az elsőfokú döntést az indokolás
megváltoztatásával
hatályában
fenntartotta.
Indokolásában kiemelte, hogy a felperes mint
gazdasági társaság elektronikus ügyintézésre
kötelezett az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján. Az
igazolási kérelemben felperesnek az önhiba hiányát
kellett volna valószínűsítenie és bizonyítékkal
alátámasztania. A felperes azonban az igazolási
kérelméhez nem csatolt okirati bizonyítékot,
kizárólag a járványügyi vészhelyzet miatti
akadályozottságára hivatkozott. Az elsőfokú hatóság
kapcsolódó indokolását az alperes azzal bővítette ki,
hogy amennyiben a felperes valóban hatósági házi
karanténban, azaz otthoni járványügyi megfigyelés
alatt állt, úgy az irányadó járványügyi hatósági

rendelkezések értelmében jogszerűen semmilyen
célból nem hagyhatta volna el magánlakását.
Amennyiben viszont a felperes ügyvezetője a papír
alapon
történő
beadványok
előterjesztését
megvalósító postai szolgáltatást a hatósági
járványügyi tilalmat nem megsértve igénybe vette,
úgy az igazolási kérelemben hivatkozott járványügyi
vészhelyzeti
okok
miatt
az
adófizetési
kötelezettséget megállapító határozatok elleni
fellebbezés
benyújtása,
az
elektronikus
kapcsolattartási szabályok szerinti kivitelezésének
megoldásában sem lehetett önhibáján kívül
akadályozott. Kitért arra, hogy az igazolási kérelem
kapcsán a kérelmezőre hárul annak terhe, hogy ha
nem tudja vagy nem akarja igazolni a késedelem
okát.
[6] Az igazolási kérelem elbírálását követően az
elsőfokú adóhatóság visszautasította felperes
fellebbezését. A kapcsolódó PE/040/01657-10/2020.
számú, az elsőfokú döntést helybenhagyó alperesi
végzést támadó kereseti kérelmet az elsőfokú bíróság
a 2.K.703.293/2020/27. számú ítéletével elutasította.
A felülvizsgálati eljárás a Kúria előtt
Kfv.V.35.505/2021. számon van folyamatban.
A kereseti kérelem és alperes védekezése
[7] A felperes – ügyvezetője által előterjesztett –
keresetlevelében az igazolási kérelem elutasításának
tárgyában keletkezett alperesi végzés bírósági
jogorvoslatát kezdeményezte. Álláspontja szerint a
fizetési kötelezettséget megállapító határozatok
megtévesztő tájékoztatást tartalmaztak az azok elleni
jogorvoslatról, mindkét határozat a fellebbezés
elektronikus benyújtásának lehetőségéről szólt,
azonban kötelezettségről nem. Téves volt a
jogorvoslati időtartama megjelölése is, mivel az
adófizetési kötelezettséget megállapító határozatok
utólagos adómegállapítást tartalmaztak, így ezekben
az esetekben a 30 napos jogorvoslati határidő
érvényesült volna, figyelemmel az adóigazgatási
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a
továbbiakban: Air.) 124. § (1) bekezdésére. A
közigazgatási per tartama alatt megbízott jogi
képviselője útján további előadásokat tett.
[8] Az alperes védiratában a kereset elutasítását
kezdeményezte, amit további előkészítő irataiban
megerősített.
Az elsőfokú ítélet
[9] Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével elutasította a
keresetet.
[10] Indokolásában hangsúlyozta, hogy az egyszerűsített
peres eljárás tárgya nem adókivető határozatok
jogszabálysértő voltának megállapítása, hanem az
igazolási kérelem tárgyában keletkezett döntés volt.
[11] A kereseti kérelem Air. 124. §-ára való hivatkozását
annyiban értékelte, hogy jelen esetben nem utólagos
adómegállapításra került sor, hanem úgynevezett
adókivetés során hozták meg az adófizetési
kötelezettséget megállapító határozatokat. Ennek
folytán alaptalan a fellebbezés benyújtására nyitva
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[13]

[14]

[15]

álló törvényi határidő 30 napos időtartamban való
meghatározása, az a kereseti kérelemben foglaltakkal
szemben 15 nap volt.
Az adókivetésről rendelkező határozatok esetében a
jogorvoslati indokolás a rendelkező részben valóban
az elektronikus úton történő ügyintézés jogszabályi
lehetőségéről szól, de a határozat indokolási része
tartalmazza, hogy az az Eüsztv. szabályai szerint
történik. Ebből nem következik tehát, hogy az
elsőfokú hatóság megtévesztő tájékoztatást adott
volna a fellebbezés benyújtásának módjára.
Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a felperes mint
gazdálkodó szervezet elektronikus kapcsolattartásra
köteles, továbbá nem minősül kezdő vállalkozásnak
sem.
A felperes a hatályos formában benyújtott elkésett
fellebbezéssel előterjesztett igazolási kérelmében az
önhiba hiányát az önkéntes karanténra hivatkozva
adta elő Az elsőfokú bíróság azonban osztotta az
alperes azon álláspontját, hogy a felperes az igazolási
kérelme vonatkozásában az önhiba hiányt nem
valószínűsítette. Vészhelyzet a 40/2020. (III. 11.)
Kormányrendelet kihirdetésével állt fenn, 2020.
március 11-től. A felperes az elsőfokú adókivető
határozatokat 2020. április 7-én letöltötte, tehát akár
önkéntes karanténba tartózkodva a lakásában, akár a
munkahelyén töltötte le, számítógép rendelkezésre
állt. Az első- és a másodfokú adóhatósággal
egyezőségre hivatkozva emelte ki az elsőfokú
bíróság, hogy ha a felperes a határidőben benyújtott,
de hatálytalannak minősülő fellebbezésének postára
adása céljából elhagyta az önkéntes karantént, akkor
ugyanígy akár a munkahelyére is bemehetett volna,
ahol általa sem vitatottan rendelkezésre állt a
számítógépes rendszer.
Alaptalan a felperes azon előadása is, hogy a felperes
mint cég nyújtotta be elektronikus beadványát,
viszont a felperesi képviselő még nem tett ilyet. A
Kft.-t képviselő felperesi törvényes képviselő mint
természetes személy mulasztása ugyanis a cég
terhére esik. A felperes maga is elismerte, hogy
képviselője tisztában volt az elektronikus
kapcsolattartás felperesre irányadó kötelező voltával,
valamint, hogy a felperesi képviselő a járványhelyzet
miatt nem akarta igénybe venni az elektronikus
kommunikációt, a korábban a cég érdekében eljáró
személy segítségével nyújtotta be papír alapon,
mindezen hivatkozás szintén azt alapozza meg, hogy
a felperes részéről nem mutatható ki az önhiba
hiánya. A felperest az önkéntes jogkövetésre
vonatkozó felelőssége alól és a jogszabályok
ismeretének hiánya alól az általa előadottak nem
mentesítik.
A jogerős ítéletet, amelyben nem szerepeltette a
felperesi jogi képviselőt, az elsőfokú bíróság az
ügyvezető útján közölte a felperessel. A 22.
sorszámú kijavító végzésével már feltüntette az
ítéletben a felperesi jogi képviselőt, és a kijavító
végzéssel egyidejűleg kézbesítette részére a 17.
sorszámú ítéletet.

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[16] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
megsemmisítését, az elsőfokú bíróság új eljárás
lefolytatására és új határozathozatalra utasítását kérte
azzal az iránymutatással, hogy a felperes nem
mulasztotta el a jogorvoslati határidőt, igazolási
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[20]

kérelme megalapozott volt. Másodlagosan a jogerős
ítéletnek
ugyanilyen
tartalommal
történő
megváltoztatását kérte.
Felülvizsgálati kérelmének elsődleges indoka az
volt, hogy az elsőfokú bíróság a közigazgatási perben
mellőzte jogi képviselőjét, melynek folytán sérül a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Pp.) 64. § (1) bekezdése és
a 65. § a) pontja. A jogerős ítéletet a jogi képviselő
feltüntetésével az elsőfokú bíróság ugyan kijavította,
de a kijavítás nem terjedhetett ki az indokolásra. A
jogerős ítélet így továbbra sem tartalmaz utalást az
alperes előadásaira, a felperes által már jogi
képviselője
útján
benyújtott
vonatkozó
észrevételeire. Szerepel ugyan az ítéletben „A
felperes keresete és az alperes védirata” mondat, de
ezt követően sem az alperesi védiratot, sem az arra
tett felperesi észrevételeket nem tartalmazza. Ezzel a
kijavított ítélet továbbra is sérti a Pp. 346. § (4)
bekezdését.
Az ügy érdemére vonatkozóan előadta, hogy téves az
a
megállapítás,
miszerint
az
adófizetési
kötelezettséget megállapító határozatok adókivetéses
határozatok lennének, azok utólagos adómegállapítás
tárgyában keletkeztek, a fellebbezési határidőt ehhez
képest 30 napban kell megállapítani, nem késett el a
fellebbezés. Hivatkozott a 9/2017. (IV. 18.) AB
határozatra. További előadása szerint maga az
igazolási kérelem is megalapozott volt, míg az
elsőfokú bíróság kapcsolódó indokolása spekulatív,
megalapozatlan. Az a körülmény, hogy az adókivető
határozatok a jogszabályi lehetőségre utalnak az
elektronikus úton történő jogorvoslati kérelem
benyújtása során, a jogerős ítélet indokolásával
szemben megtévesztő, nem igényel külön
magyarázatot,
hogy
megtévesztő-e
egy
kötelezettséget jogként megfogalmazni.
A felperes az alperes ellenkérelmére tekintettel
„válasziratot” nyújtott be, arra hivatkozva, hogy a
közigazgatási eljárásban nincs kérelemhez kötöttség,
az eljárásnak nem csak azok az indokok a tárgyai,
amelyeket az igazolási kérelem tartalmazott.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet hatályban tartását indítványozta. Az elsőfokú
bíróság helyesen állapította meg, hogy a felperes
igazolási kérelme megalapozatlan, tekintettel arra,
hogy a felperes nem csak, hogy nem bizonyította, de
nem is valószínűsítette az önhiba hiányát. A
felülvizsgálati kérelemben hivatkozott AB határozat
szintén az igazolási kérelem tartalma miatt nem
releváns.

A Kúria döntése és jogi indokai
[21] A felperes felülvizsgálati kérelme alapos.
[22] Az elsőfokú bíróság ítéletében nem tüntette fel a
felperes peres eljárás során bevont jogi képviselőjét.
E 17. sorszámú ítélet ellen a felperes benyújtotta
felülvizsgálati kérelmét, egyebek mellett kifogásolva
a jogi képviselő figyelmen kívül hagyását. A hibát –
a Kúria iratvisszaküldése után – az elsőfokú bíróság
a 17.K.702.719/2020/22. számú kijavító végzésével
javította, és a 17. sorszámú elsőfokú jogerős ítéletet
is ezzel küldte meg felperes jogi képviselőjének. A
felperes erre tekintettel ismételten benyújtotta
felülvizsgálati kérelmét. A Kúria a felülvizsgálati
eljárásban a szabályszerűen kézbesített ítélethez
tartozó felülvizsgálati kérelmet bírálta el a
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közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 115. § (2) bekezdése
folytán alkalmazandó Kp. 108. § (1) bekezdésének,
továbbá a Kp. 120. § (5) bekezdésének megfelelő
keretek között. A felülvizsgálati kérelem kereteinek
kötöttsége miatt a felperesnek az alperesi védiratra
tett előadását a Kúria csak annyiban vehette
figyelembe, amennyiben összhangban állt a
felülvizsgálati kérelemmel.
Az elsőfokú bíróság az egyszerűsített per szabályai
szerint járt el, de nem a Kp. 126. § (1) bekezdése
szerinti, a Kp. 87. § szabályainak megfelelő
egyszerűsített ítéletet hozott. Ennek következtében
ítéletére nézve a Kp. 84. § (2) bekezdésére tekintettel
irányadók Pp. 346. § (4) bekezdésének
követelményei. Így az ítélet indokolásában
ismertetni kell a bíróság által megállapított tények
mellett a feleknek a per tárgyára vonatkozó kérelmét,
illetve nyilatkozatát és azok alapjának rövid
ismertetését, az érdemi rendelkezés tartalmára
történő utalást.
Az elsőfokú bíróság a jogerős ítélet indokolásában
önálló cím alatt kívánta ismertetni a keresetet és az
alperesi védiratot. A védirat ismertetése azon teljes
egészében elmaradt. Ennek következtében a felperes
erre épülő további előadásai, illetve az elsőfokú
bíróság kötelezésére tett felperesi előadás – ideértve
a jogi képviselő útján tett felperesi nyilatkozatot is –
nem jelent meg a jogi indokolás érvelésében,
illetőleg nincs indokolás arról, hogy azokat adott
esetben miért nem tekinti relevánsnak az elsőfokú
bíróság. A védirat ismertetésének elmaradása miatt
az ítéleti indokolás [6] pontjának utolsó, a
korábbiakhoz nem kapcsolódó, hiányos mondata
alapján – „A felperes perköltségben történő
marasztalását.” – azt is csak vélelmezni lehet, hogy
az alperesnek volt perköltség igénye, melynek
alapján az elsőfokú bíróság 40 000 forint perköltség
megfizetésére kötelezte a felperest. Ítéleti
rendelkezés azonban nem alapítható az indokolás
ilyen hiányosságára.
Mindezekre tekintettel a Kúria a Kp. 121. § (1)
bekezdés a) pontja alapján a jogerős ítéletet hatályon
kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás
lefolytatására és új határozat hozatalára utasította. A
hatályon kívül helyezésre vezető, az ügy érdemére
kiható jogszabálysértésre tekintettel a Kúria mellőzte
a felülvizsgálati kérelem további előadásainak
vizsgálatát.
Az új eljárás során az elsőfokú bíróságnak a felek
valamennyi, az igazolási kérelemhez kapcsolódó
kereseti kérelem korlátai között releváns előadásáról
dönteni kell, azokat ütköztetni kell az igazolási
kérelemmel, a kapcsolódó adóhatósági végzéssel, és
mindezt az ítélet indokolásában meg is kell jeleníteni.
A Kúria nyomatékosítja, a közigazgatási per tárgya
az alperes igazolási kérelem tárgyában hozott
végzése.
(Kúria Kfv.I.35.591/2021/10.)

A telekadóról szóló önkormányzati rendelet
esetében a helyi sajátosságokat is figyelembe
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vevő és a differenciált, arányos adómegállapítás

kérdésének eldöntése a Kúria Önkormányzati
Tanácsának hatáskörébe tartozik, de az ingatlanok e
szempontok szerinti jellemzőinek bizonyítását a

perbíróság előtt kell elvégezni, erről a perbíróságnak a
feleket tájékoztatni kell [2017. évi I. törvény
(Kp.) 121. § (1) bek.; 2016. évi CXXX. törvény (Pp.)
279. § (1) bek.; 1990. évi C. törvény (Htv.) 7. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes tulajdonát képezik a belterület .../1 hrsz.-ú
„kivett patak” megnevezésű területű (a továbbiakban
úgyis mint: Ingatlan1); a belterület .../4 hrsz.-ú
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű területű (a
továbbiakban úgyis mint: Ingatlan2), valamint a
belterület .../2 hrsz.-ú „kivett csatorna” megnevezésű
területű (a továbbiakban úgyis mint: Ingatlan3)
ingatlanok, amelyek után a Község Jegyzője (a
továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) 2019 évre
és azt követően – az előző sorrendben – évi 16 800
forint, évi 7600 forint és évi 40 750 forint telekadó
megfizetésére kötelezte a felperest. Az alperes a
HE/HAT/453-5/2019., HE/HAT/450-5/2019. és
HE/HAT/455-5/2019. számú határozataival az
elsőfokú határozatokat – a rendelkező részek
pontosítását illető megváltoztatás mellett – érdemben
helybenhagyta. A határozatok alapját a Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2018.
(XI. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, a
helyi adókról szóló 12/2012. (XII. 1.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Ör.) képezte, amely a
telekadó korábbi 5 forint/m² összegű mértéke helyett
a 4. § (7) bekezdésében úgy rendelkezett 2019. évtől,
hogy az adóhatóság az általa kivetett adót az adó
mértékének 50%-ával számolva (azaz 10
forint/m²/év) állapítja meg az adóköteles belterületi
telek után. A mentességi szabályt az Ör. 4. § (3)
bekezdése tartalmazza.
A kereset
[2] Az egyesített perben a felperes kereseti kérelme az
alperesi határozatok – elsőfokú határozatokra is
kiterjedő – megváltoztatására irányult azzal, hogy a
bíróság a felperes telekadó fizetési kötelezettségét a
hivatkozott ingatlanok után 2019. évre és azt követő
évekre 0 forintban állapítsa meg. A felperes az Ör.
jogszabályszerűségét vitatta, egyrészt az adómérték
100%-os
emelése
kapcsán
a
megfelelő
hatásvizsgálat, és a tájékoztatás elmaradását,
valamint a kellő felkészülési idő hiányát sérelmezte.
Másrészt állította, hogy az adó mértéke eltúlzott, az
ingatlanok értékével, forgalmi képességével nincs
arányban; az adónem belterületre vonatkozó
szabályozása alapvetően egy szűk kört, így a
felperest érinti, ami sérti a közteherviselés
arányosságát, az adó differenciáltságát. Kifejtette,
hogy nem derül ki: az önkormányzat a helyi
sajátosságokat miként vette figyelembe az
adóemelésnél. A helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § c) pontjának és a
7. § g) pontjának megsértésére hivatkozott. Az
ingatlanok 2019. január 1. napján fennálló forgalmi
értékének
megállapítására
ingatlanforgalmi
igazságügyi szakértő kirendelésére irányuló
bizonyítási indítványt terjesztett elő, valamint
indítványozta, hogy az elsőfokú bíróság
kezdeményezze a Kúria Önkormányzati Tanácsának
(a továbbiakban: Önkormányzati Tanács) eljárását.
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A védirat
[3] Az alperes a védiratában a határozatokban foglaltak
fenntartásával kérte a keresetek elutasítását.
Az elsőfokú bíróság intézkedései és az
Önkormányzati Tanács határozata
[4] Az ingatlanok forgalmi értékeinek meghatározása
érdekében
a
perben
kirendelt
szakértő
szakvéleményét az elsőfokú bíróság aggályosnak
találta, ami a szakértő által adott felvilágosítás
ellenére sem volt kiküszöbölhető, ezért felmentését
követően a felperes indítványára igazságügyi
értékbecslő szakértőt rendelte ki. A szakértő a
szakvéleményében egyebek között úgy foglalt állást,
hogy a „kivett patak” és „kivett csatorna”
megnevezésű ingatlanok forgalmi értéke nem
állapítható
meg,
„értékelői
szempontból
forgalomképtelennek minősülnek”, a „kivett
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan forgalmi
értéke pedig 720 000 forint. Az elsőfokú bíróság a
szakvélemény
alapján
indítványozta
az
Önkormányzati Tanács eljárását. Indítványában az
Ör. 4. § (3) és (7) bekezdése más jogszabályba
ütközésének megállapítását, e rendelkezések
megsemmisítését és a konkrét ügyben történő,
valamint az általános alkalmazási tilalom kimondását
indítványozta. Az ingatlanok forgalmi értéke
tekintetében hivatkozott az igazságügyi értékbecslő
szakvéleményére, melyet aggálytalannak tartott.
Kifejtette, hogy álláspontja szerint a telekadó
adónem belterületre vonatkozó szabályozását a
képviselő-testület alapvetően egy szűk körre, néhány
jogalanyra, így a felperesre illeszthetően, az ő
tényleges adófizetésével járóan konstruálta meg, ami
a közteherviselés arányosságát, a felperes
pénztulajdonához
való
jogát,
az
adó
differenciáltságát sérti. Az adóztatott területek üres
telkek,
amelyek
nem
kapcsolódnak
lakóingatlanokhoz, ezek pedig elsősorban a felperes
ingatlanait takarják, a mentességek további
telektulajdonosokat vonnak ki az adózás alól. A Htv.
6. § d) pontjára és a 7. § g) pontjára hivatkozással a
helyi adó konfiskáló jellegének megállapíthatóságát
rögzítette a forgalmi értékek és az adómérték
egybevetésével, valamint hangsúlyozta: az Ör. a
helyi sajátosságokat és az adóalanyok teherbíró
képességét nem veszi figyelembe; a megállapított
adómérték belátható időn belül felemészti az
Ingatlan2 forgalmi értékét, az Ingatlan1 és Ingatlan3
„forgalomképtelen ingatlanok esetében pedig
gyakorlatilag az első évben súlyosan aránytalannak
minősül”.
[5] Az Önkormányzati Tanács a Köf.5004/2021/3.
számú
határozatával
(a
továbbiakban:
Önkormányzati Tanács határozata) az indítványt
elutasította. Indokolásának [15] bekezdésében
egyrészt kiemelte eljárásának a kereteit (bírói
indítvány, védirat, azzal, hogy az indítványban meg
nem jelenő, az indítványozó belső meggyőződését
nem
tükröző
tények
és
körülmények
figyelembevételére nincs lehetőség), másrészt e
keretekre figyelemmel rögzítette, hogy a „kivett
patak” és „kivett csatorna” megnevezésű ingatlanok
esetében – forgalmi érték megállapítása hiányában –
„az adó konfiskáló jellege csak az adómérték
viszonylatában volt vizsgálható”. E körben a [19]
bekezdésben hangsúlyozta egyfelől, hogy az adó
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mértéke rendkívül alacsony (10 Ft/m2), a törvényi
minimumhoz közelít, a telekadó inflációval növelt
érvényes évi adómaximumának (345 Ft/m2) kb. 3%a, és az Ör. meghatároz egyéb mentességi szabályt is.
Másfelől megállapította, hogy mindezek alapján az
arra vonatkozó bizonyítás lefolytatása nélkül, amely
bemutatná a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő
különbségeket (pl. a telkek rendeltetése, földrajzi
elhelyezkedése, hasznosíthatósága, a településre
jellemző esetlegesen eltérő forgalmi értékek), a
differenciált adómegállapítás hiányára hivatkozás
nem foghat helyt. Összegezve rögzítette: a forgalmi
érték tekintetében nem osztotta a szakértő által
megállapítottakat, mert indokai szerint az a
körülmény, hogy a környéken hasonló típusú
ingatlanokra vonatkozó értékesítés az elmúlt
években nem történt, önmagában nem teszi
forgalomképtelenné az ingatlanokat, és végképp nem
jelenti, mert semmilyen ésszerű ok hiányában nem
jelentheti azt, hogy a perbeli belterületi ingatlanok
forgalmi
értéke
„nulla
forintban”
lenne
meghatározható. A [20] bekezdésben kifejtettek
szerint nem törvénysértő továbbá az adómérték
pusztán azért, mert a településen kevés olyan
belterületi telek van, amelyen épület nem található
(mentességi szabály); ez ugyanis az érintett területek
adott időszakban (adóévben) fennálló tulajdonosi
szerkezetéből, e tulajdonosok tulajdonnal való
rendelkezési jogából fakad, azaz nem a felperesre
„illeszthetően” kialakított adóztatási konstrukcióból
adódik.
[6] Az Önkormányzati Tanács a „kivett beépítetlen
terület” megnevezésű, vagyis azon ingatlan
tekintetében, amelynek forgalmi értéke ismert,
megállapította, hogy az évi 7600 forint adómérték a
telek szakértő által meghatározott forgalmi értékének
kb. 1%-a. Az adómérték olyan aránytalansága –
amely gyakorlata szerint évente a vagyontömeg 60–
70 %-át kitevő adómértéket jelent – a perbeli telek
esetében nem volt megállapítható, mivel hosszabb
időn belül sem emészti fel az ingatlan értékét.
Az elsőfokú bíróság ítélete
[7] A Miskolci Törvényszék a 4.K.700.603/2021/6.
számú ítéletével a felperes keresetét elutasította a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 88. (1) bekezdés a)
pontja alapján. Indokolásában egyebek között a Htv.
7. § g) pontjának kiemelése mellett hangsúlyozta,
hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsának feladata az
önkormányzati rendelet – magasabb szintű
jogszabályba ütközés szempontjából történő –
felülvizsgálatára irányuló eljárás lefolytatása;
határozatához a bíróság kötve van. Az
Önkormányzati Tanács határozata értelmében pedig
a felperes keresetében hivatkozottak szerint az Ör.
nem jogellenes, nem jogszabálysértő és az adómérték
konfiskáló jellege az Önkormányzati Tanács
kimunkált joggyakorlata szerint sem jöhet szóba.
[8] Az Ör. kapcsán előadott további kereseti
hivatkozásokat sem találta alaposnak, így nem
osztotta az előzetes hatásvizsgálat elvégzésére
vonatkozó kötelezettség, a tájékoztatási kötelezettség
és a kellő felkészülési idő követelményének
sérelmére vonatkozó érveket, mely álláspontját
indokolta, utalva az Alkotmánybíróság és az
Önkormányzati Tanács gyakorlatára.
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A felülvizsgálati kérelem
[9] A felperes a felülvizsgálati kérelmében a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését és az alperesi
határozatok megváltoztatását kérte az ingatlanok
utáni felperesi telekadó 2019. évre és azt követő
évekre 0 forintban történő megállapítása mellett.
[10] Indokolása szerint az Önkormányzati Tanács
határozata a Htv. 6–7. §-aiban megjelenő
szempontok, így az arányosság, differenciáltság,
helyi sajátosságok figyelembevételét nem vizsgálta,
csak az adómérték konfiskáló jellegét, ezért hibás a
jogerős ítélet, mert teljesen e határozatra
támaszkodik. Nem értékelte az elsőfokú bíróság az
Ör.-nek a Htv. 7. § g) pontjával ellentétes
szabályozására vonatkozó felperesi állítást, e körben
nem vonta be értékelésébe a szakvélemény erre
vonatkozó megállapításait (a szakértő két ingatlan
tekintetében rögzítette, hogy forgalmi értékük nem
állapítható meg), holott az aránytalanság kérdésében
való állásfoglalás perbírói hatáskör. Nem vizsgálta az
indítványa ellenére (és az alperest sem
nyilatkoztatta), hogy a helyi sajátosságok az Ör.
esetében
miként
kerültek
értékelésre
az
adóemelésnél, a nullával egyenlő forgalmi értéket az
önkormányzat szem előtt tartotta-e és, hogy az
adókulcs differenciálást (a bányaművelésből
visszamaradt telkek és a belterületi hasznos
alapterületű telkek között) miért nem végezte el.
Ezzel sérült egyebek között a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 279. § (1) bekezdése. Kiemelte, hogy a helyi
sajátosságok figyelembevétele a perbeli esetben azt
jelenti, hogy a település lakóövezeti részén piacképes
kereslet van az ingatlanok után, míg a külterületi,
külső belterületi, bányaművelésből visszamaradt
telkek vonatkozásában nincs piacképes hasznosítási
lehetőség, hasznosítási igény. Előadta, hogy
területalapú adóztatás mellett is meg kell maradnia
egy értékalapú viszonyítási bázisnak, és ilyen
esetekben a forgalmi értéket vizsgálni kell, ahogy azt
több kúriai eseti döntés is rögzítette (BH 2015.207.
számon is megjelent Köf.5063/2014/6. és BH
2016.320 számon is megjelent Köf.5008/2016/4.
határozatok).
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[17]

[18]

[19]

A felülvizsgálati ellenkérelem
[11] Az alperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a
jogerős ítélet hatályban való fenntartását kérte.
A Kúria döntése és indokai
[12] A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint alapos.
[15] A felülvizsgálati kérelem alapját a tárgyi ingatlanok
forgalmi értékének kérdésére, az arányosság, a
differenciált adóztatás hiányára, illetve a helyi
sajátosságok
önkormányzat
általi
figyelembevételének
mellőzésére
vonatkozó
felperesi indokok adják. Továbbá a felperes a jogerős
ítélet hibájára utalva sérelmezte, hogy az elsőfokú
bíróság ezeket az érveket egyáltalán nem értékelte,
azokra nem tért ki; holott – nézete szerint – az
arányosság, a helyi sajátosságok mikénti tekintetbe
vételének megítélése perbírósági hatáskör.
[16] A Htv. 7. § g) pontja értelmében az önkormányzat
adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy az
adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti
adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja
meg, hogy azok összességükben megfeleljenek a

[20]

helyi
sajátosságoknak,
az
önkormányzat
gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok
széles körét érintően az adóalanyok teherviselő
képességének.
A Kúria elsődlegesen rámutat arra, hogy az elsőfokú
bíróság annyiban helyesen foglalt állást, hogy az
Önkormányzati Tanács feladata az önkormányzati
rendelet – magasabb szintű jogszabályba ütközés
szempontjából történő – felülvizsgálatára irányuló
eljárás lefolytatása. Arra is helytállóan hivatkozott,
hogy az Önkormányzati Tanács határozatához mint
perbíróság, kötve van.
Mulasztott azonban, amikor nem vette figyelembe:
az Önkormányzati Tanács vizsgálata egyedül az adó
konfiskáló jellegére vonatkozott, amely vizsgálatot
behatárolt az indítvány tartalma, valamint az a
körülmény, hogy a perbíróság az előtte lefolytatott
bizonyítás eredményéből a forgalmi értékekre
fókuszált, továbbá, hogy kizárólag a „kivett
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra volt
megállapítható forgalmi érték. Nem észlelte az
elsőfokú bíróság, hogy az Önkormányzati Tanács
határozata nyitva hagyta a helyi sajátosságok mikénti
figyelembevételére vonatkozó kérdést és azon
keresztül
a
differenciált
adómegállapítás
megvalósulása megítélését, melynek okaként az arra
vonatkozó bizonyítás lefolytatásának hiányát jelölte
meg.
Az Önkormányzati Tanács határozatának indokolása
tehát csak ennyiben érintette a helyi sajátosságok
figyelembevételére
vonatkozó
követelményt,
ugyanakkor ebben a [19] bekezdésben támpont is
található ahhoz, hogy az ingatlanok, illetve a
település mely jellemzőire vonatkozó bizonyítás
képzelhető el e körben. Példálózva felsorolta azokat
a különbségeket (pl. a telkek rendeltetése, földrajzi
elhelyezkedése, hasznosíthatósága, a településre
jellemző esetlegesen eltérő forgalmi értékek),
amelyek relevánsak lehetnek e kérdés megítélésében.
Ebből körvonalazódik, hogy ezen jellemzőknek egy
esetleges bizonyítási eljárás lefolytatását követő
bemutatása vezethet el odáig, hogy érdemi
állásfoglalást lehessen tenni a differenciáltság, a
helyi jellegzetességek önkormányzat általi mikénti
tekintetbe vétele kérdésében. Összegezve azt
állapította meg – mindhárom tárgyi ingatlan esetében
érdemben vizsgálva a telekadó konfiskáló jellegét –,
hogy az Ör. nem jogellenes, nem jogszabálysértő,
ugyanakkor a kivett patak” és „kivett csatorna”
megnevezésű ingatlanok tekintetében, a forgalmi
értékek megállapítása hiányában, csak az adómérték
viszonylatában tudta megvizsgálni ezt a kérdést. A
törvényi maximum összeghez (345 forint/m²)
viszonyítva rögzítette, hogy az adó mértéke
rendkívül alacsony. A 720 000 forint forgalmi értékű
ingatlan tekintetében pedig a forgalmi érték kb. 1%át kitevő adómérték (évi 7600 forint) súlyos
aránytalanságot nem vet fel, mivel hosszabb időn
belül sem emészti fel az ingatlan értékét.
A Kúria jelen tanácsa rögzíti, hogy a fentiek alapján
az elsőfokú bíróságnak meg kellett volna vizsgálnia,
hogy az Önkormányzati Tanács határozata mely
kérdéseket döntött el, és mely kérdések maradtak
nyitva a felperes kereseti kérelmében vitatottakhoz
kapcsolódóan. Amennyiben ezt a vizsgálatot
elvégezte volna, észlelte volna: annak ellenére, hogy
az
indítványa
érintette
a
differenciált
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[21]

[22]

[23]

[24]

adómegállapítás hiányára, a helyi sajátosságok
figyelembevételére
vonatkozó
követelmény
mellőzésére vonatkozó állítást, az Önkormányzati
Tanács mindezt önmagában nem találta elegendőnek
az indítvány e részének megalapozásához.
Bizonyítási eljárást az Önkormányzati Tanács nem
folytathat, tehát az elsőfokú bíróság előtti esetleges
bizonyításra utalt, amikor példálózó jelleggel az
ingatlanok és a település jellemzőinek, a
különbségeknek a bemutatását említette.
A fentiekből következően az elsőfokú bíróságnak az
Önkormányzati Tanács határozata ismeretében a Kp.
78. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 265. §
(1) bekezdése alapján és az anyagi pervezetési
tevékenység keretében tájékoztatnia kellett volna a
feleket arról, hogy a felperest terheli a helyi
sajátosságok
önkormányzat
általi
figyelembevételének mellőzésére (és a differenciált
adómegállapítás hiányára) vonatkozó állításainak
bizonyítása. A berekesztést közvetlenül megelőző
tárgyalás (2021. augusztus 25.) jegyzőkönyve
alapján megállapítható, hogy az elsőfokú bíróság a
felekkel nem tárgyalta meg az Önkormányzati
Tanács határozatát követően még fennmaradt fenti
kérdéseket, és nem tájékoztatta a peres feleket arról,
hogy a szakvéleményt elfogadja-e ítélkezésének
alapjául a bíróság, és a felperes milyen bizonyításra
köteles.
Ennek a bizonyításnak az eredményét nem az
elsőfokú bíróságnak kell levonnia. Szemben a
felülvizsgálati
kérelemben
foglalt
azon
hivatkozással, hogy az arányosság megítélése a
perbíróság hatáskörébe tartozik, kiemelendő, hogy az
Önkormányzati Tanács elvégezte az Ör. tekintetében
a Htv. 7. § g) pontja szerinti adóztatási
szempontoknak való megfelelés vizsgálatát, miként
arra az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében
helyesen utalt. A fenti bizonyítás eredménye alapján
tehet az elsőfokú bíróság esetlegesen újabb
indítványt
a
helyi
sajátosságok
mikénti
figyelembevétele és a differenciált adómegállapítás
hiánya tárgyában, amennyiben feltárásra és
bizonyításra kerülnek az ingatlanokat és a települést
jellemző különbségek, melyeket – így a
hasznosíthatóságot vagy a telkek rendeltetését – az
Önkormányzati Tanács példálózó felsorolásában
hiányolt.
A Kúria megjegyzi, hogy ezeket a jellemzőket
(telkek rendeltetése, az értékekben fennálló
különbségek,
elhelyezkedésbeli
különbségek,
külterületi telkek, melyek esetében jellegüknél,
hasznosításuknál és méretüknél fogva a m² alapú
adómérték
számítás
eleve
aránytalanságot
eredményez) emelte ki az Önkormányzati Tanács a
felperes felülvizsgálati kérelmében hivatkozott, BH
2015.207. számon közzétett Köf.5063/2014/6.
számú határozatában is. Ezen ügy tényállása szerint
olyan ingatlant vizsgált, amely külterületi „kivett
csatorna”, autópálya építés miatt funkcióját vesztett
vízelvezető árok, az értékbecslés szerint önmagában
„forgalomképtelen”, valós piaci értéke 0 forint.
Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy az
elsőfokú bíróság a bizonyítási teher telepítésével,
tájékoztatási
kötelezettségével
kapcsolatban
mulasztást követett el, így elmaradt a helyi
sajátosságokat is figyelembe vevő és a differenciált,
arányos adómegállapítás kérdésének megítélése,

mely az Önkormányzati Tanács hatáskörébe tartozik,
de amelyhez szükséges bizonyítást az elsőfokú
bíróság előtt kell lefolytatni.
[25] A Kúria ezért az elsőfokú bíróság ítéletét
a Kp. 121. § (1) bekezdés a) pontja alapján hatályon
kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás
lefolytatására és új határozat hozatalára utasította.
[26] A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság a Kúria
jelen végzésében foglaltak alapján köteles eljárni.
Elsősorban a Pp. 265. § (1) bekezdése alapján és az
anyagi pervezetési tevékenység keretében meg kell
tárgyalnia a felekkel az Önkormányzati Tanács
határozatát követően még fennmaradt fenti
kérdéseket (helyi sajátosságokat is figyelembe vevő
és a differenciált, arányos adómegállapítás kérdése),
ki kell osztani a bizonyítási terhet, tájékoztatni kell a
feleket arról, hogy e tekintetben a szakvéleményt
elfogadja-e ítélkezése alapjául a bíróság, és felhívni
a felperest, hogy esetlegesen bizonyítási indítványt
tehet, illetve összegezheti a bizonyítással kapcsolatos
álláspontját. Mindezeket követően fordulhat az
elsőfokú bíróság egy e körben konkretizált
indítvánnyal az Önkormányzati Tanácshoz, majd
annak határozatától függően hozhatja meg az ítéletét.
(Kúria Kfv.V.35.545/2021/7.)
Határozatlan időre ápolást, gondozást nyújtó
164
intézményi ellátás igénybevételére vonatkozó
megállapodás
felmondásából
eredő
jogvita

elbírálására a polgári ügyben eljáró bíróság
rendelkezik hatáskörrel [2017. évi I. törvény (Kp.) 4. §
(1) bek.; 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 20. § (1) bek.;
1993. évi III. törvény (Szt.) 94/C. § (1) bek.].
A kijelölés iránti kérelem alapjául szolgáló
tényállás
[1] A felperes és Kőszeg Város Önkormányzata
Szociális Gondozási Központ (intézmény) között
2014. június 30. napján, határozatlan időre ápolást,
gondozást nyújtó intézményi ellátás igénybevételére
vonatkozó megállapodás jött létre, amely
megállapodást az intézmény vezetője 2021.
augusztus 2. napján a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 101. § (1)–(2) bekezdésére
hivatkozással, három hónapos felmondási idővel
felmondta a felperes házirendbe ütköző cselekménye
miatt. A felperes panasza folytán eljáró alperes –
mint az intézmény fenntartója – a 64/2021. (IX. 30.)
számú képviselő-testületi határozatával az intézmény
döntését helybenhagyta.
[2] A felperes az alperes határozatával szemben
közvetlenül a Kőszegi Járásbíróságon keresetlevelet
terjesztett elő az intézményi ellátás igénybevételére
vonatkozó
megállapodás
felmondásának
jogellenességének megállapítása iránt. A Kőszegi
Járásbíróság 2021. december 14. napján kelt
3.P.20.177/2021/6. számú végzésével megállapította
hatáskörének hiányát és elrendelte az ügy áttételét a
Győri Törvényszékhez a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 174. § (1) bekezdése alapján. Indokolásában az
Szt. 101. §-ában foglaltakra hivatkozott, valamint
arra, hogy a felperes az alperesi határozattal helyben
hagyott szerződés felmondásának jogellenességét
kérte, amely törvényszéki hatáskörbe tartozó
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közigazgatási per, ezért a per nem tartozik a
járásbíróság hatáskörébe.
A kijelölés iránti kérelem
[3] A Győri Törvényszék – mint közigazgatási bíróság –
a
8.K.700.093/2022/2.
számú
végzésében
megállapította hatáskörének hiányát, valamint a
bíróságok között felmerült hatásköri összeütközést,
ezért Kp. 15. §-a alapján az iratok megküldésével
kezdeményezte a Kúria előtt az eljáró bíróság
kijelölését.
[4] A kijelölést kezdeményező bíróság mindenekelőtt
arra hivatkozott, 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 ellátás kizárólag ezen,
mellérendelt felek által kötött megállapodás után
vehető igénybe. E megállapodás felmondására
biztosít lehetőséget az Szt. 101. § (2) bekezdés b)
pontja. Az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti
megállapodáson
alapuló
jogviszony
esetén
a Kp. 4. §-ában foglalt közigazgatási jogviszonyok
sajátosságát képező alá-fölérendeltségi viszony nem
áll fenn. Ennek alátámasztására hivatkozott a Kúria
Kpk.III.39.927/2020/3. és Kpk.III.40.503/2020/3.
számú, bíróság kijelölése tárgyában született
döntéseire.
[5] Tehát álláspontja szerint a perbeli esetben nem egy
közigazgatási jogvitáról, hanem egy polgári jogi
szerződés felmondása jogszerűségének vitatásáról
van szó, amelyre polgári perben van lehetőség. Ezen
nem változtat az, hogy a polgári jogi jogviszony
egyik oldalán egy állami fenntartású szociális
intézmény szerepel, illetve az sem, hogy az
intézmény döntésével szemben az Szt. lehetőséget ad
panasz előterjesztésére a fenntartó költségvetési
szervhez. A bírósági felülvizsgálat a felmondás
jogszerűségére irányul, amely polgári jogi jogvita.
A Kúria döntése és jogi indokai
[6] 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.
[7] 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

[8]

[9]

[10]
[11]

Kpkf.VI.39.649/2020/2. számú döntése). 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-fölérendeltségi viszony álle fenn.
A Kúria jelen eljáró tanácsa úgy ítélte meg, hogy az
ügyben kétségkívül megvalósul a közigazgatási
jogvita fogalmának első eleme, tehát a jogviszony
egyik oldalán egy – a szociális intézmény
fenntartójaként – közigazgatási szerv áll, ugyanakkor
a
jogviszony
közigazgatási
jog
általi
szabályozottsága, a felek alá-fölé rendeltségi
viszonya nem volt megállapítható.
A Kúria e jogkérdésben, a Kp. hatálya alatt kialakult
gyakorlata egységes, melytől jelen eljáró tanács sem
kíván eltérni. A Kúria Kpk.III.39.927/2020/3. és a
Kúria Kpk.III.40.503/2020/3. számú döntésében 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 ellátás kizárólag ezen,
mellérendelt felek által kötött megállapodás után
vehető igénybe. E megállapodás felmondására
biztosít lehetőséget az Szt. 101. § (2) bekezdés b)
pontja. Az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti
megállapodáson alapuló jogviszony esetén a
közigazgatási jogviszonyok sajátosságát képező aláfölérendeltségi viszony nem áll fenn. Mindezen nem
változtat az a körülmény, hogy a szociális intézmény
fenntartója közigazgatási szerv, amelyhez az
intézményvezető döntésével szemben panasztételi
jogot biztosít a jogszabály.
Mindezek alapján az Szt. 94/C. § (1) bekezdése
szerinti megállapodás felmondásának jogszerűsége
iránti per polgári bíróság hatáskörébe tartozik.
Ugyanakkor a Kúria eljáró tanácsa észlelte, hogy a
negatív hatásköri összeütközésben érintett polgári
bíróság nem rendelkezik hatáskörrel az eljárás
lefolytatására. 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. 101. §
(5) bekezdése szerinti per nem szerepel, az Szt. pedig
nem utalja e 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 illetékességet a nem természetes személy
székhelye mellett az a hely is megalapozza, ahol a
jogvitában érintett ügyben eljáró, képviseletére
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hivatott szerv, illetve szervezeti egység a működését
kifejti.
[12] Tekintettel arra, hogy az alperes székhelye Vas
megyében található, a Kúria a Kp. 15. § (3) és (4)
bekezdése alapján – tekintettel a Pp. 25. § (4)
bekezdésére – eljáró bíróságnak a Szombathelyi
Törvényszéket jelölte ki és utasította az eljárás
lefolytatására.
(Kúria Kkk.IV.39.259/2022/3.)
A törvényes határidőben előterjesztett kereset
165
elbírálása az elsőfokú bíróság kötelezettsége
[2017. évi I. törvény (Kp.) 85. § (1) bek., 86. § (1) bek.].
Tényállás
[1] A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási
Hivatala mint az elsőfokon eljárt nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv adategyeztetési eljárás keretében
2019. július 11-én kelt BA-04/L100/5918-9/2017.
számú határozata a felperes részére 1975. szeptember
1. és 2017. december 31. napja közötti időszakra 42
év és 97 nap nyugdíjjogosultsághoz figyelembe
vehető szolgálati időt, valamint 19 év és 146 nap
korkedvezményre jogosító szolgálati időt rögzített. A
felperes fellebbezése folytán másodfokon eljáró
alperes 2020. április 16. napján kelt BP/L155/6543/2019. számú határozatával az elsőfokú határozatot
helybenhagyta.
A kereseti kérelem és védirat
[2] A felperes keresetében az 1977. szeptember 12. és
1985. június 12. napja közötti időszak
vonatkozásában korkedvezményes szolgálati idő
elismerését kérte. Az alperes védiratában a kereseti
kérelem elutasítását kérte.
Az elsőfokú ítélet
[3] A bíróság az alperes BP/L155/654-3/2019. számú
határozatát megsemmisítette és a közigazgatási
szervet új eljárásra kötelezte a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
(Kp.) 89. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény (Tny.) 96/B. §-a, a Tny. 2011.
december 31-én hatályos korkedvezményre jogosító
rendelkezései
és
a
társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
végrehajtásáról
szóló
168/1997.
(X.
6)
Kormányrendelet (Tnyvhr.) 2006. december 31-ig
hatályos melléklete alapján. A lefolytatott bizonyítási
eljárás eredményeképpen megalapozottnak találta,
hogy a megjelölt időszakban a felperes
korkedvezményre jogosító munkakörben került
foglalkoztatásra, leszámítva a sorkatonai szolgálatát.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[4] Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára
kötelezését kérte. A Kp. 2. § (1) és (4) bekezdése, a
Tnyvhr. 2020. március 1-jétől hatályos 2. § (1)
bekezdésének és a 3. § (1) bekezdésének, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (Ákr.) 15. § (1) bekezdésének és a 16. § (2)
bekezdésének, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény (Ket.) 19. § (1) bekezdésének,
a 73/A. § (1) bekezdés a) pontjának, a 106. § (1)
bekezdésének, a 107. § (2) bekezdésének
megsértésére hivatkozott. Kifogásolta, hogy a
bíróság ítéletében csak a másodfokú közigazgatási
határozatot semmisítette meg, az elsőfokú
határozatot nem, ezáltal a hatékony jogvédelemre
irányuló kötelezettségének nem tett eleget.
Álláspontja szerint a törvényszék a jogvitát nem a
kereseti kérelem és a felek által előadott kérelmek és
jognyilatkozatok keretei között bírálta el, és ezáltal
sérült a közigazgatási eljárásnak a kérelemhez
kötöttségre vonatkozó alapelve. A kereseti
kérelemben a felperes az elsőfokú határozatra is
kiterjedően
kérte
az
alperes
másodfokú
határozatának a megváltoztatását, és ehhez képeset a
2021. április 27-i tárgyaláson tett nyilatkozatában a
kereseti kérelmét változatlanul fenntartva kérte az
alperesi határozat megsemmisítését. A felperes
ellentmondó nyilatkozatainak tisztázása érdekében a
törvényszéknek pontosító nyilatkozatot kellett volna
megkövetelnie arra irányulóan, hogy a felperes
megváltoztató, megsemmisítő vagy hatályon kívül
helyező döntést kér-e. Ezt követően a megfelelően
tisztázott kereseti kérelem keretei között kellett volna
érdemi döntést hoznia.
[5] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
– jogszabályoknak mindenben megfelelő – ítélet
hatályában fenntartását kérte.
A Kúria döntése és jogi indokai
[6] A felülvizsgálati kérelem megalapozott az alábbiak
szerint.
[7] A Kúria a felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelem
keretei között eljárva vizsgálta, hogy az elsőfokú
bíróság jogszerű határozatot hozott-e [Kp. 115. § (2)
bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 108. § (1)
bekezdése].
[8] Az alperes állította, hogy az eljárt bíróság döntésével
megsértette a kereseti (és a felek egyéb) kérelemhez
kötöttség elvét, amellyel tartalmában a Kp. 2. § (4)
bekezdés sérelmén túl a Kp. 85. § (1) bekezdésének
megsértését is kifogásolta. Arra is hivatkozott, hogy
a bíróság a jogbiztonságból fakadó alapvető
elvárásnak nem tesz eleget akkor, amikor a
másodfokú határozatot semmisíti meg, és
érintetlenül hagyja a másodfokú határozattal
azonosan rendelkező elsőfokú határozatot, amely
egyúttal végrehajthatatlan döntést eredményez.
[9] A Kp. 85. § (1) bekezdése szerint a bíróság a
közigazgatási tevékenység jogszerűségét a kereseti
kérelem korlátai között vizsgálja. A felperes kereseti
kérelmében elsődlegesen a másodfokú határozatnak
az elsőfokú határozatra is kiterjedő megváltoztatását
és annak megállapítását kérte, hogy 1977.
szeptember 12-től 1985. június 12-ig fennálló
munkaviszonya is korkedvezményre jogosító
szolgálati időnek tekinthető. Keresetének változatlan
fenntartásával felperes az első tárgyalást követően
úgy nyilatkozott, hogy az alperesi határozat
megsemmisítését kéri. A Kp. 2. § (4) bekezdése
szerint, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a
bíróság a közigazgatási jogvitát a kereseti kérelem, a
felek által előterjesztett kérelmek és jognyilatkozatok
keretei között bírálja el. A bíróság a fél által előadott
kérelmeket,
nyilatkozatokat
nem
alakszerű
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[10]

[11]

[12]

[13]

megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi
figyelembe.
A Kp. 86. § (1) bekezdése értelmében az ítéletben a
perben érvényesített valamennyi kereseti kérelemről
döntést kell hozni. A közigazgatási per természetéből
adódóan az ítéleti teljességnek a Kp. 85. § (1)
bekezdésének megfelelően kell megvalósulni: e
szabály szerint a bíróság a közigazgatási tevékenység
jogszerűségét a kereseti kérelem korlátai között
vizsgálja. A közigazgatás perben a kereset, így a
közigazgatási döntés felülvizsgálatának korlátait a
Kp. 39 § (1) bekezdésében és 43. § (1) bekezdésében
meghatározott időn belül előterjesztett kereset szabja
meg. A törvényes határidőben előterjesztett teljes
kereset elbírálása a fentiek értelmében az elsőfokú
bíróság kötelezettsége.
Helyesen hivatkozott az alperes arra, hogy a bíróság
jogszabálysértően nem rendelkezett a keresettel
érintett elsőfokú határozatról, amely egyben
jogbizonytalanságot teremt. A Kúria rámutat, hogy a
felperes pontosított keresete az elsőfokú határozatot
elbíráló másodfokú határozat megsemmisítésére
irányult azzal, hogy változatlanul – a pontosítás előtti
keresete fenntartásával – az elsőfokú határozatra is
kiterjedően kérte a bíróság döntését, amely elmaradt,
ezért jogerős ítélet felülvizsgálatra alkalmatlan.
A Kp. 86. § (1) bekezdésének sérelme az ügy érdemi
elbírálására kiható, a felülvizsgálati eljárásban nem
orvosolható lényeges eljárási szabálysértés, ezért a
Kúria a Kp. 121. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
jogerős ítéletét hatályon kívül helyezte, és az
elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat
hozatalára utasította. Az új eljárás során az elsőfokú
bíróságnak el kell bírálnia a keresetet teljes
egészében, döntenie kell az elsőfokú közigazgatási
határozatra irányuló kérelemről is.
A Kúria számos határozatában rámutatott arra, hogy
az alperes perbeli alperesi minőségét a közigazgatási
fórumrendszer keresettel támadott határozat
meghozatala utáni változása (az eljárás egyfokúvá
válása) nem érinti (Kpkf.VI.39.329/2020/2.,
Kpkf.VI.39.107/2020/2., Kpkf.VI.39.165/2020/2.,
Kpkf.VI.39.315/2020/2.). A közigazgatási perben
hozott ítélet alapján új eljárásra kötelezés esetén az
Ákr. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
közigazgatási szervnek kell eljárnia függetlenül attól,
hogy a korábban eljárt kormányhivatal az új
jogszabályi környezetben már nem illetékes az új
eljárás lefolytatására és az új határozat
meghozatalára.
(Kúria Kfv.VII.37.702/2021/7.)

A hatóság döntése semmis, ha az ügy vagy
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nem hatósági ügy, vagy hatósági ügy ugyan, de
a hatásköri jogszabály nem az adott közigazgatási

hatóságot jelölte ki az ügyben való eljárásra [1997. évi
LXXXIII. törvény (Ebtv.) 27. §; 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 19. § (1) bek., 22. § (1) bek., 121. § (1) bek.;
386/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet (Krm.) 7. § (3)–(5a)
bek.].
Tényállás
[1] A felperes bal szemén 1987. évben retinaleválás
történt, azóta bal szemére nem lát. Jobb szemén
2015. évben zöld hályogot diagnosztizáltak, mely
betegség miatt Magyarországon több egészségügyi
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intézményben kezelték, szemcseppeket írtak fel,
amelyek azonban hatástalanok voltak, így a felperes
látótere egyre jobban beszűkült, szemnyomása pedig
magas értéket mutatott. A felperes 2016. szeptember
29-én felvette a kapcsolatot az orvossal
Németországban, akitől 2016. október 17. napjára
kapott vizsgálatra időpontot Németországban az
Aurelios Augenzentrumban. A vizsgálatot követően
a műtét mellett döntött az orvos, mert úgy ítélte meg,
hogy azt sürgősséggel el kell végezni, azért, hogy a
felperest a vakságtól megmentse. A 2016. október
18. napján végrehajtott műtét sikeres volt.
[2] 2016. október 17. napját megelőzően a felperes a
külföldi gyógykezeléssel kapcsolatos előzetes
engedély
iránti
kérelmet
a
Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (a továbbiakban:
NEAK) nem nyújtott be. A 2016. december 20.
napján az alpereshez benyújtott kérelmében a
külföldön történt gyógykezelése költségeinek
megtérítését kérte.
[3] Budapest Főváros Kormányhivatala mint másodfokú
hatóság a 2017. április 13. napján kelt határozatával
az alperes 2017. január 25. napján kelt elsőfokú
határozatát, amelyben a felperes külföldön történt
gyógykezelése költségeinek a megtérítése iránti
kérelmét elutasította, az indokolás megváltoztatása
mellett, helybenhagyta. Rögzítette, hogy a felperes
rendelkezett az ellátás igénybevétele időpontjában
érvényes TAJ számmal és az annak alapjául szolgáló
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal
Magyarországon, ezért az egészségbiztosítás
egészségügyi szolgáltatásainak teljes körére jogosult
volt hazájában. A felperes által igénybe vett külföldi
szemműtét tervezett műtét volt, amely műtétet
megelőzően a tervezett gyógykezelését nem
engedélyeztette. Önmagában az a tény, hogy az
utolsó pillanatban került sor a műtét elvégzésére,
mert a felperes bármikor megvakulhatott volna, nem
alapozza meg a költségek megtéríthetőségét. A
külföldön történő gyógykezelések részletes
szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm.
rendelet (Korm. rendelet) taxatíve felsorolja azokat a
lépéseket, amelyeket ilyen esetben be kell tartani
annak érdekében, hogy a kezeléssel kapcsolatban
felmerült költségek elszámolhatóak legyenek.
Amennyiben az S2. nevű nyomtatvány nem kerül
kitöltésre, úgy a hatóságnak nincs mérlegelési
lehetősége a felmerült költségek elszámolásában. Az
alperes határozatában hivatkozott a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény (Ebtv.) 27. § (3) és (6)
bekezdéseire, valamint az Európai Parlament és
Tanács 2014. április 29-i a szociális biztonsági
rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK
rendelet (Rendelet) 19. cikk, 20. cikk, 27. cikk (3)–
(5) bekezdései, valamint az Európai Parlament és
Tanács 2009. szeptember 16-i a Rendelet
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról
szóló 987/2009/EK rendelet (EK rendelet) 25. cikk
és 26. cikk rendelkezéseire, az orvosilag szükséges
gyógykezelés/ellátás értelmezésére vonatkozóan az
S3. határozatban foglaltakra, valamint a Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése és 4. § (1) bekezdése
rendelkezésére, 13. § (1) bekezdésére és 1.
mellékletére.
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A kereseti kérelem és ellenkérelem
[4] A felperes keresetében a másodfokú hatóság
határozatának az alperes határozatára is kiterjedő
hatályon kívül helyezését és az alperes új eljárás
lefolytatására kötelezését kérte.
[5] A felperes nem vitatta, hogy Magyarországon az
egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak
teljes körére jogosult volt, azonban érvelése szerint
egyetlen orvos sem tudott az egészségi állapotán
javítani,
állapota
fokozatosan
romlott,
a
Németországban elvégzett beavatkozás nem volt
ismert a hazai orvosok körében. Nem vitatta, hogy a
szemműtét olyan értelemben valóban tervezett műtét
volt, hogy annak időpontját le kellett egyeztetnie az
orvossal, azonban úgy vélte, hogy ennek alapján
valamennyi
műtét
tervezettnek
minősül.
Hangsúlyozta, hogy látásának elvesztése forgott
kockán, késlekedésnek nem volt helye, a felperes
állapotánál fogva nem tudott volna intézkedni a
beutaló és az engedély beszerzése iránt, és az állapota
nem tette lehetővé azt sem, hogy kivárja az esetleges
engedély megérkezését. E körben hivatkozott a
Korm. rendelet 5. §-ára, a Rendelet preambulumának
(2), (9)–(10), (16)–(17) bekezdéseire, 4. cikkére és
20. cikk (1)–(2) bekezdésére és 26. cikk (1)–(2)
bekezdéseire azzal, hogy a Rendelet nem rendelkezik
a jelen ügyben releváns szükséghelyzetről, az
utólagos engedélyezés szabályait nem tartalmazza,
azonban a rendelkezésekből levezethető, hogy a
felperes az engedélyre jogosult lett volna. Az egyenlő
bánásmód elvébe ütközik, ha az előzetes engedély
kérelem hiánya miatt nem kerül megtérítésre a
felperes külföldi gyógykezelésének a költsége.
[6] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását
kérte a határozataiban foglalt jogi és ténybeli indokai
fenntartásával. Álláspontja szerint az eljárt hatóságok
a tényállást teljeskörűen tisztázták, a rendelkezésre
álló bizonyítékok alapján jogszerű következtetést
vontak le, amikor megállapították, hogy a felperes
külföldi gyógykezelése tervezett volt. Az alperes
kiemelte, hogy nem alkalmazható az Ebtv. 27. § (3)
és (6) bekezdése, mivel a felperes sem előzetes
engedéllyel, sem beutalóval nem rendelkezett. Utalt
a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére és 3. §-ára,
azzal, hogy az előzetes engedély beszerzését
kezdeményezheti a jogosult törvényes képviselője,
valamint kezelőorvosa is, azonban nem vitásan a
felperes vonatkozásában az előzetes engedély
beszerzésének kezdeményezésére nem került sor.
Előzetes engedély hiányában a külföldön igénybe
vett gyógykezelés költségei nem téríthetőek meg
[Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés]. A felperes
esetében a műtét lehetőségét már Magyarországon is
felvetették, a 2016. szeptember 8-i ambuláns
kezelőlapra felvezetésre került, a felperes ezt
követően szerzett tudomást a németországi műtét
lehetőségéről, és ekkor kért időpontot az orvostól,
azaz a vizsgálatra és a műtétre vonatkozó időpont
már tervezett volt. Az uniós rendeletek alapján
előzetes engedélyt kellett volna kérnie a felperesnek,
és lehetősége lett volna rövid gyorsított eljárásban
megkapni az engedélyt. Az uniós rendeletek ugyan
nem rendelkeznek a szükséghelyzetről, azonban azt
meghatározzák, hogy milyen ellátásokat kell
biztosítani azonnali ellátásként.
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Az elsőfokú ítélet
[7] Az elsőfokú bíróság által kezdeményezett előzetes
döntéshozatali eljárás eredményeképp az Európai
Unió Bírósága (Bíróság) a 2020. szeptember 23.
napján kelt C-777/18. számú ügyben hozott
ítéletében kimondta, hogy a Rendelet 20. cikkének,
az EK rendelet 26. cikkének és az Európai Unió
Működési Szabályáról szóló (EUMSZ) 56. cikkének
rendelkezéseit együttesen akként kell értelmezni,
hogy a biztosított személy által a lakóhelye szerinti
tagállamtól eltérő tagállamban kizárólag e személy
saját elhatározásából, azon indokból igénybe vett
egészségügyi ellátás, hogy meglátása szerint ezen
ellátások vagy az ugyanilyen hatékonysági fokkal
rendelkező ellátás a lakóhelye szerinti tagállamban
nem állt rendelkezésre orvosilag indokolt határidőn
belül, az e rendelkezések értelmében vett „tervezett
gyógykezelés” fogalmába tartozik, ezért az ilyen
gyógykezelések igénybevétele a Rendeletben előírt
feltételekkel összhangban főszabály szerint az
engedélynek a lakóhely szerinti tagállam illetékes
intézménye általi kiadásához kötött. Az a biztosított
személy, aki a lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő
tagállamba vett igénybe tervezett gyógykezelést
anélkül, hogy a Rendelet 20. cikk (1) bekezdésével
összhangban engedélyt kért volna az illetékes
intézménytől, abban az esetben jogosult e
gyógykezelés
költségeinek
a
Rendeletben
meghatározott feltételek szerinti megtérítésére, ha
egyrészt valamely más tagállamban sorra kerülő
orvosi vizsgálat és esetleges kezelés egyeztetésének
időpontja, illetve azon időpont között, amikor a
biztosított személy számára e tagállamban – ahová el
kellett utaznia – a szóban forgó gyógykezelést
nyújtották, e személy különösen az egészségi
állapotával vagy az annak szükségességével
összefüggő indokok miatt, hogy ott sürgősen
ellátásban részesüljön, olyan helyzetben volt, amely
megakadályozta őt abban, hogy ilyen engedély iránti
kérelmet nyújtson be az illetékes intézményhez, vagy
hogy bevárja ezen intézménynek az ilyen kérelemre
vonatkozó határozatát; másrészt a természetbeni
ellátás költségeinek megtérítésére vonatkozó, a
Rendelet 20. cikk (2) bekezdésének második
mondata szerinti további feltételek egyébként
teljesülnek. A kérdést előterjesztő bíróság feladata az
e tekintetben szükséges vizsgálatok lefolytatása. Az
EUMSZ 56. cikkét és a határon átnyúló egészségügyi
ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről
szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU Európai
Parlamenti és Tanácsi irányelv (Irányelv) 8. cikk (2)
bekezdése 1. albekezdésének a) pontját úgy kell
értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, amely előzetes engedély hiányában
kizárja az orvosi konzultációval kapcsolatban
valamely más tagállamban felmerült költségeknek a
biztosítás helye szerinti állam egészségbiztosítási
rendszere által biztosított fedezet erejéig történő
megtérítését. Az EUMSZ 56. cikkét és az Irányelv 8.
cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás,
amely előzetes engedély hiányában kizárja a
biztosított személy által valamely más tagállamban
igénybe vett kórházi vagy kiemelten speciális és
költséges orvosi felszerelés alkalmazását megkívánó
orvosi ellátás költségeinek a biztosítás helye szerinti
állam egészségbiztosítási rendszere által biztosított
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fedezet erejéig történő megtérítését abban az esetben,
amikor a biztosított személy az egészségi állapotával
vagy a kórházi vagy kiemelten speciális és költséges
orvosi felszerelés alkalmazását megkívánó orvosi
ellátás sürgős igénybevételének szükségességével
összefüggő indokok miatt akadályozva volt az
engedély iránti kérelem benyújtásában, vagy nem
tudta bevárni az illetékes intézménynek a benyújtott
kérelemre vonatkozó határozatát, jóllehet egyébként
teljesülnének az ilyen megtérítés feltételei. Az
Irányelv 9. cikk (3) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, amely a határon átnyúló ellátás
költségeinek megtérítésével kapcsolatos előzetes
engedély kiadására 31 napos határidőt, az
elutasítására pedig 23 napos határidőt ír elő,
miközben lehetővé teszi az illetékes intézmény
számára, vagy figyelembe vegye a szóban forgó eset
egyedi körülményeit és sürgősségét [C-777/18.
számú ítélet 1., 2., 3. pontok].
[8] Az elsőfokú bíróság idézte az EUB C-777/18. számú
ítélet [39], [42]–[44] pontjaiban foglaltakat a
Rendelet 20. cikk (1) bekezdése, az EK rendelet 26.
cikk
(1)–(3)
bekezdései
értelmezésével
kapcsolatosan, amelyekből megállapítható volt, hogy
a felperes gyógykezelése a tervezett gyógykezelés
fogalmi körébe tartozik.
[9] Ezt követően az EUB a tervezett gyógykezelés
költségeinek előzetes engedély hiányában történő
megtérítéséhez való jogról rendelkezett a C-777/18.
számú ítélete [46]–[48] pontjában azzal, hogy a jelen
üggyel kapcsolatosan az [50]–[51] pontban
kimondta, hogy az illetékes intézmény feladata
annak értékelése, hogy a biztosított személy
állapotával vagy sürgősségi kórházi ellátásának
szükségességével összefüggő indokok miatt
akadályozva volt-e abban, hogy kérelmet nyújtson be
más tagállamban nyújtott ilyen ellátás költségeinek
megtérítése iránt vagy be tudta-e vágni az illetékes
intézmény e kérelemre vonatkozó határozatát.
Vizsgálni kell azt is, hogy teljesülnek-e a szóban
forgó tervezett gyógykezelés költségeinek az
illetékes intézmény által történő megtérítésére
vonatkozó a Rendelet 20. cikk (2) bekezdésének
második mondata szerinti és az EUB ítéletének [47]
pontjában meghatározott feltételek.
[10] A bíróság hivatkozott az EUB 777/18. számú ítélete
[53]–[55] pontjában tett megállapításokra, amelyek
szerint 2016. szeptember 29. napja, vagyis amikor a
felperes a vizsgálat és az esetleges kezelés céljából
felvette a kapcsolatot a Németországban praktizáló
orvossal, illetve a műtét napja 2016. október 18.
napja között 20 nap telt el. A 2016. október 15-én
Magyarországon elvégzett vizsgálat annak jelzéséül
szolgálhat, hogyha a felperes nem is volt
akadályoztatva az előzetes engedély iránti kérelem
benyújtásában, nem tudta bevárni az illetékes
intézmény e kérelem elbírálására vonatkozó
határozatát. Az EUB olyan személyek esetében, mint
amilyen a felperes is, aki előzetes engedély
hiányában vette igénybe a másik tagállam
egészségügyi ellátását, a költségei megtérítése
kapcsán az EUB ítéletében foglalt feltételeknek kell
megfelelnie, illetve az illetékes intézménynek és a
nemzeti bíróságnak is ezeket a feltételeket kell
vizsgálnia.
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[11] Az elsőfokú bíróság kiemelte, hogy az alperes
határozata azon alapult, hogy a felmerült
egészségügyi
ellátás
költségeinek
utólagos
megtérítése jogilag nem megalapozott, külföldön a
tervezett műtéti beavatkozást a társadalombiztosítás
terhére a NEAK előzetes engedélye alapján lehetett
igénybe venni. A hatóságok az előzetes engedély
hiányára hivatkozással utasították el a felperes
külföldi gyógykezeléssel kapcsolatos költségeinek
megtérítése iránti kérelmét.
[12] Az elsőfokú bíróság az Ebtv. 27. § (6) bekezdése, az
egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet (Krm.) 7. § (5) bekezdése és a
Korm. rendelet 5–6. §-ai alapján megállapította,
hogy a NEAK kizárólag a kötelezően meg nem
térítendő költségrész vonatkozásában nyújthat
méltányosságból támogatást, amely nem azonos a
külföldi gyógykezeléssel kapcsolatos utazási költség
megtérítésével. Ezzel szemben az egészségbiztosítási
feladatkörben eljáró járási hivatal hatásköre az
utazási költségek megtérítésére vonatkozik.
Amennyiben a Korm. rendelet a NEAK általi költség
megtérítéséről rendelkezik, azt kifejezetten a NEAK
hatáskörébe utalja. A Korm. rendelet 9. § (8)–(11)
bekezdései a külföldi szakember meghívásos
közreműködésével megvalósuló gyógykezelésekkel
kapcsolatos költségek átvállalásáról rendelkeznek. A
jelen perbeli esetben a Korm. rendelet 2. címe
szerinti eljárásrendbe tartozik a külföldi
gyógykezelés az uniós rendeletek alapján, azaz az
alperes hatáskörébe tartozott az utazási költségről
szóló döntéshozatal a felperes vonatkozásában.
[13] Az elsőfokú bíróság hivatkozott arra, hogy az EUB
ítéletében megállapította, hogy az olyan előlegezési
rendszer, amely kizárja a külföldi gyógykezelés
költségeinek megtérítését akkor, ha a biztosított az
egészségi állapota miatt akadályozva volt a kérelem
benyújtásában vagy az engedély bevárásában,
ellentétes az uniós joggal. Az alperesi hatóságoknak
az előzetes engedély hiányában is érdemben kellett
volna vizsgálniuk, hogy a felperes esetében
fennállnak-e az EUB ítéletében foglalt feltételek
vagy sem. Az EUB ítéletének [42]–[43] pontjai
szerinti tényállás feltárása a megismételt eljárásban
lesz releváns, amely eljárást követően, amennyiben a
felperes a hatósági határozattal nem ért egyet, úgy
kezdeményezheti e körben is a bírósági
felülvizsgálatot.
[14] Kiemelte a bíróság, hogy az EUB ítélet [48] pontja
kapcsán nem annak van a jelen perben jelentősége,
hogy a felperes vonatkozásában a tényleges
akadályoztatás fennállt-e vagy sem, hanem az, hogy
ennek tényét a hatóságok vizsgálták-e az eljárásuk
során. Az egyértelműen megállapítható, hogy nem
vizsgálták, hiszen az eljárt hatóságok az előzetes
engedély hiányára hivatkozással utasították el a
felperes kérelmét.
[15] Az elsőfokú bíróság az EUB C-777/18. számú
ügyben hozott ítélet [58]–[59], [61]–[62], [63], [75]
és [81] pontjai részletezésével, valamint – az EUB
által az ítéletben hivatkozott, – az Elchinov ügyben
hozott C-163/09. számú ítéletére utalásával
rögzítette, hogy a NEAK megkeresésnek, illetve a
felperes orvosi dokumentációnak nem a jelen
eljárásban, hanem a megismételt eljárásban lesz
jelentősége, a hatóságnak ezeket a bizonyítékokat
értékelnie kell.
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[16] Mindezek alapján az elsőfokú bíróság a másodfokú
hatóság határozatát az alperes határozatára is
kiterjedő hatállyal hatályon kívül helyezte, és az
alperest új eljárás lefolytatására kötelezte azzal, hogy
a megismételt eljárás során az alperesnek vizsgálnia
kell, hogy a felperes akadályoztatva volt-e abban,
hogy kérelmet nyújtson be vagy hogy bevárja az
előzetes engedély elbírálását egészségi állapotára
tekintettel. Továbbá vizsgálnia kell azt is, hogy a
kezelés szerepel-e a magyar jogszabályok által előírt
ellátások között, a kezelést orvosilag indokolt
határidőn belül tudták volna-e biztosítani
Magyarországon.
Határozata
meghozatalánál
figyelemmel kell lennie a perben becsatolt orvosi
nyilatkozatra, a tanúk vallomásaira és a csatolt
magyarországi orvosi dokumentumokra is.
[17] A bíróság a felperes igazságügyi szakértő kirendelése
iránti bizonyítási indítványát arra tekintettel
utasította el, hogy az orvosszakmai kérdéseket az
EUB ítélete alapján a megismételt eljárásban kell az
alperesnek vizsgálnia.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[18] Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését és a felperes keresetének
elutasítását kérte. Érvelése szerint az EUB a C777/18. számú ügyben hozott ítéletében kimondta,
hogy a felperes külföldi gyógykezelése tervezett volt,
az EUB ítélet további rendelkezései a per eldöntése
szempontjából nem relevánsak.
[19] Kiemelte, hogy a kormányhivatalnak 2016-ban nem
volt, de jelenleg sincs hatásköre a külföldi
gyógykezelés előzetes engedélyezésére, az kizárólag
a NEAK hatáskörébe tartozik. A költségek utólagos
megtérítése kapcsán az alperes hatásköre akkor
állapítható meg, ha a biztosított személy a másik
tagállamba például turisztikai vagy tanulási céllal
utazik és az igénybe vett ellátás szükséges ahhoz,
hogy a biztosított a szükséges kezelés céljából ne
kényszerüljön tervezett tartózkodásának vége előtt
visszatérni az illetékes (lakóhelye szerinti)
tagállamba. A felperes külföldi gyógykezelése
tervezett volt a felek által sem vitatottan, ezért a
költségek utólagos megtérítésére az alperes
hatásköre nem terjed ki.
[20] Az alperes az eljárás során tett nyilatkozatait
fenntartotta azzal, hogy a jogerős ítélet sérti a Krm.
7. § (5a) bekezdését, a Korm. rendelet 3. §-át, az 5. §
(7) bekezdését, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 15.
§ (1) bekezdését, a 123. § (1) bekezdés a) pontját,
amikor olyan új eljárás lefolytatására utasította az
alperest, amelyre nincs és nem is volt hatásköre, az
Ákr. 2. § (1) bekezdése szerinti legalitás elvét, az
Ákr. 35. § (1) bekezdését, 38. §-át, illetve az eljárás
lefolytatásakor hatályos a közigazgatási hatósági
eljárási szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 34. § (3)
bekezdésének, a 37. § (1) bekezdésének
rendelkezéseit, amikor olyan kérelem elbírálására
utasítja a hatóságot, amely kérelmet a felperes nem
nyújtott be. Az egészségbiztosítási szervek
hatáskörével
kapcsolatos
további
jogszabálysértésként jelölte meg a Rendelet 19. cikk
(1) bekezdését, a 20. cikk (2) bekezdését, az Ebtv. 22.
§-át, a 27. § (1)–(3), (5)–(6) bekezdéseit, az Ebtv.
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végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.
rendelet (Vhr.) 11. §-át.
Az egészségbiztosítási szervek hatáskörével
kapcsolatosan hivatkozott arra, hogy a különböző
egészségbiztosítási szerveknek – a Rendeletre
figyelemmel – két egymástól jól elkülöníthető
esetköre van. A Rendelet 20. cikk (2) bekezdésének
és az Ebtv. 27. § (3), (6) bekezdéseinek értelmében a
tervezett külföldi gyógykezelés előzetes engedélyhez
kötött. A Rendelet 19. cikk (1) bekezdése a külföldi
tartózkodás alatt szükségessé váló egészségügyi
ellátásról rendelkezik, amely szabályozásnak az
Ebtv. 27. § (1)–(2) és (5) bekezdései felelnek meg.
Az első esetben a jogalkotó a hatáskört a NEAK-ra
[Krm. 7. § (1) bekezdés t) pont], a második esetben a
kormányhivatalra telepítette. A Korm.rendelet 3. §
(1) bekezdése értelmében a külföldi gyógykezelésre
jogosult személy a 2. § (1) bekezdés a) és c) pontja
szerinti külföldi gyógykezelést, valamint a 2. § (1)
bekezdés g) pontja szerinti külföldi gyógykezelés
esetén az 1. mellékletben szereplő ellátásokat a
NEAK finanszírozásával tervezett módon kizárólag
a NEAK által a külföldi gyógykezelést megelőzően
kiadott engedéllyel veheti igénybe. A Krm. 7. § (5)
bekezdése
szerint
a
kormányhivatal
az
egészségbiztosítási feladatai keretében az Ebtv. 27. §
(1), (2), (5), (7) és (11) bekezdésébe foglalt
feladatokat látja el. Mindezekből megállapítható,
hogy a külföldön tervezett gyógykezelés
engedélyezése a NEAK hatáskörébe tartozik, és
amennyiben az engedélyezésre sor kerül, akkor az a
NEAK finanszírozásával történik, tehát a költségek
megtérítése is a NEAK hatáskörébe tartozik.
A bíróság – arra tekintettel, hogy a hatóságok az
Ebtv. 27. § (3) és (6) bekezdésére hivatkoztak
határozataikban – tévesen vonta le azt a
következtetést, hogy az eljárt hatóságok előzetes
engedély hiányára hivatkozva utasították el a felperes
kérelmét. A jogerős ítélet [37] bekezdésében
helyesen került rögzítésre, hogy a felperes
(költségeinek megtérítése iránti) kérelme a külföldi
gyógykezelés tervezettsége miatt került elutasításra.
A hatóságok határozatuk indokolásában az Ebtv. 27.
§ (3) és (6) bekezdésére nem mint a hatáskörüket
megalapozó rendelkezésekre hivatkoztak. Az alperes
indokolási kötelezettségének tett eleget, amikor
határozatának indokolási részében a NEAK
hatáskörébe tartozó engedélyeztetési eljárást is
ismertette. Hatáskört a határozat indokolási részében
foglaltakra nem lehet alapítani.
A
bíróságnak
az
utazási
költségtérítés
szabályozásaival kapcsolatos, a jogerős ítélet [43]
bekezdésében rögzített hatásköri indokolása is téves
tekintettel arra, hogy az utazási költségtérítés egy
önálló jogintézmény, egy speciális támogatási forma,
amelynek szabályait az Ebtv. 22. §-a, valamint a Vhr.
11. §-a tartalmazza, és amelyek kizárólag
Magyarországon igénybe vett egészségügyi ellátások
tekintetében értelmezhetőek.
Az alperes kiemelte, hogy az EUB hatásköri
kérdésekkel nem foglalkozott, kizárólag a bíróság
által feltett kérdések tekintetében vizsgálta a magyar
és az uniós jog összhangját, a jogértelmezést pedig a
tagállami bíróság feladatává tette.
Az alperes érvelése szerint az elsőfokú bíróság új
eljárásra adott utasítása több ponton jogszabályba
ütköző tekintettel arra, hogy a bíróság nem csak az
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alperes (kormányhivatal) részére ad olyan új
hatáskört, amely a jogszabályokból, a korábban
említettek szerint nem vezethető le, de a jogszabályi
rendelkezésektől elrugaszkodva határozza meg az új
eljárás lefolytatását, például, hogy a kormányhivatal
(jogszabályi hivatkozás nélkül) az új eljárásban
keresse meg a NEAK-ot és anélkül, hogy erre akár az
Ákr., akár az Ebtv. lehetőséget adna, függessze fel az
eljárását.
Az alperes kiemelte, hogy a felperes 2016. december
20-án, tehát két hónappal a műtétjét követően
nyújtotta be a kérelem külföldön igénybe vett
egészségügyi ellátás megtérítése elnevezésű
nyomtatványt, és csatolta be a megtéríteni kívánt
összegről szóló számlákat és vonatjegyeket. Ezzel
szemben a tervezett külföldi gyógykezelés
engedélyezése iránti kérelmet az EU rendszeresített
formanyomtatványon, az úgynevezett E112-es vagy
S2-es beadvány alapján lehet kérelmezni. A felperes
nem ezen a nyomtatványon nyújtotta be a kérelmét
és az tartalma szerint sem minősíthető engedély
kérelemnek. A közigazgatási eljárás nem engedély
megadása vagy elutasítása tárgyában hozott
döntéssel zárult tekintettel arra, hogy engedély
kérelem nem került benyújtásra. E körben
hivatkozott alperes a KGD 2019.87. számú eseti
döntésre, amely szerint a közigazgatási hatóságnak
az ügyfél által benyújtott kérelemről kell döntenie.
Nem kérhető számon a hatóságon olyan döntés
elmaradása, amelyre az ügyfél kérelmet nem nyújtott
be.
A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet hatályban tartását kérte. Álláspontja szerint a
jogerős ítélet a jogszabályoknak megfelel, az
elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg
és abból helyes következtetést vont le. Az alperes
álláspontjának ellentmond a felperes műtétjét végző
szakorvos nyilatkozata, amely szerint a műtét sürgős
volt, az a vakságtól mentette meg a felperest.
A felperes nem vitatta, hogy a kormányhivatalnak
nem volt és nincs hatásköre a külföldi gyógykezelés
előzetes engedélyezésére, arra kizárólag a NEAK
rendelkezik hatáskörrel. A felperes a külföldön
történt gyógykezelések költségeinek megtérítését
kérte, amelyre – álláspontja szerint – előzetes
engedély hiányában is jogosult, figyelemmel az EUB
C-777/18. számú ítéletére.
A felperes hivatkozott arra, hogy a közigazgatási
szervek hatáskörük hiányára nem hivatkoztak, sőt
határozataikban
kifejezetten
megállapították
hatáskörüket
a
megfelelő
jogszabályok
megjelölésével. Az alperes a felülvizsgálati
kérelmében tévesen hivatkozik az Ákr. különböző
rendelkezéseinek a megsértésére tekintettel arra,
hogy a hatóságok határozataikat még a Ket. hatálya
alatt (2017. évben) hozták meg.
Az alperes által a felülvizsgálati kérelemben kifejtett
első eset az előzetes engedélyezésre vonatkozik,
amely nem vitásan a jelen ügyben nem állt fenn, a
második eset pedig az EGT-tagállam területén kívüli
állam területén történő tartózkodás esetén igénybe
vett egészségügyi szolgáltatások szabályait
tartalmazza, amely jelen ügyben szintén nem
releváns. Az a körülmény, hogy a felperes milyen
formanyomtatványt
töltött
ki
az
eljárás
megindításakor szintén nem irányadó tekintettel arra,
hogy a kérelmeket nem az elnevezésük, hanem
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tartalmuk alapján kell elbírálni [Ket. 37. § (1)
bekezdés].
[31] Az alperes a felperes felülvizsgálati ellenkérelmére
tett nyilatkozatában kifejtette, hogy a felperes
ügyében az EUB döntése – amelynek beszerzése az
alperes álláspontja szerint felesleges volt – az, hogy
amennyiben valóban sürgős helyzetben volt a
felperes, úgy az előzetes engedély hiánya nem
képezheti akadályát a külföldi gyógykezelés
költségeinek megtérítésének. Jelen perbeli esetben
azonban nem engedély hiányában, hanem utólagos
engedélyezési eljárásban kell a költségek
megtérítésének
lehetőségét
vizsgálni.
A
kormányhivataloknak semmilyen engedélyezési
hatásköre nincs és nem is volt. Amennyiben a
felperes engedélykérelmet nyújt be a NEAK-hoz, de
ezt a hatóság elutasítja arra hivatkozással, hogy csak
előzetesen lehetett volna igényelni a jelenleg
hatályos jogszabályok alapján, a bíróság ebben a
perben keresi meg az EUB-ot, akkor az EUB döntése
alapján a NEAK-nak utólag is vizsgálnia kellene,
hogy – sürgős helyzet megállapítása esetén – az
engedélykérelem
teljesíthetőségének
feltételei
fennállnak-e.
A
felperes
azonban
nem
engedélykérelmet, hanem külföldön igénybe vett
egészségügyi ellátás költségeinek megtérítése iránti
kérelmet nyújtott be a kormányhivatalhoz, így a
kérelmet érdemben elbírálva utasította azt el az
alperes, mivel teljesítésének akadályát képezte a
külföldi gyógykezelés tervezhetősége.
[32] Az alperes nem vitatta, hogy a per tárgyát képező
hatósági eljárást az eljáró hatóságok a Ket. alapján
folytatták le, azonban a megismételt eljárásra adott
utasításai ütköznek az elsőfokú bíróságnak az Ákr.
hivatkozott rendelkezéseibe. A Ket. 34. § (3)
bekezdése alapján a jogszabály előírhatja, hogy az
ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített
formanyomtatványon stb. nyújtsa be. A Korm.
rendelet 3. § (2) bekezdése ilyen kötelezettséget
tartalmaz, amikor előírja, hogy a külföldi
gyógykezelés igénybevételéhez szükséges engedély
iránti kérelmet a NEAK-nál lehet kezdeményezni a
2. melléklet szerinti kérelem benyújtásával, azaz
engedélykérelem benyújtását a jogszabály erre a
célra rendszeresített formanyomtatványhoz köti,
amely formanyomtatvány nem vitásan nem került
kitöltésre és benyújtásra a felperes által.
A Kúria döntése és jogi indokai
[33] A felülvizsgálati kérelem megalapozott az alábbiak
szerint.
[34] A Kúria a jogerős ítéletet kizárólag a felülvizsgálati
kérelem keretei között vizsgálta felül [a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (Kp.) 115. § (2) bekezdése alapján
alkalmazandó Kp. 108. § (1) bekezdés].
[35] A peradatok szerint az alperes a felperes külföldön
igénybe vett egészségügyi ellátás megtérítésére
irányuló 2016. december 18. napján előterjesztett
kérelmét, amely az utazási költségeken kívül a műtéti
és a gyógyszer számlák ellenértékét is tartalmazta
(62 730 forint és 2968,55 €) azért utasította el, mert a
felperes Magyarországon az egészségbiztosítás
egészségügyi szolgáltatásainak a teljes körére
jogosult volt, és az igénybe vett tervezett külföldi
gyógykezelést, annak igénybevétele előtt nem
engedélyeztette a NEAK-nál. A felperesi előadás,
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amely szerint az utolsó pillanatban került sor a műtét
elvégzésére, mert a látását bármikor elveszíthette
volna, önmagában nem alapozza meg a költségek
megtéríthetőségét. Az alperes határozatában
részletezte a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének és
a 4. § (1) bekezdésének, az Ebtv. 27. § (3) és (6)
bekezdéseinek, a Rendelet 4., 19. és 20. cikkeinek, a
27. cikk (3)–(5) bekezdéseinek és az EK rendelet 25–
26. cikkének rendelkezéseit azzal, hogy külföldön,
tervezett műtéti beavatkozást a társadalombiztosítás
terhére kizárólag a NEAK előzetes engedélye
birtokában lehet igénybe venni. Hatáskörét a Korm.
rendelet 7. § (5) bekezdésére és a Ket. 104. § (1)
bekezdésének és 106. § (3) bekezdésének
rendelkezéseire alapította.
A felek között nem volt vitatott, hogy a felperes
előzetes engedélykérelmet, amelynek elbírálása a
NEAK hatáskörébe tartozik, nem terjesztett elő. Az
sem volt vitatott, hogy az alperes a határozatait, az
azok meghozatala időpontjában hatályos Ket.
rendelkezéseinek alkalmazásával hozta meg.
Az alperes felülvizsgálati kérelmében azon az alapon
vitatta a jogerős ítéletet, hogy az elsőfokú bíróság az
EUB C-777/18. számú ítélete alapján olyan eljárás
lefolytatására kötelezné, amelyre nincs hatásköre.
A Kúria kiemeli, hogy az EUB előzetes
döntéshozatali eljárás során nem állapíthat meg egy
tagállami hatóság számára új hatáskört. Ahogy arra
az alperes maga is helyesen hivatkozott
felülvizsgálati kérelmében, az EUB perben
beszerzett döntése hatásköri kérdésre nem terjedt ki.
Az EUB-ítélet csak az alkalmazandó nemzeti jogi
rendelkezések és az uniós jogszabályok összhangját
vizsgálta.
Az alperes hatáskörébe tartozó feladatokat 2017.
február 2-ig a Krm. 7. § (3)–(5) bekezdése, 2017.
február 3-tól a Krm. 7. § (3)–(5a) bekezdése
határozza
meg,
amelyek
értelmében
a
kormányhivatal ellátja – egyebek mellett – az Ebtv.
27. § (1), (2), (5), (7) és (11) bekezdésében rögzített
feladatokat. Az alperes a hatósági eljárás során a
felperes kérelmét érdemében vizsgálta, hatáskörét a
Krm. 7. § (5) bekezdésére alapította. Az elsőfokú
bíróság tévesen hivatkozott az alperes hatáskörét
megalapozó jogszabályként a Krm. 7. § (5) bekezdés
a) pontjának rendelkezésére, mivel ez a
jogszabályhely – a pénzbeli ellátásokkal, a baleseti
táppénzzel, a baleset üzemiségének elbírálásával, a
keresőképtelenség és annak felülvéleményezésével
kapcsolatos feladatok mellett – az Ebtv. 22. §-ában
szabályozott az utazási költségtérítéssel kapcsolatos
feladatok ellátását utalja a kormányhivatal feladatai
közé.
A Krm. 7. § (5a) bekezdése utalja a kormányhivatal
által ellátandó egészségbiztosítási feladatok közé az
Ebtv. külföldön történő gyógykezelés körében
igénybe vett ellátásokkal kapcsolatos feladatokat,
amelyek között nem kerültek feltüntetésre a NEAK
hatáskörébe tartozó, az Ebtv. 27. § (3) és (6)
bekezdésében megjelölt – a külföldi gyógykezelés
engedélyeztetésével és finanszírozásával kapcsolatos
– feladatok. Az Ebtv. 27. § (1), (2), (5), (7) és (11)
bekezdései a harmadik állam területén átmenetileg
vagy három hónapot meghaladóan vagy tartósan
meghatározott jogcímeken (munkavállaló, tanuló,
felsorolt jogviszonyokban álló foglalkoztatottak és
ezek hozzátartozói) tartózkodó biztosítottakra
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vonatkozó rendelkezések. A felperes a megjelölt
személyi körbe nem tartozik, ezért a kérelme
elbírálására az alperes nem rendelkezett hatáskörrel.
A Ket 19. § (1) bekezdése értelmében a hatóság
hatáskörét jogszabály – jelen esetben a Korm.
rendelet és a Krm. – állapítja meg, a 19. § (3)
bekezdése szerint a hatóság a hatáskörét vagy annak
gyakorlását más hatóságra nem ruházhatja át, kivéve,
ha törvény a hatásköri törvényben meghatározott
esetben, az ott meghatározott másik hatóságra való
átruházását kivételesen lehetővé teszi. Jelen perbeli
esetben ilyen jogszabály a hatásköri törvényben nem
került megjelölésre és ilyenre a felek sem
hivatkoztak.
A Ket. 22. § (1) bekezdése értelmében a hatóság
hatáskörét és illetékességét az eljárás minden
szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. Hatáskör
vagy illetékesség hiányában a hatóság a kérelmet és
az ügyben keletkezett iratokat – az ügyfél egyidejű
értesítése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a
kérelem megérkezésétől, folyamatban lévő ügyben a
hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától
számított 8 napon belül köteles áttenni a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező hatósághoz [Ket. 22. §
(1) bekezdés].
A hatáskör (és az illetékesség) hiánya a Ket. 121. §
(1) bekezdés b) pontja értelmében semmisségi ok,
vagyis olyan feltétlen érvénytelenségi ok, amely
utóbb nem orvosolható. A Ket. 22. § (1) bekezdése
azt jelenti, hogy a hatóság az eljárás valamennyi
szakaszában köteles figyelemmel kísérni, hogy
fennáll-e még az eljárási és döntéshozatali
jogosultsága az adott hatósági ügyben. Ennek
hiányában köteles a Ket. szerinti eljárási cselekményt
megtenni és eljárási döntést meghozni. A Ket.
megfogalmazása szerint a döntés semmis, ha az ügy
[Ket. 12. § (2) bekezdés] nem tartozik a
közigazgatási hatóság hatáskörébe, azaz, ha az ügy
vagy nem hatósági ügy [Ket. 30. § g) pont] vagy
hatósági ügy ugyan, de nem az adott közigazgatási
hatóságot jelöli ki az ügyben való eljárásra a
jogszabály. A hatáskör hiányában hozott döntés
semmis, amit a közigazgatási bíróságnak hivatalból
kell vizsgálnia (Kfv.VI.35.611/2016/18.).
A Kúria a Kp. 38. § (1) bekezdés a) pontja és (2)
bekezdése alkalmazásával megállapította, hogy az
elsőfokú bíróság – eltérő jogi álláspontja miatt –
tévesen rendelkezett a hatósági határozatok hatályon
kívül helyezéséről, tekintettel arra, hogy a fentebb
kifejtettekre tekintettel, mivel a hatóságok hatáskör
hiányában
jártak
el
a
határozataik
megsemmisítésének lett volna helye.
Mindezekre figyelemmel a Kúria a jogerős ítéletet –
121. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásával – a
rendelkező részben írtak szerint részben
megváltoztatta; egyebekben hatályában fenntartotta.
Az új eljárásban a fentebb írtaknak megfelelően az
alperesnek vizsgálnia kell, hogy a felperes
kérelmének az elbírálására a Krm. és a
Korm.rendelet alapján rendelkezik-e hatáskörrel.
Amennyiben nem, úgy a kérelmet az annak
elbírálására
hatáskörrel
rendelkező
egészségbiztosítási szervhez kell áttennie és
határozatát
az
irányadó
jogszabályokkal
alátámasztottan kell megindokolnia.
(Kúria Kfv.VII.37.402/2021/6.)
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döntését az ítélethozatalt követően hatályba
lépett jogszabályi rendelkezésre [354/2009. (XII. 30.)
Korm. rend. (Korm.rendelet) 3. § (2) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes 2019. december 13-án a Neumann János
Egyetem gépészmérnöki alapképzés szakán
gépészmérnöki szakképzettséget, majd 2020. január
31-én a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem
munkavédelmi
szakmérnök
szakirányú
továbbképzési szakán munkavédelmi szakmérnök
szakképesítést szerzett.
[2] A felperes a Mérnöki Kamara Bács-Kiskun Megyei
Szervezetéhez 2020. február 19-én eljuttatott
tagfelvételi kérelme eredményeként a Kamara 2020.
január 26-án felvette a felperest tagjai közé.
[3] A felperes a kamarai tagság iránti kérelme mellett
munkabiztonsági
szakértői
tevékenység
engedélyezése iránti kérelmet is előterjesztett a
Mérnöki
Kamara
Bács-Kiskun
Megyei
Szervezetéhez, emelőgép-technológia és annak
eszközei biztonsága szakterületre.
[4] Kérelméhez csatolt szakmai önéletrajzában előadta,
hogy 2006-ban szerzett emelőgép-ügyintézői
szakképesítést, majd 2008-ban munkavédelmi
technikusi és tűzvédelmi előadói szakképesítést.
Előadta, hogy 2006-tól egy Kft. munkavállalója,
2012-től édesapja mellett a vállalkozás társvezetője,
mely vállalkozásnak fő tevékenysége emelőgépek és
egyéb anyagmozgatást végző veszélyesnek minősülő
gépek időszakos vizsgálata és megbízói igényre
környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi
feladatok ellátása.
[5] A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara 2020.
április 9-én kelt, 161/2020. számú elsőfokú
határozatában, majd a felperes fellebbezését elbírálva
az alperes 2020. június 15-én kelt, MMK_Á/843/2020. számú elsőfokú döntést helybenhagyó
határozatával azzal az indokkal utasította el a felperes
kérelmét, hogy a felperes a munkabiztonsági
szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.)
Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 3. §
(2) bekezdésében feltételként megjelölt öt éves
munkabiztonsági gyakorlattal nem rendelkezik.
[6] A határozat indokolása utal arra, hogy a Magyar
Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata
5. §-ának előírásai szerint megkeresésre került a
szakértői testület, amely 2020. május 13-án hozta
meg döntését, és a felperes által hivatkozott
gyakorlatot, annak időtartamát nem találta a
Korm.rendelet 3. § (2) bekezdése szerint
megfelelőnek. A megállapítás szerint ugyanis az öt
éves
munkabiztonsági
gyakorlat
csak
munkabiztonsági
szakirányú
végzettség
megszerzését követően kezdhető meg, mivel a
végzettség hiányában szakterületi tevékenység
képzettség hiányában nem végezhető. Az indokolás
szerint mivel a felperes munkavédelmi szakmérnöki
végzettségét 2020. január 31-én szerezte meg, így a
szakterületi, azaz munkabiztonsági szakmai
gyakorlat öt éves előírásának kezdő dátuma 2020.
január
31.,
ezért
a
szakmagyakorlási
engedélykérelem legkorábban 2025. február 1-jén
kérelmezhető a felperes részéről, amennyiben végig
szakterületi szakmai gyakorlatot tud igazolni.
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A kereseti kérelem és a védirat
[7] Az alperes döntésével szemben a felperes keresetet
terjesztett elő, amelyben a határozat hatályon kívül
helyezését és az alperes új eljárás lefolytatására és
jogszabályoknak megfelelő új határozat hozatalára
kötelezését kérte.
[8] A kereseti kérelem szerint az alperes határozata
megsértette a Korm.rendelet 1. §-ának és a 3. § (2)
bekezdésének rendelkezéseit, mert egyrészt nem
vette tudomásul a felperes részéről lenyilatkozott és
igazolt 12 éves munkabiztonsági szakirányú
végzettséget és ugyanezen időtartamú gyakorlatot,
azok igazolását, aminek az okát sem tartalmazta a
határozat. Jogsértőnek tartotta, hogy az alperes és a
területi kamarai döntés nincs összhangban a
Korm.rendelet 3. § (2) bekezdése normaszövegével,
mert a felsőfokú képzettség megszerzését követő 5
éves gyakorlat többletkövetelményét írta elő úgy,
hogy ilyen a normaszövegben nem szerepel.
[9] Hivatkozott arra, hogy emelőgép ügyintéző
középfokú szakképesítéssel rendelkezik már 14 éve,
2008-tól munkavédelmi technikus szakképzettsége
van, amely szakképzettség 1993 óta szerepel az
országos képzési jegyzékben, és e szakképzettség
munkavédelmi szakirányú végzettségnek is minősül.
Hivatkozott arra, hogy a gyakorlatot és annak több
mint 5 éves idejét a felperes kérelmével igazolta.
[10] Az alperes védiratában a felperes kereset elutasítását
indítványozta.
[11] A védiratban megismételte a határozatában
foglaltakat, és kiemelte, hogy a tényállás tisztázása
érdekében került beszerzésre a Magyar Mérnöki
Kamara munkabiztonsági szakmai tagozatának
álláspontja, mely szerint a szakmaiság bármilyen
gyakorlat esetén csak a szükséges szakterületi
végzettség megszerzését követően vizsgálható,
hiszen ezért ír elő szakterületi végzettséget a
Korm.rendelet és nem bármilyen építészeti műszaki
végzettséget. Ennek szintjét Korm.rendelet határozza
meg, amikor azt felsőfokú végzettségként definiálja.
Ebből kifolyólag az ehhez tartozó szakmai
gyakorlatot csak az alapját képező végzettség
megszerzését követően lehet megszerezni, ellenkező
esetben a jogalkotó a középfokú végzettséget is
rögzítette volna jogszabályban. Megerősítette, hogy
a felperes szakmagyakorlási engedélykérelmének
legkorábban 2025. február 1-jén lehet eleget tenni,
amennyiben mindvégig szakterületi szakmai
gyakorlatot
tud
igazolni,
figyelemmel
a
munkavédelmi szakmérnöki végzettség 2020. január
31-i megszerzésére.
Az elsőfokú bíróság ítélete
[12] A Fővárosi Törvényszék a felperes keresetét
alaptalannak találta, és azt a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 88. § (1) bekezdés a) pontja
alapján elutasította.
[13] Az ítélet indokolása rögzítette, hogy a közigazgatási
perben eldöntendő jogi kérdés az volt, hogy a
Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében az 5 éves
munkabiztonsági gyakorlatként kizárólag a felsőfokú
végzettséget követően elkezdett és folytatott szakmai
gyakorlat vehető-e figyelembe, vagy a felsőfokú
végzettség megszerzését megelőzően folytatott
munkabiztonsági területen végzett szakmai gyakorlat
is elegendő.
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[14] Az ítélet indokolása a Korm.rendelet 3. § (2)
bekezdését tartalmilag úgy mutatta be, hogy annak
értelmében: „A kérelmezőnek a választott
szakterületen felsőfokú végzettséggel és felsőfokú
munkavédelmi munkabiztonsági szakképzettséggel,
és ennek megszerzésétől számított legalább 5 éves
munkabiztonsági gyakorlattal kell rendelkeznie.”
[15] Az elsőfokú bíróság ítélete a Korm.rendelet 3. § (2)
bekezdését úgy értelmezte, hogy a jogalkotó három
releváns tény igazolását várja, egyrészt a választott
szakterületen szerzett felsőfokú végzettséget,
másrészt
a
felsőfokú
munkavédelmi,
munkabiztonsági szakképzettséget – mely két
feltétellel összefüggésben az ítélet nem vitatta, hogy
ezekkel a feltételekkel – a felperes rendelkezett –,
harmadrészt
a
felsőfokú
munkavédelmi,
munkabiztonsági szakképzettség megszerzésétől
számított 5 éves munkabiztonsági gyakorlatot,
amivel – írta az ítélet indokolása – a felperes nem
rendelkezett.
[16] Az ítélet indokolása szerint a Korm.rendelet 3. § (2)
bekezdése normaszövege miatt nem volt releváns a
felperesnek a 6/1994. (VIII. 31.) MüM rendelet
szabályozására alapozott érvelése, mely szerint a
jogszabályok nem tesznek különbséget közép- és
felsőfokú munkavédelmi szakképzettségű személy
által ellátható szakfeladatok között.
A felülvizsgálati kérelem
[17] A jogerős ítélettel szemben a felperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, amelyben az ítélet
megváltoztatását,
az
alperes
határozatának
megsemmisítését és az alperes új eljárás
lefolytatására kötelezését, másodlagosan az ítélet
hatályon kívül helyezését és a bíróság új eljárás
lefolytatására és új határozat hozatalára kötelezését
kérte.
[18] A felülvizsgálati kérelem szerint a jogerős ítélet sérti
a munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló
354/2009. (XII. 30.) Korm.rendelet 2021. július 1-jét
megelőzően hatályban volt 3. § (2) bekezdését, a Kp.
88. § a) pontját, az Alaptörvény XXIV. cikk (1)
bekezdését és 28. cikkét, és az ítélet alapvetően azért
jogsértő, mert olyan jogszabályi rendelkezésre
alapította döntését, mely csak az ítélet meghozatalát
követően, 2021. július 1-jei hatállyal került a
normaszövegbe, a Korm.rendelet 3. § (2) bekezdése
2021.
július
1-jét
megelőzően
hatályos
normaszövege ugyanis nem tartalmazta az 5 éves
munkabiztonsági gyakorlati idő feltételnél, annak
számításához az alperes által hivatkozott, a felsőfokú
végzettség megszerzésétől történő számítást.
[19] A felülvizsgálati kérelem érvelése szerint a
jogszabály-módosítás is azt támasztja alá, hogy a
jogalkotó sem értette úgy, sem nyelvtani, sem
jogalkotói
értelmezés
alapján,
hogy
a
munkabiztonsági gyakorlatot csak és kizárólag
felsőfokú
munkavédelmi
szakképzettség
megszerzését követő időszakban lehet megszerezni,
hiszen ez csak 2021. július 1-jét követően vált
feltétellé.
[20] Utalt a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
15. § (2) bekezdésére is. Hangsúlyozta, hogy a
törvényszék jogerős ítéletében tévesen értelmezte a
Korm.rendelet 3. § (2) bekezdését, ezért a kereset
elutasítására nem kerülhetett volna sor.
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[21] A felülvizsgálati kérelem befogadását a Kp. 118. §
(1) bekezdés a) pont aa) alpontja, a joggyakorlat
egysége és továbbfejlesztése biztosítása érdekében
kérte.
[22] Az alperes a felülvizsgálati eljárásban nyilatkozatot
nem tett.
A Kúria döntése és jogi indokai
[23] A felülvizsgálati kérelem alapos.
[24] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Kp. 118. § (1)
bekezdés a) pont aa) alpontja alkalmazásával
befogadta, és a megelőző eljárás, valamint a
közigazgatási
per
iratait
megvizsgálva
megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem
alappal hivatkozott arra, hogy az elsőfokú bíróság a
döntését olyan normaszövegre alapítottan hozta meg,
amely az ítélet meghozatala időpontjában még nem
lépett hatályba.
[25] A Korm.rendelet 2021. június 30-ig hatályos szövege
a következőkről rendelkezett: „A kérelmezőnek a
választott szakterületen felsőfokú végzettséggel és
felsőfokú
munkavédelmi
(munkabiztonsági
szakképzettséggel),
és
legalább
5
éves
munkabiztonsági gyakorlattal kell rendelkeznie.”
[26] A Korm.rendelet 3. § (2) bekezdését a 356/2021. (VI.
24.) Korm.rendelet 14. §-a módosította, amely a
legalább 5 éves munkabiztonsági gyakorlat
számításának kezdő időpontját a felsőfokú
munkavédelmi (munkabiztonsági szakképzettség)
megszerzése időpontjában határozza meg.
[27] A módosításról rendelkező 356/2021. (VI. 24.)
Korm.rendelet a hatálybalépés időpontját átmeneti
rendelkezés nélkül 2021. július 1-jei dátumban
határozta meg.
[28] A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
15. § (1) bekezdése szerint a jogszabályi rendelkezést
– ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a
hatálybalépését követően keletkezett tényekre és
jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási
cselekményekre kell alkalmazni.
[29] Figyelemmel arra, hogy a munkabiztonsági szakértői
tevékenységről szóló Korm.rendelet 3. § (2)
bekezdése elsőfokú bíróság általi értelmezésekor a
még hatályba nem lépett jogszabályi rendelkezés
értelmezését végezte el, megsértette a jogalkotásról
szóló törvény idézett rendelkezését és a Kp. 85. § (2)
bekezdését is.
[30] A fentiek miatt az elsőfokú bíróság ítélete az ügy
érdemére kiható módon jogszabálysértő, ezért a Kp.
121. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásával a Kúria
az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új
határozat hozatalára utasította.
[31] Az elsőfokú bíróságnak az új eljárásban a felperes
kereseti
kérelme
megalapozottságáról
a
munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló
354/2009. (XII. 30.) Korm.rendelet 2021. július 1-jét
megelőzően, az alperes másodfokú határozata
meghozatala időpontjában hatályos 3. § (2)
bekezdése szerinti normaszöveg értelmezésével kell
döntenie.
(Kúria Kfv.II.38.010/2021/3.)
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Az örökbefogadhatónak nyilvánítás során a
168
korlátozottan cselekvőképes kiskorú anya
esetében is vizsgálni szükséges azt, hogy az életvitelén,

körülményein változtatott-e, ha nem, akkor ez
önhibájából történt-e és emiatt nem szüntethető meg a
gyermek nevelésbe vétele [2013. évi V. törvény (Ptk.)
4:124. § (1) bek.; 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
81. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A kiskorú felperes édesanyja a perben nem áll, az
édesapja személye nem ismert. Az anya kiskorú,
korlátozottan cselekvőképes, testvéreivel együtt a
szüleivel él.
[2] Az anya a felperest nem gondozta, a gyermeket
születését követően a gyámhatóság ideiglenes
hatállyal nevelőszülőnél helyezte el.
[3] Az illetékes elsőfokú gyámhatóság a 2019. július 19én kelt határozatával a felperes ideiglenes hatályú
elhelyezését megszüntette, ezzel egyidőben
nevelésbe vételét rendelte el és részére
gyermekvédelmi gyámot rendelt ki. Döntésében
szabályozta a felperes és az anya közötti
kapcsolattartást, figyelmeztetve az anyát arra, hogy
kötelezettségeinek elmulasztása esetén a gyermeket
örökbefogadhatóvá nyilvánítja.
[4] Az anya és a nagyszülők a felperessel – az erre
lehetőséget adó hatósági döntés ellenére – a
kapcsolatot nem tartották, az anya a felperest a
szülést követően nem látta.
[5] A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat kezdeményezésére
az alperes hivatalból eljárást indított a felperes
örökbefogadhatóvá nyilvánítása tekintetében. Az
eljárás eredményeként a 2021. január 19-én kelt
SZ/112/00028-l/2021. számú végzésében az eljárást
megszüntette.
[6] Az indokolásban rögzítette, hogy az anyának
életkörülményein pozitív irányban nem sikerült
változtatnia, nem rendelkezik önálló jövedelemmel.
Anyagi okok miatt a nevelésbe vétel óta sem az anya,
sem a nagyszülők a felperest nem látogatták meg.
[7] Az anya az eljárás megindítását követően töltötte be
a 16. életévét, a vizsgálat időpontjában tehát kiskorú
volt, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk. 4:186. § (1)
bekezdés b) pontjára figyelemmel szünetelt a szülői
felügyeleti joga és gyermek gondozási, nevelési joga.
Gyermeke gondozási, nevelési joga és kötelezettsége
is csak a 16. életévének betöltését követően illette
volna meg, ha a gyermek nincs nevelésbe véve. Az
anya 16. életévének betöltéséig tanköteles volt,
munkavállalásra ezt megelőzően nagyon szűkkörűen
volt lehetősége.
[8] A fentiekre tekintettel a kiskorú anya nem volt olyan
helyzetben, hogy egzisztenciálisan megteremtse
azokat a feltételeket, hogy a gyermek nevelésbe
vétele megszüntethető legyen. Korából adódóan
gondolkodásának érettsége sem érte el azt a fokot,
mely hozzásegítené magatartása következményeinek
teljes felméréséhez. A Ptk. 4:124. § (1) bekezdése
olyan életvitelbeli és körülménybeli változtatást
követel meg a szülőtől, amely változtatásnak
eredményeképpen gyermeke nevelésbe vétele
megszüntethető, nem pedig „a kiskorú adottságaihoz
mért” változtatást, amely adott esetben lényeges
hatással a nevelésbe vétel megszüntethetőségére
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nincs is. A változtatásnak tehát célirányosnak,
eredményorientáltnak kell lennie. Ilyen változtatás a
kiskorú anyától korából, körülményeiből adódóan
nem volt elvárható, éppen ezért nem is róható fel
számára ennek esetleges elmaradása.
[9] Ezért az örökbefogadhatóvá nyilvánítás azon
feltétele, hogy a szülő életvitelén, körülményein nem
változtatott, és emiatt a nevelésbe vétel nem
szüntethető meg, nem vizsgálható, így a hatóság az
eljárást megszüntette.
A kereseti kérelem
[10] A felperes az őt képviselő gyámon keresztül anyagi
jogi jogsérelemre hivatkozással keresetet nyújtott be
az alperes határozatával szemben. Jogi álláspontját a
keresetlevélben és a 10. alszámú iratban fejtette ki.
Az elsőfokú ítélet
[11] A törvényszék jogerős ítéletében az alperes végzését
megsemmisítette és az alperest új eljárásra kötelezte.
[12] Az indokolásban felhívta a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
4:2. § (1)–(4) bekezdését, a 4:119. § (1) bekezdését,
a 4:123. § (1) bekezdését, a 4:124. § (1) bekezdés a)
pontját, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2. § (1), 6. § (1), (2)
és 77. § (1) bekezdését.
[13] A törvényszék a Ptk. 4:124. § (1) bekezdés a)
pontjának értelmezése körében arra az álláspontra
helyezkedett, hogy miután „nevelésbe vétel
megszüntethetőségére” vonatkozó kitétel szerepel a
jogszabály szövegében, így az örökbefogadhatóvá
nyilvánítás során ennek a körülménynek a vizsgálata
nem mellőzhető. Ezért szükséges azt vizsgálni, hogy
a szülő életkörülményein mennyiben változtatott a
nevelésbe
vétel
megszüntetése
érdekében,
mennyiben van esély arra, hogy a gyermek a saját vér
szerinti szülőjével nevelkedhessen.
[14] A gyermek érdekei a szülő érdekeit megelőzik, a
gyermekvédelmi ellátás elsődleges célja, hogy a
gyermek családban gondozását végleges megoldás
felé mozdítsa el. Ha a felperesnek a vér szerinti anya
helyzete miatt további éveket kell várnia arra, hogy
sorsa véglegesen rendeződhessen, így az a családban
nevelkedéshez fűződő jogát sértené.
[15] Az örökbefogadás célja a családban történő nevelés
biztosítása, amely végleges megoldással jár. Az
elsőfokú bíróság szerint az alperes által feltártakból
nem lehetett arra következtetni, hogy a nevelésbe
vétel rövid időn belül megszüntethető volna. Az is
feltehető, hogy a gyermek életkora alapján örökbe
adható, ami biztosítaná számára a teljes családban
való nevelkedés lehetőségét.
[16] Erre irányuló jogszabályhely hiányában az anyát
fiatal
kora
és
körülményei,
korlátozott
cselekvőképessége nem mentik fel polgári jogi
kötelezettségei alól, az alperes által előadottak a
felróhatósága fennállását nem zárják ki. Az anyagi
körülmények relevánsak lehetnek a kapcsolattartás
elmulasztásának vizsgálatánál, azonban nem
magyarázat a rossz anyagi helyzet a kapcsolattartás
teljes
elmulasztására.
A
korlátozott
cselekvőképességgel rendelkező személynek is
vannak kötelezettségei.
[17] Az anya jelen esetben nem mutatott szándékot arra,
hogy bármilyen módon felelősnek érezné magát a
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gyermek iránt, ezért a Ptk. rendelkezéseire
figyelemmel a 16. életév alatti kora nem zárja ki az
örökbe fogadhatóvá nyilvánítását a gyermeknek.
[18] A Ptk. 4:186. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szülői
gondozási, nevelési kötelezettség nem azonosítható a
kapcsolattartási kötelezettséggel, annak teljesítésére
a 16 év alatti szülő is köteles.
[19] Az alperes helytelenül jutott arra a következtetésre,
hogy az anya életkora és családi körülményei
kizárnák az örökbefogadhatóvá nyilvánítás
feltételeinek vizsgálhatóságát, így az eljárás
megszüntetésének nem volt helye.
[20] A megismételt eljárásra a törvényszék azt az utasítást
adta, hogy az alperes érdemben köteles vizsgálni az
örökbe fogadhatóvá nyilvánítás feltételeinek
fennállását.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[21] A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet annak hatályon kívül
helyezése és a kereset elutasítása iránt.
[22] Álláspontja szerint az ítélet sérti a Ptk.4:124. § (1)
bekezdés a) pontját. Kiemelte, hogy e jogszabályhely
megszövegezése az „illetve” szó használatával eleve
bizonytalanságot okoz az értelmezésben. Erre utal az
a tény is, hogy a felperes keresetlevelében még
elfogadta, hogy a kapcsolattartás hiánya vagy
rendszertelensége és az életmódon való változtatás
konjunktív feltétel, majd a per során azt adta elő,
hogy a kapcsolattartás hiánya már önmagában
megakadályozza
az
örökbefogadhatónak
nyilvánítást. Az alperes szerint konjunktív feltételről
van szó, ezt az okfejtést a törvényszék is elfogadta.
[23] További jogértelmezési kérdés, hogy az életmódban
és a körülményekben való változtatás milyen
magatartást követel meg a szülőtől. A felperes és az
elsőfokú bíróság véleménye szerint a szülőnek tőle
elvárható magatartást kell tanúsítania. Az alperes
álláspontja az, hogy a Ptk.4:124. § (1) bekezdés a)
pontja egy többletfeltételt is szab, mégpedig azt,
hogy a körülmény- és életmódváltoztatásnak arra az
eredményre kell vezetnie, hogy a nevelésbe vétel
megszüntethető legyen.
[24] Az alperes hangsúlyozta, a törvényszék téves
álláspontot foglalt el a tekintetben, hogy a
gyámhivatalnak a korlátozottan cselekvőképes
kiskorú anya esetében is vizsgálnia kell az
életvitelén, körülményein változtatása miatti
felróhatóságot. Ez csak akkor lenne vizsgálható, ha
az anya a 18. életévét betöltötte, mert 16 éves koráig
tanköteles, e kor alatt csak korlátozottan vállalhat
munkát, lakhatóságát szüleinek kell biztosítania. Erre
figyelemmel életkörülményein, lakhatási viszonyain
önmaga változtatni nem tud. Maximum az várható el
tőle, hogy tanuljon, ami azonban nem befolyásolja a
nevelésbe vétel megszüntethetőségét. Márpedig az
irányadó jogszabályhely olyan életvitelbeli és
körülménybeli változtatást követel meg a szülőtől,
amely a nevelésbe vétel megszüntethetőségét
eredményezi.
[25] A felperes nevelésbe vétele hazagondozással
szüntethető meg a kiskorú anya életkora miatt a
Gyvt. 81. § (1) és (1a) bekezdése alapján. Az anya a
nevelésbe vétel megszüntetését saját háztartásába
nem is kérhetné, mert kiskorúsága miatt szünetel a
szülői felügyeleti joga, csak gondozási jog illetné
meg 16 éves kora után.
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[26] Összességében a Ptk.4:124. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti, az életvitelén, életkörülményein változtatás
miatti felelősség nem vizsgálható a kiskorú anya 18
éves koráig, mert addig életkörülményein csak az
anya szülei tudnának változtatni, márpedig az önhiba
fennállását a szülő és nem a nagyszülő esetében kell
vizsgálni.
[27] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmet nem
terjesztett elő.
A Kúria döntése és jogi indokai
[29] A felülvizsgálati kérelem alaptalan.
[30] 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.
[31] A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság
ítéletében a pontosan és törvényesen megállapított
tényállásból a felülvizsgálati kérelemmel támadott
rész körében helytálló jogi következtetést vont le.
[32] A Ptk. 4:124. §-a tartalmazza az örökbefogadhatónak
nyilvánításra irányadó rendelkezéseket. A 4:124. §
(1) bekezdés a) pontja értelmében a gyámhatóság a
nevelésbe vett gyermeket legfeljebb négy évre
örökbefogadhatónak nyilvánítja, ha a szülőjének
szülői felügyeleti joga nem szűnt meg, és a szülő
önhibájából gyermekével nyolc hónapja nem tart
rendszeres kapcsolatot, vagy három hónapon át
semmilyen formában nem tart kapcsolatot, illetve
életvitelén, körülményein nem változtat, és emiatt a
nevelésbe vétel nem szüntethető meg.
[33] A törvényszék ítéletében értelmezte a Ptk. 4:124. §
(1) bekezdés a) pontját, ezen belül azt, hogy az
„illetve” szó a jogszabályhely esetében konjunktív
feltételre utal avagy nem. Azt az álláspontot foglalta
el, hogy figyelemmel a Ptk. 4:123. § (1) bekezdésére
is az „illetve” kifejezés ebben az esetben konjunktív
feltételek fennállását jelzi.
[34] A fenti törvényszéki okfejtést – amely megfelel a
keresettel támadott határozatban írtaknak – az alperes
elfogadta, azt felülvizsgálati kérelmében nem vitatta.
A felperes felülvizsgálati kérelmet, csatlakozó
felülvizsgálati kérelmet nem terjesztett elő, ezért a
felülvizsgálati
kérelemhez
kötöttség
elvére
tekintettel a Kúria e vonatkozásban nem foglalhatott
állást.
[35] A Kúriának abban kellett döntenie, hogy az
örökbefogadhatónak nyilvánításnak a Ptk. 4:124. §
(1) bekezdés a) pontjában foglalt azon feltétele, hogy
a „szülő önhibájából életvitelén, körülményein nem
változtat, és emiatt a nevelésbe vétel nem szüntethető
meg”, miként értelmezhető és alkalmazható kiskorú
szülő esetén.
[36] A Gyermek jogairól szóló New Yorkban, 1989.
november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
szóló 1991. évi LXIV. törvény (a továbbiakban:
Egyezmény) 3. cikk 1. pontja szerint a szociális
védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a
közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek
minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek
mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe
elsősorban. A 21. cikk alapján azoknak a részes
államoknak, amelyek elfogadják és /vagy
engedélyezik az örökbefogadást, biztosítaniuk kell
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azt, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekei
érvényesüljenek.
A Ptk. 4:2. § (1) bekezdése rögzíti, a családi
jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott
védelemben részesülnek. A Gyvt. 2. § (1) bekezdése
kimondja, a gyermekek védelmét ellátó helyi
önkormányzatok, a gyámhatóság, a bíróságok, a
rendőrség, az ügyészség, a pártfogó felügyeleti
szolgálat, más szervezetek és személyek e törvény
alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló
érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait
biztosítva járnak el.
A Kúria hangsúlyozza, hogy az Egyezmény, a Ptk. és
a Gyvt. hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően a
családjogi jogviszonyokban a gyermek mindenek
felett álló érdekét figyelembe véve kell eljárniuk a
hatóságoknak és a bíróságoknak is. A perbeli esetben
két kiskorú érdekei konkurálnak egymással, az anyáé
és a gyermekéé. A felülvizsgálati bíróság megítélése
szerint az elsődlegesen figyelembe veendő érdek a
felperesé, aki nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe
amiatt, hogy édesanyja az örökbefogadhatóvá
nyilvánítási eljárás megindításakor és annak
befejezésekor sem töltötte be a tizennyolcadik
életévét, vagyis kiskorú.
A Kúria egyetért a törvényszék azon jogi
okfejtésével, mely szerint a Ptk. 4:2. § (2)
bekezdéséből, a 4:119. §-ból, valamint a Gyvt. 2. §
(1), 6. § (1), (2) és 77. § (1) bekezdéseiből
következően a gyermek vér szerinti saját családban
történő elhelyezését kell előnyben részesíteni,
azonban amennyiben az anya életkörülményei,
hozzáállása alapján erre nincs esély, úgy a gyermek
jogait örökbefogadás útján kell biztosítani.
A Kúria ezt követően vizsgálta a perbeli esetben a
nevelésbe vétel megszüntethetőségének lehetőségét.
A Gyvt. 81. § (1) bekezdése szerint a gyámhatóság –
kivéve, ha a szülő felügyeleti jogát megszüntették,
vagy az megszűnt – a szülő kérelmére vagy a szülő
és a gyermekvédelmi gyám együttes kérelmére vagy
hivatalból a gyermek nevelésbe vételét megszünteti,
ha annak okai már nem állnak fenn. A 81. § (1a)
bekezdése alapján a gyámhatóság – a nevelésbe vett
gyermek feletti szülői felügyeleti jogot a nevelésbe
vétel előtt gyakorló azon szülő kérelmére, akinek a
szülői felügyeleti joga szünetel – a nevelésbe vett
gyermek
gyermekvédelmi
gyámjának
meghallgatásával a nevelésbe vétel egyidejű
megszüntetése mellett a Ptk. 4:187–189. §-ában
foglaltaknak megfelelően hozzájárulhat ahhoz, hogy
a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy
más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig
más, a szülő által megnevezett család átmenetileg
befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy
nevelésbe vétel megszüntetése és a családba fogadás
a gyermek érdekében áll.
A Ptk. 4: 186. § (1) bekezdés b) pontja kimondja,
szünetel a szülői felügyeleti jog, ha a kiskorú szülő
korlátozottan cselekvőképes, kivéve a tizenhatodik
életévét betöltött kiskorú szülő gondozási, nevelési
jogát és kötelezettségét.
Az anya 2020. október 14-én töltötte be tizenhatodik
életévét, így a Ptk. 4:186. § (1) bekezdéséből
fakadóan gondozási, nevelési joga – egyben
kötelezettsége – ettől az időponttól kezdve fennáll.
Az alperes 2021. január 19-én hozta meg végzését,
így döntése során nem hagyhatta figyelmen kívül az
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anya gondozási, nevelési jogának fennállását, és azt,
hogy ennek ellenére az anya a felperesi gyermekkel
– a vonatkozó kapcsolattartásra irányadó döntés
ellenében – önhibájából továbbra sem tartott
kapcsolatot.
A felülvizsgálati bíróság rámutat, nem foghat helyt
az az alperesi előadás, hogy a gyámhatóság a
korlátozottan cselekvőképes kiskorú anya esetében
nem vizsgálhatja azt, hogy életvitelén, körülményein
változtatott-e, és ha nem, akkor az neki felróható-e
vagy nem. Ezzel szemben a Ptk. 4:186. § (1)
bekezdés b) pontja főszabály szerint biztosítja a
tizenhat évet betöltött kiskorú korlátozottan
cselekvőképes szülő részére a gondozási, nevelési
jogot, amellyel az anya azért nem élhet, mert a
hibájából a felperest nevelésbe vették. A felperes
nevelésbe vétele – az alperes által nem vitatottan – a
Gyvt. 81. § (1) és (1a) bekezdéséből fakadóan
úgynevezett hazagondozással megszüntethető lenne,
de ennek feltételei nem állnak fenn, mert – egyebek
mellett – az anya nem tart kapcsolatot a gyermekkel
és nem is érdeklődik utána. Ez a magatartása kiskorú
anyának felróható, ez a tény pedig figyelembe
veendő a Ptk. 4:124. § (1) bekezdés a) pontjának
alkalmazása során.
Az alperesi érvelés elfogadása esetén a felperes
örökbefogadhatóságáról
érdemi
döntést
a
gyámhatóság az anya tizennyolcadik életévének a
betöltését követően hozhatna, ami ellentétben állna
az Egyezmény, a Ptk. és a Gyvt. vonatkozó
alapelveivel és rendelkezéseivel.
A felülvizsgálati bíróság utal arra, hogy az illetékes
elsőfokú gyámhatóság a felperes nevelésbe vételét
elrendelő határozatában figyelmeztette az anyát arra,
hogy a Ptk. 4:124. § (3) bekezdésének megfelelően a
gyermek
örökbefogadhatóvá
nyilvánítása
megtörténik, ha kötelezettségeit elmulasztja. Az anya
a figyelmeztetés ellenére – a korábban írtaknak
megfelelően – a felperessel nem tartotta a kapcsolatot
és utána nem érdeklődött.
A Kúria a Kp. 121. § (2) bekezdését alkalmazva a
kijavított jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
(Kúria Kfv.III.37.796/2021/5.)

A Kbt. 152. § (2a) bekezdésében rögzített
169
időpont olyan törvényi vélelem, amellyel
szemben ellenbizonyításnak van helye. Ugyanakkor a
közbeszerzési hatóság erre irányuló bizonyítás és
bizonyítékértékelés nélkül a vélelemtől nem térhet el
[2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 152. § (2) bek., (2a)
bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes mint támogatást folyósító szervezet és
egyben irányító hatóság, valamint a Megyei Jogú
Város Önkormányzata mint kedvezményezett 2017.
december 20-án támogatási szerződést kötött egy
projekt keretében többek között két társasház
szociális bérlakásai felújításaira vonatkozóan.
[2] A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás
lefolytatására vállalkozási szerződést kötött a H. Zrt.vel (a továbbiakban: ajánlatkérő).
[3] Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdése szerinti nyílt, keretmegállapodás
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást indított
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hét részajánlati körben. 2018. augusztus 23-án a jelen
perrel érintett 2. részajánlati körre vonatkozóan az
ajánlatkérő két ajánlattevővel keretmegállapodást
kötött, majd 2018. szeptember 18-án vállalkozási
szerződés jött létre az ajánlatkérő és az egyik
ajánlattevő között a társasházak önkormányzati
tulajdonú lakásai körében.
A kedvezményezett 2019. július 25-én utóellenőrzés
céljából a közbeszerzési eljárás iratait a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: közreműködő
szervezet) részére feltöltötte az EMIR rendszerbe.
A közreműködő szervezet az általa lefolytatott
utóellenőrzés eredményeként 2020. december 15-én
szabálytalansági gyanúbejelentést tett a felperes felé.
Ebben egyebek mellett rögzítette, hogy a
kedvezményezett Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontja
szerinti szervezetének 5.1. alpontban szereplő
eljárása nem felel meg a Kbt. alapelveinek és a
vonatkozó uniós rendeletben meghatározott
„hatékony és eredményes pénzgazdálkodás
elvének”. Erre figyelemmel indokolatlan és
jogosulatlan kiadások keletkezhetnek az Európai
Unió és Magyarország költségvetésében. A
közreműködő
szervezet
gyanúbejelentése
mellékleteként 31 iratot csatolt.
A felperes a 2020. december 21-én hozott
döntésében határozott a szabálytalansági eljárás
megindításáról
és
erről
tájékoztatta
a
kedvezményezettet.
A felperes 2021. február 16-án nyújtott be az alperes
felé hivatalból indított eljárást kezdeményező iratot,
amelyben két elemet érintően kérte a jogsértés
megállapítását. Előadta, hogy a kezdeményező
jogosultsága a Kbt. 152. § (1) bekezdés g) pontján
alapul. Kérte a jogorvoslati eljárás hivatalbóli
megindítását és a kezdeményezésben írt jogsérelmek
érdemi kivizsgálását.
Az alperes a 2021. március 29-én hozott
D.75/12/2021.
iktatószámú
végzésében
a
jogorvoslati eljárást a Kbt. 145. § (1) bekezdése
folytán alkalmazandó, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) bekezdés a) pontja
alapján megszüntette, figyelemmel az Ákr. 46. § (1)
bekezdés a) pontjára.
Az indokolásban kifejtette, hogy az alperes eljárását
a Kbt. 152. § (1) bekezdés g) pontja szerinti szervezet
kezdeményezte, ezért a kezdeményezés benyújtására
nyitva álló szubjektív határidőt a Kbt. 152. § (2)
bekezdés első fordulata – a jogsértés tudomásra
jutásától számított hatvan nap –, az objektív határidőt
a Kbt. 152. § (2) bekezdés c) pontja, míg a
tudomásszerzés időpontját – amely megdönthető
törvényi vélelem – a (2a) bekezdés rögzíti.
Az alperes a 9/2020. (V. 28.) AB határozat (a
továbbiakban: ABh.) [46] pontjával összhangban
rögzítette, hogy a 2019. január 1-jétől hatályos Kbt.
152. § (2a) bekezdése értelmében a tudomásra jutás
napja megegyezik a szabálytalansági eljárás
megindításának napjával. Ez az időpont azonban
olyan törvényi vélelem, amellyel szemben helye van
a bizonyításnak, a tényleges tudomásszerzés
időpontját akár az alperes, akár a közigazgatási
bíróság ettől eltérően állapíthatja meg.
Az alperes a rendelkezésre álló iratok alapján azt
állapította meg, hogy a jogsértések ténybeli alapja
legkésőbb 2020. december 15-én, vagyis amikor a

közreműködő szervezet az általa lefolytatott
vizsgálat eredményeként elkészítette és a felperes
részére megküldte a szabálytalansági gyanúbejelentő
lapot, a felperes tudomására jutott. Ebből
következően a felperes kezdeményezését a
szubjektív határidő megtartásával legkésőbb 2021.
február 15-ig nyújthatta volna be. Miután az
előterjesztett kezdeményezés 2021. február 16-án,
vagyis a szubjektív jogvesztő határidőn túl került
benyújtásra, ezért az elkésett. A hatóság erre
tekintettel a hivatalbóli kezdeményezést érdemben
nem vizsgálta és az eljárás megszüntetéséről döntött.
A kereseti kérelem
[12] A felperes jogsérelmekre hivatkozással keresetet
nyújtott be az alperesi határozattal szemben.
Hangsúlyozta, a tudomásszerzést a szabálytalansági
eljárás 2020. december 21-i megindítása alapozza
meg. Ebből a szempontból a szabálytalansági gyanú
bejelentése a Kbt. 152. § (2a) bekezdése miatt
irreleváns. Az alperes a Kbt. rendelkezéseit és az
ABh.-t tévesen értelmezte, utóbbi nem zárta ki a Kbt.
152. § (2a) bekezdésének alkalmazhatóságát. Az
ABh. a 2019. január 1-je utáni tudomásra jutási
időpontok tekintetében nem foglalt állást, ezért a
2019. január 1-jét követően előterjesztett
kezdeményezéseknél
alkalmazandó
a
fenti
jogszabályhely.
[13] A perbeli esetben a szabálytalansági gyanút nem a
felperes, hanem a közreműködő szervezet észlelte.
Az alperes jogértelmezése nem a törvényi vélelmet
dönti meg, hanem felülírja a Kbt. 152. § (2a)
bekezdését.
Az elsőfokú ítélet
[14] A törvényszék jogerős ítéletében az alperes végzését
megsemmisítette és az alperest új eljárásra kötelezte.
[15] Az indokolásban elsődlegesen rögzítette, hogy az
Alkotmánybíróság az ABh.-ban megállapította, hogy
a Kbt. 152. § (2a) bekezdésében szabályozott
törvényi vélelem a bírósági eljárásokban
megdönthető jellegűnek minősül.
[16] A törvényszék a felperes tudomásszerzése
időpontjának
meghatározásakor
jelentőséget
tulajdonított annak, hogy a közreműködő szervezet
és az irányító hatóságként eljárt felperes egymástól
elkülönülő jogi személyek, a szabálytalansági gyanút
az előbbi szervezet észlelte, míg a jogorvoslati
kérelem előterjesztésére az utóbbi volt jogosult. A
jogsértésről való tudomásszerzés időpontjának
megállapítása kizárólag a felperes vonatkozásában
vizsgálható.
[17] Az elsőfokú bíróság hivatkozott a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználási
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm.rendelet) 156. § (2)
bekezdésére, a 159. § (1)–(4) bekezdésére, továbbá
az l. melléklet 211. és 212. pontjaira.
[18] Véleménye szerint helyesen érvelt a felperes
amellett, hogy a tudomásszerzést a Kbt. 152. § (2a)
bekezdése a szabálytalanság megindításához, nem
pedig a szabálytalansági gyanú felperessel való
közléséhez köti. A törvényi vélelem megdöntését
azonban nem eredményezi pusztán azon tény állítása,
hogy a szabálytalansági gyanúbejelentés a
felpereshez korábban érkezett meg. A Korm.rendelet
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1. mellékletének 211. és 212. pontjai rögzítik a gyanú
kezelésének
folyamatát,
és
mindazon,
a
gyanúbejelentés formai és tartalmi feldolgozását
eredményező intézkedések körét, amelyek alapján a
szabálytalanság-felelős a Korm.rendelet 159. § (1)
bekezdése szerinti javaslata alapján az irányító
hatóság vezetője dönt a szabálytalansági eljárás
megindításáról. A döntéselőkészítési folyamat és a
döntési jog gyakorlása a felperes szervezetén belül
elkülönül egymástól.
A törvényi vélelem megdönthető, de ahhoz konkrét,
tényszerű – a kezdeményezésben megjelölt –
jogsértésekhez
kapcsolódó
bizonyítékok
szükségesek. Az alperes az utóellenőrzés jogszabály
által rögzített folyamatának egy korábbi
időpontjához rendelte a felperesi tudomásszerzést.
Eljárásával lényegében nem a Kbt. 152. § (2a)
bekezdése szerinti törvényi vélelmet döntött meg,
hanem új, a hivatkozott törvényi előírástól eltérő
vélelmet állított fel annak állításával, hogy a gyanú
közlésének napján a felperes mindazon adatok és
információk birtokába került, melyek alapján az
esetleges szabálytalanságot felismerhette.
Ezzel szemben a felperes a szabálytalansági gyanú
tartalmi feldolgozásával kerül mindazon információk
birtokába, amelyekre alapítottan a szabálytalansági
eljárás megindításáról megalapozott döntést hozhat.
Nem kizárt, hogy időben a tudomásszerzés és a
szabálytalansági eljárás megindításának időpontja
elkülönüljön.
A
törvényi
vélelem
megdönthetőségének éppen ez a lényege.
Amennyiben azonban a kezdeményező maga erre
nem hivatkozik, a vélelem ellenében a jogorvoslati
kezdeményezési elemhez rendelt egyedi bizonyítás
útján kerülhet sor az attól eltérő időbeli
tudomásszerzés megállapítására. Ilyen konkrét,
bizonyítékokon alapuló megállapítással az alperes
adós maradt.
Az új eljárásra a törvényszék előírta, hogy a
hivatalbóli
kezdeményezés
elkésettségére
hivatkozva nincs helye a jogorvoslati eljárás
megszüntetésének.

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[23] A jogerős ítélettel szemben az alperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet annak hatályon kívül helyezése és az elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására és
új határozat hozatalára utasítása iránt.
[24] Álláspontja szerint az ítélet eltér a Kúria
Kf.VI.40.227/2020/5.
számú
ítéletének
(a
továbbiakban: kúriai ítélet) [35] pontjában adott
iránymutatástól. Eszerint a Kúria kimondta, hogy
nem az iratok átvételének napját azonosította a
szabálytalansági
eljárás
megindításának
időpontjával, hanem a hivatalbóli kezdeményező
jogsértésről való tudomásszerzésének időpontját az
iratok átvétele időpontjával.
[25] Az alperes a kúriai ítélet meghozatala után változtatta
meg a korábbi gyakorlatát a keresettel támadott
határozatban írtakra, vagyis a tudomásra jutás
vélelme beáll azon a napon, amikor valamennyi irat
az irányító hatóság rendelkezésére áll.
[26] Jelen tényállás alapján nem az bír relevanciával,
hogy az iratokat ki küldi meg az irányító hatóság felé,
tehát, hogy azt az ajánlatkérő bocsátotta
rendelkezésére vagy egy közreműködő hatóság
biztosította. Ezen felül jelen esetben a kúriai ítéletben
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[27]

[28]

[29]

[30]
[31]

[32]

[33]

szereplő tényállást meghaladóan, ahol az iratok
rendelkezésre állásával beállt a tudomásszerzés
vélelme, itt a közreműködő hatóság egy
gyanúbejelentést is küldött, aminek a tartalma
jelentős egyezőséget mutat a szabálytalansági eljárás
megindításaként szolgáló irattal.
Az elsőfokú bíróság azon álláspontja, mely szerint
egy újabb vélelmet állított fel azzal, hogy az iratok
megérkezéséhez kötötte az állított jogsértés felperes
tudomására jutását, jogszerűtlen a kúriai ítéletre
tekintettel, amely rögzítette ezt az időpontot a
tudomásszerzés időpontjaként.
Az alperes nem ért egyet a támadott ítélet [23]
pontjában írtakkal. Véleménye szerint, ha a tudat
kialakulását kell a tudomásra jutás alapjául venni,
akkor a megdöntési vélelem mint jogintézmény
kerülne kiüresítésre, mivel azt, hogy valakinek a
tudatában mikor alakult ki, hogy vélt jogsértés
történt, bizonyítani objektív okokból nem lehetne.
A törvényszék döntésében nem határozta meg azt a
tényt sem, hogy kiben kellett volna a
tudattartalomnak kialakulnia. Az elsőfokú ítélet a
fentiekre figyelemmel sérti a Kbt. 152. § (2)
bekezdés a) pontját.
A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében az ítélet
hatályában fenntartását indítványozta.
Kiemelte, a törvényszék ítéletének [23] pontja nem
tartalmaz a kúriai ítélethez képest eltérő
jogértelmezést, mert utóbbi döntést egészében
szükséges értelmezni.
A kúriai ítélet az alperesi érveléssel szemben nem azt
tartalmazza, hogy a jogsértésről való tudomásszerzés
időpontja az iratok beérkezésével minden esetben
bekövetkezik, hanem rögzíti, a jogsértésről történő
tudomásszerzésre vonatkozó törvényi vélelem
jogszerűen megdönthető és abban a jogvitában a
vélelem sikeresen megdöntésre került.
A fentieken túl a kúria ítélete alapjául szolgáló
tényállás eltér a jelen ügy tényállásától, mert az
előbbiben nem volt közreműködő szervezet, míg a
jelen ügyben a felperestől jogilag elkülönült
közreműködő szervezet folytatta le az utóellenőrzést.

A Kúria döntése és jogi indokai
[35] A felülvizsgálati kérelem alaptalan.
[36] 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.
[37] A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a
pontosan és törvényesen megállapított tényállásból
helytálló jogi következtetéseket vont le.
[38] A Kbt. 152. § (1) bekezdés g) pontja értelmében a
közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a
támogatás felhasználásában jogszabály alapján
közreműködő
szervezet
a
Közbeszerzési
Döntőbizottság
hivatalból
indított
eljárását
kezdeményezhetik, ha a feladatkörük ellátása során a
közbeszerzésekről szóló törvénybe, illetve a
közbeszerzésekről szóló törvény felhatalmazása
alapján alkotott rendeletbe ütköző magatartás vagy
mulasztás jut tudomásukra. A 152. § (2) bekezdés a)
pontja szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság
hivatalból való eljárását az (1) bekezdés szerinti
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[39]
[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

személy vagy szervezet a jogsértés tudomásra
jutásától számított hatvan napon belül, de legkésőbb
a jogsértés megtörténtétől számított három éven belül
kezdeményezheti. A 152. § (2a) alapján az (1)
bekezdés g) pontja szerinti szervezet esetében a (2)
bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés
tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni a
közbeszerzési
jogsértésre
vonatkozó
szabálytalansági eljárás megindításának napját.
A Kbt. 152. § (2a) bekezdését a 2018. évi LXXXIII.
törvény 50. § (2) bekezdése 2019. január 1-jei
hatállyal iktatta be a jogszabályba.
Az Alkotmánybíróság az ABh. [42] bekezdésében
kifejtette, hogy a Kbt. 152. § (2) bekezdésében
rögzített hatvan napos szubjektív határidő anyagi jogi
határidőnek minősül, aminek elmulasztása azt
eredményezi,
hogy
az
érintett
szerv
eljáráskezdeményezési jogosultsága a határidő
elteltével megszűnik.
Az ABh. [46] bekezdése rögzíti, a Kbt. 152. § (2)
bekezdése szerinti hatvan napos szubjektív határidő
2019. január 1-je előtt a hatóság saját észleléséhez
kötötte a tudomásra jutás napját, így ezt követő
napon vette kezdetét a hatvan napos határidő, míg a
2019. január 1-jétől a Kbt. 152. § (2a) bekezdése
értelmében a tudomásra jutás napja megegyezik a
szabálytalansági eljárás megindításának napjával. A
Kbt. 152. § (2a) bekezdésével a szubjektív hatvan
napos határidő kezdetének a szabálytalansági
eljáráshoz kötése lényege az – a módosítás miniszteri
indokolása szerint –, hogy ne maradjon feltáratlan
közbeszerzési jogsértés, és egy hosszabb ellenőrzés
esetén is lehetőség nyíljon az érdemi jogorvoslati
kérelem elbírálására. Ez az időpont azonban olyan
törvényi vélelem, amellyel szemben van helye
bizonyításnak,
a
tényleges
tudomásszerzés
időpontját akár a Közbeszerzési Döntőbizottság, akár
az ügy közigazgatási vitájában eljáró bíróság ettől
eltérően állapíthatja meg.
A Kúria hangsúlyozza, az ABh.-ban foglaltaknak
megfelelően a jogsértés tudomásra jutásának a Kbt.
152. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan az
minősül, amikor a g) pont szerinti jogosult a
közbeszerzési
jogsértésre
vonatkozó
szabálytalansági eljárást megindítja. Ugyanakkor a
Kbt. 152. § (2a) bekezdésében rögzített vélelem
megdönthető, azonban ehhez – az elsőfokú ítéletben
írtakkal egyezően – ezt alátámasztó egyedi
bizonyítási eljárás lefolytatása szükséges.
A felülvizsgálati bíróság egyetért a törvényszék azon
érvelésével, mely szerint az alperes pusztán az
utóellenőrzés jogszabály által rögzített folyamatának
egy korábbi időpontjához rendelte a felperesi
tudomásszerzést, amikor azt a Kbt. 152. § (2a)
bekezdése
ellenében
a
szabálytalansági
gyanúbejelentés beérkezéséhez kapcsolta. Ezzel nem
a fenti jogszabályhelyben írt törvényi vélelmet
döntötte meg, hanem a hivatkozott törvényi előírástól
eltérő vélelmet állított fel.
Az elsőfokú bíróság helytállóan hívta fel álláspontja
alátámasztására a Korm.rendelet 156. § (2)
bekezdését, a 159. § (1)–(4) bekezdéseit, továbbá az
1. melléklet 211. és 212. pontjait. Ugyanis ezen
jogszabályhelyek
egyértelműen
rögzítik
a
szabálytalansági eljárás eljárásrendjét.
A Korm.rendelet 156. § (2) bekezdése értelmében a
szabálytalansági eljárást az irányító hatóság folytatja
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le, abban az esetben is, ha a közreműködő szervezet
kerül kijelölésre.
A Korm.rendelet 159. § (1)–(3) bekezdéseinek
megfelelően amennyiben közreműködő szervezet is
eljár az ügyben, akkor annak kötelezettsége a
szabálytalanság gyanúját megküldeni az irányító
hatóság
szabálytalanság-felelősének,
aki
a
kézhezvételtől számított öt napon belül a gyanút
rögzíti a monitoring és információs rendszerbe,
továbbá a gyanúról kapott tájékoztatást megküldi az
irányító hatóság vezetőjének. A vezető a
kézhezvételtől számított három napon belül dönt a
szabálytalansági eljárás megindításáról vagy az erre
irányuló javaslat elutasításáról.
A Korm.rendelet l. mellékletének 211. és 212.
pontjai részletezik a szabálytalanság-felelős
eljárására és a szabálytalansági eljárás elrendelésére
irányadó rendelkezéseket.
A Kúria rámutat, jelen ügyben a Magyar
Államkincstár közreműködő szervezetként eljárva
élt 2020. december 15-én szabálytalansági
gyanúbejelentéssel a felperes mint irányító hatóság
felé, amely szerv 2020. december 21-én indította
meg a szabálytalansági eljárást.
A
Korm.rendelet
korábban
felhívott
rendelkezéseiből következően a felperes a
jogsértésről nem a szabálytalansági gyanúbejelentés
napján, hanem később szerzett tudomást, mert a
szabálytalanság-felelősnek és az irányító hatóság
vezetőjének vizsgálnia és értékelnie kellett a
gyanúbejelentésben foglaltakat.
Az alperesi hatóság a Kbt. 152. § (2a) bekezdésében
szereplő törvényi vélelem megdöntéséhez szükséges
bizonyítási, bizonyítékértékelési eljárást nem
folytatta le, erre figyelemmel az ezen jogszabályban
írt vélelem megdöntése elmaradt.
A fentiekre tekintettel a felperes jogsértésről való
tudomásszerzése a vélelemnek megfelelően a
szabálytalansági eljárás megindításának a napja, így
a felperes eljárását a jogsértés tudomásra jutásától
számított hatvan napon belül megindította. Az ezzel
ellentétes alperesi okfejtés nem foghat helyt.
A felülvizsgálati bíróság véleménye szerint a kúriai
ítélet alapjául szolgáló tényállás jelentősen eltér a
perbelitől, mert amíg jelen ügyben a Magyar
Államkincstár közreműködő szervezetként eljárt,
addig a másik ügyben nem működött közre ilyen
szervezet, az irányító hatóság közreműködő
szervezet nélkül vizsgálta a szabálytalansági gyanút.
Ezért a két ügy között az ügyazonosság nem áll fenn.
A Kúria megítélése szerint ennek megfelelően a
felülvizsgálati kérelemmel támadott elsőfokú ítélet
nem tér el a kúriai ítéletben foglataktól.
A
törvényszék
ítéletéből
egyértelműen
megállapítható, hogy az elsőfokú bíróság véleménye
szerint a tudattartalomnak az eljárást hivatalból
indító félben, jelen esetben a felperesben kell
kialakulnia.
A felülvizsgálati bíróság osztja a felperes
felülvizsgálati ellenkérelmében írt azon okfejtését,
hogy a törvényszék ítéletének [23] pontja nem
tartalmaz a kúriai ítélethez képest eltérő
jogértelmezést.
A Kúria a Kp. 121. § (2) bekezdését alkalmazva a
jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
(Kúria Kfv.III.38.078/2021/5.)
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Amennyiben az alperes döntése végrehajtható
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rendelkezést (magatartásra, cselekvésre,
tűrésre kötelezést) nem tartalmaz, azonnali jogvédelem
keretében a végrehajtás felfüggesztésének nincs helye
[2017. évi I. törvény (Kp.) 50. §, 51. §].

A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás
[1] Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága a
106-1-27214/10/2021-T. számú határozatával a
felperes
munkavállalás
céljából
kiállított
tartózkodási engedélyét visszavonta. A felperes
fellebbezése folytán eljárt alperes a 2021. augusztus
5. napján kelt, 106-T-15460/1/2021. számú
határozatával a felperes fellebbezését elutasította és
az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta.
[2] A felperes keresetet terjesztett elő az alperes
határozata ellen, amelyben kérte azonnali
jogvédelem keretében a keresetlevél benyújtása
halasztó hatályának elrendelését is. A kérelmét azzal
indokolta, hogy az alperesi határozat végrehajtása
esetén a felperesnek el kellene hagynia
Magyarországot, így a tartózkodási engedély
meghosszabbítása iránti kérelmét megalapozó új
állástól elesne, így az alperesi határozat hatályon
kívül helyezése esetén nem jelentene érdemi
jogorvoslatot a Magyarországon való tartózkodási
jogára nézve.
[3] Az alperes a védiratában a kereset elutasítását kérte.
Egyidejűleg úgy nyilatkozott, hogy az azonnali
jogvédelem iránti kérelem teljesítését ellenzi, mivel
az alperes nem rendelte el a keresettel támadott
döntésben a felperes kiutasítását, az okmány
érvénytelenítését is csak a döntés végrehajthatósága
esetére, egyéb kötelezettséget sem határozott meg a
felperes részére, ezért a halasztó hatály elrendelése
fogalmilag kizárt, továbbá nincs közvetlen oksági
kapcsolat az alperesi határozat végrehajtása és a
felperes által indokolásában megjelölt következmény
között.
Az elsőfokú bíróság végzése
[4] A Fővárosi Törvényszék a végzésével az azonnali
jogvédelem iránti kérelmet elutasította, mivel a per
tárgyát képező határozat a felperesre vonatkozóan
meghatározott cselekményre vagy magatartásra
irányuló kötelezést nem tartalmaz, ennélfogva a
halasztó hatály elrendelése fogalmilag kizárt. Egy
még meg nem hozott, esetlegesen kiutasításról
rendelkező idegenrendészeti döntés nem vonható az
értékelés körébe, mivel a sérelemnek közvetlenül a
keresettel támadott közigazgatási tevékenységből
kell következnie. Nem lehet hipotetikus, hanem
annak ténylegesen fenn kell állnia.
[5] Az elsőfokú bíróság megállapította ezért, hogy a
felperes nem valószínűsítette, hogy az alperesi
határozat végrehajtása súlyosabb következményt
jelent a számára, mint annak elmaradása a közérdek
számára.
A fellebbezés
[6] A felperes az elsőfokú bíróság végzésével szemben
előterjesztett
fellebbezésében
a
végzés
megváltoztatását és a halasztó hatály elrendelését
kérte. Az álláspontja szerint a tartózkodási kártya
visszavonásának helybenhagyásával gyakorlatilag
megszűnt a tartózkodási jogosultsága. Ha a
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végrehajtása nem lenne felfüggeszthető, úgy az azt is
felvethetné, hogy a hatóság nem adhatna ki számára
ideiglenes tartózkodásra jogosító engedélyt.
[7] A felperes szerint a tartózkodási joga csak az alperesi
határozat végrehajtásának felfüggesztése útján
biztosítható. Hivatkozott több, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által hozott,
azonnali jogvédelmet biztosító végzésre annak
alátámasztásául, hogy az azonnali jogvédelem
elmaradása súlyosabb hátrányt okozna, mint amivel
az azonnali jogvédelem biztosítása járna.
[8] Az alperes a fellebbezésre nyilatkozatot nem tett.
A Kúria döntése és jogi indokai
[9] A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozatlan.
[10] A Kúria az elsőfokú bíróság végzését a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 112. § (3) bekezdése folytán
alkalmazandó, a 108. § (1) bekezdése szerint a
fellebbezés keretei között bírálta felül.
[11] A Kp. 50. § (4) bekezdése alapján az azonnali
jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell
jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali
jogvédelem szükségességét megalapozzák, és ezek
igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A
kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.
[12] A felperes a kérelmében és a fellebbezésében arra
hivatkozott, hogy az azonnali jogvédelem – vagyis az
alperesi határozat végrehajtása felfüggesztésének –
elmaradása esetén el kellene hagynia Magyarország
területét. A Kúria ezzel szemben megállapította,
hogy az alperes döntése ilyen végrehajtható
rendelkezést (magatartásra, cselekvésre, tűrésre
kötelezést) nem tartalmaz, így azonnali jogvédelem
keretében a végrehajtás felfüggesztésének a Kúria
egységes gyakorlata alapján nincs helye
(Kpkf.VI.39.567/2021/2., Kpkf.IV.40.824/2021/4.).
Helyesen állapította meg tehát az elsőfokú bíróság,
hogy ilyen esetben mind a végrehajtás, mind pedig a
végrehajtás felfüggesztése fogalmilag kizárt.
[13] A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény42. § (1)
bekezdése szerint – összhangban az Európai
Parlament és a Tanács a harmadik országok
illegálisan
tartózkodó
állampolgárainak
visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban
használt közös normákról és eljárásokról szóló
2008/115/EK irányelv 6. cikkében foglaltakkal –
amennyiben
az
idegenrendészeti
hatóság
megállapítja, hogy a Magyarország területén
jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli
állampolgár tartózkodásra a továbbiakban már nem
jogosult, a tartózkodási engedély kérelmét elutasító
vagy a tartózkodásra jogosító okmányát visszavonó
határozatában, a harmadik országbeli állampolgárt –
az e törvényben meghatározott esetek kivételével –
az Európai Unió tagállamainak területéről kiutasítja.
A harmadik országbeli állampolgár a kiutasítással
szemben jogorvoslattal a tartózkodási engedély
kérelmet elutasító vagy a tartózkodásra jogosító
okmányt
visszavonó
határozattal
szembeni
jogorvoslat során élhet.
[14] A Kúria megállapította, hogy a felperes által az
azonnali jogvédelem tárgyában előadottak a
kiutasításáról rendelkező határozattal szembeni
jogorvoslati eljárásban értékelhetőek.
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[15] A Kúria mindezek alapján az elsőfokú bíróság
végzését a Kp. 112. § (3) bekezdése folytán
alkalmazandó Kp. 109. § (1) bekezdése alapján
helybenhagyta.
(Kúria Kpkf.IV.39.074/2022/2.)
A Htv. 7. § g) pontja szerinti adózói teherviselő
képességet nem általában az adóalany
gazdálkodási, jövedelmi helyzetével vagy más
körülményeivel, hanem csakis az adótárggyal
összefüggésben
értékelhető
kapacitásához
kapcsolhatóan lehet figyelembe venni.
A Htv. 7. § g) pontjának sérelme valósul meg azzal, ha
az
önkormányzat
saját
gazdálkodási
követelményeinek érvényesítése során nem kellően
veszi figyelembe a számításba vehető adóalanyi körnek
az adótárggyal összefüggésben reálisan értékelhető
teherbíró képességét.
Az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok
teherviselő képességének értékelése az alkotmányos
jogok általános érvényű (mindenkire kiterjedő)
tiszteletben
tartása
és
kötelezettségek
érvényesülésének keretei között történik [1990. évi C.
törvény (Htv.) 7. § g) pont].
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Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] Az indítványozó bíróság előtt folyó per felperese a
„kivett üzemi terület” művelési ágú külterületi
ingatlan tulajdonosa, melynek területe 92 342 m2, a
telken építményadó köteles ingatlan nincsen.
[2] Ajka Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője mint
elsőfokú adóhatóság 13/439-12/2020. számú
határozatával a felperest 2019. és 2020. adóévekre
vonatkozóan összesen 36 936 800 Ft telekadó
megfizetésére
kötelezte.
Határozatában
megállapította, hogy Ajka Város Önkormányzat
Képviselő-testületének telekadóról szóló 25/2015.
(XI. 30.) számú önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Ör.) 4. § b) pontja alapján Ajka Város
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
illetékességi területén a telekadó éves mértéke
külterületi telek esetén az adókötelezettség alá eső
területrész után 200 Ft/m2, és az egyes adóévekre
vonatkozóan ennek alapulvételével számította ki az
építményadó összegét.
[3] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes
VE/52/00659-2/2020. számú határozatával az
elsőfokú határozatot a fellebbezési záradék és a
fellebbezési illeték vonatkozásában részben
megváltoztatta, de az ügy érdemében az elsőfokú
határozatot helybenhagyta. Rögzítette, hogy az
adóhatóságnak az irányadó Ör. rendelkezését kellett
alkalmaznia. Miután a felperes esetében a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban:
Htv.) 19. § d) pontja szerinti adómentességi feltétel
2019. január 1. napjától nem áll fenn, így az Ör.-ben
írt mérték alapul vételével az elsőfokú hatóság
helyesen számította ki a 2019. és 2020. évekre az
építményadó összegét.
[4] A felperes az alperesi határozat ellen keresetet
nyújtott be, amelyben az alperesi határozat hatályon
kívül helyezését kérte, és indítványozta, hogy a
bíróság a Kúria előtt indítson eljárást arra tekintettel,
hogy a jelen perben alkalmazandó Ör. 4. § b) pontja
a Htv. 7. § g) pontjába ütközik. Előadta, hogy 2017ben szerezte meg a perbeli ingatlant 6 463 940 Ft

vételárért, és állítása szerint az ingatlan értéke
jelenleg is 7 500 000 Ft. Ehhez képest a telekadó
mértéke évente 18 468 400 Ft összegű, ami
nyilvánvalóan aránytalan.
[5] Az alperes védiratában a kereset elutasítását kérte.

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

A bíróság indítványa és az Önkormányzat
védirata
A Veszprémi Törvényszék előtt 7.K.700.767/2020.
számon indult perben a bizonyítás során, a bíróság
által kirendelt szakértő véleményét elfogadva a
bíróság tényként rögzítette, hogy az ingatlan
felépítmény nélküli forgalmi értéke 2019. január 1.
napján 9 130 000 Ft, 2020. január 1. napján pedig
12 340 000 Ft volt. A konfiskáló jelleg kapcsán
kialakult kúriai gyakorlatra figyelemmel úgy ítélte
meg, hogy az ingatlan forgalmi értékéhez képest az
Ör. alapján megállapított telekadó mértéke súlyosan
aránytalan, szankciós jellegű, mivel az az ingatlan
forgalmi értékéhez képest 2019. évben 200%, a
2020. január 1. napján fennálló forgalmi értékéhez
viszonyítva pedig 149% mértékű.
A bíróság álláspontja szerint az alkalmazandó
Ör. 4. § b) pontja ezért a Htv. 7. § (1) bekezdés g)
pontja szerinti rendelkezésbe ütközik. A konfiskáló
jelleg egyértelműen megállapítható, ami az adóalany
aránytalan megterhelését eredményezi.
A bíróság erre tekintettel a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 144. §-a alapján kezdeményezte
az Ör. más jogszabályba ütközésének vizsgálatára
irányuló eljárást, és indítványozta, hogy a Kúria
állapítsa meg a perben alkalmazandó Ör. 4. § b)
pontjának a Htv. 7. § g) pontjába ütközését, ezért
annak az ügyben való alkalmazhatóságát zárja ki. A
bíróság egyidejűleg eljárását 7.K.700.767/2020/33.
számú végzésével felfüggesztette.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa (a továbbiakban:
Önkormányzati Tanács vagy Kúria) a Kp. 140. § (1)
bekezdése alapján alkalmazandó 42. § (1) bekezdés
alapján az érintett Önkormányzatot felhívta az
indítványra vonatkozó nyilatkozatának megtételére.
Az Önkormányzat védiratában utalt rá, hogy az
adótétel nem haladja meg a Htv. 22. § a) pontja
szerinti felső határt, figyelemmel a Htv. 6. § c) pontja
alapján megállapítható adómértékre, továbbá az Ör.
differenciál (5. §-ában) az adóalanyok és a telkek
vonatkozásában is. Az adó mértékében az Ör. 4. §-a
alapvetően különbséget tesz a belterületi és a
külterületi telkek vonatkozásában, az 5. §-ban a
főszabálytól eltérő adómértékek alapján a
telekadóval érintett ajkai ingatlanok 5 övezetbe
vannak sorolva. A telekadó szabályrendszerének
kialakításakor az Önkormányzat körültekintően, a
helyi sajátosságok és a saját gazdálkodási
követelményeinek figyelembevételével járt el, a
szabályozás differenciált.
A védirat kitér rá, hogy a jogalkotó nem tud
tekintettel lenni arra, hogy minden egyes adózónál,
minden egyes adótárgynál fennálljon a teherviselő
képesség feltétele. Ajka város illetékességi területén
jelenleg 67 adóalany fizet telekadót, ebből 12 adózó
a külterületi telektulajdonra. A külterületi ingatlanok
vonatkozásában elsősorban vállalkozásokat terhel ez
a kötelezettség, akik/amelyek esetében nem okoz
jelentős terhet a 200 Ft/m2-es adómérték alapján
megállapított telekadó. Az adóalany a perben
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[12]

[13]

[14]

[15]

[16]
[17]

[18]

[19]

semmilyen nyilatkozatot nem tett, semmilyen
bizonyítási indítvánnyal nem élt arra vonatkozóan,
hogy teherviselő képességét sértené a telekadó
megfizetése. Az Önkormányzat tételesen utalt az
érintett vállalkozás mérlegfőösszegére, árbevételére,
aminek alapján álláspontja szerint nem lehet azt a
megállapítást tenni, hogy az adózóval szemben
megállapított telekadó aránytalanul magas lenne az
adózó teherviselő (teherbíró) képességéhez.
Rámutatott arra is, hogy az ingatlan területe, földrajzi
elhelyezkedése, kivételes környezeti adottsága,
övezeti besorolása, a hasznosításának jogi lehetősége
miatt kiemelkedően magasabb a forgalmi értéke.
Az Önkormányzat továbbá vitatja a folyamatban
lévő eljárásban készült, az indítvány alapját képező
ingatlanforgalmi értékbecslés megalapozottságát is.
A perben eljárt szakértő eszerint az ingatlanra, a helyi
sajátosságokra, a területen kialakult ingatlanvételárakra
tekintettel
szakvéleményében
aránytalanul alacsony, irreális forgalmi értékeket
(2019. évre 98,87 Ft/m2-t, 2020. évre 133,63 Ft/m2-t)
állapított meg.
A védirat megállapítja, hogy az adótárgy ingatlan
övezeti besorolása 2018-ban megváltozott, azon a
továbbiakban építmény is elhelyezhető lett. Erre
tekintettel 2021-től már nagyságrenddel kisebb a
helyiadó-terhelés, mivel ekkor az adóalany élt a
beépítés lehetőségével. Az adóalanyt az ilyen
mértékű telekadó csak a 2019. és 2020. évben
terhelte. Az ingatlan forgalmi értéke az átsorolás
miatt folyamatosan növekszik. Belátható időn belül
tehát az adótárgy értékének felemésztése az
adóterhelés által nem reális veszély.
Az Önkormányzat végezetül utalt arra is, hogy a Htv.
7. § g) pontja a jogalkotó számára kötelezettségként
írja
elő
gazdálkodási
követelményeinek
figyelembevételét is, ami alapján a beszedhető
bevételektől a költségvetési egyensúly megőrzése
okán nem lehet eltekintenie.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének
indokolása
Az indítvány megalapozott.
Az Önkormányzati Tanács az indítványt
a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján bírálta el. A Kp.
140. § (1) bekezdése alapján az indítványra a
keresetlevél szabályait kell alkalmazni. A Kp. 37. §
(1) bekezdés f) pontja szerint az indítványnak
tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel
okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló
tények, illetve azok bizonyítékainak előadásával. Ha
törvény
másképp
nem
rendelkezik,
az
Önkormányzati Tanács az Ör. vizsgálatát az
indítvány és a védirat keretei között végzi el.
Az Ör. indítvánnyal érintett rendelkezései a
következők. A 4. § szerint a „telekadó éves mértéke
az 5. §-ban meghatározottak kivételével
(…)
b) az Önkormányzat illetékességi területén a
külterületi telek esetén minden adókötelezettség alá
eső területrész után 200 forint/négyzetméter.”
I.
A Kúria az Ör. 4. §-ának vizsgálata során
Köf.5026/2016/4.
számú
döntésével
törvényellenesség
megállapítására
és
megsemmisítésére
irányuló
indítványt
már
elutasított. A kormányhivatal abban az eljárásban
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[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

nem konfiskáló jellegre hivatkozott, hanem az
Önkormányzat rendeletalkotási előkészítő eljárása,
azon belül is különösen a településpolitikai szempont
érvényre juttatásának nem megfelelő voltára. A
Kúria összességében azt állapította meg, hogy az Ör.
4. §-a nem ellentétes a Htv. akkor hatályos 6. § c)
pontjával.
2017. január 1. napján lépett hatályba a Htv. 7. § g)
pontja, amely az Önkormányzat adómegállapítási
jogát akként szabályozta, hogy előírta, az adó
mértékét csak úgy lehet megállapítani, ha az a helyi
sajátosságoknak, gazdálkodása követelményeinek és
az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok
teherviselő képességének is megfelel.
A Kp. 139. § (1) bekezdése alapján a normakontroll
eljárásban is alkalmazandó Kp. 84. § (2) bekezdése
útján figyelembe veendő polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 360. §-a alapján az érdemben elbírált jog
tárgyában hozott határozat jogereje azt zárja ki, hogy
ugyanabból a tényalapból származó ugyanazon jog
iránt ugyanazok a felek egymás ellen új keresetet
indíthassanak, vagy az ítéletben már elbírált jogot
egymással szemben egyébként vitássá tehessék
(Köf.5029/2019/5. számú határozat, Indokolás [18]).
Jelen esetben nem ugyanazon jog sérelme, hanem a
konfiskáló jelleg megítélhetősége a jogvita tárgya,
továbbá a jogi környezet is megváltozott. A most
vitatott jog tekintetében tehát érdemi döntés még
nem született, azaz jelen ügy elbírálásának ennyiben
nem volt akadálya.
A konfiskáló jelleg értékelése kapcsán az
Önkormányzati Tanács vizsgálta hatáskörének
meglétét, figyelemmel az Alkotmánybíróság
20/2021. (V. 27.) és a 3233/2021. (VI. 4.) AB
közelmúltbeli határozataira. Megállapítható, hogy
jelen eseteben az indítvány nem alaptörvényi
sérelemre, hanem a Htv. 7. § g) pontjának előírásába
ütközésre hivatkozik, ami megalapozza a Kúria
eljárását. Az Önkormányzati Tanács a normakontroll
eljárásban a helyi norma más jogszabályba
ütközésének megállapítására irányuló indítványt
ugyanakkor az alaptörvényi összefüggéseket is
értékelve vizsgálja (Köf.5014/2020/9. számú
határozat, Indokolás [19]; Köf.5041/2019/4. számú
határozat, Indokolás [31]).
Az Önkormányzati Tanács áttekintette saját korábbi
döntéseit a hasonló jogkérdésben követett
gyakorlatát illetően is. A Köf.5041/2019/4. számú
határozat, a Köf.5029/2020/6. számú határozat a
telekadó mértékével kapcsolatos indítványokat azért
utasította el, mert a helyi norma más jogszabály
közbejötte nélküli Alaptörvénybe ütközésének
vizsgálatára nincs hatásköre. Mivel azonban jelen
ügyben a bírói indítvány az említettek szerint
kizárólag a Htv. 7. § g) pontjára hivatkozik, a Kúria
az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdésén alapuló, az
önkormányzati
rendelet
más
jogszabályba
ütközéséről és megsemmisítéséről való döntési
jogkörét érdemben gyakorolhatja.
II.
A Kúria a Köf.5040/2018/4. számú és más hasonló
ügyekben (így egyebek között a Köf.5027/2018/4.
számú ügyben) az indítványok alapján először az
adóterhelés abszolút mértékének kérdését, majd a
megállapítás során az önkormányzati mérlegelés
jogszerűségét vizsgálta.
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[25] Az adómérték önmagában nem túlzó, ha az adótétel
nem haladja meg a Htv. 22. § a) pontja szerinti felső
határt, figyelemmel a Htv. 6. § c) pontja alapján
megállapítható adómértékre. Jelen esetben a vitatott
adómérték abszolút értelemben nem éri el a Htv. által
meghatározott valorizált értékmaximumot.
[26] Az adómértéket szükséges az adóalaphoz, telekadó
esetében az ingatlan értékéhez is viszonyítani. A
mérték meghatározása során igazodni kell ahhoz,
hogy az adómérték a telek forgalmi értékéhez képest
ne legyen eltúlzott, és ezt támasztja alá a bírói
gyakorlat is. A Kúria a Köf.5081/2012/4. számú
döntésében a 70%-os adóterhet eltúlzottnak találta, a
Köf.5024/2016/5. számú döntésében pedig a 64%-os
adóterhet is túlzottnak ítélte meg, figyelemmel a
további évek elvonásaira is, amikor az adóteher
meghaladta a telek forgalmi értékét. A gyakorlatot
összefoglalva és azt immár a Htv. új 7. § g) pontjának
hatálya alatt is követendőnek tartva, a Kúria
Köf.5012/2019/3. számú ítélete kimondta, hogy
súlyosan aránytalan az az adómérték, ami évente a
vagyon értékének 60–70%-át teszi ki.
[27] A Kúria ítélkezési gyakorlatának értelmében az adó
konfiskáló
jellegének
megállapítására
csak
kivételesen és szélsőséges esetben kerülhet sor
(Köf.5013/2017/4.,
Köf.5004/2021/3.
számú
határozatok). Az adómérték konfiskáló jellegének
vizsgálatakor a telekadó esetén az ingatlan forgalmi
értékének van alapvető jelentősége, hiszen az adó
mértéke ehhez képest minősülhet elkobzó, az
ingatlan
értékét
felemésztő
jellegűnek
(Köf.5034/2018/4. és Köf.5004/2021/3. számú
határozatok).
[28] Az Alkotmánybíróság 20/2021. (V. 27.) és a
3233/2021. (VI. 4.) AB határozata a konfiskáló
mérték meghatározásának további mércéjét állította.
Az Alkotmánybíróság 3233/2021. (VI. 4.) AB
határozata indokolásának [40] pontja szerint „az
indítványozókat
terhelő
telekadó
fizetési
kötelezettség mértéke (kb. 42%) olyan szintet ér el az
alkotmányjogi panasz alapját képező esetekben,
hogy a telkek forgalmi értékének a kétszeresét is
meghaladja a fizetendő adó összege az általános
adóügyi elévülési ciklus alatt”. A döntés értelmében
tehát konfiskáló jellegű lehet az a helyi adó, amely az
általános, öt éves elévülési időn belül az adótárgy
kétszeres értékét eléri.
[29] Jelen ügyben az indítványozó bíróság szerint a 2019.
adóévben 200%-os, a 2020. adóévben 149%-os az
elvonás a teleknek az évek első napján becsült
forgalmi értékhez viszonyítva. Ezek a mértékek
kúriai gyakorlat, továbbá az Alkotmánybíróság
döntései alapján egyaránt rendkívül túlzónak
minősülnek.
III.
[30] Az Önkormányzat védiratában ugyanakkor vitatta az
értékmegállapítás helyességét, ezért a Kúria ezt a
kérdést külön is vizsgálta. A hivatkozási alap szerint
az ingatlan kivételes környezetének körülményei:
természeti elhelyezkedése, övezeti besorolása, a
hasznosításának lehetősége (ún. pozitív externáliák)
miatt jóval magasabb forgalmi értéket kell
figyelembe venni.
[31] Az
indítványozó
bíróság
eljárásában
ingatlanforgalmi szakértőt rendelt ki, akinek az
értékelés szabályai szerint kellett tekintettel lennie az

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

externális hatásokra. A benyújtott szakvélemény a
perben aggálytalannak minősült.
Az Önkormányzat szerint a perbeli felperes adóalany
költségvetési helyzete, ezzel teherviselő képessége is
kimagaslóan jobb, illetve nagyobb az átlagos
adóalanyok jövedelmi helyzetéhez viszonyítva.
Akként érvelt, hogy „a Htv. 7. [§] g) pontja szerinti
teherviselő képesség az adóalanyhoz, az adóalany
helyzetéhez és nem az adótárgyhoz tapadó fogalom”.
Tételesen hivatkozott ennek alátámasztására a
gazdálkodó
szerv
2019.
és
2020.
évi
mérlegfőösszegének nagyságára, valamint nettó
árbevételére.
A Kúria szerint ezzel szemben megállapítandó, hogy
a telekadó tárgya a telek. A vállalkozás bevétele,
jövedelme más adók által terhelt, egyebek között az
iparűzési adó tárgya a helyi adók között. A Htv. 7. §
a) pontja szerint az adóalanyt egy meghatározott
adótárgy esetében csak egyféle, az Önkormányzat
döntése szerinti helyi adó fizetése terhelheti. Az
Alkotmánybíróság 20/2021. számú határozata
indokolásának [47] pontja is megerősíti, hogy a
vagyonnal arányos közteherviselés értelmezése
szempontjából a telekadó éves összege a telek
értékéhez viszonyítandó, mégpedig a területalapú
adóztatás esetében is a szélsőséges esetekben.
Mindebből okszerűen következik, hogy a Htv. 7. § g)
pontja szerinti teherviselő képességet nem általában
az adóalany (gazdálkodási, jövedelmi stb.)
helyzetével, hanem csakis az adótárggyal
összefüggésben
értékelhető
kapacitásához
kapcsolhatóan lehet figyelembe venni.
Az Önkormányzat védiratában vitatja a perbeli
szakvélemény megalapozottságát. A bíróság
aggálytalannak fogadta el a perben kirendelés alapján
készült igazságügyi szakértői véleményt. Az
Önkormányzat elismerte a bemutatott 2017. évi
adásvételi szerződés létrejöttét, továbbá, hogy
hasonló méretű és „kivett üzemi terület” művelési
ágú ingatlan közelmúltbeli eladása előtte nem ismert.
Ennek ellenére a szerződési árat rendkívül
alacsonynak
minősítette.
Állításának
alátámasztásaként szakvéleményt nem nyújtott be,
de bizonyításként előadta, hogy az ingatlannal
közvetlenül szomszédos területen az Önkormányzat
2018-ban magasabb áron adott el három „beépítetlen
terület” megnevezésű telket, 2020-ban pedig
200 Ft/m2 áron egy „legelő és árok” megnevezésű
ingatlant, mely ügyletekről a szerződéseket csatolta.
A Kúria szerint további bizonyítás jelen ügyben nem
indokolt. Az Önkormányzat által előadottak a perbeli
szakvélemény
megállapításainak
megkérdőjelezésére nem alkalmasak, mivel az
összehasonlítható adatok hiányoznak az érveléséből.
Az ismert adásvételek más művelési ágú, adott
esetben más környezeti terheltségű ingatlanokra
vonatkoznak, amelyek így a perbeli szakértő
megállapításait önmagukban nem teszik kétségessé.
Ha esetlegesen az egyetlen, hasonló rendeltetésűnek
tekinthető ingatlan árát, ami 200 Ft/m2, vesszük
alapul, az adómérték az előző (II.) részben felhozott
szempontok szerint akkor is túlzónak minősülne. Az
indítvány
alapjául
vett
értékmegállapítás
megkérdőjelezése ezért a normakontroll eljárásban
nem volt indokolt. Az értékmegállapítás, a levont
bírói következtetés nem volt kirívóan okszerűtlen,
ezért azt jelen eljárásban is figyelembe kellett venni.
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IV.
[37] A Kúria a Köf.5.021/2017/4. határozatában elvi
döntésként rögzítette, hogy nem sérti a telekadó
mértékére vonatkozó törvényi szabályokat az az
adómérték, amely az adómaximum alatt úgy kerül
meghatározásra, hogy kellően differenciál a rendelet
hatálya alá tartozó adóalanyok és a telkek
sajátosságait is figyelembe véve.
[38] A differenciálást illetően az Ör. 5. §-a elkülönít
belterületet és külterületet, továbbá ezen belül is
övezeteket,
valamint
meghatároz
olyan
telekértéknövelő
tevékenységeket,
amelyek
tekintetében az adómérték eltérő. Megállapítható erre
tekintettel, hogy bizonyos sajátosságokat a
szabályozás figyelembe vett.
[39] A Htv. 2017. január 1-jétől alkalmazandó és a jelen
eljárásban is irányadó 7. § g) pontja az
Önkormányzat mozgásterét az adómegállapítás terén
egymásra épülő kritériumok megfogalmazásával
szabályozza. Eszerint az adóalap fajtája, az adó
mértéke,
a
rendeleti
adómentesség
és
adókedvezmény úgy állapítható meg, hogy azok
összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi
sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási
követelményeinek és az adóalanyok széles körét
érintően az adóalanyok teherviselő képességének. Ez
a mérce az adóalanyok szélesebb köréhez igazodik,
aminek terjedelmét az adóterhelés alapja oldaláról
vett azonosság, az adóterhelés alkotmányosan
védhető indoka, továbbá ezen ok és az érintett kör
lehatárolása közötti okszerű, nem önkényesen
meghatározott kapcsolat által jellemezhető helyzet
határolhatja be (Köf.5025/2018/4. számú határozat,
Indokolás [24]; Köf.5041/2019/4. számú határozat,
Indokolás [21]).
[40] A 3233/2021. (VI. 4.) AB határozat tükrében a Htv.
7. § g) pontja alaptörvényi keretek közötti
értelmezési tartománya annyiban szűkül, hogy a
differenciálás mellett is különös figyelemmel kell
lenni az adóalanyok alkotmányos jogai védelmére.
Jelen esetben ezért vizsgálandó a differenciálás létén
túl annak normativitása.
[41] Különösen azon védiratbeli érv tükrében szükséges
az értékelés, miszerint „a jogalkotó nem tud
tekintettel lenni arra, hogy minden egyes adózónál,
minden egyes adótárgynál fennálljon a teherviselő
képesség feltétele”, és a „Htv. előírása nem jelenti
azt, hogy az adómérték megállapításánál minden
telket egyedileg meg kellene vizsgálni, hogy fennálle a konfiskáló jelleg” (védirat 3. oldal).
[42] Az Önkormányzati Tanács szerint általában ilyen
követelmény valóban lehetetlen lenne, a konkrét
szabályozási körülmények vizsgálatának azonban
kiemelt jelentősége van. Jelen esetben a védirat
szerint 12 adózónak van fizetési kötelezettsége
külterületi telektulajdon után. Figyelemmel a
főszabálytól eltérő kedvezményes mértékkel
érintettekre is, valójában néhány adóalanyt terhelhet
csak a vitatott teljes kötelezettség. A védiratból
kitűnik, hogy az Önkormányzat igen tudatos
ingatlangazdálkodási politikát folytat, részben
gazdaságfejlesztési, részben rekultivációs céllal. Az
önkormányzatoknak elvitathatatlan joga, hogy
településpolitikájuk részeként ingatlangazdálkodási
politikát folytassanak és ahhoz – a jogszerűség
keretei között – helyiadó-rendszeri eszközöket
(ösztönzőket)
is
igénybe
vegyenek
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[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

(Köf.5030/2020/5.). A jelen ügyben vitatott
telekadótárgy több mint 9 hektáros terület. A
szabályozás formailag alapvetően normatív,
amennyiben kedvezményes mértékkel érintett
övezeteket határoztak meg. Miként ott, a főszabály
szerinti érintettek esetében is azonban a méretek és a
kedvezményezett tevékenységi célok adópolitikával
való kapcsolatának meghatározása ki kellett, hogy
terjedjen az ingatlanértékek és azok alakulásának
számbavételére. Jelen esetben tehát az ilyen
kapacitású és a számosság alapján nyilvánvalóan
egyedileg is számításba vett ingatlantulajdon
értékviszonyainak figyelembevétele célszerűen eléri
a településpolitika és azon keresztül a helyi
adópolitika ingerküszöbét.
Nem törvénysértő az adómérték pusztán azért, mert
a településen kevés olyan külterületi telek van,
amelyre azt alkalmazzák. Ez ugyanis az érintett
területek adott időszakban (adóévben) fennálló
tulajdonosi szerkezetéből, e tulajdonosok tulajdonnal
való rendelkezési jogából fakad, azaz nem a
felperesre „illeszthetően” kialakított adóztatási
konstrukcióból adódik (Köf.5004/2021/3. számú
határozat, Indokolás [20]). Viszont e viszonylag szűk
alanyi körre irányuló szabályozás normatív
formájának különösen számot kell vetnie az
esetlegesen túlzó vagyonelvonás kockázatával. Jelen
esetben a kisszámú, egyenként nagyobb volumenű
adótárgy ezt technikailag mindenképpen lehetővé
teszi, figyelemmel arra is, hogy az érintett
adóalanyok terhelési mérték szempontjából nem
feltétlenül alkotnak homogén csoportot.
Az adó vagyont elvonó jellege meghatározásakor az
adóalany teherviselő képességét az adóalany által
tulajdonolt vagyontömeg után szükséges figyelembe
venni (Kúria Köf.5012/2020/6. számú határozat,
Indokolás [24]), ami jelen esetben település- és
adópolitikai szempontból az előbbiek alapján,
kézenfekvő is. Ellentétes
a normativitás
követelményével ennek elmaradása. A Htv. 7. § g)
pontjának sérelme tehát azzal valósult meg, hogy az
Önkormányzat saját gazdálkodási követelményeinek
érvényesítése során nem kellően vette figyelembe a
reálisan számításba vehető adóalanyi körnek az
adótárggyal összefüggésben értékelendő teherbíró
képességét.
V.
Az Önkormányzat védiratában azzal érvelt még,
hogy a vitatott terhelés csak időleges volt, mivel két
év után az alapper felperese élt az ingatlan
beépítésének lehetőségével, és ezzel jóval kedvezőbb
adózási helyzetbe került.
A Kúria ítélkezési gyakorlata szerint abban az
esetben minősül az adómérték konfiskáló jellegűnek,
súlyosan aránytalannak, ha az belátható időn belül
felemészti az adótárgy forgalmi értékét. Az
Alkotmánybíróság 3233/2021. (VI. 4.) AB
határozata szerint ilyen esetről van szó, ha az
adóterhelés a telek forgalmi értékének a kétszeresét
is meghaladja az általános adóügyi elévülési ciklus
alatt.
A „belátható idő” a Kúria értelmezésében adott évi
fizetési kötelezettség mértékének kalkulálására
szolgál, és nem kell feltétlenül ennek az időnek
ténylegesen el is telnie. Ha tehát utóbb változott a
szabályozás, illetve kedvezőbb lett az adóalanyra,
mint az történt a jelen ügyben, az a korábbi évekre
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[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

nem teszi jogszerűvé
(visszamenőleg) a
törvényellenesen
vagyonelvonó
mértékkel
meghatározott kötelezettséget.
A Kúria mindezek alapján az indítványozó bíróság
előtt folyamatban lévő ügyben a felperest 2019. és
2020. adóévekre vonatkozóan terhelő, az Ör. által
megállapított
telekadófizetési
kötelezettséget
jogellenesnek találta.
Az Ör. indítvánnyal érintett pontja a hivatkozottak
szerint ellentétesnek bizonyult a Htv.-vel. Az
Önkormányzati Tanács a Kp. 146. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a Htv. 7. § g) pontjába való ütközést
megállapította, és az Ör. 4. § b) pontját
megsemmisítette.
Figyelemmel az Önkormányzat több éven átnyúló
településpolitikai szempontjaira, melyekre nézve
védiratában érvelt, a Kúria megfontolta a Kp. 147. §
(2) bekezdése alapján az általános alkalmazási
tilalom esetleges mellőzését a jogbiztonság védelme
érdekében. A 20/2021. (V. 27.) AB határozat
analógiája alapján azonban úgy döntött, hogy a Kp.
147. § (1) bekezdése szerinti általános szabálytól
eltérés ennek alapján nem indokolható.
A Kúria megjegyzi, hogy az Önkormányzat
településfejlesztési érvei és ezzel összefüggésben
gazdálkodási szempontjai méltányolandóak. A
tudatosan alakított helyiadó-politika a célok
eléréséhez jelen esetben alapvetően illeszkedő
eszköz – a törvényességi szempontok mindenkor
való (eltérő időállapotokban egyaránt megvalósuló)
érvényesülése mellett.
A rendelkező részben foglaltak következtében, a Kp.
147. § (1) bekezdése alapján a törvénysértő
rendelkezés nem alkalmazható a Veszprémi
Törvényszék előtt 7.K.700.767/2020. szám alatt
folyamatban lévő ügyben, valamint valamennyi, a
jelen határozat meghozatalakor valamely bíróság
előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.
(Kúria Köf.5031/2021/7.)

EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
HATÁROZATAI
I.

C-177/20. sz. „Grossmaniaˮ Mezőgazdasági
Termelő és Szolgáltató Kft kontra Vas Megyei
Kormányhivatal ügyben 2022. március 10-én
hozott ítélet
Az uniós jogot, különösen pedig az EUSZ 4. cikk
(3) bekezdését és az EUMSZ 267. cikket akként
kell értelmezni, hogy az a nemzeti bíróság, amely
olyan határozat ellen irányuló kereset tárgyában
jár el, amely elutasítja azt a kérelmet, amely olyan
haszonélvezeti jogok visszajegyzésére irányul,
amelyeknek a törvény erejénél fogva történő
megszűnésére és az ingatlan‑nyilvántartásból
történő törlésére olyan nemzeti szabályozás
alapján került sor, amely összeegyeztethetetlen az
EUMSZ 63. cikkel, ahogyan azt a Bíróság egy
előzetes döntéshozatali ítéletben értelmezte,
köteles arra, hogy:
– mellőzze e szabályozás alkalmazását, és
– hacsak nem állnak fenn objektív és jogilag
megalapozott, elsősorban jogi természetű
akadályok, kötelezze a hatáskörrel rendelkező
közigazgatási hatóságot a haszonélvezeti jogok
visszajegyzésére, még akkor is, ha e jogok törlését
a jogszabályi határidőkön belül bíróság előtt nem
vitatták, következésképpen pedig e törlés a
nemzeti jogszabályok értelmében véglegessé vált.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az
EUMSZ 267. cikk értelmezésére vonatkozik.
2
E kérelmet a „Grossmania” Mezőgazdasági
Termelő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban:
Grossmania) és a Vas Megyei Kormányhivatal
(Magyarország) között folyamatban lévő jogvita
keretében terjesztették elő, amelynek tárgyát azon
határozat jogszerűsége képezi, amely elutasította a
törvény erejénél fogva megszűnt és az
ingatlan‑nyilvántartásból törölt haszonélvezeti jogok
e nyilvántartásba történő visszajegyzése iránti
kérelmet.
Az alapeljárás
16
A Grossmania gazdasági társaság, amely
Magyarországon rendelkezik székhellyel, a tagjai
azonban más tagállamok állampolgárainak minősülő
természetes személyek, olyan haszonélvezeti jogok
jogosultja volt, amelyeket Jánosháza és Duka
(Magyarország)
területén
elhelyezkedő
mezőgazdasági
földterületek
vonatkozásában
szerzett.
17
Miután e haszonélvezeti jogok 2014. május
1‑jén, az átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
törvény 108. §‑ának (1) bekezdése értelmében a
törvény erejénél fogva megszűntek, azokat a
hatáskörrel
rendelkező
hatóság
az

ingatlan‑nyilvántartásról szóló törvény 94. §‑ának
(5)
bekezdése
alapján
törölte
az
ingatlan‑nyilvántartásból. E törléssel szemben a
Grossmania nem élt jogorvoslattal.
18
Miután a Bíróság a 2018. március 6‑i
SEGRO és Horváth ítéletében (C‑52/16 és C‑113/16,
EU:C:2018:157) megállapította, hogy az olyan
nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a
mezőgazdasági földterületen korábban létesített
olyan haszonélvezeti jogok, amelyek jogosultjai e
földterületek
tulajdonosának
nem
közeli
hozzátartozói, a törvény erejénél fogva megszűnnek,
és azokat következésképpen törölni kell az
ingatlan‑nyilvántartásból, ellentétes az EUMSZ 63.
cikkel, a Grossmania 2019. május 10‑én kérelmet
terjesztett a Vas Megyei Kormányhivatal
Celldömölki Járási Hivatala (Magyarország) elé a
haszonélvezeti jogainak visszajegyzése iránt.
19
E közigazgatási szerv e kérelmet a 2019.
május 17‑i határozatával visszautasította, hivatkozva
az átmeneti szabályokról szóló 2013. évi törvény
108. §‑ának (1) bekezdésére, valamint a
mezőgazdasági földekről szóló 2013. évi törvény
37. §‑ának (1) bekezdésére.
20
A Grossmania által e határozattal szemben
benyújtott fellebbezés alapján eljáró Vas Megyei
Kormányhivatal a 2019. augusztus 5‑i határozatával
helybenhagyta e határozatot azzal az indokkal, hogy
az átmeneti szabályokról szóló 2013. évi törvény
108. §‑ának (1) bekezdése, valamint a
mezőgazdasági földekről szóló 2013. évi törvény
37. §‑ának (1) bekezdése továbbra is hatályban van,
és akadályát képezi a kért visszajegyzésnek. A 2018.
március 6‑i SEGRO és Horváth ítéletre (C‑52/16 és
C‑113/16, EU:C:2018:157) alapított érvet illetően e
Kormányhivatal jelezte, hogy ez az ítélet kizárólag
azokra az egyedi ügyekre alkalmazandó,
amelyek vonatkozásában azt meghozták. Ami a
2019. május 21‑i Bizottság kontra Magyarország
(Mezőgazdasági
földterületeken
létesített
haszonélvezeti
jog)
ítéletet
(C‑235/17,
EU:C:2019:432) illeti, amelyet a Bíróság az
ugyanezen nemzeti szabályozással kapcsolatos,
kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset
alapján hozott, az említett Kormányhivatal
hangsúlyozta, hogy ez az ítélet vagyoni
kompenzációról rendelkezik, nem pedig korábban
törölt haszonélvezeti jogok visszajegyzéséről.
21
A Grossmania a 2019. augusztus 5‑i
határozatot keresettel támadta meg a Győri
Közigazgatási
és
Munkaügyi
Bíróság
(Magyarország), vagyis a kérdést előterjesztő
bíróság előtt.
22
E bíróság mindenekelőtt kiemeli, hogy az
alapjogvita idején a belső jogban még nincs egyetlen
olyan rendelkezés sem, amelynek alapján a
Grossmania részére meg lehetne téríteni azt a kárt,
amely a haszonélvezeti jogainak a törvény erejénél
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fogva történő megszűnéséből és e jogok törléséből
ered.
23
Kétségtelen, hogy az Alkotmánybíróság
(Magyarország) egy 2015. július 21‑i határozatban
egyrészt megállapította, hogy Magyarország
Alaptörvényével ellentétes az, hogy a nemzeti
jogalkotó az átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
törvény 108. §‑a alapján megszűnt haszonélvezeti,
illetve használati jogokhoz kapcsolódóan nem
alkotta meg az e jogok megszűnése folytán
felmerülő azon kivételes vagyoni hátrányok
kiegyenlítését lehetővé tévő szabályokat, amelyek a
szerződő felek közötti elszámolás során nem
érvényesíthetők, másrészt pedig felhívta a nemzeti
jogalkotót, hogy e mulasztást legkésőbb 2015.
december 1‑jéig szüntesse meg. Ennek érdekében
ugyanakkor az alapjogvita idején még semmilyen
rendelkezést nem fogadtak el.
24
A kérdést előterjesztő bíróság ezt követően
kifejti, hogy mivel a Grossmania kártérítésben nem
részesülhet, nem maradt más lehetősége, mint a
haszonélvezeti jogainak visszajegyzését kérni. E
kontextusban e bíróság azt a kérdést veti fel, hogy
milyen körben érvényesülnek a Bíróság által
valamely előzetes döntéshozatali ügyben hozott
ítéletek kötelező joghatásai.
25
E tekintetben e bíróság emlékeztet arra,
hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében a
végső fokon eljáró nemzeti bíróság azon értelmezés
kötelező jellege folytán, amelyet a Bíróság az
EUMSZ 267. cikk alapján korábban adott, nem
köteles előzetes döntéshozatal iránti kérelmet
előterjeszteni, amennyiben a felmerült kérdés
lényegében megegyezik egy hasonló esetben már
előzetes döntés tárgyát képező kérdéssel, vagy ha a
Bíróság olyan ítélkezési gyakorlatot alakított ki,
amely eldönti a szóban forgó jogkérdést, függetlenül
az ezen ítélkezési gyakorlat alapjául szolgáló
eljárások jellegétől, még akkor is, ha a vitás kérdések
szigorúan véve nem azonosak. E bíróság kiemeli azt
is, hogy a Bíróság által adott értelmezésnek ex tunc
hatálya van abban az értelemben, hogy az ekként
értelmezett szabályt a nemzeti bíróságnak lehet és
kell is alkalmaznia, még azokra a jogviszonyokra is,
amelyek az értelmezés iránti kérelemről döntő ítélet
előtt keletkeztek.
26
Márpedig a kérdést előterjesztő bíróság
szerint a 2018. március 6‑i SEGRO és Horváth
ítéletből (C‑52/16 és C‑113/16, EU:C:2018:157)
egyértelműen az következik, hogy az átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi törvény 108. §‑ának (1)
bekezdése, amelynek alapján az alapügyben szóban
forgó határozatot meghozták, ellentétes az uniós
joggal, ez a megállapítás pedig az alapjogvita
tekintetében is érvényes.
27
E bíróság ugyanakkor kiemeli, hogy a 2018.
március 6‑i SEGRO és Horváth ítélet (C‑52/16 és
C‑113/16, EU:C:2018:157) alapjául szolgáló
helyzetektől eltérően a Grossmania bíróság előtt nem
vitatta a haszonélvezeti jogainak törlését. E bíróság
ezért felveti azt a kérdést, hogy az említett ítéletből
eredő
iránymutatások
alkalmazhatók‑e
az
alapjogvitára is, különösen pedig, hogy e bíróság
mellőzheti‑e az átmeneti szabályokról szóló 2013.
évi törvény 108. §‑a (1) bekezdésének alkalmazását
amiatt, hogy az ellentétes az uniós joggal, és
kötelezheti‑e az alapeljárás alperesét a Grossmania
haszonélvezeti jogainak visszajegyzésére, tekintettel
ezenkívül arra is, hogy időközben hatályba lépett az
említett 108. § (4) és (5) bekezdése.
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E körülmények között határozott úgy a
Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, hogy az
eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal
céljából kérdést terjeszt a Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
„Az [EUMSZ 267. cikket] akként kell‑e értelmezni,
miszerint ha [a Bíróság] egy előzetes döntéshozatali
eljárás keretében hozott előzetes döntésében
megállapította egy tagállami jogszabályi rendelkezés
uniós jogba ütközését, ezen tagállami jogszabályi
rendelkezés a későbbi, tagállami hatósági és bírósági
eljárásokban sem alkalmazható – függetlenül attól,
hogy a későbbi eljárás alapját képező tényállás nem
teljesen azonos a korábbi előzetes döntéshozatali
eljárás alapját képező tényállással?”
Az előzetes
kérdésről

döntéshozatalra

előterjesztett

29
Elöljáróban emlékeztetni kell arra, hogy 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).
30
E tekintetben az előzetes döntéshozatal
iránti kérelemből először is kitűnik, hogy a kérdést
előterjesztő bíróság azon kérdése, amely arra
vonatkozik, hogy mellőznie kell‑e az olyan nemzeti
szabályozás alkalmazását, amelyet e bíróság
összeegyeztethetetlennek ítél az uniós joggal,
ahogyan azt a Bíróság egy előzetes döntéshozatali
ítéletben – a jelen esetben az EUMSZ 63. cikkre
vonatkozó, 2018. március 6‑i SEGRO és Horváth
ítéletben (C‑52/16 és C‑113/16, EU:C:2018:157) –
értelmezte, olyan jogvita kontextusába illeszkedik,
amelynek jóllehet olyan haszonélvezeti jogok
visszajegyzését
megtagadó
határozat
megsemmisítése iránti kérelem képezi a tárgyát,
amelyeknek a törvény erejénél fogva történő
megszűnésére és az ingatlan‑nyilvántartásból történő
törlésére ugyanazon nemzeti szabályozás alapján
került sor, mint amely az ezen ítélet alapjául szolgáló
ügyek tárgyát képezte, mégis különbözik ezen
ügyektől annyiban, hogy az ezen ügyekben érintett
személyekkel ellentétben az alapeljárás felperese
tartózkodott attól, hogy a jogszabályi határidőkön
belül bíróság előtt vitassa a haszonélvezeti jogainak
törlését.
31
Másodszor, a kérdést előterjesztő bíróság
arra keresi a választ, hogy amennyiben a magyar
jogban nincs olyan jogi alap, amelynek alapján a
Grossmania részére meg lehetne téríteni azt a kárt,
amely a haszonélvezeti jogainak a törvény erejénél
fogva történő megszűnéséből és e jogok törléséből
ered, e bíróság kötelezheti‑e az alapeljárás alperesét
arra, hogy e társaság erre irányuló kérelmének
megfelelően visszajegyezze az említett jogokat.
32
E feltételek mellett a kérdést előterjesztő
bíróság által feltett kérdést úgy kell érteni, hogy az
arra irányul, hogy az uniós jogot, különösen pedig az
EUMSZ 267. cikket akként kell‑e értelmezni, hogy
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az a nemzeti bíróság, amely olyan határozat ellen
irányuló kereset tárgyában jár el, amely elutasítja azt
a kérelmet, amely olyan haszonélvezeti jogok
visszajegyzésére irányul, amelyeknek a törvény
erejénél fogva történő megszűnésére és az
ingatlan‑nyilvántartásból történő törlésére olyan
nemzeti szabályozás alapján került sor, amely
összeegyeztethetetlen az EUMSZ 63. cikkel,
ahogyan azt a Bíróság egy előzetes döntéshozatali
ítéletben értelmezte, köteles egyrészt arra, hogy
mellőzze e szabályozás alkalmazását, másrészt pedig
arra, hogy kötelezze a hatáskörrel rendelkező
közigazgatási hatóságot e haszonélvezeti jogok
visszajegyzésére, még akkor is, ha e jogok törlését a
jogszabályi határidőkön belül bíróság előtt nem
vitatták.
33
E tekintetben ki kell emelni, hogy amíg a
kérdést
előterjesztő
bíróság
az
előzetes
döntéshozatal
iránti
kérelmében
kizárólag
a 2018. március 6‑i SEGRO és Horváth ítéletre
(C‑52/16 és C‑113/16, EU:C:2018:157) hivatkozott,
addig az ezen ítélet alapjául szolgáló ügyben és az
alapügyben szóban forgó nemzeti szabályozás a
2019. május 21‑i Bizottság kontra Magyarország
(Mezőgazdasági
földterületeken
létesített
haszonélvezeti
jog)
ítéletnek
(C‑235/17,
EU:C:2019:432) is tárgyát képezte, amelyet a
Bíróság olyan kereset alapján hozott, amelyet a
Bizottság az EUMSZ 258. cikk alapján,
kötelezettségszegés megállapítása iránt indított.
34
Ebben az ítéletben a Bíróság megállapította,
hogy Magyarország az átmeneti szabályokról szóló
2013. évi törvény 108. §‑a (1) bekezdésének
elfogadásával, ezáltal pedig a Magyarországon
fekvő mező‑ és erdőgazdasági földterületeken
közvetlenül vagy közvetetten más tagállambeli
állampolgárok javára fennálló haszonélvezeti
jogoknak a törvény erejénél fogva történő
megszüntetésével nem teljesítette az EUMSZ 63.
cikknek és az Európai Unió Alapjogi Chartája (a
továbbiakban: Charta) 17. cikkének együttesen
értelmezett rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit.
35
Márpedig az EUMSZ 260. cikk (1)
bekezdése értelmében, ha a Bíróság megállapítja,
hogy egy tagállam nem teljesítette a Szerződésekből
eredő valamely kötelezettségét, az adott államnak
meg kell tennie a Bíróság ítéletében foglaltak
teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, amely ítélet
ítélt dolognak minősül azon ténybeli és jogi kérdések
vonatkozásában, amelyeket a szóban forgó bírósági
határozat ténylegesen vagy szükségszerűen eldöntött
(lásd ebben az értelemben: 2013. január 24‑i
Bizottság kontra Spanyolország ítélet, C‑529/09,
EU:C:2013:31, 65. és 66. pont).
36
Így, jóllehet az érintett tagállamnak a
jogalkotási hatáskör gyakorlásában részt vevő
szervei kötelesek a kötelezettségszegést megállapító
ítélet tárgyát képező nemzeti rendelkezéseket akként
módosítani, hogy azok megfeleljenek az uniós
jogból eredő követelményeknek, e tagállam
bíróságai maguk is kötelesek a hatásköreik
gyakorlása keretében gondoskodni az ítélet
tiszteletben tartásáról, ami magában foglalja
különösen azt, hogy a nemzeti bíróság az említett
ítélethez kapcsolódó jogerő értelmében köteles
figyelembe venni, amennyiben szükséges, az ezen
ítéletben rögzített jogi szempontokat az uniós jog
azon
rendelkezései
érvényesülési
körének
meghatározása érdekében, amelyeket alkalmaznia
kell (lásd ebben az értelemben: 1982. december 14‑i
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Waterkeyn és társai ítélet, 314/81–316/81 és 83/82,
EU:C:1982:430, 14. és 15. pont).
37
A jelen esetben az előzetes döntéshozatalra
utaló határozatból kitűnik, hogy az átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi törvény 108. §‑ának (1)
bekezdése még mindig hatályban volt, amikor az
alapügyben szóban forgó haszonélvezeti jogok
visszajegyzését megtagadó határozatot elfogadták,
mivel a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok az
említett határozat alátámasztása érdekében e nemzeti
rendelkezésre hivatkoztak. Így a jogalkotási hatáskör
gyakorlásában részt vevő magyar szervek eddig az
időpontig nem tették meg azokat az intézkedéseket,
amelyekkel a jelen ítélet 33. pontjában említett,
kötelezettségszegést megállapító ítélet végrehajtása
jár.
38
Ez nem változtat azon, hogy a kérdést
előterjesztő bíróság az ilyen intézkedések
megtételének elmaradása ellenére is köteles
megtenni minden intézkedést annak érdekében, hogy
elősegítse az uniós jog teljes körű érvényesülését,
összhangban a kötelezettségszegést megállapító
ítéletben foglalt iránymutatásokkal (lásd ebben az
értelemben: 1993. január 19‑i Bizottság kontra
Olaszország ítélet, C‑101/91, EU:C:1993:16, 24.
pont; 2022. január 18‑i Thelen Technopark Berlin
ítélet, C‑261/20, EU:C:2022:33, 39. pont).
39
A jelen ügyben emlékeztetni kell először is
arra, hogy a kérdést előterjesztő bíróság által
hivatkozott 2018. március 6‑i SEGRO és Horváth
ítéletben (C‑52/16 és C‑113/16, EU:C:2018:157) a
Bíróság kimondta, hogy az EUMSZ 63. cikket
akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a
nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a
mezőgazdasági földterületen korábban létesített
olyan haszonélvezeti jogok, amelyek jogosultjai e
földterületek
tulajdonosának
nem
közeli
hozzátartozói, a törvény erejénél fogva megszűnnek,
következésképpen
pedig
azokat
az
ingatlan‑nyilvántartásból törölni kell.
40
A Bíróság ugyanis mindenekelőtt – ezen
ítélet 62–64. pontjában – úgy ítélte meg, hogy az
érintett nemzeti szabályozás annak előírásával, hogy
a mezőgazdasági földterületeken fennálló, a
Magyarországon kívüli tagállamok állampolgárait
megillető haszonélvezeti jogok a törvény erejénél
fogva megszűnnek, maga a célja alapján, csupán e
ténynél fogva korlátozza az érintett személyeknek a
tőke szabad mozgásához való, az EUMSZ 63.
cikkben biztosított jogát, mivel e szabályozás az
érintett személyeket megfosztja mind attól a
lehetőségtől, hogy továbbra is élvezhessék a
haszonélvezeti jogukat, megakadályozva őket
többek között abban, hogy az érintett földterületeket
használják és hasznosítsák, vagy azokat haszonbérbe
adják, és ezáltal nyereségre tegyenek szert, mind
pedig attól a lehetőségtől, hogy e jogot adott esetben
elidegenítsék. Ezt követően, az említett ítélet 65.
pontjában a Bíróság hozzátette, hogy az említett
szabályozás eltántoríthatja a külföldi illetőségű
személyeket attól, hogy a jövőben Magyarországon
beruházásokat hajtsanak végre. Végül ugyanezen
ítélet 24., 94. és 107. pontjában a Bíróság
megállapította, hogy a tőke szabad mozgásának e
korlátozása nem igazolható a Magyarország által
előadott körülmények alapján.
41
Másodszor, ami azt a kérdést illeti, hogy az
EUMSZ 63. cikk ilyen értelmezése, amelyet a
Bíróság az EUMSZ 267. cikk alapján hozott előzetes
döntéshozatali ítéletben alakított ki, a kérdést
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előterjesztő bíróság számára azt a kötelezettséget
jelenti‑e, hogy mellőzze a szóban forgó nemzeti
szabályozás alkalmazását, emlékeztetni kell arra,
hogy a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint
az az értelmezés, amelyet a Bíróság az EUMSZ 267.
cikk alapján ráruházott hatáskör alapján valamely
uniós jogszabályra vonatkozóan kifejt, szükség
esetén megmagyarázza és pontosítja e szabály
jelentését és terjedelmét, amely szerint azt a
hatálybalépésének időpontjától értelmezni és
alkalmazni kell, illetőleg értelmezni és alkalmazni
kellett volna (2018. augusztus 7‑i Hochtief ítélet,
C‑300/17, EU:C:2018:635, 55. pont). Másként
fogalmazva, valamely előzetes döntéshozatali ítélet
nem konstitutív, hanem tisztán deklaratív jellegű
(2015. január 28‑i Starjakob ítélet, C‑417/13,
EU:C:2015:38, 63. pont).
42
Így, ha a Bíróság ítélkezési gyakorlata
egyértelmű választ adott az uniós jog értelmezésével
kapcsolatos valamely kérdésre, a nemzeti bíróságnak
meg kell tennie mindent, ami az uniós jog ezen
értelmezésének érvényre juttatásához szükséges
(lásd ebben az értelemben: 2016. április 5‑i PFE
ítélet, C‑689/13, EU:C:2016:199, 42. pont).
43
Másfelől, az elsőbbség elve értelmében,
amennyiben a nemzeti jogszabályoknak az uniós jog
követelményeivel összhangban álló értelmezése nem
lehetséges, az uniós jogi rendelkezéseket
hatáskörének keretei között alkalmazni hivatott
nemzeti bíróság köteles biztosítani e rendelkezések
teljes körű érvényesülését, szükség esetén – saját
hatáskörénél fogva – mellőzve a nemzeti
jogszabályok valamely közvetlenül hatályos uniós
jogi rendelkezéssel ellentétes, akár utólagosan
elfogadott rendelkezéseinek alkalmazását, anélkül
hogy előzetesen kérelmeznie vagy várnia kellene
azok jogalkotói vagy bármilyen egyéb alkotmányos
úton történő megsemmisítésére (lásd ebben az
értelemben: 2019. június 24‑i Popławski ítélet,
C‑573/17, EU:C:2019:530, 58. és 61. pont).
44
Ami a jelen előzetes döntéshozatal iránti
kérelemmel érintett EUMSZ 63. cikket illeti, a
Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatából következik,
hogy e cikknek közvetlen hatálya van, vagyis arra a
nemzeti bíróság előtt hivatkozni lehet, és a vele
ellentétes
nemzeti
jogszabályok
alkalmazhatatlanságához vezethet (lásd ebben az
értelemben: 2017. szeptember 14‑i The Trustees of
the BT Pension Scheme ítélet, C‑628/15,
EU:C:2017:687, 49. pont).
45
A jelen esetben, mivel az alapügyben
szóban
forgó
nemzeti
szabályozás
összeegyeztethetetlen az EUMSZ 63. cikkel, mint az
kitűnik a 2018. március 6‑i SEGRO és Horváth
ítéletből (C‑52/16 és C‑113/16, EU:C:2018:157), a
kérdést előterjesztő bíróság – amely olyan határozat
megsemmisítése iránti kereset tárgyában jár el,
amely többek között ezen a szabályozáson alapul –
köteles biztosítani az EUMSZ 63. cikk teljes körű
érvényesülését azáltal, hogy az előtte folyamatban
lévő jogvita elbírálása során mellőzi az említett
nemzeti szabályozás alkalmazását.
46
Hozzá kell tenni, hogy ugyanilyen
kötelezettség terhelte volna azokat a nemzeti
közigazgatási
hatóságokat,
amelyekhez
az
alapeljárás felperese olyan kérelemmel fordult, hogy
a haszonélvezeti jogait jegyezzék vissza az
ingatlan‑nyilvántartásba (lásd ebben az értelemben:
2018. december 4‑i Minister for Justice and Equality
és Commissioner of An Garda Síochána ítélet,
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C‑378/17, EU:C:2018:979, 38. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat), e közigazgatási
hatóságok azonban e kötelezettség figyelmen kívül
hagyásával továbbra is alkalmazták a szóban forgó
nemzeti szabályozást, következésképpen pedig
elutasították e kérelmet.
47
Harmadszor, ami azt a körülményt illeti,
hogy a Grossmania az erre biztosított határidőkön
belül nem vitatta bíróság előtt a haszonélvezeti
jogainak törlését, ki kell emelni, hogy a kérdést
előterjesztő bíróság nem fejtette ki, hogy e
körülmény mennyiben jelenthet nehézséget az
alapjogvita
elbírálása
szempontjából.
E
kontextusban ugyanis e bíróság annak jelzésére
szorítkozott, hogy az, hogy a hatáskörrel rendelkező
nemzeti hatóság megtagadta az alapeljárás felperese
haszonélvezeti jogainak visszajegyzését, azon a
körülményen alapult, hogy az átmeneti szabályokról
szóló 2013. évi törvény 108. §‑ának (1) bekezdése és
a mezőgazdasági földekről szóló 2013. évi törvény
37. §‑ának (1) bekezdése még mindig hatályban volt.
Mindazonáltal a magyar kormány a Bírósághoz
benyújtott észrevételeiben hangsúlyozta, hogy mivel
a törlést nem vitatták, az a nemzeti jogszabályok
értelmében véglegessé vált, és akadályát képezte
annak,
hogy
a
haszonélvezeti
jogokat
visszajegyezzék az ingatlan‑nyilvántartásba.
48
Így, jóllehet a Bíróság az EUMSZ 267. cikk
szerinti
együttműködés
értelmében
nem
vizsgálhatja, hogy a nemzeti bíróság által saját
felelősségére meghatározott jogszabályi és ténybeli
háttér helytálló‑e, a jelen esetben nem kizárt, hogy a
kérdést előterjesztő bíróság kétségei abból
adódhatnak, hogy a haszonélvezeti jogok törlésének
véglegessége akadályozza őt abban, hogy az
alapeljárás
tekintetében
levonja
mindazon
következményeket, amelyek az alapügyben szóban
forgó
nemzeti
szabályozás
megállapított
jogellenességéből erednek.
49
Arra az esetre, ha ez a feltételezés
megalapozottnak bizonyulna, továbbá annak
érdekében, hogy a kérdést előterjesztő bíróságnak
hasznos választ lehessen adni, emlékeztetni kell arra,
hogy az eljárási autonómia elve értelmében az egyes
tagállamok
belső
jogrendjének
feladata
meghatározni a bírósághoz fordulás azon eljárási
szabályait, amelyek célja a jogalanyok jogai
védelmének biztosítása, azzal a feltétellel
ugyanakkor, hogy e szabályok az uniós jog hatálya
alá
tartozó
helyzetekben
nem
lehetnek
kedvezőtlenebbek, mint a belső jog hatálya alá
tartozó hasonló helyzetekben (az egyenértékűség
elve), és nem tehetik gyakorlatilag lehetetlenné vagy
rendkívül nehézzé az uniós jog által biztosított jogok
gyakorlását (a tényleges érvényesülés elve) (lásd
ebben az értelemben: 2021. március 10‑i Konsul
Rzeczypospolitej Polskiej w N. ítélet, C‑949/19,
EU:C:2021:186, 43. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
50
Ami az egyenértékűség elvének tiszteletben
tartását illeti, a kérdést előterjesztő bíróság feladata
meggyőződni arról, hogy a magyar jogban az a
lehetőség, hogy a haszonélvezeti jogok törléséről
szóló, véglegessé vált intézkedést olyan kereset
keretében vitassák, amely az e jogok visszajegyzése
iránti kérelmet elutasító határozat ellen irányul, nem
különbözik aszerint, hogy ez az intézkedés a nemzeti
jogszabályokat vagy az uniós jogot sérti.
51
A
tényleges
érvényesülés
elvének
tiszteletben tartását illetően hangsúlyozni kell, hogy
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az ítélkezési gyakorlat értelmében minden olyan
esetben, amikor felmerül a kérdés, hogy valamely
nemzeti eljárási rendelkezés lehetetlenné vagy
rendkívül nehézzé teszi‑e az uniós jog alkalmazását,
azt kell megvizsgálni, hogy e rendelkezés milyen
helyet foglal el az egész eljárásban, továbbá hogyan
zajlik az eljárás, és a különböző nemzeti fórumok
előtt milyen sajátosságokkal rendelkezik. Ebből a
szempontból adott esetben azokat az alapelveket is
figyelembe kell venni, amelyek a nemzeti
igazságszolgáltatási rendszer alapjául szolgálnak,
mint például a védelemhez való jog, a jogbiztonság
elve, valamint az eljárás szabályos lefolytatásának
elve (2021. május 20‑i X [LPG tartálykocsik] ítélet,
C‑120/19, EU:C:2021:398, 72. pont).
52
Márpedig a Bíróság már elismerte, hogy
valamely közigazgatási határozat véglegessége,
amely az észszerű jogorvoslati határidő leteltével áll
be, hozzájárul a jogbiztonsághoz, és azzal a
következménnyel jár, hogy az uniós jog nem
követeli meg, hogy valamely közigazgatási szerv
főszabály szerint köteles legyen visszavonni az ily
módon véglegessé vált közigazgatási határozatot
(2008. február 12‑i Kempter ítélet, C‑2/06,
EU:C:2008:78, 37. pont). A jogbiztonság elvének
tiszteletben tartása így lehetővé teszi annak
elkerülését, hogy a joghatásokkal bíró közigazgatási
aktusokat időbeli korlátok nélkül megkérdőjelezzék
(2006. szeptember 19‑i i‑21 Germany és Arcor ítélet,
C‑392/04 és C‑422/04, EU:C:2006:586, 51. pont).
53
A jelen esetben a Bíróság rendelkezésére
álló
iratanyagból
kitűnik,
hogy
az
ingatlan‑nyilvántartás
területén
hatáskörrel
rendelkező nemzeti hatóság határozatával szembeni
fellebbezés előterjesztésének határideje az e
határozat közlésétől számított tizenöt nap, e
fellebbezés elutasítása esetén pedig a bíróság előtti
keresetindításra biztosított határidő az ezen
elutasítás közlésétől számított harminc nap. Az ilyen
határidők főszabály szerint elegendőnek tűnnek
ahhoz, hogy az érintett személyek számára lehetővé
tegyék az ilyen határozatok vitatását.
54
A Bíróság ugyanakkor lényegében úgy
ítélte meg, hogy különleges körülmények fennállása
esetén a nemzeti közigazgatási szerv a tényleges
érvényesülés elve és az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése
szerinti lojális együttműködés elve értelmében
köteles lehet arra, hogy vizsgáljon felül egy
véglegessé vált közigazgatási határozatot. E
kontextusban figyelembe kell venni a szóban forgó
helyzetek és érdekek sajátosságait abból a célból,
hogy egyensúlyt lehessen teremteni a jogbiztonság
követelménye és az uniós jogra tekintettel vizsgált
jogszerűség követelménye között (lásd ebben az
értelemben: 2017. december 20‑i Incyte ítélet,
C‑492/16, EU:C:2017:995, 48. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
55
A
jelen
esetben
a
Grossmania
haszonélvezeti jogait olyan nemzeti szabályozás
alapján törölték az ingatlan‑nyilvántartásból, amely
– mint azt a jelen ítélet 40. pontja is kiemelte – annak
előírásával, hogy a mezőgazdasági földterületeken
fennálló, a Magyarországon kívüli tagállamok
állampolgárait megillető haszonélvezeti jogok a
törvény erejénél fogva megszűnnek, maga a célja
alapján, csupán e ténynél fogva korlátozza az érintett
személyeknek a tőke szabad mozgásához való, az
EUMSZ 63. cikkben biztosított jogát, anélkül hogy
az ilyen korlátozást bármilyen körülmény is
igazolhatná.
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Ezenkívül, mint az kitűnik a 2019. május
21‑i
Bizottság
kontra
Magyarország
(Mezőgazdasági
földterületeken
létesített
haszonélvezeti
jog)
ítéletből
(C‑235/17,
EU:C:2019:432), különösen annak 81., 86., 124.,
125. és 129. pontjából, e nemzeti szabályozás sérti a
tulajdonhoz való, a Charta 17. cikkének (1)
bekezdésében biztosított jogot is, mivel fogalmilag
kényszer által, teljes mértékben és véglegesen
megfosztja az érdekelteket a fennálló haszonélvezeti
jogaiktól, anélkül hogy ezt valamilyen közérdek
igazolná, végeredményben pedig anélkül, hogy
ehhez kellő időben fizetett, méltányos összegű
kártalanítási rendszer kapcsolódna.
57
E körülményekből következik, hogy az
alapügyben szóban forgó nemzeti szabályozás –
csakúgy mint az azt végrehajtó határozatok –
egyszerre minősül az EUMSZ 63. cikk szerinti
alapvető szabadság és a tulajdonhoz való, a Charta
17. cikkének (1) bekezdésében biztosított jog
nyilvánvaló és súlyos megsértésének. Másfelől úgy
tűnik, hogy e jogsértésnek széles körben érvényesülő
következményei voltak, hiszen – mint azt a 2018.
március 6‑i SEGRO és Horváth ítélet (C‑52/16 és
C‑113/16, EU:C:2018:157, 71. pont) alapjául
szolgáló ügyekben a magyar kormány által nyújtott
pontosításokra támaszkodva a főtanácsnok is
kiemelte az indítványának 50. pontjában – a
haszonélvezeti jogok megszűnése a Magyarországon
kívüli tagállamok állampolgárai közül több mint
5000‑et érintett.
58
E körülmények között, figyelemmel azokra
a sokakat érintő káros következményekre, amelyeket
az alapügyben szóban forgó nemzeti szabályozás,
annak végrehajtásaképpen pedig a haszonélvezeti
jogok törlése váltott ki, az uniós jogra tekintettel
vizsgált jogszerűség követelményének kiemelt
jelentőséget kell tulajdonítani.
59
A jogbiztonság követelményét illetően
hozzá kell tenni, hogy az átmeneti szabályokról
szóló 2013. évi törvény 108. §‑a az általa érintett
haszonélvezeti jogok vonatkozásában azt írta elő,
hogy e jogok 2014. május 1‑jén „a törvény erejénél
fogva”
megszűnnek,
majd
azokat
az
ingatlan‑nyilvántartásról szóló törvény 94. §‑a
értelmében egy e célból hozott határozattal törölték
az ingatlan‑nyilvántartásból.
60
Márpedig annak, ha a haszonélvezeti jogok
ily módon „a törvény erejénél fogva” megszűnnek,
önmagában a jellegéből kiindulva az a rendeltetése,
hogy azon törlési határozatoktól függetlenül kifejtse
a
joghatásait,
amelyeket
utóbb,
az
ingatlan‑nyilvántartásról szóló törvény 94. §‑a
alapján hoznak meg.
61
Ennélfogva, még ha a haszonélvezeti jogok
törlése – mint azt a tárgyaláson a magyar kormány
hangsúlyozta – e jogoknak a törvény erejénél fogva
történő megszűnéséhez képest önálló jogi ténynek is
minősülne, az alapügyben szóban forgó nemzeti
szabályozás azáltal, hogy ekként határozza meg az
ilyen megszűnés módjait, zavart kelthet azzal
kapcsolatban, hogy a törvény erejénél fogva történő
megszűnéssel érintett haszonélvezeti jogok
jogosultjai számára szükséges‑e vitatni az ezt
követően meghozott törlési határozatokat annak
érdekében, hogy védjék a haszonélvezeti jogaikat.
62
A fentiekből következően, ha megerősítést
nyerne, hogy a magyar jog nem teszi lehetővé, hogy
a haszonélvezeti jogok visszajegyzése iránti kérelem
elutasítása elleni kereset keretében bíróság előtt
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vitassák az e jogok törlésére irányuló, időközben
véglegessé vált intézkedést, a vitatás e
lehetetlenségét észszerűen nem lehetne igazolni a
jogbiztonság követelményével, vagyis azt e
bíróságnak félre kellene tennie azon az alapon, hogy
az ellentétes a tényleges érvényesülés elvével és az
EUSZ 4. cikk (3) bekezdése szerinti lojális
együttműködés elvével.
63
Negyedszer, ami azt a kérdést illeti, hogy az
alapügyben fennállókhoz hasonló feltételek mellett,
ha egyszer mellőzésre került a nemzeti szabályozás
alkalmazása, a nemzeti hatóságok kötelesek‑e
minden körülmények között visszajegyezni az
érintett haszonélvezeti jogokat, vagy pedig e
jogellenes megszűnés egyéb eszközökkel is
orvosolható, ki kell emelni, hogy az EUSZ 4. cikk
(3) bekezdése szerinti lojális együttműködés elve
értelmében a tagállamok kötelesek az uniós jog
megsértéséből eredő jogellenes következményeket
megszüntetni (2020. június 25‑i A és társai [Aalteri
és nevelei szélerőművek] ítélet, C‑24/19,
EU:C:2020:503, 83. pont).
64
Ennélfogva
a
valamely
előzetes
döntéshozatal iránti kérelem alapján hozott olyan
ítéletet követően, amelyből az következik, hogy
valamely nemzeti jogszabály összeegyeztethetetlen
az uniós joggal, az érintett tagállam hatóságainak
nem csupán az a feladata, hogy a jelen ítélet 43.
pontjában felidézett ítélkezési gyakorlatnak
megfelelően mellőzzék az ilyen jogszabályok
alkalmazását, hanem az is, hogy tegyenek meg
minden egyéb olyan általános vagy egyedi
intézkedést, amelyek alkalmasak arra, hogy e
tagállam területén biztosítsák az uniós jog
tiszteletben tartását (lásd ebben az értelemben:
2007. június 21‑i Jonkman és társai ítélet,
C‑231/06–C‑233/06, EU:C:2007:373, 38. pont).
65
Mivel az uniós jogban nincsenek konkrét
szabályok arra vonatkozóan, hogy az alapügyben
fennállókhoz hasonló körülmények között milyen
módon kell megszüntetni az EUMSZ 63. cikk
megsértésének jogellenes következményeit, az ilyen
intézkedések állhatnak többek között abból, hogy a
jogellenesen megszűnt haszonélvezeti jogokat
visszajegyzik
az
ingatlan‑nyilvántartásba,
amennyiben az ilyen visszajegyzés a legalkalmasabb
arra, hogy legalábbis a jövőre nézve helyreállítsa azt
a jogi és ténybeli helyzetet, amelyben az érdekelt
akkor lett volna, ha nem következett volna be a
jogainak jogellenes megszűnése.
66
Mindazonáltal, amint azt lényegében a
főtanácsnok is kiemelte az indítványának 55.
pontjában, egyes konkrét esetekben objektív és
jogilag megalapozott, elsősorban jogi természetű
akadályok kizárhatják az ilyen intézkedést,
különösen akkor, ha a haszonélvezeti jogok
megszűnése óta valamely új tulajdonos jóhiszeműen
megszerezte azokat a földterületeket, amelyeken az
érintett jogok fennálltak, vagy ha e földterületek
átalakítás tárgyát képezték.
67
A jelen esetben a kérdést előterjesztő
bíróság feladata lesz, hogy a határozathozatal
időpontjában fennálló jogi és ténybeli helyzetre
tekintettel megvizsgálja, hogy a hatáskörrel
rendelkező hatóságot kötelezni kell‑e azon
haszonélvezeti jogok visszajegyzésére, amelyeknek
a Grossmania volt a jogosultja.
68
Az, hogy az uniós jog megsértéséből eredő
jogellenes
következmények
megszüntetése
érdekében
olyan,
pénzbeli
vagy
egyéb
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ellentételezéshez való jogot biztosítsanak a
megszűnt haszonélvezeti jogok egykori jogosultjai
részére, amelynek értéke alkalmas az e jogok
megszűnéséből eredő gazdasági veszteség pénzbeli
szempontból történő helyreállítására, csak abban az
esetben lenne szükséges, ha az ilyen visszajegyzés
ténylegesen lehetetlennek bizonyulna.
69
Ezenkívül, függetlenül a jelen ítélet 65. és
68. pontjában említett azon intézkedésektől,
amelyek az EUMSZ 63. cikk megsértéséből eredő
jogellenes
következmények
megszüntetésére
irányulnak, az uniós jog teljes körű érvényesülése
magában
foglalja,
hogy
azoknak
a
magánszemélyeknek, akiket e jog megsértése
következtében sérelem ért, az ilyen jogsértéssel
okozott károkért való tagállami felelősség elve
alapján kártérítéshez is joguk legyen, amennyiben
három feltétel teljesül, vagyis a megsértett uniós jogi
szabálynak az legyen a célja, hogy e személyek
számára jogokat keletkeztessen, továbbá e szabály
megsértése kellően súlyos legyen, és közvetlen
okozati összefüggés álljon fenn e jogsértés és a
magánszemélyeket ért kár között (1996. március 5‑i
Brasserie du pêcheur és Factortame ítélet, C‑46/93
és C‑48/93, EU:C:1996:79, 51. pont; 2009. március
24‑i
Danske
Slagterier
ítélet,
C‑445/06,
EU:C:2009:178, 20. pont).
70
Márpedig a jelen esetben, mindenekelőtt, az
EUMSZ 63. cikknek az a célja, hogy a
magánszemélyek számára jogokat keletkeztessen,
mivel az alapügyben fennállókhoz hasonló
körülmények között biztosítja a haszonélvezeti
jogok jogosultjai számára a jogot ahhoz, hogy
ne legyenek e jogoktól az említett cikk
megsértésével megfosztva (lásd analógia útján:
2017. szeptember 14‑i The Trustees of the BT
Pension Scheme ítélet, C‑628/15, EU:C:2017:687,
48. pont). Hasonlóképpen, a Charta 17. cikke olyan
jogi szabálynak minősül, amelynek az a célja, hogy
a magánszemélyek számára jogokat keletkeztessen
(2019. május 21‑i Bizottság kontra Magyarország
[Mezőgazdasági
földterületeken
létesített
haszonélvezeti
jog]
ítélet,
C‑235/17,
EU:C:2019:432, 68. pont).
71
Továbbá, a Bíróság állandó ítélkezési
gyakorlatából kitűnik, hogy az uniós jog megsértése
nyilvánvalóan súlyos, ha az a kifogásolt
kötelezettségszegést megállapító ítélet vagy előzetes
döntéshozatal keretében hozott olyan ítélet
kihirdetése, vagy a Bíróság e területre vonatkozó
olyan következetes ítélkezési gyakorlata ellenére
sem szűnt meg, amelyekből következik a szóban
forgó magatartás jogsértő jellege (2017. május 30‑i
Safa Nicu Sepahan kontra Tanács ítélet, C‑45/15 P,
EU:C:2017:402, 31. pont). Márpedig a jelen esetben
ez a helyzet áll fenn, mint azt a jelen ítélet 37. pontja
is felidézte.
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Végül a 2018. március 6‑i SEGRO és
Horváth
ítélet
(C‑52/16
és
C‑113/16,
EU:C:2018:157), valamint a 2019. május 21‑i
Bizottság kontra Magyarország (Mezőgazdasági
földterületeken létesített haszonélvezeti jog) ítélet
(C‑235/17, EU:C:2019:432) alapján úgy tűnik, hogy
közvetlen okozati összefüggés áll fenn az EUMSZ
63. cikk megsértése és azon károk között, amelyek e
jogsértés következtében a Grossmaniát érték,
aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság,
vagy adott esetben azon bíróság feladata, amely a
magyar jogszabályok szerint az ilyen ügyben
hatáskörrel rendelkezik.
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Végül ötödször, a kérdést előterjesztő
bíróság által hivatkozott azon körülményt illetően,
hogy hatályba lépett az átmeneti szabályokról szóló
2013. évi törvény 108. §‑ának (4) és (5) bekezdése,
ki kell emelni, hogy e bíróság nem fejti ki, hogy ezen
új rendelkezések mennyiben lennének relevánsak az
alapjogvita elbírálása szempontjából, és nem
pontosítja azt sem, hogy e rendelkezések az eljárás
jelenlegi szakaszában alkalmazhatók‑e. A magyar
kormány vitatta, hogy alkalmazhatók lennének,
mivel az ilyen alkalmazhatóság mindenképp azt
feltételezné, hogy létezik egy határozat a
Grossmania
haszonélvezeti
jogainak
visszajegyzéséről, ilyen határozatot pedig az eljárás
jelenlegi szakaszáig nem hoztak.
74
E körülmények között elegendő azt
pontosítani, hogy az átmeneti szabályokról szóló
2013. évi törvény 108. §‑a (4) és (5) bekezdésének
szintén összeegyeztethetőnek kell lennie többek
között a tényleges érvényesülés elvével, ahogyan azt
a jelen ítélet 51. pontja felidézi, ami magában
foglalja, hogy e rendelkezések nem tehetik
gyakorlatilag lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé
az uniós jog által biztosított jogok gyakorlását; e
rendelkezéseknek továbbá összeegyeztethetőknek
kell lenniük az alapvető szabadságokkal, így
különösen a tőkemozgásnak az EUMSZ 63. cikkben
biztosított szabadságával.
75
Az eddigi megfontolások összességére
tekintettel az előzetes döntéshozatalra előterjesztett
kérdésre azt a választ kell adni, hogy az uniós jogot,
különösen pedig az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését és
az EUMSZ 267. cikket akként kell értelmezni, hogy
az a nemzeti bíróság, amely olyan határozat ellen
irányuló kereset tárgyában jár el, amely elutasítja azt
a kérelmet, amely olyan haszonélvezeti jogok
visszajegyzésére irányul, amelyeknek a törvény
erejénél fogva történő megszűnésére és az
ingatlan‑nyilvántartásból történő törlésére olyan
nemzeti szabályozás alapján került sor, amely
összeegyeztethetetlen az EUMSZ 63. cikkel,
ahogyan azt a Bíróság egy előzetes döntéshozatali
ítéletben értelmezte, köteles arra, hogy:
– mellőzze e szabályozás alkalmazását, és
– hacsak nem állnak fenn objektív és jogilag
megalapozott, elsősorban jogi természetű akadályok,
kötelezze a hatáskörrel rendelkező közigazgatási
hatóságot a haszonélvezeti jogok visszajegyzésére,
még akkor is, ha e jogok törlését a jogszabályi
határidőkön belül bíróság előtt nem vitatták,
következésképpen pedig e törlés a nemzeti
jogszabályok értelmében véglegessé vált.
II.

C-205/20. sz. NE kontra Bezirkshauptmannschaft
Hartberg-Fürstenfeld ügyben 2022. március 8-án
hozott ítélet
1)
A munkavállalók szolgáltatások nyújtása
keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK
irányelv érvényesítéséről és a belső piaci
információs rendszer keretében történő igazgatási
együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az
IMI‑rendelet) módosításáról szóló, 2014. május
15‑i 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv 20. cikke, amennyiben megköveteli, hogy
az abban előírt szankciók arányosak legyenek,
közvetlen hatállyal bír, és így arra a
magánszemélyek hivatkozhatnak a nemzeti
bíróságok előtt egy olyan tagállammal szemben,
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amely azt helytelenül ültette át.
2)
Az uniós jog elsőbbségének elvét úgy kell
értelmezni, hogy az arra kötelezi a nemzeti
hatóságokat, hogy kizárólag az ahhoz szükséges
mértékben mellőzzék valamely olyan nemzeti
szabályozás alkalmazását, amelynek egy része
ellentétes a szankciók arányosságának a 2014/67
irányelv 20. cikkében előírt követelményével, hogy
lehetővé váljon arányos szankciók kiszabása.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a
munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében
történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv
érvényesítéséről és a belső piaci információs
rendszer
keretében
történő
igazgatási
együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az
IMI‑rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15‑i
2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
20. cikkének értelmezésére vonatkozik.
2
E
kérelmet
az
NE
és
a
Bezirkshauptmannschaft
Hartberg‑Fürstenfeld
(Hartberg‑Fürstenfeld járási közigazgatási hatóság,
Ausztria) között az utóbbi által NE‑vel szemben az
osztrák munkajogi rendelkezések több szempontból
történő megsértése miatt kiszabott bírság tárgyában
folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették elő.
Az alapeljárás
8
A CONVOI s.r.o. Szlovákiában letelepedett
társaság munkavállalóit a fürstenfeldi (Ausztria)
székhelyű Niedec Global Appliance Austria
GmbH‑hoz küldte ki.
9
Hartberg‑Fürstenfeld járási közigazgatási
hatósága egy 2018. január 24‑én lefolytatott
ellenőrzés során tett megállapítások alapján
2018. június 14‑i határozatával 54 000 euró összegű
bírságot szabott ki NE‑vel mint a CONVOI
képviselőjével szemben az LSD‑BG által előírt több,
elsősorban a hatáskörrel rendelkező nemzeti
hatósághoz benyújtandó kiküldetési nyilatkozatra és
a bérelszámolási dokumentáció megőrzésére
vonatkozó kötelezettségek megsértése miatt.
10
NE keresetet nyújtott be e határozattal
szemben a kérdést előterjesztő bírósághoz, a
Landesverwaltungsgericht
Steiermarkhoz
(stájerországi regionális közigazgatási bíróság,
Ausztria).
11
2018. október 9‑i határozatával e bíróság
előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesztett a
Bíróság elé, amely a szóban forgó nemzeti
szabályozás által előírtakhoz hasonló szankcióknak
az uniós joggal és különösen az arányosság elvével
való összeegyeztethetőségére vonatkozott.
12
2019.
december
19‑i
Bezirkshauptmannschaft
Hartberg‑Fürstenfeld
végzésében (C‑645/18, nem tették közzé,
EU:C:2019:1108) a Bíróság megállapította, hogy a
2014/67 irányelv 20. cikkét úgy kell értelmezni,
hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás,
amely a munkavállalók bejelentésére és a
bérelszámolási
dokumentumok
megőrzésére
vonatkozó munkajogi kötelezettségek megsértése
esetén olyan bírságokat ír elő:
– amelyek nem lehetnek alacsonyabbak egy előre
meghatározott összegnél;
– amelyeket felső határok nélkül, az egyes érintett
munkavállalók esetében halmozottan szabnak ki, és

Európai Unió Bírósága Határozatai

952
– amelyeket az e bírságokat kiszabó határozattal
szembeni jogorvoslati kérelem elutasítása esetén az
összegük 20%‑ának megfelelő, eljárási költségekhez
való hozzájárulással kell növelni.
13
A kérdést előterjesztő bíróság előadja, hogy
e végzést követően a nemzeti jogalkotó nem
módosította az alapügyben szóban forgó
szabályozást, és különösen a 2018. október 4‑i Link
Logistik N&N ítéletben (C‑384/17, EU:C:2018:810)
kifejtett megfontolásokra, valamint arra való
tekintettel, hogy eltérések állnak fenn az osztrák
bíróságok között a Bíróság e területre vonatkozó
ítélkezési gyakorlatának alkalmazási módját
illetően, azt a kérdést teszi fel, hogy e szabályozás
mellőzhető‑e, és ha igen, milyen mértékben.
14
E bíróság elsősorban úgy véli, hogy azok a
következmények, amelyeket az említett végzésből le
kellene vonnia, oda vezethetnek, hogy vagy
figyelmen kívül hagyja az említett szabályozás azon
rendelkezéseit, amelyek megakadályozzák az
arányos szankciók kiszabását, vagy pedig teljes
egészében tartózkodik az ugyanezen szabályozásban
előírt szankciórendszer egészének alkalmazásától.
15
E
körülmények
között
a
Landesverwaltungsgericht Steiermark (stájerországi
regionális közigazgatási bíróság, Ausztria) úgy
határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes
döntéshozatal céljából kérdéseket terjeszt a Bíróság
elé.
Az előzetes
kérdések

döntéshozatalra

előterjesztett

„1)
A szankciók arányosságának a [2014/67]
irányelv 20. cikkében előírt és az Európai Unió
Bírósága által a [2019. december 19‑i
Bezirkshauptmannschaft
Hartberg‑Fürstenfeld
végzésben (C‑645/18, nem tették közzé,
EU:C:2019:1108), valamint a 2019. december 19‑i
Bezirkshauptmannschaft
Hartberg‑Fürstenfeld
(C‑140/19, C‑141/19, C‑492/19, C‑493/19 és
C‑494/19, EU:2019:1103) végzésében] értelmezett
követelménye közvetlenül alkalmazandó irányelvi
rendelkezés‑e?
2)
Amennyiben az első kérdésre adott válasz
nemleges:
A tagállami jog uniós joggal összhangban álló
értelmezése lehetővé és szükségessé teszi‑e, hogy a
tagállam bírósága és a tagállam közigazgatási
hatósága a jelen esetben alkalmazandó nemzeti
szabálysértési rendelkezéseket kiegészítse az
arányosság követelményének az Európai Unió
Bírósága által a [2019. december 19‑i
Bezirkshauptmannschaft
Hartberg‑Fürstenfeld
végzésben (C‑645/18, nem tették közzé,
EU:C:2019:1108), valamint a 2019. december 19‑i
Bezirkshauptmannschaft
Hartberg‑Fürstenfeld
(C‑140/19, C‑141/19, C‑492/19, C‑493/19 és
C‑494/19, nem tették közzé, EU:C:2019:1103)
végzésében] meghatározott ismérveivel, anélkül
hogy új nemzeti jogszabály megalkotására kerülne
sor?

Az előzetes
kérdésekről

döntéshozatalra

előterjesztett

Az első kérdésről
16
Első kérdésével a kérdést előterjesztő
bíróság lényegében arra keresi a választ, hogy a
2014/67 irányelv 20. cikke, amennyiben
megköveteli, hogy az abban előírt szankciók
arányosak legyenek, közvetlen hatállyal bír‑e, és így
arra a magánszemélyek hivatkozhatnak a nemzeti
bíróságok előtt egy olyan tagállammal szemben,
amely azt helytelenül ültette át.
17
A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatából
az következik, hogy minden esetben, amikor
valamely irányelv rendelkezései tartalmukat tekintve
feltétel nélküliek és kellően pontosak, azokra a
magánszemélyek a nemzeti bíróságok előtt az
állammal szemben hivatkozhatnak, ha az
elmulasztotta az irányelv határidőn belüli átültetését
a nemzeti jogba, vagy azt helytelenül ültette át
(2018. november 6‑i Max‑Planck‑Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften ítélet, C‑684/16,
EU:C:2018:874, 63. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
18
A Bíróság pontosította, hogy valamely
uniós jogi rendelkezés egyrészt akkor feltétlen, ha
olyan kötelezettséget fogalmaz meg, amely nem
tartalmaz feltételt, és nem függ – a végrehajtásában
vagy hatályában – az Unió intézményeinek vagy a
tagállamoknak semmilyen jogi aktusától, másrészt
pedig akkor kellően pontos ahhoz, hogy egy
jogalany hivatkozhasson rá, és a bíróság
alkalmazhassa, ha egyértelműen fogalmaz meg
valamely kötelezettséget (2021. január 14‑i RTS
infra és Aannemingsbedrijf Norré‑Behaegel ítélet,
C‑387/19, EU:C:2021:13, 46. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
19
A Bíróság ezenfelül megállapította, hogy
ugyan valamely irányelv bizonyos mérlegelési
mozgásteret hagy a tagállamok számára a
végrehajtási módozatok elfogadása során, ezen
irányelv
valamely
rendelkezése
tekinthető
feltétlennek és pontosnak, ha egyértelműen
megfogalmazott és pontosan meghatározott
eredménykötelezettséget ír elő a tagállamok
számára, amely a benne foglalt szabály alkalmazása
tekintetében semmilyen feltételtől nem függ (2021.
január 14‑i RTS infra és Aannemingsbedrijf
Norré‑Behaegel ítélet, C‑387/19, EU:C:2021:13, 47.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési
gyakorlat).
20
A jelen ügyben az előzetes döntéshozatal
iránti kérelemből az tűnik ki, hogy a kérdést
előterjesztő bíróság a 2019. december 19‑i
Bezirkshauptmannschaft
Hartberg‑Fürstenfeld
végzésre
(C‑645/18,
nem
tették
közzé,
EU:C:2019:1108) tekintettel úgy véli, hogy az
alapeljárásra alkalmazandó nemzeti szabályozás
elfogadásával az osztrák jogalkotó nem ültette át
megfelelően a szankciók arányosságának a 2014/67
irányelv 20. cikkében előírt követelményét.
21
E rendelkezés előírja, hogy a tagállamok
megállapítják az ezen irányelv értelmében elfogadott
nemzeti
rendelkezések
megsértése
esetén
alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat,
és pontosítja, hogy az ennek megfelelően előírt
szankcióknak – többek között – arányosaknak kell
lenniük.
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22
Először is meg kell állapítani, hogy a
szankciók
arányosságának
az
említett
rendelkezésben előírt követelménye feltétlen jellegű.
23
Egyrészt ugyanis a 2014/67 irányelv 20.
cikkének szövege abszolút módon fogalmazza meg
ezt a követelményt.
24
Másrészt, az aránytalan szankciók
elfogadásának tilalma, amely az említett
követelmény következménye, nem teszi szükségessé
az uniós intézmények eljárását, és e rendelkezés
egyáltalán nem ad lehetőséget a tagállamok számára,
hogy feltételhez kössék vagy korlátozzák e tilalom
terjedelmét (lásd analógia útján: 2008. április 15‑i
Impact ítélet, C‑268/06, EU:C:2008:223, 62. pont).
25
Az a körülmény, hogy ezen irányelv 20.
cikkét át kell ültetni, nem kérdőjelezheti meg a
szankciók arányossága tekintetében az e cikkben
előírt követelmény feltétel nélküli jellegét.
26
E tekintetben azt is meg kell állapítani,
hogy az olyan értelmezés, amely szerint a szankciók
arányosságának az említett irányelv 20. cikkében
előírt követelménye átültetésének szükségessége
megfosztaná azt feltétel nélküli jellegétől,
megakadályozná az érintett magánszemélyeket
abban, hogy adott esetben az aránytalan szankciók e
követelmény által előírt tilalmára hivatkozzanak.
Márpedig az irányelvnek az EUMSZ 288. cikk által
elismert kötelező erejével összeegyeztethetetlen
lenne annak elvi szinten történő kizárása, hogy az
érintett
személyek
az
irányelvben
előírt
kötelezettségre hivatkozhassanak (lásd ebben az
értelemben: 2019. június 26‑i Craeynest és társai
ítélet, C‑723/17, EU:C:2019:533, 32. pont, valamint
az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
27
Másodsorban, azt a kérdést illetően, hogy a
2014/67 irányelv 20. cikke kellően pontos‑e, amikor
előírja a szankciók arányosságának követelményét,
meg kell állapítani, hogy bár e rendelkezés bizonyos
mérlegelési mozgásteret hagy a tagállamok számára
az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti
rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó
szankciórendszer meghatározása tekintetében, az
ilyen mérlegelési mozgástérnek az említett
rendelkezésben általánosan és egyértelműen
megfogalmazott, az aránytalan szankciók előírására
vonatkozó tilalom képezi a korlátait.
28
Ennek
megfelelően
a
szankciók
arányosságának e követelményét az említett irányelv
20.
cikke
értelmében
a
tagállamoknak
mindenképpen tiszteletben kell tartaniuk, és az a
körülmény, hogy ennek keretében mérlegelési
mozgástérrel rendelkeznek, önmagában nem zárja ki
az annak ellenőrzése céljából lefolytatott bírósági
felülvizsgálatot, hogy az éritett tagállam e
rendelkezés átültetése során nem lépte‑e túl az e
mérlegelési mozgástér tekintetében rögzített
korlátokat (lásd analógia útján: 1996. október 24‑i
Kraaijeveld
és
társai
ítélet,
C‑72/95,
EU:C:1996:404, 59. pont; 2019. június 26‑i
Craeynest és társai ítélet, C‑723/17, EU:C:2019:533,
45. pont).
29
E megfontolásokból az következik, hogy
ellentétben azzal, ami a 2018. október 4‑i Link
Logistik N&N ítélet (C‑384/17, EU:C:2018:810) 56.
pontjában megállapításra került, a szankciók
arányosságának az ugyanezen irányelv 20. cikkében
előírt követelménye feltétlen és kellően pontos
ahhoz,
hogy
arra
magánszemélyek
hivatkozhassanak, és azt a nemzeti közigazgatási
hatóságok és bíróságok alkalmazhassák.
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Különösen, ha egy tagállam túllépi
mérlegelési jogkörét azzal, hogy a 2014/67 irányelv
alapján
elfogadott
nemzeti
rendelkezések
megsértése esetén aránytalan szankciókat előíró
nemzeti szabályozást fogad el, az érintett
személynek az ilyen szabályozással szemben
közvetlenül az említett irányelv 20. cikkében foglalt,
a
szankciók
arányosságára
vonatkozó
követelményre kell tudnia hivatkozni (lásd analógia
útján: 2007. június 28‑i JP Morgan Fleming
Claverhouse Investment Trust és The Association of
Investment Trust Companies ítélet, C‑363/05,
EU:C:2007:391, 61. pont; 2013. november 28‑i
MDDP‑ítélet, C‑319/12, EU:C:2013:778, 51. pont).
31
Végezetül emlékeztetni kell arra, hogy az
arányosság elvének tiszteletben tartása, amely az
uniós jog egyik alapelve, kötelezi a tagállamokat e
jog végrehajtása során, az alkalmazandó szankciókra
vonatkozó uniós jogszabályok összehangolásának
hiányában is (lásd ebben az értelemben: 2017. április
26‑i Farkas ítélet, C‑564/15, EU:C:2017:302, 59.
pont; 2022. január 27‑i Bizottság kontra
Spanyolország ítélet [tájékoztatási kötelezettség
adóügyekben], C‑788/19, EU:C:2022:55, 48. pont).
Amikor e végrehajtás keretében a tagállamok
különösen büntetőjogi jellegű szankciókat fogadnak
el, tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió
Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 49.
cikkének (3) bekezdését, amelynek értelmében a
büntetések súlyossága a bűncselekményhez
viszonyítva nem lehet aránytalan. Márpedig az
arányosság ezen elve, amelyre a 2014/67 irányelv
20. cikke csupán emlékeztet, kógens jellegű.
32
A fenti megfontolások összességére
tekintettel az első kérdésre azt a választ kell adni,
hogy a 2014/67 irányelv 20. cikke, amennyiben
megköveteli, hogy az abban előírt szankciók
arányosak legyenek, közvetlen hatállyal bír, és így
arra a magánszemélyek hivatkozhatnak a nemzeti
bíróságok előtt egy olyan tagállammal szemben,
amely azt helytelenül ültette át.
A második kérdésről
33
Előzetesen meg kell állapítani, hogy bár a
második kérdést formálisan az első kérdésre adott
nemleges válasz esetére terjesztették elő, az előzetes
döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik, hogy a
kérdést előterjesztő bíróság második kérdésével
általánosságban azt kívánja megtudni, hogy abban az
esetben, ha nem lehetséges az alapügyben szóban
forgó nemzeti szabályozás olyan értelmezése, amely
összhangban áll a szankciók arányosságának a
2014/67
irányelv
20.
cikkében
előírt
követelményével, e bíróságnak e szabályozás
egészének alkalmazását kell‑e mellőznie, vagy
kiegészítheti‑e azt arányos szankciók kiszabásával.
34
Meg kell tehát állapítani, hogy második
kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében
arra keresi a választ, hogy úgy kell‑e értelmezni az
uniós jog elsőbbségének elvét, hogy az arra kötelezi
a nemzeti hatóságokat, hogy teljes egészében
mellőzzék a szankciók arányosságának a 2014/67
irányelv 20. cikkében előírt követelményével
ellentétes nemzeti szabályozás alkalmazását, vagy
abból az következik, hogy e nemzeti hatóságok
kizárólag az ahhoz szükséges mértékben mellőzik az
ilyen szabályozás alkalmazását, hogy lehetővé
váljon arányos szankciók kiszabása.
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E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy
az
uniós
jog
valamennyi
rendelkezése
érvényesülésének
biztosítása
érdekében
az
elsőbbség elve különösen azt követeli meg a nemzeti
bíróságoktól, hogy a belső jogot a lehető legteljesebb
mértékben az uniós jognak megfelelően értelmezzék
(2019. június 24‑i Popławski ítélet, C‑573/17,
EU:C:2019:530, 57. pont).
36
A nemzeti jog uniós joggal összhangban
álló értelmezésére vonatkozó kötelezettségnek
vannak azonban bizonyos korlátai, és e kötelezettség
különösen nem szolgálhat a nemzeti jog contra
legem értelmezésének alapjául (2021. október 6‑i
Sumal ítélet, C‑882/19, EU:C:2021:800, 72. pont,
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
37
Arra is emlékeztetni kell, hogy az elsőbbség
elve értelmében az uniós jogi rendelkezéseket
hatáskörének keretei között alkalmazni hivatott
nemzeti
bíróság,
amennyiben
a
nemzeti
jogszabályoknak az uniós jog követelményeivel
összhangban álló értelmezése nem lehetséges,
köteles e normák teljes érvényesülését biztosítani,
szükség esetén – saját hatáskörénél fogva – mellőzve
minden olyan – akár utólagos – nemzeti jogszabály
vagy gyakorlat alkalmazását, amely ellentétes
valamely közvetlen hatállyal bíró uniós jogi
rendelkezéssel, anélkül hogy előzetesen kérelmeznie
vagy várnia kellene e jogszabályok vagy gyakorlatok
jogalkotói vagy bármilyen egyéb alkotmányos úton
történő megsemmisítésére (lásd ebben az
értelemben: 2019. június 24‑i Popławski ítélet,
C‑573/17, EU:C:2019:530, 58. és 61. pont;
2021. december 21‑i Euro Box Promotion és társai
ítélet, C‑357/19–379/19, C‑547/19, C‑811/19 és
C‑840/19, EU:C:2021:1034, 252. pont).
38
Amint az az első kérdés vizsgálatából
következik, a szankciók arányosságának a 2014/67
irányelv 20. cikkében előírt követelménye megfelel
a közvetlen hatály fennállásához szükséges
feltételeknek.
39
Következésképpen, abban az esetben, ha
valamely magánszemély a nemzeti bíróság előtt egy
olyan tagállammal szemben hivatkozik e
követelményre, amely azt helytelenül ültette át, e
bíróság feladata, hogy biztosítsa annak teljes
érvényesülését, és a nemzeti szabályozás e
követelménynek megfelelő értelmezése hiányában
saját hatáskörében mellőzze azon nemzeti
rendelkezések
alkalmazását,
amelyek
e
követelménnyel
összeegyeztethetetlennek
bizonyulnak.
40
A jelen ügyben a 2019. december 19‑i
Bezirkshauptmannschaft
Hartberg‑Fürstenfeld
végzés
(C‑645/18,
nem
tették
közzé,
EU:C:2019:1108) 32–41. pontjából az tűnik ki, hogy
bár az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló nemzeti
szabályozás alkalmas a követett jogszerű
célkitűzések megvalósítására, meghaladja az e
célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,
különböző jellemzőinek kombinációja, és különösen
a bírságok felső határ nélküli halmozódása miatt,
amely bírságok nem lehetnek alacsonyabbak egy
előre meghatározott összegnél.
41
Emlékeztetni kell azonban arra, hogy az
ilyen jellemzők önmagukban véve nem sértik
szükségképpen ezt a követelményt. Ennek
megfelelően a Bíróság e végzés 35. pontjában
kimondta,
hogy
önmagában
nem
tűnik
aránytalannak az a szabályozás, amely olyan
pénzbeli szankciókat ír elő, amelyek összege a
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bizonyos munkajogi kötelezettségek be nem
tartásával érintett munkavállalók számától függ.
42
A szankciók arányosságának a 2014/67
irányelv 20. cikkében előírt követelménye teljes
érvényesülése biztosítása érdekében tehát az ezen
irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések
megsértése
esetén
alkalmazandó
nemzeti
szabályozás értelmében hozott szankció elleni
keresetet elbíráló nemzeti bíróság feladata, hogy oly
módon mellőzze a nemzeti szabályozás azon részét,
amelyből a szankciók aránytalan jellege következik,
hogy az arányos szankciók kiszabásához vezessen,
amelyek ugyanakkor továbbra is hatékonyak és
visszatartó erejűek maradnak.
43
Ugyanis, és amint az a jelen ítélet 40.
pontjában is megállapításra került, bár a Bíróság
kimondta, hogy az LSD‑BG szerinti bírságok
összege meghatározásának bizonyos szabályai nem
egyeztethetők össze a 2014/67 irányelv 20. cikkével,
nem kérdőjelezte meg az ugyanezen rendelkezésben
előírt azon elvet, miszerint az ezen irányelv
alapján elfogadott rendelkezések megsértését
szankcionálni kell, és a 2019. december 19‑i
Bezirkshauptmannschaft
Hartberg‑Fürstenfeld
végzés
(C‑645/18,
nem
tették
közzé,
EU:C:2019:1108) 32. pontjában kiemelte, hogy a
vitatott nemzeti szabályozás megfelelő az említett
irányelv által követett célkitűzések megvalósítása
tekintetében.
44
Ily módon, ebben a helyzetben ahhoz, hogy
a szankciók arányosságának az ugyanezen irányelv
20. cikkében előírt követelménye teljeskörűen
érvényesüljön, annak biztosítása érdekében, hogy az
érintett személlyel szemben kiszabott szankciók
megfeleljenek e követelménynek, elegendő csupán
annyiban mellőzni a nemzeti rendelkezéseket,
amennyiben azok megakadályozzák az arányos
szankciók kiszabását.
45
A cseh és a lengyel kormány által kifejtett
aggodalmakra tekintettel azt is meg kell állapítani,
hogy ezt az értelmezést nem teszi vitathatóvá sem a
jogbiztonság elve, sem a bűncselekmények és
büntetések törvényességének elve, sem pedig az
egyenlő bánásmód elve.
46
Először is, a jogbiztonság általános elvét
illetően emlékeztetni kell arra, hogy ez az alapvető
uniós jogi elv többek között azt követeli meg, hogy
a szabályozás egyértelmű és világos legyen, lehetővé
téve azt, hogy a jogalanyok félreérthetőség nélkül
megismerjék jogaikat és kötelezettségeiket, és
ezeknek megfelelően járjanak el (2017. március 28‑i
Rosneft ítélet, C‑72/15, EU:C:2017:236, 161. pont,
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
47
A bűncselekmények és büntetések
törvényességének a Charta 49. cikkének (1)
bekezdésében rögzített elve, amely a Bíróság
ítélkezési gyakorlata szerint a jogbiztonság általános
elvének különös kifejeződése, többek között azt
foglalja magában, hogy a jogszabály világosan
határozza meg a jogsértéseket és a hozzájuk
kapcsolódó büntetéseket (lásd ebben az értelemben:
2017. március 28‑i Rosneft ítélet, C‑72/15,
EU:C:2017:236, 162. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
48
Ezenfelül, bár a büntetőjogi jogszabály
visszaható
hatályának
tilalmával,
amely
elválaszthatatlan bűncselekmények és büntetések
törvényességének elvétől, ellentétes többek között
az, hogy ha a bíróság a büntetőeljárásban
súlyosíthatja a büntetőjogi felelősségi rendszert az
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ilyen eljárás alá vont személyek terhére (lásd ebben
az értelemben: 2017. december 5‑i M. A. S. és M. B.
ítélet, C‑42/17, EU:C:2017:936, 57. pont, valamint
az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat), nem
ellentétes viszont az, ha e személyekkel szemben
kevésbé súlyos büntetéseket alkalmaznak.
49
A jelen ügyben az előzetes döntéshozatalra
utaló határozatból kitűnik, hogy az alapügyben
szóban forgó nemzeti szankciórendszer a munkajog
területén
meghatározza
a
munkavállalói
nyilatkozathoz és a bérelszámolási dokumentumok
megőrzéséhez kapcsolódó kötelezettségek be nem
tartására vonatkozó jogsértéseket, és szankciókat ír
elő e jogsértések tekintetében.
50
Ebben az összefüggésben az arányosságnak
a 2014/67 irányelv 20. cikkében előírt követelménye
tiszteletben tartása pusztán azzal a hatással jár, hogy
e bíróságot a kiszabható szankciók súlyosságának
enyhítésére indítja.
51
Márpedig az a körülmény, hogy az
alapügyben szóban forgóhoz hasonló esetben a
kiszabott szankció kevésbé lesz súlyos, mint az
alkalmazandó nemzeti szabályozás által előírt
szankció, azon okból, hogy e szabályozás
alkalmazását e követelmény alapján részben
mellőzni kell, nem tekinthető úgy, hogy sérti a
jogbiztonság elvét, a bűncselekmények és
büntetések törvényességének elvét, valamint a
büntetőjogi jogszabály visszaható hatálya tilalmának
elvét.
52
Mindenesetre, noha a 2014/67 irányelv
alapján
elfogadott
nemzeti
rendelkezések
megsértése esetén alkalmazandó szankciók
arányosságára vonatkozó követelmény tiszteletben
tartásának biztosítása érdekében a nemzeti hatóság
egy ilyen szankció kiszabása során mellőzheti az e
szankciókra vonatkozó nemzeti szabályozás
bizonyos rendelkezéseinek alkalmazását, az ily
módon elfogadott szankció továbbra is ilyen marad
az említett szabályozás alkalmazásában.
53
Következésképpen, még azt feltételezve is,
hogy az a körülmény, hogy valamely nemzeti
hatóságnak mellőznie kell ugyanezen nemzeti
szabályozás egy részének alkalmazását, olyan
jellegű, hogy bizonyos kétértelműséget teremt az e
jogsértésekre alkalmazandó jogszabályokat illetően,
e körülmény nem sérti a jogbiztonság elvét, valamint
a bűncselekmények és büntetések törvényességének
elvét.
54
Másodsorban, amint az a Bíróság állandó
ítélkezési gyakorlatából kitűnik, a Charta 20.
cikkében foglalt törvény előtti egyenlőség az uniós
jog általános elve, amely megköveteli, hogy az
összehasonlítható helyzeteket ne kezeljék eltérő
módon, és hogy a különböző helyzeteket ne kezeljék
egyenlő módon, hacsak ez a különbségtétel
objektív módon nem igazolható (2021. szeptember
2‑i État belge ítélet [Tartózkodási jog családon belüli
erőszak esetén], C‑930/19, EU:C:2021:657, 57.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési
gyakorlat).
55
Az egyenlő bánásmód elve megsértése
fennállásának megállapításához a helyzetek
összehasonlítható jellegére vonatkozó követelményt
a helyzeteket jellemző tényezők összességének
fényében kell vizsgálni (2021. szeptember 2‑i État
belge ítélet [Tartózkodási jog családon belüli
erőszak esetén], C‑930/19, EU:C:2021:657, 58.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési
gyakorlat).
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Márpedig, mivel az arányosságnak a
2014/67 irányelv 20. cikkében előírt követelménye a
szankciók olyan korlátozását vonja maga után,
amelyet mindazon nemzeti hatóságnak tiszteletben
kell tartania, amely hatáskörében eljárva e
követelményt alkalmazza, és amely lehetővé teszi e
hatóságok számára, hogy az alkalmazandó nemzeti
szabályozás alapján különböző szankciókat
szabjanak ki a jogsértés súlyosságától függően, nem
tekinthető úgy, hogy egy ilyen követelmény sértené
az egyenlő bánásmód elvét.
57
A fenti megfontolások összességére
tekintettel a második kérdésre azt a választ kell adni,
hogy az uniós jog elsőbbségének elvét úgy kell
értelmezni, hogy az arra kötelezi a nemzeti
hatóságokat, hogy kizárólag az ahhoz szükséges
mértékben mellőzzék valamely olyan nemzeti
szabályozás alkalmazását, amelynek egy része
ellentétes a szankciók arányosságának a 2014/67
irányelv 20. cikkében előírt követelményével, hogy
lehetővé váljon arányos szankciók kiszabása.
III.

C-302/20. sz. M. A kontra Autorité des marchés
financiers ügyben 2022. március 15-én hozott ítélet
1
A bennfentes kereskedelemről és a piaci
manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003.
január 28‑i 2003/6/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 1. cikkének 1. pontját úgy kell
értelmezni, hogy a bennfentes információként való
minősítés szempontjából e rendelkezés és a 2003/6
irányelvnek
a
bennfentes
információ
meghatározása és közzététele, valamint a piaci
manipuláció meghatározása tekintetében történő
végrehajtásáról szóló, 2003. december 22‑i
2003/124/EK bizottsági irányelv 1. cikkének (1)
bekezdése
értelmében
vett
„pontos”
információnak minősülhet egy pénzügyi eszköz
kibocsátójával kapcsolatos piaci híresztelésről
tudósító újságcikk
közelgő megjelenésére
vonatkozó információ, és az említett pontosság
értékelése szempontjából – amennyiben e
megjelenést megelőzően közölték – releváns az,
hogy ezen újságcikk említi azon árat, amelyen e
kibocsátó értékpapírjait egy esetleges nyilvános
vételi ajánlat során megvásárolnák, valamint az
említett cikket jegyző újságíró és az e cikk
megjelenését biztosító sajtóorgánum kiléte. Ami az
újságcikk megjelenésének az annak tárgyát
képező értékpapírok árfolyamára gyakorolt
tényleges hatását illeti, bár az az említett
információ pontosságának utólagos bizonyítéka
lehet, önmagában nem lehet elegendő az említett
megjelenést
megelőzően
ismert
vagy
nyilvánosságra hozott egyéb elemek vizsgálata
hiányában az ilyen pontosság megállapításához.
2)
A
piaci
visszaélésekről
(piaci
visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6
irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a
2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. április 16‑i 596/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkét
úgy kell értelmezni, hogy az e cikk értelmében vett
„újságírás
céljából”
történik
egy
piaci
híresztelésről tudósító, az újságíró által jegyzett
újságcikk közelgő megjelenésére vonatkozó
információnak az újságíró által egyik szokásos
információforrásának
történő
átadása,
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amennyiben ezen átadás szükséges az újságírói
tevékenység végzéséhez, amely magában foglalja a
publikációt előkészítő oknyomozó munkát is.

3)
Az 596/2014 rendelet 10. és 21. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy egy bennfentes információ valamely
újságíró általi átadása akkor jogszerű, ha úgy
tekinthető, hogy szükséges az újságírói foglalkozás
gyakorlásához, és tiszteletben tartja az arányosság elvét.

1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a
bennfentes
kereskedelemről
és
a
piaci
manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január
28‑i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL 2003. L 96., 16. o.; magyar nyelvű
különkiadás 6. fejezet, 4. kötet, 367. o.) 1. cikke 1.
pontjának, a 2003/6/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a bennfentes információ
meghatározása és közzététele, valamint a piaci
manipuláció meghatározása tekintetében történő
végrehajtásáról szóló, 2003. december 22‑i
2003/124/EK bizottsági irányelv (HL 2003. L 339.,
70. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 6.
kötet, 348. o.) 1. cikke (1) bekezdésének, valamint a
piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló
rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a
2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16‑i
596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL 2014. L 173., 1. o.; helyesbítés: HL 2016. L
287., 320. o.) 10. és 21. cikkének értelmezésére
vonatkozik.
2
E kérelmet az A és az Autorité des marchés
financiers
(AMF)
(pénzügyipiac‑felügyeleti
hatóság, Franciaország) között az utóbbi azon
határozata tárgyában folyamatban lévő jogvitában
terjesztették elő, amelyben pénzbírságot szabott ki
A‑val szemben a tőzsdén jegyzett társaságokra
vonatkozó nyilvános vételi ajánlatok közzétételére
vonatkozó
piaci
híresztelésekről
tudósító
újságcikkek közelgő megjelenésével kapcsolatos
információ közlése miatt.
Az alapeljárás
18
A hosszú éveken át újságíróként
tevékenykedett számos brit napilapnál, legutóbb a
Daily Mailnél. A Daily Mail számára végzett
tevékenysége során cikkeket írt a piaci
híresztelésekről tudósító, „Piaci jelentés” című
rovatba. A többek között két, az Euronextben
jegyzett értékpapírokra vonatkozó cikk szerzője is
volt, amelyeket az említett napilap honlapján, a Mail
Online‑on tettek közzé.
19
E cikkek közül az első, amely 2011. június
8‑én jelent meg, megemlítette az LVMH társaságnak
a Hermès társaság értékpapírjaira vonatkozó
lehetséges nyilvános vételi ajánlatát részvényenként
350 EUR áron, ami ezen értékpapírok e cikk
megjelenése napján fennálló záráskori árfolyamához
képest 86%‑os felárnak felelt meg. A megjelenés
másnapján ezen árfolyam 0,64%‑kal emelkedett a
kereskedés megnyitásakor, majd a napi kereskedés
folyamán is 4,55%‑kal emelkedett.
20
Az említett cikkek közül a második, amely
2012. június 12‑én jelent meg, azt jelezte, hogy a
Maurel & Prom társaság értékpapírjai nyilvános
vételi ajánlat tárgyát képezhetik, részvényenként
körülbelül 19 EUR vételáron, ami ezen értékpapírok
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legutóbbi záráskori árfolyamához képest 80%‑os
felárnak felelt meg. Ezt követően az e cikk
megjelenését követő napon e részvények árfolyama
a zárásig 17,69%‑kal emelkedett. 2012. június 14‑én
a Maurel & Prom társaság e híresztelést cáfolta.
21
Az AMF által folytatott vizsgálat során
kiderült, hogy röviddel e két cikk megjelenése előtt
brit illetőségű személyek vételi megbízásokat adtak
a Hermès, illetve a Maurel & Prom társaságok
értékpapírjaira, akik e megjelenést követően feladták
pozícióikat.
22
2016. február 23‑i levelében az AMF
vizsgálati és ellenőrzési igazgatósága tájékoztatta
valamennyi szóban forgó személyt, többek között
A‑t, a vizsgálók megállapításaira tekintettel velük
szemben esetlegesen felróható tényekről. Az
ugyanezen igazgatóság által készített vizsgálati
jelentésre tekintettel 2016. július 19‑én úgy
határoztak, hogy értesítik őket a velük szemben
felhozott kifogásokról.
23
Így az AMF 2016. december 7‑i levelében
kifogásközlést intézett A‑hoz, amelyben felrótta,
hogy B‑vel és C‑vel a Hermès és a Maurel & Prom
értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlatok
benyújtásával kapcsolatos híresztelésekről tudósító
két cikk közelgő megjelenésére vonatkozó
bennfentes információt közölt, és ezzel megsértette
az RGAMF 622‑1. és 622‑2. cikkét.
24
2018. október 24‑i határozatával az AMF
szankciós bizottsága egyes A‑val szemben felrótt
kifogásoknak helyt adott, és vele szemben 40 000
euró összegű pénzbírságot szabott ki. Többek között
megállapította, hogy az alapügyben szóban forgó, a
tőzsdén
jegyzett
értékpapírokra
vonatkozó
ügyletekkel kapcsolatos híresztelésekről szóló
újságcikkek közelgő megjelenésére vonatkozó
információk
megfelelnek
a
„bennfentes
információnak”
minősítéshez
szükséges
feltételeknek, és megállapította, hogy A Hermès
társaság értékpapírjaira vonatkozó e bennfentes
információt B‑vel és C‑vel, valamint a Maurel &
Prom társaság értékpapírjaira vonatkozó bennfentes
információt C‑vel közölte.
25
Az e határozattal szemben benyújtott
kereset tárgyában eljáró kérdést előterjesztő bíróság
elsősorban arra keresi a választ, hogy a 2003/6
irányelv 1. cikkének 1. pontja értelmében vett
„bennfentes információnak” minősül‑e egy pénzügyi
eszköz
kibocsátójával
kapcsolatos
piaci
híresztelésről
tudósító
újságcikk
közelgő
megjelenésére vonatkozó információ, és különösen,
hogy a jelen ügyben az alapügyben szóban forgó
információ
a
„bennfentes
információ”
fogalommeghatározása értelmében vett „pontos”
információnak minősül‑e.
26
A „pontos” információnak a 2003/124
irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében szereplő
meghatározására hivatkozva a kérdést előterjesztő
bíróság arra keresi a választ, hogy az alapügyben
szóban forgó információ kellően pontos‑e ahhoz,
hogy ebből e rendelkezés értelmében az érintett
pénzügyi eszközök árfolyamára esetlegesen
gyakorolt hatásra vonatkozó következtetést lehessen
levonni.
27
E tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság
azt kérdezi, hogy ahhoz, hogy valamely újságcikk
közelgő megjelenésére vonatkozó információt
„kellően pontosnak” lehessen tekinteni, magának a
cikknek a tartalmát kell‑e ilyennek tekinteni, és adott
esetben – amint azt A állítja – magának a piaci
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híresztelésnek a jellege kizárja‑e, hogy az
rendelkezzen a megkövetelt pontossággal.
28
Az
alapügy
sajátos
körülményeire
tekintettel a kérdést előterjesztő bíróság arra is keresi
a választ, hogy a szóban forgó információ
pontosságának értékelését illetően milyen hatása van
először is az érintett pénzügyi eszközök
kibocsátóinak értékpapírjaira vonatkozó esetleges
nyilvános vételi ajánlat keretében ajánlott ár
említésének, másodszor az említett híresztelésekről
tudósító újságcikkeket jegyző újságíró hírnevének,
valamint az e cikkek megjelenését biztosító
sajtóorgánum tekintélyének, harmadszor pedig
annak, hogy az említett cikkek ténylegesen jelentős
(ex post) hatást gyakoroltak az említett híresztelések
tárgyát képező értékpapírok árfolyamára.
29
Másodsorban abban az esetben, ha az
alapügyben szóban forgó információ bennfentes
információnak minősül, a kérdést előterjesztő
bíróság azt kérdezi, hogy az ilyen információnak az
újságíró
által
az
egyik
szokásos
információforrásának való átadása tekinthető‑e úgy,
mint amelyet az 596/2014 rendelet 21. cikke
értelmében vett „újságírás céljából” valósítottak
meg. Mivel e rendelkezésnek nincs megfelelője a
2003/6 irányelvben, a kérdést előterjesztő bíróság
úgy véli, hogy az visszaható hatállyal alkalmazható
az alapügy tényállására, mint az ezen irányelv
rendelkezéseinél kevésbé szigorú rendelkezés.
30
Ezenkívül a kérdést előterjesztő bíróság
arra keresi a választ, hogy milyen kapcsolat áll fenn
az 596/2014 rendelet 21. cikke és e rendelet 10. cikke
között, amelyre az említett 21. cikk utal, és amely
szerint valamely bennfentes információ átadása
jogosulatlan, kivéve akkor, ha az információt
munkaviszony,
valamely
foglalkozás
vagy
meghatározott feladatok szokásos teljesítése
keretében adják át. Abban az esetben, ha az említett
10. cikk alkalmazandó az alapügyben szóban forgó
információ átadására, a kérdést előterjesztő bíróság
azt kérdezi, hogy a 2005. november 22‑i Grøngaard
és Bang ítélet (C‑384/02, EU:C:2005:708)
értelmében ezen átadás csak akkor igazolt‑e, ha az
feltétlenül szükséges az újságírói foglalkozáshoz, és
tiszteletben tartja az arányosság elvét.
31
E körülmények között a cour d’appel de
Paris (Franciaország) felfüggesztette az eljárást, és
előzetes döntéshozatal céljából kérdéseket terjeszt a
Bíróság elé.
Az előzetes
kérdések

döntéshozatalra

előterjesztett

„1)
a)
Úgy kell‑e értelmezni a [2003/6]
irányelvnek a [2003/124] irányelv 1. cikkének (1)
bekezdésével összefüggésben értelmezett 1. cikke 1.
pontjának első albekezdését, hogy egy pénzügyi
eszköz
kibocsátójával
kapcsolatos
piaci
híresztelésről
tudósító
újságcikk
közelgő
megjelenésére vonatkozó információ eleget tesz a
hivatkozott cikkek által a bennfentes információnak
minősüléshez
megkövetelt
pontosság
követelményének?
b)
A szóban forgó információ pontosságának
értékelése szempontjából jelentőséggel bír‑e az a
körülmény, hogy az újságcikk, amelynek a közelgő
megjelenése a szóban forgó információt jelenti, –
piaci híresztelésként – említést tesz a nyilvános
vételi ajánlatban szereplő árról?

c)
A cikket jegyző újságíró hírneve, a
megjelenést biztosító sajtóorgánum tekintélye és e
megjelenésnek az annak tárgyát képező értékpapírok
árfolyamára való ténylegesen jelentős (ex post)
hatása releváns tényezők‑e a szóban forgó
információ pontosságának értékelése során?
2)
[Abban az esetben], ha a szóban forgó
információ […] eleget tesz a megkövetelt pontosság
követelményének:
a)
Úgy kell‑e értelmezni a[z 596/2014]
rendelet 21. cikkét, hogy »újságírás céljából«
történik egy piaci híresztelésről tudósító, az újságíró
által jegyzett újságcikk közelgő megjelenésére
vonatkozó információnak az újságíró egyik szokásos
[információ]forrásának történő átadása?
b)
Az e kérdésre adandó válasz függ‑e többek
között attól, hogy az újságírót a forrás tájékoztatta‑e
a piaci híresztelésről, vagy sem, vagy hogy a cikk
közelgő megjelenésére vonatkozó információ
átadása hasznos volt‑e ahhoz, hogy a híresztelés
hitelességére vonatkozó pontosítást szerezzen e
forrástól, vagy sem?
3)
[…] [Ú]gy kell‑e értelmezni a[z 596/2014]
rendelet 10. és 21. cikkét, hogy még ha a bennfentes
információt az újságíró [e] 21. cikk alapján
»újságírás céljából« adja is át, az átadás jogos vagy
jogosulatlan jellege megköveteli annak értékelését,
hogy arra [e] 10. cikk alapján »[…] [az újságírói]
foglalkozás […] szokásos […] keretében« került‑e
sor?
4)
[…] [Ú]gy kell‑e értelmezni a[z 596/2014]
rendelet 10. cikkét, hogy az újságírói foglalkozás
szokásos keretében a bennfentes információ
átadásának e foglalkozás gyakorlásához feltétlenül
szükségesnek kell lennie és tiszteletben kell tartania
az arányosság elvét?”
Az előzetes
kérdésekről

döntéshozatalra

előterjesztett

Az első kérdésről
32
Első kérdésével a kérdést előterjesztő
bíróság lényegében arra vár választ, hogy a 2003/6
irányelv 1. cikkének 1. pontját úgy kell‑e értelmezni,
hogy a bennfentes információként való minősítés
szempontjából e rendelkezés és a 2003/124 irányelv
1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „pontos”
információnak minősülhet‑e egy pénzügyi eszköz
kibocsátójával kapcsolatos piaci híresztelésről
tudósító újságcikk közelgő megjelenésére vonatkozó
információ, és az említett pontosság értékelése
szempontjából releváns‑e az azon ár ezen
újságcikkben való említése, amelyen e kibocsátó
értékpapírjait egy esetleges nyilvános vételi ajánlat
során megvásárolnák, az említett cikket jegyző
újságíró és az e cikk megjelenését biztosító
sajtóorgánum kiléte, valamint e megjelenésnek az
említett értékpapírok árfolyamára gyakorolt
tényleges hatása.
33
Emlékeztetni kell arra, hogy a 2003/6
irányelv 1. cikkének 1. pontjában szereplő
„bennfentes információ” fogalmának meghatározása
négy alapvető elemet tartalmaz. Először is, pontos
információról van szó. Másodszor, ezt az
információt
nem
hozták
nyilvánosságra.
Harmadszor, ez az információ közvetlenül vagy
közvetve pénzügyi eszközök egy vagy több
kibocsátójával, illetve egy vagy több pénzügyi
eszközzel kapcsolatos. Negyedszer, ezen információ
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nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást
gyakorolna a szóban forgó pénzügyi eszközök vagy
a kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök
árfolyamára (2015. március 11‑i Lafonta ítélet,
C‑628/13, EU:C:2015:162, 24. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
34
A jelen ügyben az alapügyben szóban forgó
információt, amely a tőzsdén jegyzett társaságok
értékpapírjaira vonatkozó nyilvános vételi ajánlatok
közzétételével kapcsolatos piaci híresztelésekről
tudósító újságcikkek közelgő megjelenésére
vonatkozik, az említett cikkek szerzője két szokásos
információforrása részére tette közzé. A kérdést
előterjesztő bíróság szerint ezen információ megfelel
a „bennfentes információ” előző pontban említett
fogalma meghatározásának második, harmadik és
negyedik elemének. A negyedik elem tekintetében e
megállapítást egyrészt arra a megfontolásra alapítja,
hogy mivel az említett információ az érintett
értékpapírokra vonatkozóan fennálló spekulációkat
táplálta, egy észszerűen eljáró befektető
felhasználhatta azt az ezen értékpapírokra vonatkozó
befektetési döntései megalapozásának részeként,
másrészt pedig ezen értékpapírok árfolyamának a
szóban forgó cikkek megjelenését követő
kilengéseire alapítja. A kérdést előterjesztő bíróság
ugyanakkor kétségeit fejezi ki azzal kapcsolatban,
hogy e meghatározás első eleme, amely ezen
információ pontosságára vonatkozik, a jelen esetben
fennáll‑e.
35
Meg kell jegyezni, hogy a 2003/124
irányelv a piaci résztvevők jogbiztonságának
fokozása érdekében – amint az a (3)
preambulumbekezdésében is tükröződik – többek
között ezen első elemet kívánta pontosítani.
36
Így ezen irányelv 1. cikkének 1. pontja
szerint azt az információt kell pontosnak tekinteni,
amely megfelel két feltételnek: egyrészt létező vagy
alappal várhatóan létrejövő körülményekre, vagy
olyan eseményre kell vonatkoznia, amely megtörtént
vagy alappal várható, hogy meg fog történni,
másrészt pedig elég konkrétnak kell lennie ahhoz,
hogy lehetővé tegye következtetések levonását az
ilyen körülményeknek vagy eseménynek pénzügyi
eszközök vagy a kapcsolódó származtatott pénzügyi
eszközök árfolyamára esetlegesen gyakorolt
hatásáról.
37
A jelen ügyben a kérdést előterjesztő
bíróság úgy véli, hogy az előző pontban említett első
feltétel teljesül, mivel az alapügyben szóban forgó
információ
olyan
eseményre,
nevezetesen
újságcikkek közelgő megjelenésére utal, amely
alappal várható, hogy meg fog történni. Ezzel
szemben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a
jelen ügyben teljesül‑e az előző pontban említett
második feltétel. Különösen arra keresi a választ,
hogy ahhoz, hogy valamely újságcikk közelgő
megjelenésére vonatkozó és annak főbb elemeit
tartalmazó információt az említett második feltétel
értelmében „kellően pontosnak” lehessen tekinteni,
e cikk tartalmát is ilyennek kell‑e tekinteni.
38
E második feltételt illetően a Bíróság
ítélkezési gyakorlatából következik, hogy a
2003/124 irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében
használt kifejezéseknek szokásosan tulajdonított
jelentés szerint elegendő, ha az információ kellően
konkrét vagy egyedi ahhoz, hogy olyan alapot
képezhessen, amely lehetővé teszi annak értékelését,
hogy a körülmények összessége vagy az ezen
információban említett esemény, amint azt a jelen
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ítélet 36. pontja bemutatja, befolyásolja‑e az ezen
információval
érintett
pénzügyi
eszközök
árfolyamát. Következésképpen a Bíróság szerint e
rendelkezés a „bennfentes információ” fogalmából
csak az olyan homályos vagy általános
információkat zárja ki, amelyek egyáltalán nem
teszik lehetővé következtetés levonását az általuk az
érintett pénzügyi eszközök árfolyamára gyakorolt
lehetséges hatást illetően (2015. március 11‑i
Lafonta‑ítélet, C‑628/13, EU:C:2015:162, 31. pont).
39
E tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság
arra keresi a választ, hogy a híresztelés jellegénél
fogva az említett ítélkezési gyakorlat értelmében vett
„homályos
vagy
általános
információk”
kategóriájába tartozik‑e, így a híresztelésről tudósító
újságcikk közelgő megjelenésére vonatkozó
információ
nem
minősíthető
„bennfentes
információnak”.
40
Először is meg kell állapítani, hogy az
alapügyben szóban forgó információ, amely a
tervezett nyilvános vételi ajánlatokkal kapcsolatos
újságcikkek
megjelenésére vonatkozik,
két
különböző jövőbeli eseménytípusra irányul,
nevezetesen először a cikkek közzétételére,
másodszor pedig az e cikkekben említett ajánlatok
közzétételére. Márpedig, amint az a jelen ítélet 37.
pontjából kitűnik, a kérdést előterjesztő bíróság az
első
eseménytípus
bekövetkezésének
nagy
valószínűségére támaszkodik annak érdekében,
hogy a jelen ítélet 36. pontjában említett, a 2003/6
irányelv 1. cikkének (1) bekezdése és a 2003/124
irányelv 1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett
pontosság első feltételét teljesítettnek tekintse. Ezzel
szemben, ami az említett 36. pontban említett
második feltételt illeti, a kérdést előterjesztő
bíróságnak kétségei vannak azzal kapcsolatban,
hogy az első feltétel alapján az újságcikkek közelgő
megjelenése kapcsán elismert kellő pontosság
önmagában lehetővé teszi‑e annak megállapítását,
hogy e körülmény hatással lehet az ezen
információval
érintett
pénzügyi
eszközök
árfolyamára, és így e második feltétel is teljesül,
vagy a szóban forgó cikkek tartalmának is meg kell
felelnie ezen pontossági követelménynek, a jelen
ügyben a második eseménytípus, nevezetesen a
tervezett ajánlatok benyújtásának lehetséges
bekövetkeztére vonatkozó piaci híreszteléseket
illetően.
41
Márpedig meg kell állapítani, hogy
valamely
újságcikk
közelgő
megjelenésére
vonatkozó információnak az említett rendelkezések
értelmében vett pontossága szorosan kapcsolódik az
e cikk tárgyát képező információ pontosságához. A
közzétételre
kerülő
információ
bármilyen
pontosításának hiányában ugyanis az e megjelenésre
vonatkozó információ nem teszi lehetővé, hogy a
2003/124 irányelv 1. cikke (1) bekezdésének
megfelelően következtetéseket lehessen levonni e
megjelenésnek az érintett pénzügyi eszközök
árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatásáról.
42
E pontosítást követően elsősorban magából
a 2003/124 irányelv 1. cikke (1) bekezdésének
szövegéből – amely szerint azt az információt kell
pontosnak tekinteni, amely többek között olyan
eseményre vonatkozik, amely alappal várható, hogy
meg fog történni, és elég konkrét ahhoz, hogy
lehetővé tegye következtetések levonását az ilyen
eseménynek pénzügyi eszközök árfolyamára
esetlegesen gyakorolt hatásáról – az következik,
hogy eseti vizsgálatra van szükség. Így valamely
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információ pontossága elvileg nem zárható ki
pusztán amiatt, hogy az információk valamely
különleges kategóriájába tartozik, mint például
valamely nyilvános vételi ajánlat esetleges
megtételére vonatkozó piaci híresztelésekről
tudósító cikkek közelgő megjelenésére vonatkozó
információk.
43
Az ilyen kizárás egyébiránt ellentétes lenne
a 2003/6 irányelv céljával, amely – amint az az
irányelv (2) és (12) preambulumbekezdéséből
kitűnik – abban áll, hogy biztosítsa az uniós
pénzügyi piacok integritását, és erősítse az e
piacokba befektetők bizalmát, amely bizalom
különösen azon a tényen nyugszik, hogy a
befektetők egyenlő bánásmódban részesülnek, és
megvédik őket a bennfentes információk jogellenes
felhasználásával szemben (2015. március 11‑i
Lafonta ítélet, C‑628/13, EU:C:2015:162, 21. pont,
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A
bennfentes kereskedelem ezen irányelv 2. cikkének
(1) bekezdésében kimondott tilalmának a fentiek
alapján célja a tőzsdei ügyletben részt vevő felek
egyenlőségének biztosítása, elkerülve azt, hogy
egyikőjük,
aki
bennfentes
információval
rendelkezik, és emiatt kedvezőbb helyzetben van a
többi befektetőhöz képest, az információt nem
ismerő más személyek rovására ebből hasznot
húzzon (2009. december 23‑i Spector Photo Group
és Van Raemdonck ítélet, C‑45/08, EU:C:2009:806,
48. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési
gyakorlat).
44
Márpedig, amint arra a főtanácsnok
indítványának 49. pontjában lényegében rámutatott,
az a tény, hogy egy befektető tudomást szerez egy
híresztelés közelgő megjelenéséről, bizonyos
körülmények között elegendő lehet ahhoz, hogy
előnyt biztosítson számára a többi befektetőhöz
képest.
45
Következésképpen, ha úgy kellene
tekinteni, hogy valamely információ nem minősül a
2003/6 irányelv 1. cikkének (1) bekezdése
értelmében vett „bennfentes információnak” pusztán
amiatt, hogy egy híresztelés megjelenésére
vonatkozik, számos, az érintett pénzügyi eszközök
árfolyamára valószínűleg hatással lévő információ
nem tartozna ezen irányelv hatálya alá, és így ezen
információkat a pénzügyi piacok azon szereplői,
akiknek a birtokában vannak, felhasználhatnák, és az
azokat nem ismerő más személyek rovására ebből
hasznot húzhatnának (lásd ebben az értelemben:
2012. június 28‑i Geltl ítélet, C‑19/11,
EU:C:2012:397, 36. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
46
E megfontolásokból következik, hogy
pusztán amiatt, mert egy piaci híresztelésre
vonatkozó cikk közelgő megjelenésére vonatkozik,
nem zárható ki, hogy valamely információt a 2003/6
irányelv 1. cikkének 1. pontja és a 2003/124 irányelv
1. cikkének (1) bekezdése értelmében pontosnak
lehessen tekinteni.
47
Mindemellett másodsorban meg kell
vizsgálni a nyilvános vételi ajánlat esetleges
benyújtására vonatkozó híresztelés pontosságának
mértékét annak értékelése céljából, hogy az ilyen
híresztelésről tudósító cikk megjelenésére vonatkozó
információ ténylegesen teljesíti‑e az említett
pontban szereplő második feltételt, amely a szóban
forgó megjelenésnek az érintett pénzügyi eszközök
vagy a kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök
árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatására
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vonatkozik. Ezen értékelés azonban nem
vonatkoztathat el attól a ténytől, hogy a híresztelések
pontosságát nem annak meghatározásához veszik
figyelembe, hogy azok önmagukban elég
konkrétak‑e ahhoz, hogy azokból következtetéseket
lehessen levonni a szóban forgó eszközök
árfolyamára gyakorolt hatásra vonatkozóan, hanem
annak meghatározásához, hogy az e híresztelésekkel
kapcsolatos cikk közelgő megjelenésére vonatkozó
információ elég konkrét‑e ahhoz, hogy abból
következtetést lehessen levonni az e megjelenés által
az árfolyamokra várhatóan gyakorolt hatásra
vonatkozóan.
48
Kétségtelen, hogy a híresztelést – amint
arra A rámutat – bizonytalanság jellemzi. A
megbízhatóság azonban olyan tényező, amelyet
esetről esetre kell meghatározni. Mivel a híresztelés
hitelessége releváns annak meghatározásához, hogy
az e híresztelésre vonatkozó cikk közelgő
megjelenésére vonatkozó információ kellően
pontos‑e ahhoz, hogy abból következtetést lehessen
levonni az e megjelenés által az árfolyamokra
várhatóan gyakorolt hatásra vonatkozóan, e célból
többek között figyelembe kell venni az említett
híresztelés tartalma pontosságának mértékét,
valamint az azt közlő forrás megbízhatóságát.
49
E tekintetben az alapügyben szóban forgó
újságcikkekben
említett
híresztelésekben
előadottakhoz hasonló, mind az érintett pénzügyi
eszközök kibocsátójának nevét, mind pedig a várt
nyilvános vételi ajánlat feltételeit feltüntető adatokat
tartalmazó információ nem minősíthető a jelen ítélet
38. pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlat
értelmében vett „olyan homályos vagy általános
[információnak, amely] egyáltalán nem [teszi]
lehetővé következtetés levonását az [általa] az
érintett pénzügyi eszközök árfolyamára gyakorolt
lehetséges hatást illetően.”
50
Ebben az összefüggésben a pénzügyi
eszközök kibocsátójának értékpapírjaira vonatkozó
nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos híresztelés
elemeként az ezen értékpapírok megvásárlására
ajánlott ár említése hatással lehet az érintett
információ említett pontosságának értékelésére.
Ugyanakkor az ilyen említés nem elengedhetetlen
ahhoz, hogy az e híresztelésre vonatkozó
információt „pontosnak” lehessen minősíteni, mivel
más, az említett nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó
elemeket is tartalmaz. Amint ugyanis arra a
főtanácsnok indítványának 51. pontjában rámutatott,
az ilyen ajánlat általában magában foglalja a
részvényárfolyamra fizetett felvásárlási felárat,
amely lehetővé teszi a piac számára, hogy
megbecsülje az ezen árfolyamra esetlegesen
gyakorolt hatást.
51
Az érintett újságcikk tartalmán kívül más
elemek is hozzájárulhatnak az e cikk közelgő
megjelenésére vonatkozó információ pontosságához
annak érdekében, hogy értékelni lehessen az érintett
pénzügyi eszközök vagy a kapcsolódó származtatott
pénzügyi eszközök árfolyamára esetlegesen
gyakorolt hatást. E tekintetben az újságcikkeket
jegyző újságíró, valamint az e cikkek megjelenését
biztosító sajtóorgánum hírneve meghatározónak
tekinthető a jelen ügy körülményei alapján, mivel
ezen elemek lehetővé teszik az érintett híresztelések
hitelességének értékelését, amennyiben a befektetők
adott esetben feltételezhetik, hogy azok ezen
újságíró és e sajtóorgánum által megbízhatónak
tekintett forrásokból származnak.
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Ebből következik, hogy amennyiben
bizonyos személyeket tájékoztatnak arról, hogy egy
hamarosan megjelenő sajtócikk a jelen ítélet 50.
pontjában említett információt tartalmazza, valamint
adott esetben tájékoztatnak e cikk szerzőjének és az
e cikk megjelenését biztosító sajtóorgánumnak a
kilétéről, az ilyen információk – mivel a
sajtócikkben közölt híresztelés hitelességének
megerősítésére irányulnak – relevánsak annak
értékelése szempontjából, hogy az ilyen cikk
közelgő megjelenésére vonatkozó információ
kellően pontos‑e ahhoz, hogy abból következtetést
lehessen levonni az e megjelenés által az
árfolyamokra
várhatóan
gyakorolt
hatásra
vonatkozóan.
53
Egyébiránt a kérdést előterjesztő bíróság
azt
kérdezi,
hogy
valamely
újságcikk
megjelenésének az azon értékpapírok árfolyamára
gyakorolt ténylegesen jelentős (ex post) hatása,
amelyekről szól, releváns elemnek minősül‑e az
ezen újságcikk megjelenésére vonatkozó információ
pontosságának értékelése céljából.
54
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy
ami a 2003/6 irányelv 1. cikkének 1. pontjában
szereplő „bennfentes információ” meghatározásának
negyedik elemét illeti, vagyis azt, hogy az
információ nyilvánosságra hozatala valószínűleg
jelentős hatást gyakorolna az érintett pénzügyi
eszközök árára, a 2003/124 irányelv (2)
preambulumbekezdése kimondja, hogy az utólag
rendelkezésre álló információ felhasználható annak
a feltételezésnek az ellenőrzésére, hogy az
előzetesen
rendelkezésre
álló
információ
árfolyamérzékeny volt‑e, de nem használható fel
arra, hogy olyan személy ellen járjanak el, aki a
rendelkezésére álló előzetes információból észszerű
következtetéseket vont le.
55
Márpedig az olyan információt, amely
nyilvánosságra hozatala esetén alkalmas arra, hogy
jelentős hatást gyakoroljon az érintett értékpapírok
árfolyamára, általában úgy kell tekinteni, mint amely
megfelel az említett meghatározás első elemének,
vagyis annak, hogy az információ pontos, mivel
valamely információ közzététele főszabály szerint
nem gyakorolhat ilyen hatást, ha ezen információ
önmagában nem rendelkezik ilyen pontossággal.
56
Következésképpen valamely újságcikknek
az abban érintett értékpapírok árfolyamára gyakorolt
tényleges hatása az említett újságcikk megjelenésére
vonatkozó információ pontosságának utólagos
bizonyítéka lehet. Ezzel szemben önmagában nem
lehet elegendő az újságcikk említett megjelenését
megelőzően ismert vagy nyilvánosságra hozott
egyéb elemek vizsgálata hiányában az ilyen
pontosság megállapításához.
57
A fenti megfontolásokból következik, hogy
az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 2003/6
irányelv 1. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni,
hogy a bennfentes információként való minősítés
szempontjából e rendelkezés és a 2003/124 irányelv
1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „pontos”
információnak minősülhet egy pénzügyi eszköz
kibocsátójával kapcsolatos piaci híresztelésről
tudósító újságcikk közelgő megjelenésére vonatkozó
információ, és az említett pontosság értékelése
szempontjából – amennyiben e megjelenést
megelőzően közölték – releváns az, hogy ezen
újságcikk említi azon árat, amelyen e kibocsátó
értékpapírjait egy esetleges nyilvános vételi ajánlat
során megvásárolnák, valamint az említett cikket
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jegyző újságíró és az e cikk megjelenését biztosító
sajtóorgánum
kiléte.
Ami
az
újságcikk
megjelenésének az annak tárgyát képező
értékpapírok árfolyamára gyakorolt tényleges
hatását illeti, bár az az említett információ
pontosságának
utólagos
bizonyítéka
lehet,
önmagában nem lehet elegendő az említett
megjelenést megelőzően ismert vagy nyilvánosságra
hozott egyéb elemek vizsgálata hiányában az ilyen
pontosság megállapításához.
A második, a harmadik és a negyedik kérdésről
Előzetes észrevételek
58
A második, harmadik és negyedik kérdés az
alapügyben szóban forgó tényállás megvalósulását
követően elfogadott 596/2014 rendelet 10. és 21.
cikkének értelmezésére vonatkozik. A kérdést
előterjesztő bíróság azon a véleményen van, hogy e
21.
cikk
mindazonáltal
kevésbé
szigorú
rendelkezéseket tartalmaz, mint amelyek a 2003/6
irányelvből erednek, és amelyek e tényállás
időpontjában hatályban voltak, következésképpen
azt visszaható hatállyal alkalmazni kell az említett
tényállásra. E bíróság szerint az említett cikk a
2003/6 irányelvben nem szereplő sajátos rendszert
vezet be, amely többek között arra irányul, hogy
korlátozza a bennfentes információk jogosulatlan
átadásából eredő jogsértés minősítését abban az
esetben, ha a szóban forgó átadásra újságírás céljából
kerül sor.
59
E tekintetben, amint arra a főtanácsnok
indítványának 68. pontjában rámutatott, az, hogy az
596/2014 rendelet 21. cikkének rendelkezései az
érintett területen kevésbé szigorúak‑e, mint a 2003/6
irányelvben előírt rendelkezések, és így az
alapügyben ténylegesen alkalmazandók‑e (lásd
ebben az értelemben 2015. október 6‑i Delvigne
ítélet, C‑650/13, EU:C:2015:648, 53. pont), attól
függ, hogyan kell értelmezni e cikket. Ezenkívül,
noha e rendelet 10. cikke megfelel a 2003/6 irányelv
3. cikke a) pontjának, és ennélfogva önmagában nem
tekinthető úgy, mint amely az ez utóbbi rendelkezés
által előírtnál kevésbé szigorú szabályt ír elő, az
említett 21. cikkben az említett 10. cikkre történő
hivatkozásból az következik, hogy e cikkek
rendelkezései szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és
nem alkalmazhatók külön‑külön. Ennélfogva nem
lehet eleve azt megállapítani, hogy az említett
rendelet 10. cikke és az említett irányelv 3. cikke
pontosan ugyanazzal a jelentéssel és hatállyal
rendelkezik a bennfentes információk valamely
újságíró általi átadását illetően.
60
E körülmények között az 596/2014 rendelet
10. és 21. cikkének az alapügyre való
alkalmazhatóságának kérdése a második, a harmadik
és a negyedik kérdés érdemi vizsgálatának körébe
tartozik (lásd analógia útján: 2013. október 28‑i
Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za
otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo
ítélet, C‑319/19, EU:C:2021:883, 25. pont, valamint
az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
Az ügy érdeméről
A második kérdésről
61
Második kérdésével a kérdést előterjesztő
bíróság lényegében arra vár választ, hogy az
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596/2014 rendelet 21. cikkét úgy kell‑e értelmezni,
hogy az e cikk értelmében vett „újságírás céljából”
történik egy piaci híresztelésről tudósító, az újságíró
által jegyzett újságcikk közelgő megjelenésére
vonatkozó információnak az újságíró által egyik
szokásos információforrásának történő átadása.
62
Az 596/2014 rendelet 21. cikkéből kitűnik,
hogy többek között e rendelet 10. cikkének
alkalmazásában, amely a bennfentes információk
jogosulatlan átadására vonatkozik, ha az
információk átadása újságírás vagy a média más
kifejezési formája céljából történik, az információk
ilyen átadását a sajtószabadságra és az egyéb
médiában megnyilvánuló véleménynyilvánítás
szabadságára vonatkozó szabályok, valamint az
újságírói szakmára vonatkozó szabályok és kódexek
figyelembevételével kell elbírálni, kivéve ha az
átadó személy, illetve a vele szoros kapcsolatban álló
személyek közvetlenül vagy közvetve haszonra
tesznek szert, vagy ha e személynek szándékában állt
ezen átadás révén a piacot félrevezetni.
63
Annak meghatározása érdekében, hogy az e
21. cikk értelmében vett „újságírás céljából” történő
átadás arra az esetre vonatkozik‑e, amikor egy
újságíró valamely szokásos információforrásával
információt közöl, vagy csak a sajtóban vagy más
médiában
történő
nyilvánosságra
hozatalra
vonatkozik, emlékeztetni kell arra, hogy valamely
uniós jogi rendelkezés értelmezéséhez nemcsak
annak szövegét, hanem azt a kontextust is
figyelembe kell venni, amelybe illeszkedik, valamint
azon jogi aktus céljait is, amelynek az a részét
képezi.
64
Ami az 596/2014 rendelet 21. cikkének
szövegét illeti, meg kell állapítani, hogy az
„újságírás céljából” kifejezés olyan információk
átadására vonatkozik, amelyek célja az újságírói
tevékenység, és ennélfogva nem feltétlenül csak
olyan információközlésekre, amelyek az információ
publikációjából mint olyanból állnak, hanem azokra
is, amelyek az ilyen publikációhoz vezető folyamat
részét képezik.
65
Ami az 596/2014 rendelet kontextusát és
célkitűzéseit
illeti,
annak
(2)
preambulumbekezdéséből az következik, hogy e
rendelet célja a pénzügyi piacok integritásának
biztosítása azáltal, hogy megtiltja a piaci
visszaéléseket, mint például a bennfentes
kereskedelem és a bennfentes információk
jogosulatlan átadása. Az említett rendelet (77)
preambulumbekezdéséből az is kitűnik, hogy e célt
az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a
továbbiakban: Charta) foglalt alapvető jogok és
elvek, különösen a sajtószabadság és az egyéb
médiában megnyilvánuló véleménynyilvánítás
szabadságának
tiszteletben
tartásával
kell
megvalósítani, ahogyan azokat az Unióban és a
tagállamokban garantálják, illetve ahogyan azokat a
Charta 11. cikke rögzíti, és egyébiránt az 596/2014
rendelet 21. cikke is említi.
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A Bíróság már megállapította, hogy annak
figyelembevétele érdekében, hogy ezen alapvető
szabadságok milyen nagy jelentőséggel bírnak
valamennyi demokratikus társadalomban, az erre
vonatkozó fogalmakat – köztük az „újságírás
céljából” kifejezést – tágan kell értelmezni (lásd
analógia útján: 2019. február 14‑i Buivids ítéletet,
C‑345/17, EU:C:2019:122, 51. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
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Ezenkívül a Charta 11. cikkének
értelmezéséhez a Charta 52. cikkének (3) bekezdése
értelmében figyelembe kell venni az Emberi Jogok
Európai Bíróságának a Rómában 1950. november
4‑én aláírt, az emberi jogok és alapvető szabadságok
védelméről szóló európai egyezmény 10. cikkére
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát (lásd ebben az
értelemben: 2019. február 14‑i Buivids ítélet,
C‑345/17, EU:C:2019:122, 65. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
68
Márpedig ezen ítélkezési gyakorlatból
kitűnik, hogy nemcsak a közzétételek, hanem a
közzétételt előkészítő aktusok, mint például az
információgyűjtés, valamint az újságíró kutatási és
vizsgálati tevékenysége a sajtószabadság szerves
részét képezi, amint azt az említett egyezmény 10.
cikke biztosítja, és e címen védelem alatt áll (EJEB,
2006. április 25., Dammann kontra Svájc,
CE:ECHR:2006:0425JUD007755101, 57. §; 2017.
június 27., Satakunnan Markkinapörssi Oy és
Satamedia
Oy
c.
Finlande,
CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, § 128).
69
Következésképpen, bár az újságírói
tevékenység
végső
célja
információk
nyilvánossággal való közlése, meg kell állapítani,
hogy az információk 596/2014 rendelet 21. cikke
értelmében vett „újságírás céljából történő
átadásának” minősülhet az e tevékenység
megvalósítására irányuló átadás, beleértve az
újságíró által végzett, a publikációt előkészítő
oknyomozó munka keretében megvalósított átadást
is.
70
Ami az alapügyet illeti, ez lehet a helyzet
többek között a kérdést előterjesztő bíróság azon
feltevése esetén, amely szerint valamely újságcikk
közelgő megjelenésére vonatkozó információ
átadása irányulhat az e cikk tárgyát képező
híreszteléssel kapcsolatos információk ellenőrzésére
vagy tisztázására, függetlenül attól, hogy ezen átadás
címzettje az említett híresztelés forrása‑e, vagy sem.
Az említett bíróság feladata annak értékelése, hogy a
jelen ügyben valóban ez a helyzet állt‑e fenn.
71
A fentiekre tekintettel a második kérdésre
azt a választ kell adni, hogy az 596/2014 rendelet 21.
cikkét úgy kell értelmezni, hogy az e cikk értelmében
vett „újságírás céljából” történik egy piaci
híresztelésről tudósító, az újságíró által jegyzett
újságcikk közelgő megjelenésére vonatkozó
információnak az újságíró által egyik szokásos
információforrásának történő átadása, amennyiben
ezen átadás szükséges az újságírói tevékenység
végzéséhez, amely magában foglalja a publikációt
előkészítő oknyomozó munkát is.
A harmadik és a negyedik kérdésről
72
Harmadik és negyedik kérdésével,
amelyeket célszerű együttesen vizsgálni, a kérdést
előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ,
hogy az 596/2014 rendelet 10. és 21. cikkét úgy
kell‑e értelmezni, hogy valamely bennfentes
információ újságíró által újságírás céljából történő
átadásának jogos vagy jogosulatlan jellege attól
függ, hogy ezen átadásra az újságírói foglalkozás
szokásos keretében került‑e sor.
73
Az 596/2014 rendelet 10. cikkének (1)
bekezdése előírja, hogy a bennfentes információ
ugyanezen rendelet 14. cikkének c) pontja
értelmében tiltott jogosulatlan átadására kerül sor
akkor, ha egy bennfentes információval rendelkező
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személy ezen információt bármely más személynek
átadja, kivéve akkor, ha az információt
munkaviszony,
valamely
foglalkozás
vagy
meghatározott feladatok szokásos teljesítése
keretében adja át.
74
Mivel
a
bennfentes
információk
jogosulatlan átadásának e meghatározását az említett
10. cikk tartalmazza „az [596/2014] rendelet
alkalmazásában”, azt az e rendelet 21. cikkében
említett helyzetekre alkalmazandónak kell tekinteni.
Ezt megerősíti ez utóbbi rendelkezés szövege, amely
valamely bennfentes információ újságírás céljából
történő átadásának értékelésére vonatkozik, többek
között e rendelet 10. cikkének alkalmazása céljából.
75
Ebből következik, hogy az 596/2014
rendelet 21. cikke nem képez az e rendelet 10.
cikkétől eltérő, önálló alapot a bennfentes
információk újságírás céljából történő átadása jogos
vagy jogosulatlan jellegének meghatározásához. Az
ilyen meghatározásnak e 10. cikken kell alapulnia,
figyelembe véve az említett 21. cikkben szereplő
pontosításokat is.
76
E tekintetben meg kell állapítani, hogy az
596/2014 rendelet 14. cikkének c) pontjával
összefüggésben értelmezett 10. cikkének (1)
bekezdése lényegében megfelel a bennfentes
kereskedelemről szóló szabályok összehangolásáról
szóló, 1989. november 13‑i 89/592/EGK tanácsi
irányelv (HL 1989. L 334., 30. o.) 3. cikke a)
pontjának, valamint a 2003/6 irányelv 3. cikke a)
pontjának, amely rendelkezések arra kötelezik a
tagállamokat, hogy tiltsák meg a bennfentes
információk szolgáltatását. Közelebbről, annak
előírásával, hogy valamely bennfentes információ
átadása nem jogosulatlan, ha arra munkaviszony,
valamely foglalkozás vagy meghatározott feladatok
szokásos teljesítése keretében kerül sor, az 596/2014
rendelet 10. cikke ugyanazon kivételt tartalmazza a
bennfentes információk átadásának tilalma alól, mint
ezen irányelvek említett rendelkezései.
77
Ezenkívül, amint az különösen a (2)
preambulumbekezdéséből következik, az 596/2014
rendelet az azt megelőző említett irányelvekhez
hasonlóan többek között a pénzügyi piacok
integritására, és a befektetők bizalmának erősítésére
irányul, amely bizalom különösen azon a tényen
nyugszik, hogy a befektetők egyenlő bánásmódban
részesülnek, és megvédik őket a bennfentes
információk jogosulatlan felhasználásával szemben
(lásd ebben az értelemben: 2009. december 23‑i
Spector Photo Group et Van Raemdonck ítélet,
C‑45/08, EU:C:2009:806, 47. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
78
Ennélfogva az 596/2014 rendelet 10.
cikkének (1) bekezdésében szereplő kivétel a 89/592
irányelv 3. cikkének a) pontjában szereplő
kivételhez hasonlóan a bennfentes információ
átadása és az ilyen átadást igazoló munkaviszony,
foglalkozás vagy feladatok teljesítése közötti szoros
kapcsolatra vonatkozó feltételt ír elő. E feltételt
főszabály szerint megszorítóan kell értelmezni,
mivel a bennfentes információ átadása csak akkor
jogszerű, ha az feltétlenül szükséges e
munkaviszonyhoz, foglalkozáshoz vagy feladatok
teljesítéséhez, és tiszteletben tartja az arányosság
elvét, amint arra a Bíróság a 2005. november 22‑i
Grøngaard és Bang ítéletben (C‑384/02,
EU:C:2005:708, 31. és 34. pont) rámutatott.
79
Mindemellett emlékeztetni kell arra, hogy
az ezen ítélet alapjául szolgáló ügyben a szóban
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forgó bennfentes információkat átadó személyek a
következők
voltak:
egy
vállalkozás
igazgatótanácsának tagja, aki a vállalkozáscsoport
összekötő bizottságának tagja is volt, valamint egy
szakszervezet elnöke.
80
Márpedig, ha egy újságíró az 596/2014
rendelet 21. cikke értelmében vett „újságírás
céljából” ad át bennfentes információkat, az említett
kivételt – amint arra a jelen ítélet 65. és 66. pontja
lényegében rámutatott – oly módon kell értelmezni,
hogy megőrizze e rendelkezés hatékony
érvényesülését, tekintettel az e rendelet (77)
preambulumbekezdésében szintén megfogalmazott
céljára, azaz a sajtószabadság és az egyéb médiában
megnyilvánuló véleménynyilvánítás szabadságának
tiszteletben tartására, amelyeket különösen a Charta
11. cikke biztosít (lásd analógia útján:
2019. július 29‑i Spiegel Online ítélet, C‑516/17,
EU:C:2019:625, 55. pont).
81
Így az 596/2014 rendelet 10. cikkéből eredő
azon követelményt, hogy az ilyen átadásnak
szükségesnek kell lennie az újságírói foglalkozás
gyakorlásához, valamint ezen átadás arányos jellegét
azon tény figyelembevételével kell értékelni, hogy e
10. cikket, amennyiben az a Charta 11. cikkében
biztosított alapvető jog korlátozásának minősül, a
Charta 52. cikkének (1) bekezdésében előírt
követelményekkel összhangban kell értelmezni.
82
Ennélfogva elsősorban azon követelményt
illetően, amely szerint az ilyen átadásnak
szükségesnek kell lennie valamely újságírói
tevékenység végzéséhez, amely – amint azt a jelen
ítélet 71. pontja hangsúlyozta – magában foglalja a
publikációt előkészítő oknyomozó munkát is,
figyelembe kell venni többek között azt, hogy az
újságírónak ellenőriznie kell azon információkat,
amelyekről tudomást szerzett.
83
Következésképpen,
amint
arra
a
főtanácsnok
indítványának
97.
pontjában
lényegében rámutatott, ha az alapügyben szóban
forgóhoz hasonló átadásra egy újságcikk
megjelenése céljából került sor, meg kell vizsgálni,
hogy ezen átadás meghaladta‑e az ezen újságcikkben
foglalt információk ellenőrzéséhez szükséges
mértéket. Különösen, ami a piaci híresztelésre
vonatkozó információ ellenőrzését illeti, adott
esetben meg kell vizsgálni, hogy szükséges volt‑e az,
hogy az újságíró a szóban forgó híresztelés mint
olyan tartalmán kívül az e híresztelésről tudósító
újságcikk közelgő megjelenésére vonatkozó konkrét
információt is átadjon harmadik személynek.
84
Másodsorban,
annak
meghatározása
érdekében, hogy az ilyen átadás arányos‑e az
596/2014 rendelet 10. cikke értelmében, meg kell
vizsgálni, hogy a sajtószabadságnak az ilyen átadás
tilalmával járó korlátozása, túlzott lenne‑e ahhoz a
kárhoz képest, amelyet az ilyen átadás a pénzügyi
piacok integritására nézve okozhat.
85
Az ezen értékelés elvégzésekor figyelembe
veendő tényezők között először is figyelembe kell
venni az ilyen tilalom újságírói tevékenység
gyakorlására – beleértve a publikációt előkészítő
oknyomozó munkát is – gyakorolt esetleges
visszatartó hatását.
86
Másodszor azt is ellenőrizni kell, hogy az
érintett átadás során az újságíró az 569/2014 rendelet
21. cikkében említett, a szakmájára vonatkozó
szabályok és kódexek tiszteletben tartásával járt‑e el.
Mindazonáltal, amint arra a főtanácsnok
indítványának 103. pontjában rámutatott, e
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szabályok és kódexek tiszteletben tartása
önmagában nem teszi lehetővé annak megállapítását,
hogy valamely bennfentes információ átadása az
596/2014 rendelet 10. cikke értelmében arányos volt.
87
Harmadszor, amint arra a főtanácsnok
indítványának
100.
pontjában
rámutatott,
figyelembe kell venni a szóban forgó bennfentes
információk átadásának a pénzügyi piacok
integritására gyakorolt negatív hatásait is.
Különösen, amennyiben a bennfentes kereskedelem
ezen átadást követően valósult meg, ez pénzügyi
veszteséggel járhat a többi befektető esetében, és
középtávon a pénzpiacokba vetett bizalom
elvesztését eredményezheti.
88
Ebből következik, hogy a bennfentes
információk átadása nemcsak egyes befektetők
magánérdekeit sérti, hanem általánosabban a piac
teljes és megfelelő átláthatóságának biztosításában
álló közérdeket is, a piac integritásának védelme és
valamennyi befektető bizalmának garantálása
érdekében, amint arra a jelen ítélet 77. pontja
emlékeztet. Következésképpen a kérdést előterjesztő
bíróság feladata annak figyelembevétele is, hogy a
közérdek, amelyet az ilyen átadás érvényesíthet,
nemcsak magánérdekkel, hanem egy ugyanilyen
jellegű érdekkel is ellentétes (lásd analógia útján:
EJEB, 2007. december 10‑i Stoll kontra Svájc,
CE:ECHR:2007:1210JUD 006969801, 116. §).
89A fenti megfontolások összességére tekintettel a
harmadik és a negyedik kérdésre azt a választ kell
adni, hogy az 596/2014 rendelet 10. és 21. cikkét úgy
kell értelmezni, hogy egy bennfentes információ
valamely újságíró általi átadása akkor jogszerű, ha
úgy tekinthető, hogy szükséges az újságírói
foglalkozás gyakorlásához és tiszteletben tartja az
arányosság elvét.
IV.
C-533/20. sz. Somogy Megyei Kormányhivatal
kontra Upfield Hungary Kft. ügyben 2022.
március 24-én hozott ítélet
A fogyasztók
élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az
1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági
irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az
1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a
2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a
608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül
helyezéséről
szóló,
2011.
október
25‑i
1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletet – különösen a 18. cikkének (2)
bekezdésére tekintettel – úgy kell értelmezni, hogy
valamely
vitamin
élelmiszerhez
történő
hozzáadása esetén az élelmiszer összetevőinek
felsorolásában a vitamin nevének megjelölése
mellett nem kell feltüntetni a felhasznált
vitaminvegyületet.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a
fogyasztók
élelmiszerekkel
kapcsolatos
tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az
1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági
irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az
1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK
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és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK
bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2011. október 25‑i 1169/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2011. L 304.,
18. o., helyesbítések: HL 2014. L 331., 40. o.; HL
2015. L 50., 48. o.; HL 2016. L 266., 7. o.)
értelmezésére vonatkozik.
2
E
kérelmet
a
Somogy
Megyei
Kormányhivatal (Magyarország) és az Upfield
Hungary Kft. között azon határozat tárgyában
folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették elő,
amellyel e hivatal az Upfield Hungaryt arra
kötelezte, hogy módosítsa egy Magyarországon
forgalmazott termék címkézését.
Az alapeljárás
17
Az Upfield Hungary egy „Flora ProActiv,
35% zsírtartalmú margarin hozzáadott növényi
szterinnel”
elnevezésű
terméket
forgalmaz
Magyarországon. E termék címkéjén szerepel
többek között a „vitaminok (A, D)” jelölés.
18
A többek között a fogyasztóvédelem
területén alkalmazandó szabályozás tiszteletben
tartásának biztosításért felelős Somogy Megyei
Kormányhivatal megállapította, hogy ez a jelölés
nem felel meg az 1169/2011 rendelet
rendelkezéseinek, mivel e rendelkezések értelmében
az élelmiszerek címkézésén fel kell tüntetni az
összetevők felsorolásában szereplő egyes összetevők
saját nevét, és amennyiben ezek az összetevők
vitaminok, a felhasznált vitaminvegyületek nevét
kell általában feltüntetni. Következésképpen a
Kormányhivatal határozatot hozott, amelyben az
Upfield Hungaryt a szóban forgó termék
címkézésének módosítására kötelezte.
19
Az Upfield Hungary e határozattal szemben
keresetet indított, a hatáskörrel rendelkező bíróság
pedig két okból megsemmisítette e határozatot.
Egyrészt lényegében úgy ítélte meg, hogy az
1169/2011 rendelet nem határozza meg, hogy mi
tekintendő általánosságban az élelmiszer‑összetevők
„saját nevének”. Másrészt megjegyezte, hogy az
1925/2006 rendelet sem tartalmaz további
rendelkezéseket az említett vitaminok, ásványi
anyagok és egyéb anyagok nevéről, azonban a II.
melléklete
felsorolja
többek
között
az
élelmiszerekhez adható A‑vitamin és D‑vitamin
különböző vegyületeit. E körülményekre tekintettel
e bíróság arra a következtetésre jutott, hogy sem a
szóban forgó két rendelet, sem pedig az uniós jog
egyetlen más rendelkezése nem tiltja, hogy az
élelmiszer címkéjén az „A‑vitamin” és a
„D‑vitamin” megnevezés szerepeljen.
20
A Somogy Megyei Kormányhivatal ezt
követően felülvizsgálati kérelmet terjesztett a
Kúriához (Magyarország), amelynek alátámasztása
érdekében először is arra hivatkozik, hogy az
1169/2011 rendelet általános jelleggel előírja, hogy
az élelmiszerek címkéjén az összetételüket alkotó
egyes összetevők saját nevét kell feltüntetni,
másodszor pedig arra, hogy konkrétan az olyan
összetevők esetében, mint az A‑ és D‑vitamin, e saját
név
az
adott
élelmiszerhez
hozzáadott
vitaminvegyületnek felel meg, mindamellett hogy e
vitaminvegyületnek szükségképpen az 1925/2006
rendelet
II.
melléklete
értelmében
az
élelmiszerekhez adható vitaminvegyületek között
kell szerepelnie.
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21
A kérdést előterjesztő bíróság úgy véli,
hogy ez az érvelés felveti azt a kérdést, hogy az
1169/2011 rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében
szereplő „saját név” fogalmát hogyan kell értelmezni
az olyan összetevők esetében, mint a vitaminok.
Mivel a nemzeti bíróságok ezzel kapcsolatos
álláspontja nem egységes, szükségesnek tartja, hogy
ezzel kapcsolatban kérdést intézzen a Bírósághoz.
22
E körülmények között a Kúria úgy
határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes
döntéshozatal céljából kérdést terjeszt a Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
„Úgy kell‑e értelmezni [az 1169/2011] rendelet
rendelkezéseit, különösen annak 18. cikk[ének] (2)
bekezdését, hogy vitaminok élelmiszerhez történő
hozzáadása esetén az élelmiszerek összetevőinek
feltüntetése során a vitaminok nevének megjelölése
mellett
az
élelmiszerekhez
adható
vitaminvegyületek szerinti megjelölést is fel kell
tüntetni?”
Az előzetes
kérdésről

döntéshozatalra

előterjesztett

23
Kérdésével az előterjesztő bíróság
lényegében arra vár választ, hogy az 1169/2011
rendeletet, különösen pedig a 18. cikkének (2)
bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy valamely
vitamin élelmiszerhez történő hozzáadása esetén az
élelmiszer összetevőinek felsorolásában a vitamin
nevének megjelölése mellett a felhasznált
vitaminvegyületet is fel kell tüntetni.
24
E tekintetben elöljáróban meg kell jegyezni
egyrészt, hogy az 1169/2011 rendelet különbséget
tesz az „összetevő” és a „tápanyag” fogalma között.
25
E rendelet 2. cikke (2) bekezdésének f)
pontja ugyanis pontosítja, hogy az „összetevő”
fogalma alá tartozik „minden anyag vagy termék,
beleértve
az
aromákat,
az
élelmiszer‑adalékanyagokat és élelmiszerenzimeket
is, vagy összetett összetevő bármely összetevőjét is,
amelyet élelmiszer előállításánál vagy elkészítésénél
használnak fel, és a késztermékben még jelen van,
akár módosult formában is”.
26
Ezzel párhuzamosan az említett rendelet 2.
cikke (2) bekezdésének s) pontja kimondja, hogy a
„tápanyag” fogalmába beletartozik az ugyanezen
rendelet „XIII. melléklete A. részének 1. pontjában
felsorolt fehérje, szénhidrát, zsír, rost, nátrium‑,
vitamin és ásványi anyag”.
27
Másrészt az 1169/2011 rendelet 9. cikke (1)
bekezdésének b) és l) pontja előírja, hogy az Európai
Unióban
előállított
vagy
forgalmazott
élelmiszerekben
található
összetevőket
és
tápanyagokat két külön, kötelezően feltüntetendő
adat tartalmazza, nevezetesen az „összetevők
felsorolása” és a „tápértékjelölés”.
28
Az említett rendelet 18. cikkének (1)
bekezdése értelmében e két kötelezően feltüntetendő
adat közül az elsőnek magában kell foglalnia az
érintett élelmiszer összes összetevőjét.
29
Az említett kötelezően feltüntetendő adatok
közül a másodiknak pedig ugyanezen rendelet 30.
cikke (1) bekezdésének megfelelően magában kell
foglalnia az adott élelmiszer energia‑, zsír‑ és
telítettzsírsav, szénhidrát‑, cukor‑, fehérje‑, valamint
sótartalmát. Ezenkívül az említett cikk (2) bekezdése
értelmében kiegészíthető többek között az ezen

élelmiszerben jelentős mennyiségben jelen lévő
vitaminok megjelölésével.
30
Ebből következik, hogy az 1169/2011
rendelet
a vitaminokat főszabály szerint
tápanyagnak
minősíti,
ennélfogva
azok
feltüntethetők az e rendelet 9. cikke (1)
bekezdésének l) pontjában és 30. cikkében említett
tápértékjelölésben,
amennyiben
jelentős
mennyiségben vannak jelen az élelmiszerben,
anélkül azonban, hogy ennek feltüntetése kötelező
lenne.
31
Pontosítani kell azonban, hogy – amint azt
a főtanácsnok az indítványának 32–34. pontjában
megjegyezte – az ekként minősítés nem jelenti azt,
hogy a vitaminok ugyanakkor ne minősülhetnének
az
1169/2011
rendelet
értelmében
vett
összetevőknek.
32
Éppen ellenkezőleg, az „összetevő”
fogalma – amint az a jelen ítélet 25. pontjából
következik – magában foglal minden olyan
terméket, anyagot vagy összetevőt, amelyet
valamely
élelmiszer
előállításánál
vagy
elkészítésénél „felhasználtak”, és amely a
késztermékben „még jelen van”, ami a vitamin
esetében is fennállhat.
33
Következésképpen
valamely
vitamin
élelmiszerhez történő hozzáadása esetén azt
kötelezően fel kell tüntetni az 1169/2011 rendelet 9.
cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 18. cikkében
előírt összetevők felsorolásában. Ezzel szemben azt
nem
kell
szükségszerűen
feltüntetni
és
számszerűsíteni az e rendelet 9. cikke (1)
bekezdésének l) pontjában és 30. cikkében említett
tápértékjelölésben.
34
Ami azt a kérdést illeti, hogy az ilyen
vitamint milyen néven kell megjelölni az adott
élelmiszeren
feltüntetendő
összetevők
felsorolásában, meg kell jegyezni, hogy az
1169/2011 rendelet 18. cikkének (2) bekezdése
értelmében az élelmiszerben jelen lévő összetevőket
saját nevükön kell feltüntetni, adott esetben az e
rendelet 17. cikkében megállapított szabályoknak
megfelelően.
35
E tekintetben meg kell jegyezni, hogy az
1169/2011 rendelet 17. cikkének (1) bekezdése
kimondja, hogy az összetevők megnevezése vagy az
érintett összetevő előírt neveként, vagy előírt név
hiányában ezen összetevő szokásos neveként, vagy
ilyen név hiányában, illetve ha a szokásos nevet nem
használják, annak leíró neveként értendő.
36
Márpedig sem az 1169/2011 rendelet 18.
cikkének (2) bekezdésében szereplő „saját névre”
való hivatkozás, sem pedig az e rendelet 17.
cikkének (1) bekezdésében szereplő „előírt névre”,
„szokásos névre” és „leíró névre” való hivatkozás –
önmagában és további szövegbeli pontosítás
hiányában – nem teszi lehetővé azon név
meghatározását, amely néven az Unióban előállított
vagy forgalmazott élelmiszerhez hozzáadott
vitamint az ezen élelmiszer összetevőinek
felsorolásában fel kell tüntetni.
37
E körülmények között a Bíróság állandó
ítélkezési
gyakorlatának
megfelelően
e
rendelkezéseket úgy kell értelmezni, hogy a puszta
szövegükön túlmenően figyelembe kell venni azok
szövegkörnyezetét, valamint azon szabályozás
célkitűzéseit, amelynek azok részét képezik (2005.
június 7‑i VEMW és társai ítélet, C‑17/03,
EU:C:2005:362, 41. pont; 2021. január 21‑i
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Németország kontra Esso Raffinage ítélet, C‑471/18
P, EU:C:2021:48, 81. pont).
38
E tekintetben, ami elsősorban a szóban
forgó rendelkezések szövegkörnyezetét illeti, meg
kell jegyezni egyrészt, hogy az 1169/2011 rendelet
2. cikke (2) bekezdésének n), illetve o) pontja
meghatározza az „előírt név” és a „szokásos név”
fogalmát, pontosítva, hogy az előírt név „egy
élelmiszernek
a
rá
alkalmazandó
uniós
rendelkezésekben előírt neve, vagy ilyen uniós
rendelkezések hiányában az abban a tagállamban
alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezésekben előírt név, amellyel az élelmiszert
a végső fogyasztónak vagy a vendéglátóknak, illetve
közétkeztetőknek értékesítik”, a szokásos név pedig
„az élelmiszer értékesítésének helye szerinti
tagállamban az élelmiszer neveként a fogyasztók
által elfogadott név, amely név nem igényel további
magyarázatot”.
39
Másrészt e rendelet a 30. cikke (2)
bekezdésének f) pontjában és XIII. melléklete A.
részének 1. pontjában azokra a vitaminokra
hivatkozik, amelyek a 9. cikke (1) bekezdésének l)
pontjában előírt tápértékjelölésben feltüntethetők és
számszerűsíthetők, amennyiben azok jelentős
mennyiségben vannak jelen az Unióban előállított
vagy forgalmazott élelmiszerben. Márpedig, amint
azt a főtanácsnok az indítványának 47. pontjában
hangsúlyozta, e XIII. melléklet A. részének 1. pontja
a szóban forgó vitaminokat „A‑vitamin”,
„D‑vitamin”, illetve „E‑vitamin” megnevezéssel
sorolja fel, azt azonban nem mondja ki, hogy e
megnevezések az uniós jog értelmében vett előírt
névnek minősülnének.
40
Harmadrészt, sem e rendelkezések, sem
pedig az 1169/2011 rendelet más rendelkezése nem
hivatkozik ezekre a vitaminokra más néven.
41
Negyedrészt, a vitaminok, ásványi anyagok
és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez való
hozzáadására vonatkozó nemzeti rendelkezések
összehangolására irányuló 1925/2006 rendelet 3.
cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „[a]z
élelmiszerekhez csak az I. mellékletben felsorolt
vitaminok és/vagy ásványi anyagok adhatók hozzá,
a II. mellékletben felsorolt formában”. Amint az az
I. mellékletből következik, a szóban forgó egyes
vitaminok neve megfelel az 1169/2011 rendelet
XIII. melléklete A. részének 1. pontjában említett, a
jelen
ítélet
39.
pontjában
felidézett
megnevezéseknek, mindamellett azonban, hogy az
Unióban
előállított
vagy
forgalmazott
élelmiszerekhez csak a II. mellékletben kifejezetten
felsorolt vitaminok adhatók hozzá.
42
Ötödrészt, az 1925/2006 rendeletnek
mindazonáltal nem célja, hogy a tápértékjelölést
vagy tágabb értelemben a fogyasztóknak az
élelmiszerekben található vitaminok jelenlétével
kapcsolatos tájékoztatását szabályozza, éppen
ellenkezőleg, ezt a kérdést – amint az az említett
rendelet 7. cikkének (3) bekezdéséből egyértelműen
következik, és amint arra a főtanácsnok az
indítványának 45. pontjában rámutatott – kizárólag
az 1169/2011 rendelet szabályozza. Az 1925/2006
rendelet
II.
mellékletében
felsorolt
vitaminvegyületek tehát nem tekinthetők a jelen
ítélet 39. pontjában említett neveket kiegészítő
neveknek, már csak azért sem, mivel e melléklet
pontosítja, hogy pusztán az egyes érintett vitaminok
különböző „vegyületeiről” van szó.
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43
A fenti rendelkezések összességéből tehát
az következik, hogy az 1169/2011 rendelet az
Unióban
előállított
vagy
forgalmazott
élelmiszerekben jelentős mennyiségben jelen lévő
vitaminokat a 9. cikk (1) bekezdésének l) pontjában,
a 30. cikkben és a XIII. mellékletben előírt
tápértékjelölésben való feltüntetésük céljából
„A‑vitamin”, „D‑vitamin”, illetve „E‑vitamin”
megnevezésekkel jelöli.
44
E rendelet különböző rendelkezései
egységes értelmezésének és alkalmazásának
biztosítása érdekében úgy kell tekinteni, hogy az
ilyen vitaminokat ugyanezen nevekkel kell
megjelölni az említett rendelet 9. cikke (1)
bekezdésének b) pontjában és 18. cikkében előírt,
összetevők felsorolásában való feltüntetésük
céljából is.
45
Másodsorban meg kell jegyezni, hogy az
1169/2011 rendelet célja különösen – amint az az 1.
cikke (1) bekezdésének és 3. cikke (1) bekezdésének
együttes olvasatából következik – a fogyasztók
felfogásában kialakult különbségeket figyelembe
véve az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra
vonatkozó magas szintű fogyasztóvédelem, valamint
annak
biztosítása,
hogy
a
fogyasztók
megalapozottan választhassanak (lásd ebben az
értelemben: 2022. január 13‑i Tesco Stores ČR ítélet,
C‑881/19, EU:C:2022:15, 43. és 44. pont, valamint
az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
46
E célkitűzést tükrözi többek között az
említett rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében
foglalt azon követelmény, amely szerint az Unióban
előállított vagy forgalmazott élelmiszerekről a
fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásnak pontosnak,
világosnak és könnyen érthetőnek kell lennie.
47
E követelményt magát nemcsak a
fogyasztók felfogásában kialakult különbségeket
figyelembe véve, amint arra a jelen ítélet 45. pontja
hivatkozik, hanem a szokásosan tájékozott,
észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos
fogyasztót viszonyítási alapként figyelembe véve
kell értékelni, amint az a Bíróság állandó ítélkezési
gyakorlatából következik (1998. július 16‑i Gut
Springenheide és Tusky ítélet, C‑210/96,
EU:C:1998:369, 31. pont; 2009. szeptember 10‑i
Severi ítélet, C‑446/07, EU:C:2009:530, 61. pont).
48
Márpedig az említett cél és követelmény
megerősíti a jelen ítélet 44. pontjában elfogadott
értelmezést. Az ugyanis, hogy a vitaminokat
következetesen és kizárólagosan „A‑vitamin” vagy
„D‑vitamin” megnevezéssel tüntetik fel az
1169/2011 rendeletben előírt tápértékjelölésben és
az összetevők felsorolásában, alkalmas arra, hogy
pontos, világos és könnyen érthető tájékoztatást
nyújtson a szokásosan tájékozott, észszerűen
figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó
számára.
49
Ezzel
szemben
az,
hogy
a
tápértékjelölésben kizárólag ezeket a neveket
használják, és ezzel párhuzamosan az 1925/2006
rendelet II. mellékletében felsorolt olyan releváns
vitaminvegyületeket, mint a „retinil‑acetát” vagy a
„kolekalciferol”, az összetevők felsorolásában
tüntetik fel, azzal a veszéllyel jár, hogy – tekintettel
arra, hogy a nagyközönség számára a legtöbb ilyen
vitaminvegyület viszonylag bonyolult, és azt nem
igazán ismeri – az ilyen tájékoztatás bonyolultabbá,
inkább technikai jellegűvé, következésképpen pedig
kevésbé világossá és nehezebben érthetővé válik az
átlagos fogyasztó számára.
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50
A fenti megfontolások összességére
tekintettel az előterjesztett kérdésre azt a választ kell
adni, hogy az 1169/2011 rendeletet – különösen a 18.
cikkének (2) bekezdésére figyelemmel – úgy kell
értelmezni, hogy valamely vitamin élelmiszerhez
történő
hozzáadása
esetén
az
élelmiszer
összetevőinek felsorolásában a vitamin nevének
megjelölése mellett nem kell feltüntetni a felhasznált
vitaminvegyületet.
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FÓRUM
Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna –
Dr. Tancsik Annamária
A jogszabályváltozás mint körülményváltozás a
szülői felügyelet gyakorlása megváltoztatásának
feltételrendszerében
Absztrakt
A Ptk. 2022. január 1-jén hatályba lépett módosítása
jelentős változást eredményezett a szülői felügyelet
gyakorlásának bírósági rendezésére vonatkozó
szabályozásban: a közös szülői felügyeletet (és e
körben a váltott gondoskodást) a bíróság nemcsak a
szülők egyetértése esetén, hanem – a gyermek
érdekében – annak hiányában is elrendelheti. Jelen
tanulmány arra a jogalkalmazási kérdésre keresi a
választ, hogy a jogszabályi környezet megváltozása
a szülői felügyelet gyakorlása megváltoztatásának
egyik törvényi feltételeként előírt lényeges
körülményváltozásnak minősül-e, következésképp a
szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása
iránti perben a bíróság elrendelheti-e a közös szülői
felügyeletet valamelyik szülő egyoldalú, pusztán a
jogszabályi környezet megváltozására hivatkozással
előterjesztett kérelmére.
Legislative changes as a change of circumstances
in the context of child custody modification
Abstract
The Civil Code amendment which entered into force
on 1 January 2022 has resulted in a significant
change regarding the regulation on child
arrangement court orders: the court may henceforth
order joint parental custody (including alternating
care) not only in the case of both parents' consent,
but also in the absence thereof, if it serves the best
interest of the child. This study seeks to answer the
question of whether legislative changes qualify as a
significant change of circumstances which the law
prescribes as one of the criteria for a change of
parental custody and, consequently, whether the
court may, in a child custody modification process,
order joint parental custody upon the unilateral


Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna bíró, Kúria. Dr.
Tancsik Annamária bírósági titkár, Kúria. Az írás a
szerzők
álláspontját
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és
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request of either parent, based solely on a change in
the legal context.
Bevezetés
A 20. század folyamán a korábban jellemző
patriarchális
családmodellt
Európa-szerte
fokozatosan
felváltotta
egy,
a
szülők
egyenjogúságán alapuló berendezkedés, amelyben
közös gyermekükkel kapcsolatban a szülőket –
általában a közöttük fennálló párkapcsolat
fennállásának tényétől és formájától függetlenül –
azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek
terhelik, vagyis a szülői felügyeletet – kevés,
törvényben szabályozott kivételtől eltekintve –
közösen gyakorolják, éspedig nemcsak addig, amíg
együtt élnek, hanem a család felbomlása esetén is
mindaddig, amíg a gyermek sorsának ettől eltérő
rendezésére – perben vagy azon kívül – nem kerül
sor.1 Abban azonban, hogy e rendezés során a közös
szülői felügyelet fenntartására csak mindkét szülő
egyetértése esetén vagy esetleg annak hiányában is
sor kerülhet-e, az európai országok családjoga a mai
napig jelentős eltérést mutat, ugyanakkor
általánosságban véve egyre inkább a közös szülői
felügyelet főszabállyá tételének talaján áll:2 a
bíróságnak valamennyi skandináv országban a közös
szülői
felügyelet,3
míg
Franciaországban,
Belgiumban és Svédországban ezen belül is a váltott
gondoskodás4 lehetőségét kell elsődlegesen
vizsgálnia, és ez utóbbit szorgalmazza az Európa
Tanács is.5
A magyar családjog – az egyre erőteljesebben
kirajzolódó európai trend ellenére – egészen a
közelmúltig nem biztosított lehetőséget arra, hogy a
bíróság a külön élő szülőket a közös szülői felügyelet
fenntartására kötelezze akkor, ha azt bármelyikük
ellenzi; ilyen döntést kizárólag a szülők
megállapodása, illetve egyező kérelme alapján
hozhatott. A jogalkotó ugyanis úgy vélte, hogy mivel
a szülői felügyelet együttes gyakorlásának alapja a
gyermek érdekében történő szoros és kölcsönös
együttműködésben való egyetértés, a közös szülői
felügyeletnek a család felbomlását követően való

SZEIBERT Orsolya: A gyermek meghallgatása a
szülői felügyelet rendezésének kérdésében – holland
és skandináv szabályozás és tapasztalatok, Családi
Jog, 2017/4, 38.
4
SZEIBERT Orsolya: Együtt a házasság felbontása
után is? A közös szülői felügyelet és a váltott
elhelyezés európai tendenciái, Családi Jog, 2012/4,
8.
5
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 36.
ülésszakán, 2015. október 2-án elfogadott 2079. sz.
határozat (2015).
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szülők
számára.
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fenntartása eleve kizárt, ha azt az immár külön élő
szülők közül akár csak az egyik is ellenzi.6
A házasságról, a családról és gyámságról szóló 1952.
évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) vonatkozó
szabályainak7 értelmében a közös szülői felügyelet
fenntartásáról szóló határozatot a bíróság – a fenti
jogalkotói koncepciónak megfelelően – csak akkor
hozhatott, ha a felek mindketten ilyen tartalmú ítélet
meghozatalát kívánták vagy ilyen tartalmú perbeli
egyezségük jóváhagyását kérték. Tovább szűkítette
a mozgásteret az a szabály, amelynek értelmében a
gyermek egyik szülőnél való elhelyezésétől ez
esetben sem lehetett eltekinteni: a szülőknek a közös
szülői felügyelet fenntartásáról szóló egyezségükben
egyúttal a gyermek egyik szülőnél való
elhelyezéséről is meg kellett állapodniuk; ennek
hiányában a bíróság ítélettel helyezte el a gyermeket
az egyik szülőnél, és e mellett rendelkezett – a szülők
egybehangzó kérelmére – a közös szülői felügyelet
fenntartásáról. Ez azonban azt eredményezte, hogy a
Csjt. hatálya alatt a közös szülői felügyelet
fennmaradása valójában csak névleges maradt.8
A jelenleg hatályos polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
Negyedik Könyvének (Családjog) szabályozása – az
európai jogfejlődés fentiekben ismertetett irányával
összhangban és a Csjt. rendelkezéseit átvéve – abból
indul ki, hogy a szülői felügyeletet a szülők
főszabályként közösen gyakorolják: a szülői
felügyelet azonos tartalommal – jogokkal és
kötelezettségekkel – illeti meg őket,9 és erre
önmagában sem együttélésük ténye, sem annak
megszűnése nincs jogi kihatással.10
A család felbomlása esetén a jogkövetkezmények –
peren kívüli vagy perben történő – rendezésére
elsődlegesen a szülők jogosultak. Ennek keretében
bármilyen formában (szóban, írásban vagy ráutaló
magatartással) megállapodhatnak a szülői felügyelet
gyakorlásáról és annak tényleges módjáról, azaz
annak a mindennapokban történő konkrét
megvalósulásáról is saját maguk dönthetnek.11
Megállapodásuk egyben az együttműködésük
kereteit is meghatározza: a szülői felügyeletet
továbbra is mindketten közösen gyakorolják, vagy
azt csak egyikük gyakorolja; a gyermek nevelésének
és gondozásának anyagi feltételeit – természetben
vagy pénzben – hogyan biztosítják; a szülő–gyermek
együttlétet, azaz a kapcsolattartást milyen
rendszerességgel és időtartamban határozzák meg. A
kapcsolat megszűnése után ugyanis a szülők
általában szétköltöznek, és a gyermek az egyik szülő
háztartásában marad, aki a mindennapi nevelését és
gondozását ellátja.

A szülők megállapodása tehát a gyermeket érintő
jogvitákban továbbra is meghatározó: a bíróság csak
annak hiányában dönt a szülői felügyelet
gyakorlásáról,12 a gyermektartásdíj mértékéről és
megfizetésének
módjáról,13
valamint
a
kapcsolattartás konkrét szabályozásáról.14 A szülői
felügyelet gyakorlásának bírósági eljárásban való
rendezésénél a Ptk. a Csjt.-től részben eltérő
szabályokat tartalmaz: a közös szülői felügyeletben
való megállapodás esetére nem írja elő a gyermek
valamelyik
szülőnél
való
elhelyezésének
kötelezettségét. A közös szülői felügyelet
fenntartása iránti igény bírósági eljárásban való
érvényesíthetőségének anyagi jogi korlátozását
azonban nem érintette: mivel a bíróság ítéletével
csak az egyik szülőt jogosíthatta fel a szülői
felügyelet gyakorlására,15 a közös szülői felügyelet
fenntartása kizárólag a szülők akarategysége esetén
valósulhatott meg; az egyező akaratnyilatkozat
szükségességét a jogszabály „a szülők közös
kérelmére” fordulattal egyértelműsítette. 16 A szülői
felügyelet közös gyakorlásának egyoldalú kérelemre
alapított bírósági ítéleti elrendelésére tehát a Ptk.
hatálybalépését követően még hosszú évekig nem
volt jogi lehetőség.

Ezt a jogalkotói koncepciót közvetítette a gyermek
elhelyezésével kapcsolatos szempontokról szóló 17.
számú Irányelv II. pontja is, amely szerint a közös
szülői felügyelet gyakorlása csak a szülők közötti
teljes egyetértés, maximális együttműködési készség
esetén lehetséges.
7
Csjt. 72. § (2) bekezdés.
8
MAKAI Katalin: A szülői felügyelet, In: A Ptk.
magyarázata III/VI. Polgári Jog, Családjog (szerk.:
Kőrös András), HVG–ORAC Lap- és Könyvkiadó
Kft., Budapest, 2018, 320.
9
Ptk. 4:147. § (2) bekezdés.
10
Ptk. 4:164. § (1) bekezdés.
11
Ptk. 4:165. § (1) bekezdés.
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I. A szülői felügyelet gyakorlásának bírósági
rendezésére vonatkozó hatályos szabályozás
Az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXII.
törvény 86–88. §-aival a Ptk.-ba beépített, 2022.
január 1-jén hatályba lépett új rendelkezések
jelentősen módosították a szülői felügyelet
gyakorlásának bírósági rendezésére vonatkozó
szabályozást: a 2022. január 1. napja után indult
perekben lehetőség nyílt arra, hogy a bíróság
ítéletével akár az egyik szülő egyoldalú kérelmére, a
másik szülő egyetértésének hiányában is közös
szülői felügyeletet,17 illetve ezen belül váltott
gondoskodást18 rendeljen el.19
A jogszabálymódosítást követően a Ptk. 4:167. § (1)
bekezdésének második mondata kifejezetten
tartalmazza a közös szülői felügyelet elrendelésére
irányuló egyoldalú kérelem előterjeszthetőségét és a
bíróság döntési kötelezettségét, amely utóbbinak
alapja a minden családjogi jogviszonyt átható,
alapelvként is nevesített20 szempont: a kiskorú
gyermek
érdekének
az
adott
jogvitára
konkretizálása.
A szülői felügyelet gyakorlása tárgyában való döntés
során a bíróságnak mérlegelnie kell, hogy a gyermek
testi, szellemi és erkölcsi fejlődése miként
biztosítható a legkedvezőbben,21 a közös szülői
Ptk. 4:167. § (1) bekezdés.
Ptk. 4:217. § (1) bekezdés.
14
Ptk. 4:181. § (1) bekezdés.
15
Ptk. 4:167. § (1) bekezdésének első mondata.
16
Ptk. 4:165. § (2) bekezdés.
17
Ptk. 4:167. § (1) bekezdésének második mondata.
18
A joggyakorlatban régen meghonosodott váltott
gondoskodás elnevezést a Ptk. továbbra sem
használja; a jogintézményt körülírással akként
határozza meg, hogy a szülők a gyermekről
felváltva, azonos időtartamban gondoskodnak.
19
Ptk. 4:167/A. §.
20
Ptk.4:2. §.
21
Ptk. 4:167. § (2) bekezdés.
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felügyelet elrendelésére irányuló egyoldalú kérelem
alapján bizonyítási eljárást kell lefolytatnia arra
vonatkozóan, hogy annak objektív (például
megfelelő lakhatás, a gyermek gondozásának anyagi
biztosítása) és szubjektív (például mindkét szülő
nevelési képessége és készsége, a szülő-gyermek
kapcsolat) feltételei fennállnak-e. Amennyiben
pedig a lefolytatott bizonyítás alapján – a gyermek
érdekére figyelemmel – a közös szülői felügyelet
fenntartását látja indokoltnak, rendelkezhet annak
konkrét megvalósulási módjáról. Ennek keretében –
többek között – váltott gondoskodást is
elrendelhet,22 amely tartalmilag azt jelenti, hogy a
szülők
önállóan
és
elkülönülten,
azonos
időtartamban gondoskodnak a gyermekről. Az ilyen
kérelem esetén hangsúlyosan értékelendő a gyermek
érdeke, vagyis annak bizonyítottsága, hogy
mindennapi
életvitelének,
nevelésének
és
gondozásának
feltételei
mindkét
szülőnél
megfelelően biztosítottak. Amennyiben a bíróság
közös szülői felügyeletről, de nem váltott
gondoskodás elrendelése mellett dönt, szabályoznia
kell a gyermekkel való kapcsolattartást, és döntenie
kell a gyermek tartásáról.23 Mindkét esetben meg
kell határoznia a gyermek lakóhelyét,24 mivel ez
alapozza meg a gyermekkel kapcsolatba kerülő
egészségügyi (például házi gyermekorvos, védőnő)
és nevelési – oktatási intézmények (például óvoda,
általános iskola) valamint a hatóságok (például
gyámhatóság, bíróság) illetékességét. 25
II. A jogszabályi környezet megváltozása
értékelhető-e
a
szülői
felügyelet
újrarendezésének
alapját
képező
körülményváltozásként?
A jogalkalmazás során kérdésként merülhet fel,
hogy a – jogszabálymódosítással egyébként nem
érintett – Ptk. 170. § (1) bekezdésének
alkalmazásában a jogszabályi változás – a szülői
felügyelet gyakorlásának megváltoztatása egyik
törvényi
feltételeként
előírt
–
lényeges
körülményváltozásnak minősül-e, vagyis, ha a szülői
felügyelet gyakorlásának rendezésére 2022. január
1. előtt akként került sor, hogy a szülői felügyeletet
az egyik szülő kizárólagosan gyakorolja, a 2022.
január 1. után megindult szülői felügyelet
gyakorlásának megváltoztatása iránti perben a
bíróság elrendelhet-e közös szülői felügyeletet
valamelyik szülő egyoldalú, pusztán a jogszabályi
környezet
megváltozására
hivatkozással
előterjesztett kérelmére.
A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása
iránti per előzménye a gyermek jogi sorsának ún.
primer rendezése, amely történhet a szülői felügyelet
gyakorlásának rendezése tárgyában a szülők által
peren kívül – szóban, írásban vagy ráutaló
magatartással – megkötött megállapodással, illetve
peres eljárásban ítélettel vagy a szülők egyezségét
jóváhagyó jogerős bírósági végzéssel.
Ptk. 4:167/A. §.
Uo. (1) bekezdés.
24
Uo.
25
Az Új Ptk. Tanácsadó Testület – és vele
egyetértésben a bírói gyakorlat – már a
jogszabálymódosítást megelőző szabályozás hatálya
alatt is akként foglalt állást, hogy a gyermek
lakóhelyét a szülőknek váltott gondoskodásról való
22
23
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A primer rendezés során a legfontosabb
mérlegelendő szempont a kiskorú gyermek érdeke.26
A
szülői
felügyelet
gyakorlásában
való
megállapodás a szülők között a gyermek érdekének
legjobb érvényesülése céljából – esetlegesen
kölcsönös kompromisszumokkal – létrejött
konszenzus, amely a gyermek mindennapjaiban
általában nem hoz jelentős változást: a szülők
megegyezése
alapján
rendszerint
korábban
kialakított életvitele folytatódik. Ezzel szemben a
jogvita perbeli rendezése esetén a bíróság a gyermek
érdekét ítélete meghozatalakor, illetve a szülők
perbeli egyezsége esetén annak jóhagyásakor
kontrollálja: azt mérlegeli, hogy a gyermek testi,
szellemi és erkölcsi fejlődése melyik szülőnél
biztosítható a legkedvezőbben.27 Ez esetben a
gyermek
helyzete
a
jogerős
határozattal
stabilizálódik: ekkor dől el, hogy ki lesz az őt
gondozó
szülő,
ami
számára
akár
környezetváltozással is járhat; ezt követően
megkezdődik mindennapi életvitelének kialakítása
és a különélő szülővel való kapcsolattartása.
A szülői felügyelettel kapcsolatos – peren kívüli
vagy perbeli – megállapodás, illetve ítélet tehát a
gyermek mindennapi életét alapjaiban meghatározó
szülői, illetve bírósági döntés. A gyermek fejlődését,
a szüleivel való hosszútávú érzelmi viszonyát
döntően meghatározza, hogy a szülők a
párkapcsolatuk felszámolása után egymással milyen
viszonyt ápolnak, továbbá képesek és készek-e a
gyermek érdekében egymással együttműködni. A
gyermek érdekének szempontjából pedig egyáltalán
nem közömbös, hogy pusztán a jogszabályi
környezet megváltozása – amely jelen esetben a
szülői felügyelet közös gyakorlása, ezen belül a
váltott gondoskodás egyoldalú kérelemre történő
elrendelésének jogi lehetőségét jelenti – megnyitja-e
a lehetőséget a gyermek rendezett jogi helyzetének
módosítására.
A kérdés megválaszolásához a szülői felügyelet
gyakorlásának
megváltoztatására
vonatkozó
jogszabályi rendelkezések értelmezéséből kell
kiindulni.
Az ún. szekunder rendezéshez, vagyis a szülői
felügyelet
gyakorlásának
bíróság
általi
megváltoztatásához
szükséges
anyagi
jogi
feltételeket a Ptk. 4:170. § (1) bekezdése rögzíti,
amely – a tartás mértékének vagy szolgáltatása
módjának
megváltoztatására
vonatkozó
rendelkezéssel ellentétben28 nem téve különbséget
aszerint, hogy a szülői felügyelet gyakorlásának
rendezésére megállapodással vagy a bíróság
döntésével került-e sor – két konjunktív feltételt
támaszt: egyrészt a primer rendezés alapjául szolgáló
körülmények lényeges módosulását, másrészt azt,
hogy az újrarendezés – a körülményváltozásra
tekintettel – a gyermek érdekében álljon. E két
törvényi feltétel fennállásának bizonyítására a
kötelezettség főszabályként az arra hivatkozó felet

megállapodás esetén is rögzíteniük kell, mivel –
gyermekvédelmi okok miatt is – a gyermeknek csak
egy nyilvántartott lakóhelye lehet, akkor is, ha
ténylegesen két helyen lakik.
26
Ptk. 4:2. § (1) bekezdés és 4:147. § (1) bekezdés.
27
Ptk. 4:167. § (2) bekezdés.
28
Ptk. 4:210. § (1) bekezdés.
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terheli;29
a
feltételek
bizonyítottságának
jogkövetkezménye pedig az, hogy megnyitja a
lehetőséget a szülői felügyelet gyakorlásának
újrarendezésére.
Álláspontunk szerint a fenti jogszabályhely két
okból
is
kizárja
a
jogszabályváltozás
körülményváltozásként való értékelését.
II.1. A körülményváltozás fogalma mint kizáró ok
A Ptk. 4:170. § (1) bekezdésének első mondata
alapján a körülményváltozás fogalma az előzményi
rendezés idején fennállt és a primer rendezés
alapjául szolgáló – azaz a szülők által a
megállapodás megkötésekor figyelembe vett, illetve
a bíróság által a döntése meghozatalakor mérlegelési
körébe vont – tényekben utóbb beállott lényeges
módosulásként definiálható.
A fenti jogszabályhely alapján tehát körülménynek
csak az olyan konkrét, egyedi, a szereplők
életviszonyaira vonatkozó jogilag releváns (és
perbeli rendezés esetén bizonyítást nyert) tény
minősülhet, amelyet az előzményi rendezés során a
döntéshozó – a szülők vagy a bíróság – a szülői
felügyelet
gyakorlása
konkrét
módjának
meghatározásakor mérlegelt.
A fogalommeghatározásnak pedig az aktuális
jogszabályi környezet, illetve az abban időközben
bekövetkezett módosulás nyilvánvalóan nem felel
meg, mivel ez esetben mindössze a jogi keretek
bővüléséről, nem pedig jogilag releváns tények
megváltozásáról van szó.
II.2. A gyermek érdeke mint kizáró ok
A szekunder rendezési perben a bizonyítás két
lépcsőben történik: elsőként a Ptk. 4:170. § (1)
bekezdésében előírt két konjunktív feltétel
fennállását kell bizonyítani, és csak ennek sikere
esetén kerülhet sor a Ptk. 4:167. § (2) bekezdésében
foglalt szempontrendszer szerinti bizonyítás újbóli
lefolytatására, majd az így feltárt új bizonyítékok
egybevetésével30 az érdemi – a megváltoztatás iránti
keresetnek helyt adó vagy azt elutasító – határozat
meghozatalára.
A jogszabályi változás körülményváltozásként
történő értékelésével az első lépcső kiüresedne,
mivel a Ptk. 4:170. § (1) bekezdésében foglalt
feltételek bizonyítása szükségtelenné válna. Ez
esetben
ugyanis
az
első
feltétel
a
jogszabálymódosítás tényével eleve adott lenne, és a
tágabb keretek közötti szabályozás lehetősége
lényegében a második feltétel bizonyítottságát is
megalapozná, mivel – kevés kivétellel –
általánosságban elmondható, hogy a gyermek érdeke
akkor valósul meg a legideálisabban, ha a szülei a
nevelésében és gondozásában mindketten aktívan,
egyenjogúan vesznek részt. Mindez pedig ahhoz
vezetne, hogy a fél, amennyiben a gyermek
érdekében álló lényeges körülményváltozásként
kizárólag a jogszabályi környezet megváltozására
hivatkozik, mentesülne a Ptk. 4:170. § (1)
bekezdésében
foglalt
konjunktív
feltételek
bizonyításának kötelezettsége alól, és a bíróságnak
kizárólag a Ptk. 4:167. § (2) bekezdésében foglalt

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Pp.) 275. §.
29

szempontok szerinti bizonyítási eljárást kellene
lefolytatnia.
Ez az értelmezés a gyermek érdekének elsődleges
szempontként történő figyelembevételére irányuló
kötelezettséggel sem lenne összeegyeztethető. A
gyermek érdeke ugyanis – mint alapelvi szinten
rögzített általános szempont és mint a szülői
felügyelet gyakorlása megváltoztatásának egyik
törvényi feltétele – mindig csak az adott ügy egyedi
körülményeire
vetítve
konkretizálható.
Következésképp az, hogy a gyermek sorsának
újrarendezése – és e körben a közös szülői felügyelet
elrendelése – ténylegesen a gyermek érdekében álle, ugyancsak az adott ügy konkrét peradatai alapján
dönthető el. A gyermek érdeke tehát nem az
újrarendezés lehetőségének általános és automatikus
megnyitásával juttatható érvényre, hanem azt a –
már bizonyított konkrét körülményváltozás alapján
lefolytatott további bizonyítást követő – döntés
meghozatala során kell mérlegelni.
Összegzés
Mindezekre figyelemmel – álláspontunk szerint – az
önmagában és kizárólag a jogszabályi környezet
megváltozására
hivatkozással
előterjesztett
egyoldalú kérelem alapján a bíróságnak nincs
lehetősége a szülői felügyelet gyakorlásának
megváltoztatására és e körben közös szülői
felügyelet elrendelésére. A jogszabályi környezet
megváltozása ugyanis nem tekinthető a Ptk. 4:170. §
(1)
bekezdésében
foglalt
lényeges
körülményváltozásnak: egy ezzel ellentétes
értelmezés
egyrészt
a
körülményváltozás
törvényszövegből levezethető definíciója alapján
nem igazolható, másrészt a Pp. 4:170. § (1)
bekezdése kiüresedéséhez vezetne, ami nem
szolgálná a gyermek érdekét.
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Az önálló zálogjog átruházása esetén a
zálogjogosultat a biztosított szerződéssel
kapcsolatban megillető jogok
Absztrakt
Az utóbbi időben több olyan ügy jelent meg,
amelyekben a kölcsönszerződést megkötő bank
jogutód nélküli megszűnését követően a fogyasztó
eredményes keresetet terjesztett elő a refinanszírozó
bankkal szemben az önálló zálogjog alapításának
indokául
szolgáló
kölcsönszerződés
érvénytelenségének megállapítása és az önálló
zálogjog törlése iránt. A refinanszírozó bankok
általában kétfelé keresik a kiutat: vagy maguknak
vindikálják a jogot az érvénytelenség további
jogkövetkezményeinek alkalmazása iránti kereset
előterjesztésére, vagy az adós kifogásolási jogát
vitatják. Bár a Kúria legújabb joggyakorlatát éri
kritika amiatt, hogy mindkét lehetőséget elutasította,
a zálogjogosult igényérvényesítését valójában nem
zárta ki, csak a felek közti érdekegyensúly
fenntartásához szükséges mértékben szorította
keretek közé.
The rights of the mortgagee in connection with
the insured contract in the event of the transfer
of an independent mortgage
Abstract
Several cases have arisen in which, following the
dissolution of the bank concluding the loan without
a legal successor, the consumer has brought a
successful action against the refinancing bank for
declaring the loan agreement serving as the basis for
the establishment of an independent mortgage.
Refinancing banks usually seek a way out in two
directions, either vindicating the right to bring an
action for further legal consequences of invalidity or
disputing the debtor's right to object. The case-law
of the Curia, rejecting both options, did not exclude
the enforcement of the claim, but limited it to the
necessary extent.
Bevezetés
A jogszabályok alapvetően arra szolgálnak, hogy a
tipikus tényállásokra adjanak magatartási szabályt.
A jogalkotó a szabályok megalkotásakor egy
gyakran előforduló tényállást vesz figyelembe,
annak minden vonatkozását igyekszik számításba
venni, amikor a szabályozás tárgyát meghatározza.
A szabályok megalkotásakor azonban már igyekszik
elszakadni a konkrét tényállástól, és úgy
megfogalmazni azokat, hogy más, lényegében
hasonló tényállásokra is alkalmazhatók legyenek.
Így épül ki a jogrendszer, amely az egyedi
tényállásokra – amelyek bizonyos szempontból
hasonlóak,
más
szempontból
különböznek
egymástól –, egyszerre rendel azonos és eltérő
szabályokat alkalmazni. E szabályok együttes
alkalmazása néha a jogalkotó által előre nem látható
A szerző PhD főtanácsadó, Kúria. Az írás a szerző
álláspontját tartalmazza és nem értelmezhető az őt
foglalkoztató intézmény állásfoglalásaként.
*

eredményre vezet: ezek a jogrendszernek azok a
homályos zugai, amelyekre a jogalkotó a szabály
alkotásakor talán nem is gondolt, és a helyes
jogértelmezés a jogalkalmazók – elsősorban a
bíróság – iránymutatását igényli.
Nincs
ez
másként
az
önálló
zálogjog
jogintézményével sem, amely a magyar magánjog
különös alkotása: a zálogjog olyan alfaja, amely
körül sok a félreértés, talán nem is úgy és arra
használjuk, amire való, ugyanakkor a hazai banki
refinanszírozás
és
jelzáloghitelezés
nélkülözhetetlenné vált eszköze, amely 1996 és 2013
között vált ismertté, aztán rövid időre eltűnt a jogi
szabályozásból, hogy aztán a banki szféra és a
magánjogászok visszaköveteljék. Az önálló
zálogjog alapján létrejövő jogviszony alapvető
jellemzőit tekintve különbözik a hagyományos
zálogjogviszonytól, amennyiben a biztosított
követelés és zálogkövetelés jogosultja elválhat
egymástól. Ez teszi lehetővé, hogy a banki
refinanszírozás eszköze legyen, ugyanakkor ez veti
fel azokat a kérdéseket, amelyek a közönséges
zálogjog esetén nem vagy egészen másként
merülnek fel.
Egy szerződéses jogviszonyban a követelés
jogosultja eredendően az egyik szerződő fél, ha
pedig e szerződéses jogviszonyban a követelés
tekintetében jogutódlásra kerül sor, akkor két eset
lehetséges: az új jogosult vagy megszerzi a
szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi
jogot és kötelezettséget (szerződésátruházás vagy
ezzel egy tekintet alá eső jogutódlás esetén) és így a
szerződéses jogviszony alanyává válik, mintegy
szerződő félnek tekintendő,1 vagy kizárólag a jogot,
illetve a követelést szerzi meg (engedményezés és
jogátruházás esetén), és akkor nem válik a
szerződéses jogviszony alanyává.2 Az önálló
zálogjog átruházása esetén azonban a zálogjogosult
még csak a biztosított követelést sem szerzi meg,
csak a zálogkövetelést (tehát a zálogtárgyból a
zálogjog alapján kielégíthető összegre vonatkozó
követelést), vagyis az önálló zálogjog alapításának
alapjául
szolgáló
szerződéses
jogviszony
szempontjából az önálló zálogjog későbbi
megszerzője harmadik személynek minősül, aki e
szerződéssel kapcsolatban semmilyen jogot nem
gyakorolhat.
Ez mindaddig nem okoz gondot, amíg van olyan
jogalany, aki a szóban forgó szerződéses jogviszony
alapján jogosult és az önálló zálogjog átszállását
eredményező jogviszonyból fakadó jogszavatosság
rendjén köteles megtenni azokat az intézkedéseket,
amelyek az önálló zálogjog jogosultja törvényes
érdekeinek védelméhez szükségesek. A gondot az
okozza, ha az alapjogviszonyból fakadó kifogások
elhárításához az önálló zálogjog jogosultja nem
rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek az
alapjogviszony
alanyának
számító
első
zálogjogosultat
megillető
védelemmel
egyenértékűek, ugyanakkor jogszavatossági igényét
sem tudja érvényesíteni.
A joggyakorlatban az utóbbi időben elég sok olyan
ügy jelent meg, ahol a refinanszírozó bank azzal
szembesült, hogy a kölcsönszerződést megkötő bank
már jogutód nélkül megszűnt, amikor a fogyasztó
Vö. 7/2021 PJE határozat.
Lásd: K-GJ-2022-22.
határozatot.
1
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eredményes keresetet terjesztett elő vele szemben az
önálló zálogjog alapításának indokául szolgáló
kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása
és ennek alapján az önálló zálogjog törlése iránt. A
refinanszírozó bank ebben a helyzetben kétfelé
keresi a kiutat: vagy magának vindikálja a jogot az
érvénytelenség további jogkövetkezményeinek
alkalmazása iránti kereset előterjesztésére, vagy az
adós kifogásolási jogát vitatja, állítva, hogy vele
szemben a szerződés érvénytelensége nem
érvényesíthető; a Kúria legfrissebb joggyakorlatából
azonban úgy tűnik, egyik úton sem ér célba.
I. Az önálló zálogjogról általában
I. 1. Az önálló zálogjog előzményei: a telekadósság
a Jt.-ben
Az önálló zálogjog intézményét a jogalkotó – az azt
beiktató 1996. évi XXVI. törvény általános
indokolásából kitűnően – a jelzálogról szóló 1927.
évi XXXV. törvénycikkben (a továbbiakban: Jt.)
szabályozott telekadósság mintájára alkotta meg. A
Jt. 81. §-a szerint „jelzálogjogot akként is lehetett
alapítani, hogy az az ingatlant személyes követelés
nélkül terhelje úgy, hogy a jogosult meghatározott
összeg erejéig csak a jelzálogból kereshet kielégítést
(telekadósság)”. A telekadósság tehát a jelzálogjog
egyik alfaja volt, amelyre a közönséges jelzálogjog
szabályait kellett alkalmazni, amennyiben abból,
hogy a telekadósságnak személyes követelés nem
előfeltétele, más nem következett.
A telekadósság tőkeösszegén felül kamat és más
mellékszolgáltatás is bejegyezhető volt a
telekkönyvbe.3 Ennek a jelentőségét az adta, hogy az
akkor hatályos szabályok szerint a jelzálog tárgya
kizárólag a követelés bejegyzett összegének, a
bejegyzett kamatnak és mellékszolgáltatásnak, a
követelés törvényes kamatának, a jelzálogos
követelés felmondásával járó költségnek és a
követelésnek a jelzálogból való kielégítésével járó
per- és végrehajtási költségnek szolgált fedezetül,4
vagyis a be nem jegyzett kamatra és
mellékszolgáltatásra vonatkozó követelés a
törvényes kamatot meghaladó részében nem volt
kielégíthető a zálogtárgyból.
Fontos jellemzője volt a telekadósságnak, hogy a
tőketartozás lejártához, vagyis a kielégítési jog
megnyíltához a zálogkötelezett („tulajdonos”) vagy
a zálogjogosult („hitelező”) felmondására volt
szükség; a felmondási idő egy év volt.5 Ez a szabály
diszpozitív volt, így a felek ettől eltérően is
Jt. 82. § 2. bekezdés.
Vö.: Jt. 23. §.
5
Jt. 83. § 1. bekezdés.
6
Uo. 2. bekezdés.
7
Jt. 85. §.
8
Jt. 8. §.
9
NIZSALOVSZKY Endre: A telekadósság fogalma és
tartalma. A felek egymásközti viszonya, In: A
magyar magánjog V. – Dologi jog (szerk.: Szladits
Károly), Grill, Budapest, 1942, 91. § IV., 665.
10
1959. évi IV. törvény (továbbiakban: régi Ptk.),
269. § (1) bekezdés.
11
Ezt támasztja alá az önálló zálogjogot megalapító
törvény javaslatának miniszteri indokolása is:
„Szükségesnek mutatkozik hangsúlyozni két elemet;
részint azt, hogy a zálogjog vagy fennálló
3
4
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megállapodhattak, tehát a felmondást felmondási
indokokhoz köthették, hosszabb vagy rövidebb
felmondási időt szabhattak meg, vagy a felmondás
lehetőségét is kizárhatták, de a zálogkötelezett
felmondási jogát érvényesen legfeljebb 32 évre
zárhatták ki.6
Témánk szempontjából is fontos szabály volt, hogy
a zálogkötelezett („a jelzálog tulajdonosa”) az alapul
fekvő viszonyból eredő jogokat csak a közvetlen
szerző ellen vagy ennek oly jogutóda ellen
érvényesíthette, aki a telekadósság szerzésekor az
alapul fekvő jogviszonyt ismerte, vagy akinek
szerzése ingyenes volt.7
A Jt. kifejezetten nem rendelkezett a telekadósság
átruházásáról; noha a közönséges zálogjog
tekintetében kimondta, hogy a jelzálogjogot csak a
követeléssel együtt lehet átruházni, és követelés
átruházásával a jelzálogjog is átszáll az új
hitelezőre;8 a jogirodalom azonban egyértelműen
átruházható jognak tekintette.9
I.2. Az önálló zálogjog a régi Ptk.-ban
Az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.)
– 1996. május 1-jei hatállyal beiktatott – 269. §-a
szabályozta az önálló zálogjog intézményét. E
szabályozás szerint „Zálogjog az alapul szolgáló
követelés nélkül vagy annak megszüntetésével is
alapítható. A zálogjogosult ebben az esetben − a
zálogszerződésben meghatározott összeg erejéig −
kizárólag a zálogjoggal terhelt zálogtárgyból
kereshet kielégítést.”10 Az önálló zálogjog tehát
elvben akár kézizálogként is alapítható volt,
szemben a telekadósággal, amely kifejezetten az
ingatlant terhelő jelzálogjog egyik alfaja volt. A
másik, amit ki kell emelnünk, hogy az önállóság és a
(személyes) kötelezettség hiánya eredetileg arra
utalt, hogy (a továbbiakban) a zálogkötelezett a
zálogjogosulttal szemben kizárólag a zálogtárggyal
felelt, más vagyonával nem.
Ennek a jelentőségét az adja, hogy az önálló zálogjog
eredetileg magában foglalta az „elsétálás jogát”,
vagyis azt a jogot, hogy az adós a zálogtárgy
elvesztése árán szabaduljon a kötelemből, hiszen az
eredeti szabályozási koncepció abból indult ki, hogy
az önálló zálogjog esetén nincs más követelés (vagy
nem is volt, vagy a zálogjog alapításával megszűnt),
csak a zálogkövetelés, így a zálogjog követeléstől
független átruházhatósága, ezzel együtt a
„biztosított” követelés és a zálogkövetelés jogosultja
személyének elválása fel sem merülhetett. 11

követelésen alapszik, azaz nem a követeléstől
függetlenül keletkezik, vagy már megalapítását
tekintve is teljességgel önálló; részint pedig azt,
hogy a zálogszerződés létrejöttével a zálogjog
mindig személyes követelés nélkül terheli a
zálogtárgyat. A járulékosság megszűnése vonja
maga után azt, hogy a zálogjogosult kielégítési
jogának megnyílta a járulékos zálogjogra vonatkozó
szabályozástól eltérő rendezést igényel, tekintettel
arra, hogy egyik esetben sem áll a zálogjog mögött
követelés, […]”. Más kérdés, hogy a banki gyakorlat
az önálló zálogjogot egy fiduciárius jellegű,
absztrakt biztosítékként kezdte használni, ahol az
önálló zálogjog egy létező, független követelés
biztosítékaként funkcionált, de attól függetlenül is
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A törvényjavaslat indokolása szerint is ezzel függött
össze, hogy az önálló zálogjog alapján a kielégítési
jog megnyíltához – a telekadóssághoz hasonlóan – a
zálogkötelezett vagy a zálogjogosult felmondása
volt szükséges, a felmondás ideje azonban már csak
6 hónap volt; a szabályozás itt is diszpozitív volt.12
A felmondás kizárására vonatkozó kifejezett
szabályt viszont a régi Ptk. nem tartalmazott.13
Az önálló zálogjoggal való visszaéléseket volt
hivatott megelőzni az a szabály, amely megengedte,
hogy az önálló zálogjog alapítására okot adó
jogviszonyból eredő kifogásokat – szűk körben – a
további szerzőkkel szemben is felhozzák. E szerint a
zálogkötelezett – az önálló zálogjog átszállása esetén
– a zálogjog megszerzőjével szemben a zálogjog
alapjául szolgáló követelésből származó kifogásait
akkor érvényesíthette, ha a zálogjog megszerzője
rosszhiszemű volt, vagy reá nézve a szerzésből
ingyenes előny származott.14 Ez a szabály nagyban
hasonló volt a Jt. szabályához, bár az ingyenes előny
és az ingyenes szerzés éppúgy nem azonosíthatók,
mint az alapul fekvő jogviszony ismerete és az e
tekintetben megnyilvánuló rosszhiszeműség (ami
magában foglalja az elvárható ismereteket is), vagyis
a Ptk. szélesebb körben biztosította a kifogások
előterjesztésének a jogát a zálogkötelezett részére.
Ezt a szabályozást 2001. szeptember 1-jei hatállyal
módosította, részben pontosította és kiegészítette a
zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás
módosításáról szóló 2000. évi CXXXVII. törvény.
Ez a módosítás mondta ki kifejezetten, hogy az
önálló zálogjog átruházható, és a kifogásolási jog
szabályait is módosította: a zálogkötelezett „az
önálló zálogjog alapjául szolgáló jogviszonyból
eredő” jogait és kifogásait érvényesíthette olyan
további szerzővel szemben, aki az önálló zálogjogot
ingyenesen szerezte, vagy a szerzéskor az annak
alapjául szolgáló jogviszonyt ismerte (a közvetlen
szerzővel szemben ez a korlátozás nem érvényesült).
Ez a módosítás tehát a Jt. szabályát hozta vissza a
hatályos jogba.
A módosító törvény tervezetének miniszteri
indokolása szerint: „Szükségessé vált […] annak
kifejezett kimondása, hogy az önálló zálogjog
átruházható, mert önmagában a Ptk. – jelenleg
hatályos – 269. §-ának (3) bekezdéséből […] ez nem
következik. […] Tény az is, hogy a Ptk. 269. §-ának
(3) bekezdésében szereplő »a zálogjog alapjául
szolgáló követelésből származó kifogásait«
szövegrész pontatlan, ezért az önálló zálogjog
szabályozása során ezt a megfogalmazást is
szabatossá kell tenni. Az önálló zálogjog
szabályozása körében a Ptk. 269. §-ának a törvény
szerint módosított (3) bekezdése a tézisben
foglaltakkal összhangban kifejezetten is kimondja,
hogy az önálló zálogjog átruházható, ezáltal a
vonatkozó szabályozás kétségtelenül egyértelműbbé
válhat, akárcsak e bekezdésnek az a része, amely a
kifogások érvényesíthetősége körében teszi a

jelenleginél nemcsak szabatosabbá, de – a pozitív
módon történő megfogalmazás eredményeként −
érthetőbbé is a rendelkezés (és ebből következően az
egész intézmény) lényegét.” A módosítást
szükségessé tette az is, hogy a pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény
– a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló
1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.)
szabályainak módosítása révén – kiterjesztette a
jelzálog-hitelintézet tevékenységét az ingatlanon
alapított jelzálogjog fedezetével nyújtott hitelek
mellett az ingatlanon alapított önálló zálogjog
fedezetével történő hitelnyújtásra is.

átruházható volt; a későbbi jogalkotás ezen a
nyomvonalon haladt aztán tovább.
12
Régi Ptk. 269. § (2) bekezdés.
13
De itt is alkalmazandó volt az a joggyakorlatban
kialakult szabály, hogy a tartós jogviszonyokban a
felmondás joga nem zárható ki.
14
Régi Ptk. 269. § (3) bekezdés.
15
A különvált zálogjogról lásd bővebben: POMEISL
András: A zálogjog, In: Polgári jog IV/VI. – Dologi

jog, (szerk.: Wellmann György), HVG–ORAC Lapés Könyvkiadó Kft., Budapest, 2021, 252−258.
16
Ptk. 5:100. § (1), (4) bekezdés.
17
Uo. (3) bekezdés.
18
Uo.
19
Uo. (6) bekezdés.
20
Uo. (4) bekezdés.
21
Uo. (5) bekezdés.

I.3. Az önálló zálogjog a Ptk.-ban
A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
eredetileg nem ismerte az önálló zálogjogot; helyette
a különvált zálogjog intézményét alkotta meg, amely
a zálogjog fiduciárius jellegű egyszeri átruházását
tette lehetővé.15 Az önálló zálogjog intézményét −
2016. október 1-jei hatállyal – a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
módosításáról szóló 2016. évi LXXVII. törvény 11.
§-a hozta vissza a magyar magánjogba. Helyesebb
lenne
azonban
inkább
a
jogintézmény
újjáalkotásáról beszélni, minthogy a Ptk. által
szabályozott önálló zálogjog számos lényegi ponton
eltér a régi Ptk.-ban szereplő önálló zálogjogtól.
Az önálló zálogjog a hatályos szabályozás szerint
egy meghatározott körben a biztosított követeléstől
függetlenül
átruházható,
ingatlant
terhelő,
keretbiztosítéki jellegű jelzálogjog.16 Az önálló
zálogjog esetén a kielégítési jog gyakorlásának
feltételeit az ún. biztosítéki szerződés határozza
meg,17 amelyben e mellett fel kell tüntetni a zálogjog
biztosítéki célját,18 vagyis meg kell jelölni a
biztosított követelést. Ennek jelentőségét az adja,
hogy a zálogkötelezett az önálló zálogjog
mindenkori jogosultjával szemben hivatkozhat
azokra a kifogásokra is, amelyek a biztosítéki
szerződésben meghatározott követelés kötelezettjét
megilletik.19
Az önálló zálogjog jogosultját védő szabály, hogy az
önálló zálogjog átruházásával az önálló zálogjogot
megszerző fél a biztosítéki szerződésben − az
átruházás mértékének megfelelően − az átruházó
helyébe lép.20 Bár a kielégítési jog gyakorlásának
feltételeit a biztosítéki szerződésben kell
meghatározni, a törvény diszpozitív szabályai szerint
ahhoz bármely fél általi írásbeli felmondás
szükséges; a felmondási idő hat hónap.21
Különleges szabályok vonatkoznak az önálló
zálogjog megszűnésére is: arra csak akkor kerülhet
sor, ha azt az ingatlan-nyilvántartásból törlik. Ha
ugyanis a biztosítéki szerződés nem jött létre, az
önálló zálogjog létesítésének a biztosítéki
szerződésben megjelölt célja véglegesen meghiúsult,
vagy a biztosítéki szerződés, illetve a biztosítéki

Fórum
szerződés szerint a zálogtárgyból kielégíthető
követelés – ideértve a megtérítési követelést is –
megszűnt, továbbá, ha a biztosítéki szerződésbe
foglalt más, az önálló zálogjog megszűnését
eredményező ok vagy feltétel bekövetkezett, ez
önmagában nem eredményezi a zálogjog
megszűnését, ellenben a zálogjogosult a
zálogkötelezett írásbeli felszólítására köteles
hozzájárulni ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásba
az önálló zálogjog jogosultjaként a zálogkötelezettet
vagy az általa megjelölt pénzügyi intézményt
jegyezzék be, vagy az önálló zálogjogot töröljék az
ingatlan-nyilvántartásból.22
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Láthattuk, hogy a telekadósság, és kezdetben az
önálló zálogjog feltételezte, hogy nincs a
zálogjogosult és a zálogkötelezett között másik
jogviszony. A Jt. 85. §-ában, illetve a régi Ptk. 269.
§ (3) bekezdésében foglalt kifogás tehát valójában
arra vonatkozott, hogy a telekadósság/önálló
zálogjog alapítása érvénytelen, tipikusan azért, mert
annak hiányzik az érvényes causája. Eredetileg fel
sem merült, hogy ez utóbbi esetben az
érvénytelenség orvosolható lenne, egyrészt, mert az
érvényessé nyilvánítás lehetőségét a magyar jog
1978. március 1-je előtt nem ismerte, másrészt a
kifogásolási jog éppen a jogintézménnyel való
visszaéléseket (tehát a bírósági úton nem
érvényesíthető vagy érvénytelen követelések
zálogjoggal biztosítását) volt hivatott megelőzni.
Míg a Ptk. szabályozása feltételezi az önálló
zálogjog által biztosított követelés fennálltát (a
biztosítéki szerződésben ezt meg kell jelölni, és
ennek megszűnése alapot adhat az önálló zálogjog
törlésére), és a zálogkötelezett az önálló zálogjog
jogosultjával
szemben
mindazon
kifogást
felhozhatja, amelyek a biztosított követelés
kötelezettjét megilletik, így a hatályos jog szerint
zálogjog önállóan átruházható, járulékos jellegű
zálogjognak tekinthető, addig a régi Ptk.
gyakorlatában a Kúria több eseti határozatában is
hangsúlyozta az önálló zálogjog nem járulékos
jellegét és a zálogkövetelés függetlenségét a
biztosított követeléstől.
Ahogyan arra a Kúria rámutatott, „[a]z önálló
zálogjog e szerint nem biztosítéki célú értékjog,
hanem végleges vagyoni juttatásnak minősülő
puszta dologi adósság, amely alapítható ingyenesen
(ajándékként) vagy valamely fennálló követelés
megszüntetésével, annak teljesítéseként is. Nem
zárja ki azonban a rPtk. 269. §-a az önálló zálogjog
biztosítéki célú alkalmazását sem, […]. A rPtk. 200.
§ (1) bekezdése alapján kialakult joggyakorlatnak
megfelelően a felek – ha ez nem ütközik jogszabályi
rendelkezésbe – a kölcsönszerződésüket más, önálló
szerződéssel is biztosíthatták. Ilyen szerződés
lehetett adásvétel, opció vagy akár az önálló

zálogjog is és közös ez esetekben az, hogy a
biztosítéki szerződésnek nincs járulékos jellege,
annak jogi sorsa nem függ a biztosított követelés jogi
sorsától, így például a biztosított kölcsönszerződés
érvénytelensége még nem vonja maga után az önálló
biztosítéki szerződés érvénytelenségét. Az önálló
zálogjogot
alapító
zálogszerződés
ennek
megfelelően a megkötésekor fennálló, benne rejlő ok
miatt
lehet
csak
érvénytelen.
(Kúria
Pfv.VI.21.660/2016/7.,
Pfv.VI.21.076/2019/5.
számú ítélet.)”23
A Kúria gyakorlata tehát hangsúlyozta: „az önálló
zálogjog […] biztosítékként kiköthető, azonban
ebben az esetben sem járulékos jellegű: az sem
szükséges, hogy egy alapügylethez kapcsolódjon, de
ha mégis kötelmi jogviszony áll mögötte, közömbös,
hogy az önálló zálogjog alapítását ennek a
biztosítására szánták-e. […] Az önálló zálogjog
alapítása szempontjából a követelés léte vagy
nemléte közömbös, mert akár létezik követelés, akár
nem, ez a zálogjog csak úgy alapítható, hogy az a
zálogtárgyat személyes követelés nélkül (vagyis:
személyes kötelezettségre tekintet nélkül) terhelje.
Lehetséges tehát, hogy a zálogkötelezettel szemben
személyes követelés is érvényesíthető, vagy a
zálogkötelezett valamely más személlyel szembeni
személyes követelésre tekintettel vállalta a
zálogkötelezettséget, mindennek azonban a zálogjog
létére, jogi sorsára nincsen – nem lehet – kihatása,
mert az önálló zálogjog a zálogtárgyat ettől a
követeléstől függetlenül fogja terhelni.”24
A Kúria a járulékosság hiányából vezette le nemcsak
az önálló zálogjog átruházhatóságát, hanem a
kifogáskorlátozást is: „éppen az önállóságából ered
az önálló zálogjog megszerzőjével szemben egyfajta
korlátozás: a zálogkötelezett ugyanis jogait és
kifogásait kizárólag az önálló zálogjog közvetlen
megszerzőjével (eredeti jogosultjával) szemben
vagy olyan jogutódjával szemben érvényesítheti, aki
az önálló zálogjogot ingyenesen szerezte vagy a
szerzéskor az annak alapjául szolgáló jogviszonyt
ismerte (régi Ptk. 269. § (3) bekezdés). […] Az
önálló zálogjog absztrakt jogviszony, hiszen a
feleknek nem kell feltárniuk a kötelezettségvállalás
jogcímét, és mivel absztrakt jogviszony, a mögötte
esetleg meghúzódó alapügylet nem jut komoly
jelentőséghez, azt már az önálló zálogjogot létesítő
felek maguk is – praktikus okokból – elkülönítik,
eltávolítják az önálló zálogjogtól. Ebből pedig az
következik, hogy az önálló zálogjog mögött
meghúzódó
alapügylet
[…]
létrejöttét,
érvényességét nem vitathatja az önálló zálogjog
kötelezettje […] abban a perben, melyet az önálló
zálogjog megszerzőjének jogutóda […] ellen indított
azon cél elérése érdekében, hogy az önálló
zálogjogon alapuló végrehajtás megszüntetését
elérje; tekintettel arra is, hogy az önálló zálogjog
megszerzője […] a jogosultságát refinanszírozás
kapcsán – tehát nem ingyenesen – szerezte és a
kölcsönszerződés megkötésében nem vett részt.”25
A kifogásolási jog biztosításának indokaként a Kúria
több érvet is felhozott. Egyik határozatában úgy
foglalt állást, hogy: „[a]z önálló zálogjog

Uo. (8) bekezdés.
A Kúria Pfv.VI.20.439/2019/12. számú
határozata, [28]–[29].
24
A Kúria Pfv.I.21.934/2016/5. számú határozata,
[10]. Megjegyzendő, hogy bár a 2/2021. PJE

határozat értelmében e határozat nem hivatkozható
kötelező erejű határozatként, de ezt az érvelést a
jogegységi határozatban foglalt álláspont nem érinti.
25
A Kúria Pfv.I.21.934/2016/5. számú határozata,
[11], [13].

II.
Az
önálló
zálogjog
megszerzője
igényérvényesítésének
korlátai
a
zálogkötelezettel szemben
II.1. A kifogáskorlátozás terjedelme

22
23
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alapításához vezető körülmények Ptk. 269. § (3)
bekezdésben engedett vizsgálata csak annyiban töri
át az önálló zálogjognak az alapjogviszonytól való
függetlenségét, hogy az adóssal szemben ne
történjen kétszeres igényérvényesítés, azaz az önálló
zálogjog érvényesítése az alapítás biztosítéki
céljával összhangban történjen. A perben fel sem
merült a zálogjog érvényesítése kapcsán a személyi
és egyben dologi kötelezett alperes – elszámolási
igényt megalapozó – »túlteljesítése«”.26
Egy másik határozat további szempontokra mutat rá:
bár „az önálló zálogjogot a biztosítéki célú alapítás
sem teszi tehát járulékos jellegűvé, azonban csak
bizonyos korlátok között lesz érvényesíthető. A
zálogjogosult kielégítési jogát ez esetben a felek
szerződéses megállapodása korlátozza azzal, hogy
összekapcsolja a biztosított követelést a zálogjoggal.
A zálogjogosult a zálogszerződésből eredő jogait
tehát csak a biztosított követelés érvényesítése
érdekében – annak erejéig – elszámolási
kötelezettség mellett gyakorolhatja. […] Ez a
korlátozás azonban, mivel a felek relatív hatályú
kötelmi megállapodásán alapul, csak a zálogjog
közvetlen megszerzőjére (eredeti zálogjogosult) hat
ki, továbbá a rPtk. 269. § (3) bekezdésének kifejezett
rendelkezése alapján a zálogjog közvetlen
megszerzőjének olyan jogutódjára, aki az önálló
zálogjogot ingyenesen szerezte, vagy a szerzéskor az
annak alapjául szolgáló jogviszonyt ismerte. Velük
szemben tehát a zálogkötelezett az önálló zálogjog
alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogait és
kifogásait érvényesítheti, azaz hivatkozhat arra
például, hogy a zálogjog alapjául szolgáló
jogviszony érvénytelen és ezen okból, vagy a
biztosítéki szerződés kötelezettjének teljesítésére
tekintettel, az abból eredő tartozás megszűnt vagy
kevesebb, mint a zálogszerződés szerint a
zálogtárgyból kielégíthető követelés.” 27
Ezt az érvelést megerősítve a Kúria kifejezetten is
rámutatott: „[a]z önálló zálogjog eszerint ún. puszta
dologi adósság: a zálogjogosult a zálogszerződésben
meghatározott összeg erejéig kereshet kielégítést a
zálogtárgyból. Előfordulhat például, hogy az önálló
zálogjogot ingyenesen (ajándékként) vagy valamely
fennálló követelés megszüntetésével, annak
teljesítéseként alapítják. […] Az rPtk. 269. §-a
ugyanakkor nem zárja ki az önálló zálogjog
biztosítéki célú alkalmazását sem. […] Az önálló
zálogjog biztosítéki célú alapítása fiduciárius ügylet:
a zálogjogosult kielégítési jogát ebben az esetben a
felek megállapodása korlátozza. [A felek kötelmi

hatályú megállapodását az rPtk. 269. § (3) bekezdése
korlátozott dologi hatállyal ruházza fel.] Míg a
járulékos zálogjog esetében a törvényi járulékosság
intézménye teremti meg a kapcsolatot a zálogjog és
a biztosított követelés között, addig a biztosítéki célú
önálló zálogjog esetében a felek megállapodása
(egyfajta szerződéses járulékosság) kapcsolja össze
a zálogjogot és a biztosított követelést.”28
A Kúria a biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog
esetén a zálogkötelezett jogainak a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 269. §
(3) bekezdése alapján történő érvényesítéséről szóló
2/2021. Polgári jogegységi határozatában – eltérve a
Pfv.I.21.934/2016/5. és Pfv.VI.21.076/2019/5.
számú határozatban foglaltaktól – úgy foglalt állást,
hogy a biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog
esetén azt, ha a zálogjog közvetlen megszerzőjének
jogutódja a zálogjog megszerzésekor legalább arról
tudott, hogy az önálló zálogjogot egy másik
jogviszonyra tekintettel, annak biztosítékaként
alapították, úgy kell tekinteni, hogy az alapul
szolgáló jogviszonyt ismerte.
A jogegységi határozat indokolása – elismerve a
biztosítéki céllal kikötött zálogjog fiduciárius
jellegét – rámutatott: „az rPtk. 269. § (3)
bekezdésének helyes értelme szerint akkor
állapítható meg, hogy ismerte az alapul szolgáló
jogviszonyt, ha ténylegesen megismerte az
alapjogviszony konkrét, az önálló zálogjog
érvényesíthetőségére kiható tartalmát, vagy
elvárható volt tőle, hogy ebben a körben az
alapügyletet megismerje. Ha a jogutód tudott arról,
hogy az önálló zálogjogot valamely más szerződés,
például kölcsönszerződés biztosítékául alapították,
tehát a zálogjog megszerzésekor legalább az alapul
szolgáló jogviszony létéről tudomása volt, akkor −
az rPtk. 4. § (4) bekezdésére figyelemmel −
elvárható volt tőle, hogy tájékozódjon az alapügylet
tartalmáról,
annak
az
önálló
zálogjog
érvényesíthetőségét befolyásoló kikötéseiről. Az
ilyen jogutódot ezért úgy kell tekinteni, hogy a
szerzéskor az alapjogviszony ismeretében volt.”29 A
jogegységi tanács – bár ezt követően hivatkozik –
argumentum ad absurdum jelleggel – az ellentétes
álláspont tarthatatlanságára,30 – alapvetően a
jóhiszeműség és tisztesség általánosan alkalmazandó
alapelvéből vezeti le az álláspontját.
A jogegységi határozat utal a felhozható kifogások
körére is: „[a]z önálló zálogjog kötelezettje a
kifejtettek értelmében az rPtk. 269. § (3)
bekezdésében meghatározott jogosultakkal szemben

A Kúria Pfv.VI.21.076/2019/5. számú határozata,
[10]. Megjegyzendő, hogy bár a 2/2021. PJE
határozat értelmében e határozat nem hivatkozható
kötelező erejű határozatként, de ezt az érvelést a
jogegységi határozatban foglalt álláspont nem érinti.
27
A Kúria Pfv.VI.20.439/2019/12. számú
határozata, [30]–[31]. Közzétételre került a BH
2020.205. számon is.
28
A Kúria Gfv.VII.30.200/2019/4. számú
határozata, [36]–[37]. Lásd még a Kúria
Gfv.VII.30.265/2020/8.
számú
határozatának
[29]–[31] pontját.
29
2/2021. PJE határozat, Indokolás III. pont.
30
„Az ezzel ellentétes álláspont elfogadása az rPtk.
269. § (3) bekezdését lényegében kiüresítené, hiszen
a tipikus gyakorlat szerint az önálló zálogjog
megszerzője (az önálló zálogjoggal biztosított

kölcsön refinanszírozója) az önálló zálogjogot a
kölcsön nyújtása és az önálló zálogjog alapítása után
azonnal
megszerzi,
a
kölcsönkövetelés
engedményezésére azonban csak később vagy
egyáltalán nem kerül sor. Az önálló zálogjog
kötelezettjének tehát azt kellene bizonyítania, hogy
a
kölcsönt
refinanszírozó
hitelező
a
kölcsönszerződés feltételeit, konkrét rendelkezéseit
már az önálló zálogjog megszerzésekor ismerte,
annak ellenére, hogy a kölcsönkövetelés
engedményezésére csak az önálló zálogjog
megszerzését követően került sor. Ezt a bizonyítási
kötelezettséget a zálogkötelezett kivételes esetektől
eltekintve nem tudná teljesíteni, így a valóságban
nem hivatkozhatna az rPtk. 269. § (3) bekezdése
alapján az alapügylet alapján fennálló kifogásokra.”
2/2021. PJE határozat, Indokolás III. pont.
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az alapul szolgáló jogviszonyból eredő jogait és
kifogásait is érvényesítheti, így arra is hivatkozhat,
hogy az alapügylet létre sem jött vagy érvénytelen,
illetőleg az alapjogviszony alapján fennálló
követelés kisebb annál az összegnél, amelynek
biztosítására az önálló zálogjogot alapították, illetve
hogy az alapügylet az önálló zálogjogból való
kielégítési jog megnyílását − az önálló zálogjogot
alapító szerződésben foglaltakhoz képest − további
feltételekhez köti, és ezért nem vagy kisebb
mértékben
köteles
a
zálogtárggyal
való
helytállásra”;31 ezt a későbbi joggyakorlat
megerősítette,
elfogadva
a
refinanszírozó
pénzintézettel
szemben
az
érvénytelenségi
kifogást,32 a kölcsönszerződés – a kielégítési jog
megnyíltának előfeltételeként meghatározott −
felmondásának hiányára való hivatkozást.33
A felhozható kifogások körében a Kúria ezen felül
elismerte az elévülési kifogást is: a „biztosítéki céllal
kikötött egyetemleges önálló jelzálogjogok esetén
[…] amennyiben az alapul szolgáló követelés elévül,
úgy – az rPtk. 269. § (5) bekezdése és 264. § (1)
bekezdése
megfelelő
alkalmazásának
eredményeként – a biztosíték is megszűnik, hiszen
nincs olyan bírósági eljárásban érvényesíthető
követelés, amelynek biztosítékául szolgálnának az
egyetemleges önálló jelzálogjogok. Az rPtk. 324. §
(3) bekezdése csak a kézizálog esetében mondja ki
azt, hogy az elévülés a kézizálogból való kielégítést
nem akadályozza.”34
Utalnunk kell arra, hogy az egységes kúriai
gyakorlat alapjául szolgáló 2/2021. PJE határozattal
szemben jelenleg alkotmányjogi panaszeljárás van
folyamatban.35 Az indítványozó – lényegi tartalmát
tekintve azonos beadványokban kifejtett, az
Alkotmánybíróság
honlapján
található
ügyismertetés szerint is lényegi érvként kiemelt36 –
álláspontja szerint „a PJE alapvető jogértelmezési
hibája, hogy a mindenkor hatályos, banktitokra
vonatkozó rendelkezésekkel ellentétes elvárást
támaszt. […] Az önálló zálogjog megszerzője a PJE
alapján abba a helyzetbe kerül, hogy a PJE szerint
köteles az alapul fekvő jogviszonyt már az önálló
zálogjog
megszerzésekor
megismerni,
arra
ugyanakkor a banktitokra vonatkozó szabályok
alapján − vonatkozó kivétel hiányában − nem
jogosult. Arra az időpontra nézve, amikor az önálló
zálogjog megszerzőjének nincs is szándéka arra,
hogy a kölcsönszerződésből eredő követelést
megszerezze, nincs olyan értelmezése a rHpt. vagy a
Hpt.
rendelkezéseinek,
amely
alapján
a
kölcsönszerződést is jogosult lenne megismerni. […]
Kiemelendő, hogy a hitelezési gyakorlatban sűrűn
előfordul, hogy a kölcsönszerződés adósa, és az
önálló zálogjog kötelezettje eltérő személyek. Ilyen
esetben még nyilvánvalóbb, hogy ha egy

refinanszírozó kizárólag az önálló zálogjogot
kívánja megszerezni, a kölcsönkövetelést pedig nem
(vagy csak későbbi, bizonytalan időpontban, további
feltételek függvényében), akkor az önálló zálogjog
megszerzésekor pusztán ezen az alapon más személy
(kölcsönadós) banktitkát nem ismerheti meg, azt az
átruházó nem tárhatja fel. […] Az Alaptörvény 28.
cikkéből következően nem lehet úgy értelmezni egy
jogszabályt, hogy olyan magatartás tanúsítására
vonatkozó kötelezettséget állapít meg, amely
magatartást más jogszabály egyidejűleg tilt.”37
Nem megelőlegezve az Alkotmánybíróság döntését,
meg kell jegyezni, hogy az indítvány szelektíven
veszi
figyelembe
a
refinanszírozó
bank
rendelkezésére álló jogi eszközöket. A régi
Hpt. 51. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ugyanis
a banktitok – egyebek mellett – akkor is kiadható
harmadik személynek, ha a pénzügyi intézmény
ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó
kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve
közokiratba
vagy
teljes
bizonyító
erejű
magánokiratba
foglaltan
kéri,
vagy
erre
felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba,
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az
ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi
intézménnyel történő szerződéskötés keretében
nyújtja.
Nincs tehát akadálya annak, hogy az ügyfél a bankot
már az önálló zálogjogot alapító szerződésben
feljogosítsa arra, hogy a szükséges adatokat az
önálló zálogjogot megvásárló, refinanszírozó
bankkal közölje, illetve – ha a személyes és dologi
kötelezett elválik – az önálló zálogjog kikötésével
egyidejűleg a személyes adós hozzájáruló
nyilatkozatát beszerezzék ehhez. Ez annál kevésbé
ütközhet akadályokba, minthogy a mögöttes
jogviszony
feltárása
elsősorban
éppen
a
zálogkötelezett érdeke, hiszen az ő számára
biztosítja a kifogásolás lehetőségét.
Az, hogy a refinanszírozó bank üzleti partnerétől a
vásárláskor nem követeli meg, hogy a számára
releváns adatok közléséhez az ügyfél hozzájárulását
beszerezze, a culpa in contrahendo körében
értelmezhető, hiszen a refinanszírozó bank éppúgy
nem köteles ilyen feltételekkel is megvásárolni az
önálló zálogjogot, mint ahogy a dologi kötelezett is
megtagadhatná a szerződés aláírását, ha a személyes
kötelezett nem járul hozzá a mögöttes jogviszony
feltárásához, szűkítve így az általa felhozható
kifogások körét. Nem helytálló tehát az az érv, hogy
a 2/2021. PJE határozat egyértelműen és kifejezetten
„olyan
magatartás
tanúsítására
vonatkozó
kötelezettséget állapít meg, amely magatartást más
jogszabály egyidejűleg tilt”.

2/2021. PJE határozat, Indokolás III. pont.
Lásd a Kúria következő határozatait:
Gfv.VI.30.361/2020/8. [41]; Gfv.VI.30.445/2020/5.
[34];
Gfv.VI.30.174/2021/2.
[42]–[45];
Gfv.VI.30.144/2021/6. [34].
33
Lásd a Kúria következő határozatait:
Gfv.VI.30.464/2020/6.
[42]–[46];
Gfv.VI.30.140/2021/12. [22]–[27];
34
A Kúria Gfv.VII.30.265/2020/8. számú
határozata, [36].
35
Lásd a IV/03765/2021. és IV/05040/2021. számú
egyesített ügyeket.

36

31
32

Lásd
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/87CB5DB
45AF18366C125879E00603A87?OpenDocument
(2022. április 1-jei letöltés);
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/5ADD4C4
10FC73721C12587D600602EEC?OpenDocument
(2022. április 1-jei letöltés).
37
A IV/03765/2021. számú alkotmányjogi panasz
44–46.
pontja;
a
IV/05040/2021.
számú
alkotmányjogi panasz 40–41. pontja.
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II.2.
Az
érvénytelenség
jogkövetkezményeinek alkalmazása

további

Amennyiben az érvénytelenségi kifogás eredményre
vezet, felmerül a kérdés, hogy ez miként hat ki az
önálló zálogjogra, illetve az önálló zálogjog
jogosultjára.
A Kúria e körben elfogadott álláspontja szerint, a
kifogás az önálló zálogjog megszerzőjével szemben
a 2/2021. PJE határozattal értelmezett régi
Ptk. 269. § (3) bekezdése alapján felhozható,
minthogy „az önálló zálogjog jogi sorsa nem függ a
biztosított követelés jogi sorsától, az alapügylet
érvénytelensége nem teszi magát a zálogszerződést
is érvénytelenné”;38 „[a]mennyiben […] a
zálogkötelezett alappal hivatkozik az alapügylet
érvénytelenségére, a biztosítéki célú önálló zálogjog
jogosultja az érvénytelen szerződés alapján az
érvénytelenség jogkövetkezményének levonása
alapján fizetendő ellenszolgáltatás erejéig kereshet
kielégítést a zálogtárgyból, míg alaptalan
érvénytelenségi kifogás esetén a kölcsönszerződés
szerint lejárt követelés erejéig.”39
Ennek kapcsán merül fel az a kérdés, hogy ilyen
esetben az önálló zálogjog jogosultja kérheti-e az
érvénytelenség további jogkövetkezményeinek
alkalmazását, különösen a biztosított követelés
alapjául szolgáló szerződés érvényessé nyilvánítását,
figyelemmel arra, hogy ő ennek a jogviszonynak
nem alanya. E körben – a régi Ptk. hatálya alá tartozó
ügyekben – az érvénytelenségi perekben felmerülő
egyes eljárásjogi kérdésekről szóló 2/2010. (VI. 28.)
PK vélemény 10.b. pontjában kifejtett elv
alkalmazandó, miszerint harmadik személy az
érvénytelenség jogkövetkezményének levonását
csak annyiban és olyan mértékben kérheti,
amennyiben ezt a jogi érdeke ténylegesen indokolja,
megalapozza.
Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy a PK
vélemény indokolása szerint „[a] jogi érdekeltséghez
igazodó, korlátozott, behatárolt jogkövetkezmények
generálisan nem határozhatók meg, ebben a
kérdésben minden ügyben egyedileg kell állást
foglalni.”40 Erre vonatkozó joggyakorlat hiányában
azonban nehéz előre jelezni, hogy a Kúria el fogja-e
ismerni az önálló zálogjog jogosultjának mint
harmadik személynek a jogát az érvénytelenség
további jogkövetkezményei alkalmazása iránt.
Ennek kapcsán utalni kell arra, hogy az
engedményesnek az érvénytelenség további
jogkövetkezményei alkalmazása iránti jogát a Kúria
gyakorlata nem ismeri el.41
Fel kell hívni azonban arra is a figyelmet, hogy a Jht.
8. § (6) bekezdésében akként rendelkezik, hogy a
visszavásárlási szerződésből származó fizetési
kötelezettség megszegése vagy a hitelező
felszámolásának
elrendelése
esetén,
ennek
bekövetkezése időpontjától kezdődően az önálló
zálogjoggal biztosított jelzáloghitel a jelzáloghitelintézetet illeti meg. Ez a szabály álláspontom
szerint nagymértékben leegyszerűsíti a helyzetet
abban az esetben, ha az önálló zálogjog
jogosultjának kielégítési joga azért nyílt meg, mert –
A Kúria Gfv.VI.30.174/2021/2. számú határozata,
[42].
39
A Kúria Gfv.VI.30.361/2020/8. számú határozata,
[41].
40
2/2010. PK vélemény, Indokolás 10.b. pont.
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miután a követelést a Jht. 8. § (6) bekezdése alapján
megszerezte – az adós vele szemben nem tett eleget
a fizetési kötelezettségének.
Nyilván más a helyzet abban az esetben, ha az önálló
zálogjog jogosultja a hitelező által megindított
végrehajtási
eljárásba
kapcsolódik
be
zálogjogosultként, de ebben az esetben a
jogszavatoság szabályai nyújthatnak segítséget a
refinanszírozó pénzintézetnek, hiszen – végső soron
– az önálló zálogjog eredeti jogosultja (a hitelező) –
felel a jelzálogjog érvényes fennálltáért. A hitelező
jogutód nélküli megszűnése esetén álláspontom
szerint ugyancsak szükségképpen megoldást
jelenthet a Jht. 8. § (6) bekezdése: a felszámolás
esetét kifejezetten is rendezi, de ha a jogutód nélküli
megszűnést végelszámolás előzte meg, az az eset is
rendezhető e szabályra tekintettel.
Minthogy a végelszámolás során a megszűnő jogi
személy valamennyi tartozását rendezni kell, így az
önálló zálogjog jogosultja csak úgy érvényesíthet
igényt az adóssal szemben, ha a megszűnt pénzügyi
intézmény a refinanszírozó bankkal szembeni
tartozást
az
alapul
fekvő
követelés
engedményezésével elégíti ki (minden más esetben
ugyanis a refinanszírozó bank köteles visszaruházni
vagy átruházni az önálló zálogjogot az őt kielégítő
személyre). Ez az engedményezés önmagában ugyan
nem teszi a refinanszírozó bankot az alapul fekvő
szerződés alanyává, de ha e szerződés érvénytelen,
akkor ez egyben azt jelenti, hogy a fizetés nem
történt meg, vagyis a megszűnt jogi személy nem
teljesítette a visszavásárlási szerződésből származó
fizetési kötelezettségét, ami egyben alkalmazhatóvá
teszi a Jht. 8. § (6) bekezdését, így ebben az esetben
a refinanszírozó bank az alapjogviszony alanyává
vált.
Zárszó
A fentiekre tekintettel láthatjuk, hogy bár a Kúria
látszólag valamennyi lehetőséget lezárta a
követelése érvényesítése előtt a megszűnt pénzügyi
intézményt refinanszírozó bank számára a biztosított
szerződés érvénytelenségének megállapítása esetére,
valójában e joggyakorlat csak a felek közti
érdekegyensúly fenntartásához szükséges mértékben
szorította keretek közé az önálló zálogjog
jogosultjának igényérvényesítését.
Az önálló zálogjog jogosultja sem rendelkezhet
ugyanis több joggal, mint az önálló zálogjoggal
biztosított követelés jogosultja, feltéve, hogy
tudatában van annak, hogy egy fiduciárius
megkötéssel alapított önálló zálogjogot szerzett meg.
Ez a kötöttség a Ptk. 5:100. §-ában foglalt
szabályozásból köztudomású, a régi Ptk. hatálya
alatt alapított önálló zálogjog esetén pedig esetileg
vizsgálandó, hogy arról az önálló zálogjog alapítója
tudott-e. Az önálló zálogjog megszerzője a
szerződéskötés során, kellő gondossággal eljárva
biztosíthatja magának a lehetőséget a fiduciárius
biztosítéki jellegből fakadó korlátok feltárására, és
ha ezt elmulasztja, ezt a maga veszélyére teszi.

Lásd a Kúria következő
Gfv.VI.30.087/2021/7.
Gfv.VI.30.183/2021/4. [18]–[21].
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határozatait:
[18]–[21];
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Bár erre vonatkozó kúriai joggyakorlat hiányában az
általam
felvázolt
jogértelmezés
helyessége
természetesen vitatható, álláspontom szerint
azonban a jogszavatoság szabályai és a Jht. 8. § (6)
bekezdése minden olyan esetben biztosítják az
érvénytelenség jogkövetkezményeinek elhárítását,
amikor ez a lehetőség a biztosított szerződés
hitelezője számára adott; ennél tágabb körű
védelemre pedig alappal nem tarthat igényt az önálló
zálogjog olyan megszerzője, aki tisztában van az
általa megszerzett önálló zálogjog biztosítéki
jellegével.
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