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A színlelt szerződés a korábbi Ptk. 205. § (6)
bekezdése alapján semmis, ami azt jelenti,
hogy hiányzik a szerződés szerinti cél
létrehozására irányuló akarat minden
szerződő fél részéről. Ha azonban a valós
akarat bűncselekmény leplezése, az a
színlelt szerződés megkötésével a leplezés
célzata miatt a bűncselekmény egyenes
szándékkal történő megvalósítására is utal.
Amennyiben a színlelt szerződés megkötése
esetén a szerződés szerinti cél létrehozása
iránti akarat a szerződő felek részéről
hiányzik, és a színlelt szerződés
megkötésével leplezni kívánt szerződéses
akarat bűncselekmény megvalósítására
irányul, a cselekmény kilép a polgári jogi
jogviszonyból és belép a büntetőjogi
jogviszonyba.
Erre
figyelemmel
sikkasztás
megállapításának van helye, ha a színlelt
szerződések megkötése azt a célt szolgálta,
hogy azzal az elkövetők leplezni kívánták a
rájuk bízott vagyon eltulajdonítását valós
jogcímen történő kifizetés látszatát keltve. ..
Az interneten közléssel megvalósult
rágalmazás vagy becsületsértés esetén a
bűncselekmény elkövetési helye a weboldalt
működtető szerver helye és nem a szervert
üzemeltető gazdasági társaság székhelye.
A Be. 22. § (3) bekezdésének kisegítő
rendelkezése szerint amennyiben a Be. 22. §
(1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az
eljárásra illetékes bíróság nem állapítható
meg, a járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság
jár el.............................................................
A terhelt és a védő közötti nézetkülönbség –
és nem jelenti a terhelt perjogi
cselekvőségének szolgálatát –, ha a védő a
terhelt általi indítvány vonatkozásában
egyértelműen annak alaptalansága mellett
foglal állást. Ez adott ügyben a Be. 43. § (3)
bekezdése alapján a védő kizárásához
vezethet. ......................................................
I. A részes felelősségének megállapítása
törvényes, ha a jogerős ítéleti tényállás az
alapbűncselekmény törvényi tényállási
elemeit és a részes ahhoz nyújtott szándékos
rábíró vagy segítő magatartásának leírását
tartalmazza.
II. A tárgyalási jelenlét jogáról való
szabályszerű lemondást követően a terhelt
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eljárásba való visszatérése – a jelenlétre való
kötelezés esetét ide nem értve – a terhelt
fellépését igényli akkor is, ha időközben
más ügyben fogvatartásba kerül. Ezért –
amennyiben a kézbesítési megbízott a
kézbesítés sikertelenségét nem jelzi – nem
sért törvényt a másodfokú bíróság, ha a
jelenlét jogáról az elsőfokú eljárásban
lemondott terheltet a másodfokú nyilvános
ülésről kézbesítési megbízottja útján értesíti.
A kézbesítési megbízott e tevékenységéért a
polgári jog szabályai szerint felelős,
esetleges mulasztása feltétlen eljárási
szabálysértés
megállapításához
nem
vezethet. .......................................................
A büntetés-végrehajtási bíró eljárásában is
irányadó, hogy a határozat rendelkező részét
kijavító – hivatalból meghozott – végzés
ellen csak akkor van helye fellebbezésnek,
ha maga a kijavítással érintett határozat is
sérelmezhető fellebbezéssel. ........................
Az Alaptörvény kizárja, hogy az
ügyészségen kívül más állami szerv
vádlóként lépjen fel, függetlenül a
bűncselekmény, illetve az őt ért sérelem
jellegétől. Ezért az 1998. évi XIX. törvény
(korábbi Be.) sem tette lehetővé, hogy
helyi
önkormányzat
büntetőügyben
pótmagánvádlóként lépjen fel. Amennyiben
a bíróság ennek ellenére ilyen vád alapján
jogerős ügydöntő határozatot hozott, akkor
nem a jogosult által emelt vád alapján járt el.
I. A Be. 598. § (2) bekezdésében – a
tanácsülés megtarthatóságát illetően –
meghatározott feltételek közül az első kettő
vagylagos [a tényállás megalapozott, vagy a
vádlott terhére bejelentett fellebbezés
kizárólag az 583. § (3) bekezdés a) pontján
alapszik], míg a harmadik (a nyilvános ülés
vagy tárgyalás kitűzését az ügyészség, a
vádlott, a védő vagy a fellebbező nem
indítványozza) ezekhez kapcsolódóan
konjunktív, azaz a harmadik feltétel
hiányában a fellebbezés nem bírálható el
tanácsülésen annak ellenére, ha az első két
feltétel valamelyike teljesült.
II. A másodfokú eljárásban a terhelt
elérhetetlenné vált, nem történt meg a terhelt
szabályszerű értesítése – a Be. 747. §-ában
foglaltakat
figyelmen
kívül
hagyó
hirdetményi kézbesítés elrendelésével
sem –, így nem tekinthető szabályszerűnek
a nyilvános ülés vagy tárgyalás kitűzése
indítványozásának
lehetőségére
és
határidejére vonatkozó tájékoztatás sem.
Emiatt annak jogkövetkezményei nem
alkalmazhatók.
A terhelt a tárgyalás, illetve másodlagosan a
nyilvános ülés megtartására irányuló
indítványtételi jogát nem gyakorolhatta, így
a szabályszerű értesítése nélkül való
elbírálással a Be. 608. § (1) bekezdés d)

353

360

361

332

71

Tartalom
pontja
szerinti
feltétlen
eljárási
szabálysértés megvalósult............................
I. Eljárási szabálysértés miatt felülvizsgálati
indítvány terjeszthető elő, ha a bíróság a
határozatát a specialitás szabályán alapuló
mentességnek, a törvényben meghatározott
mentelmi jogon alapuló mentességnek vagy
a nemzetközi jogon alapuló mentességnek a
megsértésével hozta meg.
II. A terhelttel szemben a specialitás elve
alóli kivételt jelentő, az Eube. tv. 30. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti feltétel, vagyis
az, hogy személyi szabadság elvonásával
járó intézkedésre vele szemben nem került
sor, a 120 óra közérdekű munka büntetés
jogerős kiszabásával teljesült.......................
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A bírói egyezségtől a felek közös
megegyezéssel – a szerződésmódosítás
szabályai szerint – eltérhetnek, arra azonban
az egyezséget jóváhagyó végzés anyagi
jogerőhatása miatt nincs mód, hogy a fél
(társasház) az abban foglaltakat a közgyűlés
kötelmet keletkeztető határozatával vitássá
tegye. ...........................................................
I. Az „all risks” vagyonbiztosítás minden
olyan kárra fedezetet nyújt, amelyet
a szerződés nem jelöl meg kizárásként.
Ha
a
biztosítási
szerződés
ilyen
általános fedezetvállalást tartalmaz a
káreseményekre, de azt leszűkíti az előre
nem látható, véletlenszerű, váratlan károkra,
úgy a biztosítottnak a biztosítási esemény
bizonyítása körében nemcsak a kárt, hanem
azokat a tényállításait is bizonyítania kell,
amelyekre alapozva állítja, hogy előre nem
látható kár érte.
II. Az általános fedezetvállalást tartalmazó
vagyonbiztosítási
szerződés
valamely
kikötésének
a
szerződés
egészével
összhangban történő értelmezése körében
jelentősége van a vitás rendelkezés
szerződésen belüli elhelyezkedésének, a
konkrét szerződés jellegének („all risks”),
de a biztosítás mint jogintézmény
rendeltetésének is. Nem értelmezhető a
kikötés úgy, hogy az a felek szerződéses
akaratát
tükröző
másik
kikötés
alkalmazásának mellőzését vagy az
egyes rendelkezések ellentmondásosságát
eredményezze. .............................................
Vagyonbiztosítással a vagyontárgyhoz
fűződő vagyoni érdek részesül védelemben.
Biztosított az a személy, akinek a
vagyontárgyhoz fűződő vagyoni érdekét
biztosították. Ha a vagyonbiztosítási
szerződés több személyt jelöl meg
biztosítottként, akkor annak van jelentősége,
hogy
a
biztosítási
esemény
bekövetkezésekor ki szenvedett el kárként
minősülő vagyoni érdeksérelmet az adott
vagyontárgy vonatkozásában. Nemcsak a
vagyontárgy tulajdonosa lehet biztosított,
hanem az is, akinek a vagyontárgyra –
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valamely vagyoni jogviszony alapján –
olyan joga áll fenn, amely miatt annak
elpusztulása vagy értékcsökkenése esetén
kárként minősülő vagyoni érdeksérelmet
szenvedne el. Önmagában az ottlakás tényén
alapuló, a lakóépület épségben maradásához
fűződő érdek azonban nem minősül
biztosítási érdeknek. ....................................
I. Annak megítéléséhez, hogy a térbeli
megjelölés kizárólag olyan formából áll-e,
amely a célzott műszaki hatás eléréséhez
szükséges, nemcsak a megjelölés grafikai
ábrázolását lehet figyelembe venni, hanem
egyéb olyan információk is felhasználhatók,
mint az érintett vásárlóközönség általi
észlelés
és
ismeret,
ezeknek
az
információknak azonban objektív és
megbízható forrásból kell származniuk.
II. Az áru formájából álló megjelölés nem
kizárt a védjegyoltalomból automatikusan
amiatt, hogy az áru formája formatervezési
mintaoltalom alatt áll, vagy ha azt kizárólag
dísztárgy formája alkotja.
III. Az áru formájából álló megjelölés esetén
annak megítéléséhez, hogy a forma
hordozza-e az áru értékének lényegét, az
érintett vásárlóközönségnek a grafikailag
ábrázolt árura vonatkozó észlelését vagy
ismereteit is figyelembe lehet venni, feltéve,
ha objektív és megbízható információkból
lehet azt a következtetést levonni, hogy a
fogyasztóknak az adott áru megvásárlására
vonatkozó döntését igen nagy mértékben ez
a jellemző határozza meg. ............................
A kölcsönszerződés DH2 törvény alapján
érvénytelennek minősülő kikötése alapján
az adósnak nem keletkezhet fizetési
kötelezettsége,
a
törlesztőrészletek
érvénytelen szerződéses rendelkezésen
alapuló részének nemteljesítésével nem
eshet késedelembe. Ha az érvényesen
kikötött szolgáltatás vonatkozásában a
teljesítéskor nem állt fenn késedelem, a
többletszolgáltatást idő előtti teljesítésként
kell
figyelembe
venni
és
a
következő törlesztőrészletre elszámolni. A
kölcsönszerződés fizetési késedelemre
alapított
felmondása
jogszerűségének
vizsgálata során mindezekre tekintettel
a
felmondást
megelőzően
a
törlesztőrészleteknek
az
érvénytelen
kikötésen alapuló hányadára teljesített
befizetéseket is értékelni kell az adós javára.
Ha az így elszámolt többletszolgáltatás
meghaladja a felmondáskor kimutatott
hátralékot, az adós szerződésszegésére
alapított felmondás nem tette esedékessé a
felmondott szerződésben foglalt teljes
tartozást, így nem teremtette meg e tartozás
közvetlen végrehajtásának lehetőségét. .......
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A felszámolási eljárás lefolytatása iránti
kérelmet előterjesztő hitelező követelése
vitatható anélkül, hogy a fizetési felhívásban
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Tartalom

78
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megjelölt összeget az adós a levelében
megemlítené. A hitelező követelése
esedékességének érdemi kétségbe vonása
elegendő ahhoz, hogy az adós vitatását –
amennyiben az írásban, legkésőbb a hitelező
fizetési
felszólításának
kézhezvételét
megelőző napig történik, meg lehessen
állapítani. .....................................................
I. Az 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 33/A.
§ (1) bekezdése szerinti megállapítási per
soha nem eredményezheti a felszámolás
alatt álló adós vagyonának növekedését. A
megállapítási perben meghatározott összeg
erejéig a felszámolási eljárás befejezése
utáni marasztalási perben léphetnek fel a
hitelezők ki nem egyenlített követelésük
erejéig a vezető tisztségviselővel szemben.
A 2006. évi V. törvény (Ctv.) 99. § (5)
bekezdése szerinti per a felszámolási
vagyon növekedését eredményezheti, és az
így befolyt összeget a Cstv. kielégítési
sorrendje szerint kell a hitelezők között
szétosztani.
II. A végelszámolóval szemben a Ctv. 99. §
(5)
bekezdése
szerinti
igény
a
végelszámolást követő felszámolás kezdő
időpontjától számított ötéves elévülési
időben érvényesíthető. .................................
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Ha az alapító a költségvetési szerv útján
ellátott közfeladatot a többségi befolyása
alatt álló gazdasági társaság részére adja át,
a közalkalmazott továbbfoglalkoztatásához
írásbeli hozzájárulására nincs szükség,
ennek hiányában is a törvény erejénél fogva
munkaviszony létesül közte és az új
munkáltató között a közalkalmazotti
jogviszony megszűnését követő nappal. ......
Nem jogszabálysértő és nem minősül a
megfelelő
munkakör
felajánlási
kötelezettség
megsértésének,
ha
a
munkáltató – figyelemmel a nyugdíjazás
előtt álló munkavállaló érdekeire – azért
dönt a munkaköri megnevezéshez képest
további speciális feladatokat és ehhez
igazodó magasabb iskolai végzettséget
előíró munkakör létrehozásáról, hogy az
megfeleljen az Mt. 66. § (5) bekezdésében
előírtaknak.
Az
ilyen
feltételekkel
felajánlott munkakör valótlan voltát nem
alkalmas bizonyítani az a körülmény, hogy
azt a munkavállaló elutasítása után a
munkáltató nem töltötte be, illetve az adott
álláshelyen más munkakörű munkavállalót
alkalmazott. .................................................
I. Készenléti jellegű munkakörben a hat havi
munkaidőkeret meghatározása jogszerű és a
hat hónapra eső 240 órát el nem érő
munkavégzés nem minősülhet rendkívüli
munkaidőnek.
II. A munkaidő-beosztás szabályait
(munkarend) a munkáltató állapítja meg. ....
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Élettársak
esetén
az
ingatlannyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés
elismerése vagy ítéleti megállapítása nem
eredményez
további
illetékfizetési
kötelezettséget..............................................
A tisztességes eljáráshoz való jogból is
fakadóan az, hogy a jogalkotó nem nevesíti
a téves helyen történő előterjesztést külön
visszautasítási okként, további vizsgálat
nélkül nem azonosítható más visszautasítási
okkal és nem értékelhető az ügyfelek
hátrányára. Ha a keresetlevél határidőben
megérkezik a Kp. 39. § (1) bekezdése
szerinti közigazgatási szervhez, úgy az nem
lehet elkésett, arról a bíróságnak egyéb
perakadály fennállta hiányában érdemben
döntenie kell. ...............................................
Ha a telekalakítás következtében az egyik
ingatlan a HÉSZ 26. § (1) bekezdésébe
ütközően konkáv, poligon geometriai formát
öltene, és a HÉSZ 57. § (1) bekezdés d)
pontjában
meghatározott
legnagyobb
beépítettség mértékét is hátrányosan
befolyásolná, a kérelmet el kell utasítani
annak ellenére, hogy az új telekhatár a már
több évtizede kialakult használati állapotot
követné. .......................................................
A Kp. 8. § (1), (3) bekezdésében megjelölt
okok hiányában a közigazgatási bíróság
három hivatásos bíróból álló tanácsban jár
el. .................................................................
A pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre
jutó áfa utáni kamatok tárgyában az új Art.
274/G. §-ára figyelemmel a bíróság elsőként
nem dönthet, mert ezzel a hatóság hatáskörét
vonja el. .......................................................
I. A felülvizsgálati kérelem a Kp. 118. § (1)
bekezdés a) pont aa) alpontjának alapján
nem fogadható be, ha a felülvizsgálati
kérelem nem vet fel a joggyakorlat
egységesítését vagy továbbfejlesztését
igénylő elvi jelentőségű jogkérdést.
II. A felülvizsgálati kérelemben nem
elegendő mindössze a befogadhatóság
törvényi
jogcímére
utalni.
Annyit
mindenképpen ki kell fejteni, hogy a fél az
adott ok(ok)ból miért tartja szükségesnek a
felvetett jogkérdés Kúria általi eldöntését. ...
Létező
munkaszerződés
alapján
a
munkaügyi bíróságnak kell a tényállást
feltárnia. Abban az esetben van lehetőség a
közigazgatási bírósághoz való áttételre, ha a
bizonyítás eredményeképp azt állapítja meg,
hogy a felek között közszolgálati jogviszony
jött létre. .......................................................
Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha
törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat és
ezek között az önkormányzat nem szerepel,
mégis megállapít díjfizetési kötelezettséget .
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Sham contracts shall be null and void under
Section 205 (6) of previous Ptk. (the Civil
Code previously in force), which means that
no contracting party has the will to achieve
the aim laid down in the contract.
Nevertheless, if the real intent is to cover up
a criminal offense, that will imply, due to the
motive of the cover-up, realization of the
criminal offense with direct intention. In
case of concluding sham contracts, if the
contracting parties do not have any intent to
achieve the aim laid down in the contract,
and the contractual intent to be covered up
by the sham contract is aimed at committing
a criminal offense, the act exits the civil law
relationship and enters into a legal
relationship governed by criminal law
Considering all this, the criminal offense of
embezzlement shall be established, if
concluding sham contracts served the
perpetrators’ aim of covering up the
appropriation of the assets entrusted to their
care, by pretending a payment carried out
under a real entitlement. ..............................
In case of defamation or insult committed
through online communication, it is not the
seat of the business company operating the
server, but the place where the server
running the website is located, which shall
be regarded as the place where the offence
was committed.
Under the auxiliary provision of Section 22
(3) of Be. (Code of Criminal Proceedings),
Central District Court of Pest shall hear the
case falling within the competence of
district courts, if the court which would have
geographical jurisdiction over the case
cannot be determined in accordance with
Sections 22 (1)–(2). .....................................
The disagreement between the defendant
and the defence counsel will not serve the
defendant’s activeness in terms of
procedural law, if the defence counsel takes
a position that unambiguously supports the
unfoundedness of the motion filed by the
defendant. Such a disagreement may result,
in the given case, in excluding the defence
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counsel from the proceedings under Section
43 (3) of Be ..................................................
I. Finding the accomplice guilty shall be
regarded as lawful, if findings of facts in the
final judgment include the statutory
elements of the criminal offence in question,
as well as the description of the deliberate
act, by which the accomplice induced or
abetted the principal in committing the
offence.
II. Except in cases of being obliged to
appear, the defendant’s act is required for
returning to the proceedings after having
lawfully waived the right to be present at
trial, even if the defendant has been taken
into detention in the meantime because of
another criminal case. Thus, if the
defendant’s agent for service of process has
not notified of unsuccessful service, the
court of second instance does not violate the
law in case of serving the notification of the
open hearing of second instance to the
defendant who has waived the right to be
present at trial in the first instance
proceedings, by means of an agent for
service of process. The agent for service of
process shall be liable for its service
activities under civil law, and its omission
shall not lead to the establishment of an
absolute violation of procedural law. ...........
The general rule, according to which an
appeal against the ex officio order on the
rectification of the tenor of the decision is
admissible only if the decision that was
rectified may also be challenged by means
of an appeal, shall apply also in the
proceedings before the judge in charge of
execution of sentences. ................................
The Fundamental Law of Hungary excludes
any state authority other than the
prosecutor’s office from performing the
function of prosecution, independently from
the nature of the criminal offense and the
harm incurred by that authority. For that
reason, Act XIX of 1998 [previous Be.
(Code of Criminal Proceedings previously
in force) has not authorized local
governments either to act as substitute
private prosecutor. If the court delivers a
final judgment on the basis of such an
indictment, then it has tried the case without
an indictment brought by the person
lawfully authorized to do so.........................
I. Among the conditions for the
admissibility of sitting in chambers, laid
down in Section 598 (2) of Be., the first two
ones are alternative conditions [either the
facts of the case are well-founded, or the
appeal lodged against the defendant’s
interests is based exclusively on Section 583
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(3) point (a)], while the third one [the
prosecutor’s office, the defendant, the
defence counsel or the party filing the appeal
does not move for a trial or for an open
hearing] is attached to the previous ones in a
cumulative manner, i.e. in lack of the third
condition the appeal shall not be adjudicated
in chambers, even though one of the first
two conditions is fulfilled.
II. As the defendant has become unavailable
in the second instance proceeding, and it has
not been lawfully notified, not even by
ordering service of process by public
notification
without
respecting
the
provisions of Section 747 of Be.,
notification on the possibility of and the
deadline for filing a motion for open hearing
or trial shall not be regarded as lawful either.
As a result, the legal consequences thereof
shall not apply.
The defendant was not in the position to
exercise its right to move for a trial or,
secondly, for an open hearing, therefore the
absolute infringement of procedural rules
under Section 608 (1), point (d) has been
completed by adjudicating the case without
the defendant having been notified lawfully
thereof. ........................................................
I. A petition for revision is admissible on the
grounds of infringement of procedural rules,
if the court has delivered its decision by
violating either the exemption based on the
speciality rule, any exemption based on
immunities specified by law, or any
exemption based on international law.
II. The condition laid down in Section 30
(2), point (c) of Eube. tv. (Act on the
cooperation with EU Member States in
criminal matters), i.e. that no measure
entailing the deprivation the defendant’s
personal liberty has been taken, which is to
be regarded as an exception to the speciality
rule, shall be fulfilled in case of imposing
the sanction of community service
amounting to 120 hours with the authority of
res iudicata...................................................
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The parties may deviate from the settlement
approved by a court, by mutual consent and
in accordance with provisions of law
governing the amendment of contracts;
nevertheless, due to the res iudicata
authority of the court order approving the
settlement, the party (the condominium) has
no opportunity to challenge the content
thereof by means of an obligatory decision
adopted by the condominium’s general
meeting. .......................................................
I. ‘All risks’ property insurances cover all
kinds of damages except for those which are
indicated in the insurance contract as
excluded. If the insurance contract includes
such a general obligation to provide
insurance cover in case of damaging events,
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but that obligation is restricted to damages
that are unforeseeable, accidental, and
unexpected, the insured person shall prove,
when proving the insured event, not only the
damages but also its statement of facts on the
grounds of which it alleges to have suffered
unexpected damage.
II. When construing a given clause of a
property insurance contract, including a
general obligation to provide insurance
cover, in accordance with the contract as a
whole, the place of the given clause within
the contract, as well as the nature of the
contract in question (‘all risks’) shall be
relevant circumstances; however, the aim of
insurance as an institution shall be of
relevance as well. The clause shall not be
construed in a way that either results in
avoiding the application of another clause
reflecting the parties’ contractual will or
causes contradiction between certain
contractual provisions. .................................
It is the interest in the property concerned
which is protected by property insurance.
The insured person is the person whose
interest in the property concerned has been
insured. If several persons are indicated in
the insurance contract as insured persons,
importance shall be attached to the question
whose interest in the property concerned
suffered, at the time of occurrence of the
insured event, any harm that should qualify
as a damage. It is not only the owner of the
property who may be an insured person but
any person who, based on some kind of
property relationship, has a right to the
property, due to which that person’s interest
would suffer such harm which should
qualify as damage, in case the property is
destroyed or decreases in value.
Nevertheless, interest in the integrity of a
residential building based only on the fact of
residing there shall not qualify as an
insurable interest. .........................................
I. It is not only the graphic depiction of the
designation that can be taken into
consideration, but other pieces of
information, such as recognition and
knowledge by the relevant public, may be
used to decide whether a three-dimensional
designation consists exclusively of a shape
which is necessary for achieving the
intended technical effect; however, such
information shall be derived from objective
and reliable sources.
II. Designations consisting only of the shape
of the goods shall not be automatically
denied trademark protection because of the
fact that the shape of the goods enjoys
design protection, or if the designation
consists exclusively of a shape of an
ornament.
III. In case of designations consisting only
of the shape of the goods, recognition or
knowledge of the graphically depicted
product by the relevant public may also be
taken into consideration to decide whether it
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is the shape which gives substantial value to
the goods, provided that the conclusion,
according to which the consumers’ decision
on purchasing the goods in question is
determined to a significant extent by that
feature, is based on objective and reliable
information. .................................................
No payment obligation can be incurred by
the debtor on the basis of the clause of the
loan contract that is invalid under “DH2”
Act (Act XL of 2014), nor can the debtor be
in default by not paying the part of the
instalments that is based on the invalid
clause. If there was no default at the time of
performance regarding the services validly
agreed upon, additional services provided
shall be considered as performance before
due date and shall be set off against the
following instalment. Considering the
above, when examining whether the
termination of the loan contract for the
reason of default in payment was lawful,
payments covering the part of the
instalments based on the invalid clause,
which were made by the debtor before the
termination of the loan contract with effects
for the future, shall also be assessed in
favour of the debtor. If the amount of the
additional services set off in that way exceed
the amount of arrears recognised on the date
of termination, the termination based on the
debtor’s breach of contract has not caused
the full amount of debt included in the
terminated contract to become due, so it has
not created any opportunity for the direct
enforcement of that debt. .............................

liquidation, and such incoming amounts
shall be distributed among the creditors in
accordance with the order of satisfaction laid
down by Cstv.
II. Claims against the receiver under Section
99 (5) of Ctv. may be enforced within a
statutory limitation period of five years
counted from the start date of the liquidation
proceeding initiated subsequently to the
winding-up. ..................................................
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The claim of the creditor submitting a
petition for liquidation may be challenged
by the debtor without mentioning in its letter
the amount indicated in the payment
reminder. Questioning on substantive
grounds that the debtor’s claim is due is
sufficient for the establishment of the
debtor’s challenge, provided that the
questioning is carried out in writing and no
later than on the day before the receipt of
creditor’s payment reminder. .......................
I. The declaratory proceeding under Section
33/A (1) of Act XLIX of 1991 (Cstv.) (Act
on Bankruptcy Proceeding and Liquidation
Proceeding) shall never result in the
increasement of the assets of the debtor
subject to liquidation. The creditors may
enforce their claims, which were not settled
in the liquidation proceeding, against the
debtor’s executive officer in an action for
performance brought after the liquidation
proceeding is finished and to the extent of
the amount determined in the declaratory
proceeding. The proceeding under Section
99 (5) of Act V of 2006 (Ctv.) (Act on Firm
Registration and Winding-up) may result in
the increasement of the assets subject to
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If the founder transfers a public task
performed through a budgetary entity to a
business company in which the founder has
a majority interest, the further employment
of the public employee is not subject to his
or her written consent: even in lack of such
consent, employment relationship shall be
created between the employee and the new
employer by virtue of law, on the day
following the termination of the public
employment relationship..............................
If the employer, considering the employee’s
interests who is about to retire, opts for
creating a position which, in comparison
with the job description, includes further
special tasks and requires a correspondingly
higher qualification, so that it be in
accordance with Section 66 (5) of Mt. (the
Labour Code), that option shall not be
contrary to the law and shall not qualify as
violating the employer’s obligation to offer
another appropriate position to the
employee. The fact that the employer did not
fill the position after the employee’s refusal
or filled it with another employee from
another position is not capable of proving
the non-existence of a job offered under
such conditions. ...........................................
I. In case of stand-by jobs, it shall be lawful
to apply working time banking for a period
of six months, and if the actual hours of
work performed during the six-month period
are less than 240 hours, overtime may not be
established.
II. Rules of scheduling the working time
(work schedule) shall be established by the
employer. .....................................................
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In case of cohabitants, acknowledging the
acquisition of ownership carried out outside
the land register or establishing same in a
judgment delivered by a court shall not
result in further obligation to pay duties. .....
Following from the right to fair procedure,
the fact that the legislator has not mentioned
submitting the statement of claims at the
wrong place as a separate ground for refusal
shall not be identified, in lack of further
examination, with another ground for
refusal, so it shall not be assessed against the
parties. If the statement of claims has been
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arrived in due time at the administrative
agency mentioned in Section 39 (1) of Kp.
(Code of Administrative Court Procedure),
it shall not be regarded as delayed, therefore,
in lack of any other procedural obstacles, it
shall be adjudged by the court on the merits.
If, as a result of the reorganization of land
boundaries, one of the real estates would
come in a concave and polygonal
geometrical shape, which is a violation of
Section 26 (1) of HÉSZ (Local Building
Regulation), and would be detrimental also
to the maximum floor area ratio laid down in
Section 57 (1), point (d) of HÉSZ, the
application shall be rejected, even if the new
land boundary would follow the actual usage
which was formed several decades ago. ......
In absence of the reasons stipulated in
Section 8 (3) of Kp. (Code of Administrative
Court Procedure), the administrative court
shall hear the cases in a panel consisting of
three professional judges .............................
In light of Section 274/G of Art. (Act on the
Rules of Taxation), interests on value-added
tax imposed on financially unsettled
purchases shall not be decided by the court
at first instance because the court would
thereby deprive the tax authority of its
competence ..................................................
I. The petition for review shall not be
admissible under Section 118 (1), point (a),
subpoint (aa) of Kp. (Code of Administrative
Court Procedure) if it does not raise any
issue of law in principle that would require
that the consistency or the development of
case-law be ensured.
II. In the petition for review, it is not
sufficient to mention only the cause of
admission provided for by the law. It shall
be explained in all circumstances why the
petitioner considers it necessary, for the
indicated cause(s), that the issue of law at
hand be decided by the Curia. .....................
In case of an existing labour contract, it is
the court having jurisdiction for labour cases
that shall discover the facts of the case.
Referring the case to the administrative
court is admissible only if the court finds, as
a result of the production of evidence, that a
public service relationship has been entered
into by the parties. .......................................
The local government’s degree shall be
contrary to the law, if the local government
establishes an obligation to pay duty, even
though the persons entitled to impose and
collect duties or contributions are
determined by the law. ................................
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JOGEGYSÉGI HATÁROZAT
KÚRIA
3/2021. Közigazgatási és polgári
jogegységi határozat
a törvényszék mint elsőfokú bíróság – a
közigazgatási perben hozott ítélethez kapcsolódó
– végrehajtási tárgyú végzése elleni fellebbezést
elbíráló bíróság meghatározásáról
A Kúria összevont közigazgatási és polgárigazdasági-munkaügyi jogegységi tanácsa (a
továbbiakban: jogegységi tanács) a Kúria jogegységi
feladatokért felelős elnökhelyettesének indítványa
alapján a törvényszék mint elsőfokú bíróság – a
közigazgatási perben hozott ítélethez kapcsolódó –
végrehajtási tárgyú végzése elleni fellebbezést
elbíráló bíróság meghatározása tárgyában lefolytatott
jogegységi eljárásban meghozta a következő
jogegységi határozatot:
a törvényszék mint elsőfokú bíróság – a
közigazgatási perben hozott ítélethez kapcsolódó –
végrehajtási tárgyú végzése elleni fellebbezést az
ítélőtábla bírálja el.
Indokolás
I.
[1] A
Kúria
jogegységi
feladatokért
felelős
elnökhelyettese a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés a) pontja és
33. § (1) bekezdés a) pontja alapján az egységes
ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi
eljárás lefolytatását indítványozta a törvényszék mint
elsőfokú bíróság – a közigazgatási perben hozott
ítélethez kapcsolódó – végrehajtási tárgyú végzése
elleni fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező
bíróság meghatározása tárgyában.
[2] Az indítvány szerint eltérő jogértelmezési és
jogalkalmazási gyakorlat alakult ki abban a
kérdésben, hogy másodfokon az ítélőtábla vagy a
Kúria járjon-e el.
[3] A Kúria egyik tanácsa elbírálta a közigazgatási és
munkaügyi bíróság végrehajtási lapot visszavonó
végzése elleni fellebbezést, és helybenhagyta az
elsőfokú végzést. Határozata egyben azt is jelenti,
hogy nem állapította meg hatáskörének hiányát. A
Fővárosi Törvényszék joggyakorlata e döntéshez
igazodott. Ezzel szemben hasonló ügyben a Kúria
másik tanácsa végzésével megszüntette az eljárást,
hatáskörének hiányát állapította meg, és az ügyet az
ítélőtáblához tette át. Döntésének indokolása szerint
a végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem nem
minősül közigazgatási jogvitának vagy egyéb olyan
eljárásnak, amelynek tekintetében a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 5. §-a értelmében a közigazgatási

bírói út biztosított. A végrehajtást elrendelő bíróság
végzése elleni fellebbezés elbírálására hatáskörrel
rendelkező bíróság megállapításakor a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Vht.) 224. § (1) bekezdése alapján a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályai – és nem a
Kúria másodfokú hatáskörét rögzítő Kp. 7. § (2)
bekezdése – alkalmazandók. A fellebbezéssel
támadott végzést törvényszék hozta, a döntés elleni
fellebbezés elbírálására ezért a Pp. 8. § (2) bekezdés
b) pontja alapján az ítélőtábla rendelkezik
hatáskörrel. További hasonló ügyben a Kúria
ítélkező tanácsa végzésével visszaküldte a
fellebbezés folytán felterjesztett iratokat azzal, hogy
a fellebbezés elbírálása az ítélőtábla hatáskörébe
tartozik.
II.
[4] A legfőbb ügyész nyilatkozatában akként foglalt
állást, hogy a Vht. 9. §-a nemcsak utalásként
tartalmazza a Pp. és a bírósági polgári nemperes
eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint
egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi
CXVIII. törvény (a továbbiakban: Bpnp.)
meghatározott feltételek szerinti alkalmazásának
kötelezettségét. A Vht. 224. § (1) bekezdése külön,
kifejezetten előírja, hogy a végrehajtás során hozott
bírósági határozatok kijavítására és kiegészítésére, a
fellebbezés és más jogorvoslatok előterjesztésének
határidejére, az igazolásra, valamint általában a
jogorvoslatokkal összefüggő egyéb eljárási
kérdésekre a Pp. rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni. Ezért a végrehajtási tárgyú végzéssel
szembeni fellebbezés elbírálására hatáskörrel
rendelkező bíróság meghatározásánál nem a
végrehajtandó határozat meghozatalánál alkalmazott
eljárási rezsimek hatásköri szabályai az irányadóak,
hanem minden esetben – a végrehajtási eljárás
polgári nemperes jellegére figyelemmel – a Pp.
rendelkezéseit kell figyelembe venni.
[5] A Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vht.
szempontjából az első fokon eljárt bíróság – a
közigazgatási kollégiummal működő – törvényszék
[Bszi. 21. § (1), (4) bekezdés]. A Pp. 8. § (2)
bekezdés b) pontja alapján a törvényszékhez tartozó
ügyekben másodfokon az ítélőtábla jár el.
III.
[6] A
jogegységi
tanács
az
indítványban
megfogalmazott
kérdéssel
kapcsolatban
a
következők szerint foglalt állást.
[7] A hatásköri szabályok meghatározzák, hogy az ügy
elintézésére mely állami szerv, illetve a bírósági útra
utalt jogviták elbírálására mely bíróság jogosult.
Ezzel összhangban a perrendi szabályok azt is
tartalmazzák, hogy az elsőfokú bíróság határozata
ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet – alapesetben
fellebbezést – melyik bíróság bírálja el jogorvoslati
fórumként. A bíróságok hatáskörét meghatározó
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[8]

[9]

[10]

[11]
[12]

[13]

normának mint sajátos eljárási felhatalmazásnak a
Bszi. 2. § (1) bekezdése, illetve 5. §-a alapján minden
esetben
törvényből
kell
következnie,
a
normavilágosság követelményéből fakadóan pedig a
tartalmának egyértelműen és kétséget kizáróan
meghatározhatónak kell lennie.
A Bszi. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kúria
törvényben meghatározott ügyekben bírálja el a
törvényszék
határozata
ellen
előterjesztett
jogorvoslatot. A Kp. 7. § (2) bekezdése alapján
közigazgatási ügyben másodfokon ítélkezik.
A Kp. 1. § (1) bekezdése szerint a törvényt a
közigazgatási jogviták elbírálása iránti közigazgatási
perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásban
kell alkalmazni. A (2) bekezdés kimondja, hogy a
Kp. hatálya nem terjed ki azon közigazgatási
jogvitáknak az elbírálására, amelyekre törvény más
bírósági eljárási szabályok alkalmazását rendeli.
A Kp. 5. §-a közigazgatási jogvitában, törvény által
közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe
utalt közjogi jogvitában, az önkormányzati rendelet
más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló,
valamint a helyi önkormányzat jogalkotási
kötelezettségének elmulasztása miatti eljárásban,
közszolgálati jogviszonnyal, továbbá közigazgatási
szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos jogvitában
teszi lehetővé a közigazgatási bírói utat. A
közigazgatási jogvita tárgya a Kp. 4. § (1) bekezdése
alapján a közigazgatási szerv közigazgatási jog által
szabályozott, az azzal érintett jogalanyok jogi
helyzetének megváltoztatására irányuló vagy azt
eredményező (3) bekezdés szerinti cselekményének
vagy a cselekmény elmulasztásának a jogszerűsége.
A (3) bekezdés alapján pedig ilyen közigazgatási
cselekménynek minősül az egyedi döntés, az egyedi
ügyben alkalmazandó – a jogalkotásról szóló törvény
hatálya alá nem tartozó – általános hatályú
rendelkezés, valamint a közigazgatási szerződés.
A törvény tárgyi hatályának meghatározását tekintve
a végrehajtás elrendelésével kapcsolatos jogvita nem
tartozhat a Kp. hatálya alá.
A bírósági végrehajtás önálló, a per körén kívül eső
eljárás, amelyet elsődlegesen a Vht. szabályoz. A
Vht. 1. §-a alapján a bíróságok és a jogvitát eldöntő
más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon
alapuló követeléseket bírósági végrehajtás útján, e
törvény szerint kell végrehajtani. A Vht. 9. §-a a
nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel a
Pp., továbbá a Bpnp. bírósági nemperes eljárásokra
vonatkozó általános rendelkezései alkalmazását írja
elő azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket a Vht.
eltérően nem szabályoz.
A Vht. 15. § (1) bekezdés a) pontja a polgári és a
közigazgatási
ügyekben
hozott
marasztaló
határozatok végrehajtását egységesen szabályozza: a
végrehajtási
lap
kiállítását
a
bírósági
fórumrendszeren belül az első fokon eljárt
bírósághoz telepíti. Közigazgatási ügyben a Kp. 7. §
(1) bekezdése alapján az első fokon eljárt bíróság – a
közigazgatási kollégiummal működő – törvényszék
[Bszi. 21. § (1), (4) bekezdés]. A Vht. 212. §-a azzal,
hogy a bíróság elrendelheti a végrehajtási lap
visszavonását sui generis jogorvoslatot biztosít. A
végrehajtási lap visszavonását elrendelő és a
visszavonás iránti kérelmet elutasító végzés egyaránt
támadható fellebbezéssel [Vht. 212. § (2) bekezdés,
3/2021. Polgári jogegységi határozat]. A Vht. 24. §

(1) bekezdése alapján a végrehajtási lap kiállítására
jogosult bíróság – a végrehajtási lap kiállítása helyett
– közvetlenül letiltó végzést hoz, ha az adós
munkabéréből kell behajtani a követelést. A Vht.
213. § (1) bekezdése alapján, ha a bíróság a
végrehajtást végzéssel rendelte el, vagy a
végrehajtható okiratnak a kérelemtől eltérő kiállítása
esetén az eltérésről végzést hozott, a felek e végzés
ellen fellebbezhetnek. A (3) bekezdés alapján a
végrehajtható okirat kiállítását megtagadó végzés
ellen a végrehajtást kérő fellebbezhet. A Vht.-nek a
Pp.-ben meghatározott jogorvoslati intézmények
végrehajtási eljárásban történő alkalmazásáról
rendelkező 224. §-a a jogorvoslatok körében
értelmezi és konkretizálja a Vht. 9. §-ában foglalt
általános felhatalmazást. E felhatalmazás alapján a
végrehajtási
tárgyú
végzésekkel
szembeni
fellebbezések elbírálására – függetlenül attól, hogy a
végrehajtandó határozatot milyen eljárásrendben
hozták – a Pp. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Pp.
eljárásrendjében a törvényszékhez tartozó ügyekben
a 8. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az
ítélőtábla jár el másodfokon.
[14] A kifejtettek alapján a bírósági végrehajtás a
követelések állami kényszer útján történő
érvényesítését szolgáló önálló, polgári nemperes –
tárgyaláson kívüli – eljárás, amelyet alapvetően a
Vht. rendelkezései alapján kell lefolytatni. Azokra az
eljárási kérdésekre, amelyeket a Vht. eltérően nem
szabályoz a Pp. és a Bpnp. szabályait kell alkalmazni.
A közigazgatási ügyben hozott bírósági határozatok
alapján indult végrehajtási eljárásra is e szabályok
alkalmazandók, speciális mögöttes szabály, így
például a Kp. nem irányadó.
IV.
[15] Az előbbiekre figyelemmel a jogegységi tanács – a
bíróságok
jogalkalmazása
egységének
az
Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdésében előírt
biztosítása érdekében – a Bszi. 24. § (1) bekezdés c)
pontja, 25. §-a, a 40. § (1)–(2) bekezdése alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
[16] A határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdése szerint a
Magyar Közlönyben, a Bírósági Határozatok
Gyűjteményében, a bíróságok központi internetes
honlapján és a Kúria honlapján közzéteszi.
[17] A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar
Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező.
Budapest, 2021. november 15.
Dr. Varga Zs. András s.k. a jogegységi tanács elnöke,
Dr. Gyurán Ildikó s.k. előadó bíró, Dr. Magosi
Szilvia s.k. előadó bíró, Dr. Darák Péter s.k. bíró,
Dr. Harter Mária s.k. bíró, Dr. Márton Gizella s.k.
bíró, Dr. Mocsár Attila Zsolt s.k. bíró.
A kiadmány hiteléül: Kis Roxána tisztviselő.
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A színlelt szerződés a korábbi Ptk. 205. § (6)
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bekezdése alapján semmis, ami azt jelenti, hogy
hiányzik a szerződés szerinti cél létrehozására irányuló

akarat minden szerződő fél részéről. Ha azonban a
valós akarat bűncselekmény leplezése, az a színlelt
szerződés megkötésével a leplezés célzata miatt a
bűncselekmény
egyenes
szándékkal
történő
megvalósítására is utal. Amennyiben a színlelt
szerződés megkötése esetén a szerződés szerinti cél
létrehozása iránti akarat a szerződő felek részéről
hiányzik, és a színlelt szerződés megkötésével leplezni
kívánt
szerződéses
akarat
bűncselekmény
megvalósítására irányul, a cselekmény kilép a polgári
jogi jogviszonyból és belép a büntetőjogi jogviszonyba.
Erre figyelemmel sikkasztás megállapításának van
helye, ha a színlelt szerződések megkötése azt a célt
szolgálta, hogy azzal az elkövetők leplezni kívánták a
rájuk bízott vagyon eltulajdonítását valós jogcímen
történő kifizetés látszatát keltve [1959. évi IV. tv.
(korábbi Ptk.) 205. § (6) bek., Btk. 372. § (1) bek.].
[1] A törvényszék a 2019. május 30. napján meghozott
és kihirdetett ítéletében az I. r., a III. r., a IV. r. és az
V. r. terheltet bűnösnek mondta ki folytatólagosan
elkövetett sikkasztás bűntettében [Btk. 372. § (1)
bek., (6) bek. a) pont], amelyet az I. r., a III. r. és az
V. r. terheltet társtettesként, míg a IV. r. terhelt
bűnsegédként követett el. A bíróság ítéletében a II. r.
terheltet bűnösnek mondta ki társtettesként,
folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettében
[Btk. 372. § (1) bek., (2) bek. b) pont ba, bc) alpont,
(6) bek. b) pont]. A törvényszék ezért valamennyi
terheltet 2 év szabadságvesztés-büntetésre ítélte, a
szabadságvesztés-büntetések végrehajtását minden
terhelttel szemben 2 év próbaidőre felfüggesztette.
Rendelkezett arról, hogy a szabadságvesztésbüntetéseket végrehajtásuk elrendelése esetén
valamennyi
terhelt
vonatkozásában
börtön
fokozatban kell végrehajtani. A terheltek a
szabadságvesztés-büntetés utólagos végrehajtása
esetén legkorábban a kiszabott szabadságvesztésbüntetés fele részének kitöltését követő napon
bocsáthatók feltételes szabadságra. A törvényszék
valamennyi terheltet előzetes mentesítésben
részesítette.
[3] A másodfokon eljáró ítélőtábla a 2021. március 11.
napján kihirdetett ítéletével az elsőfokú bíróság
ítéletét megváltoztatta azzal, hogy az I. r., a II. r., a
III. r., a IV. r. és az V. r. terheltekkel szemben
kiszabott szabadságvesztés-büntetések végrehajtása
felfüggesztésének próbaidejét valamennyi terhelt
vonatkozásában 4 évre súlyosította. Megállapította,
hogy az I. r., a II. r., a III. r., a IV. r. és az V. r.
terheltek
a
szabadságvesztés-büntetések
végrehajtása esetén legkorábban azok kétharmad
részének kitöltését követő napon bocsáthatók
feltételes szabadságra. Mellőzte az I. r., a II. r., a III.
r., a IV. r. és az V. r. terheltek tekintetében az előzetes
mentesítésre vonatkozó rendelkezést. Egyebekben az
elsőfokú
bíróság
ítéletét
a
vádlottak

személyazonosító
igazolvány
számának
pontosításával helybenhagyta, és megállapította,
hogy a másodfokú eljárásban felmerült bűnügyi
költség az állam terhén maradt.
[4] Az ítélőtábla határozata ellen a fellebbviteli
főügyészség 2020. augusztus 10. napján a Be. 648. §
a) pontja alapján felülvizsgálati indítványt nyújtott
be a III. r., a IV. r. és az V. r. terheltek terhére. A
fellebbviteli főügyészség felülvizsgálati indítványát
a Legfőbb Ügyészség 2020. november 10. napján a
Be. 654. § (1) bekezdése alapján visszavonta.
[5] Az I. r., a II. r., a III. r., a IV. r. és az V. r. terhelt
akkori védőjük útján felülvizsgálati indítványt
nyújtottak be a törvényszék és az ítélőtábla ítéletével
mint jogerős ügydöntő határozattal szemben a Be.
649. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjára
hivatkozva, a Be. 653. § (2) bekezdése alapján.
Indítványozták, hogy a Kúria az anyagi
jogszabálysértés megállapítása mellett, a Be. 662. §
(2) bekezdés a) pontja alapján hozzon a törvénynek
megfelelő
határozatot
és
a
terhelteket
bűncselekmény hiányában mentse fel.
[6] A felülvizsgálati indítvány szerint a jogerős ítéleti
tényállásban szerepel, hogy a megbízási szerződések
mind a tanácsadás, mind a pályázatok körében
színleltek voltak, de álláspontjuk szerint a bíróságok
azt nem fejtették ki, hogy a színlelt ügyletek a
valóságban
milyen
ügyletet
lepleznek.
Hangsúlyozták, hogy a színlelt szerződés nem
büntetőjogi kategória, ahhoz az akkor hatályos
Polgári Törvénykönyv fűz jogkövetkezményeket.
Abból a tényből, hogy a terhelteket nem marasztalták
el hamis magánokirat felhasználásában, álláspontjuk
szerint az a következtetés vonható le, hogy a
megbízási szerződések semmilyen formában nem
voltak valótlan tartalmúak, ebből pedig a
bizonyítékok értékelése, felülértékelése nélkül is
megállapítható, hogy ha a szerződések és az azokkal
kapcsolatos okiratok nem valótlan tartalmúak, akkor
azoknak csak és kizárólag polgári jogi
következményei lehetnek. A Btk. 272. § (1)
bekezdése szerint, „aki a rábízott idegen dolgot
jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként
rendelkezik, sikkasztást követ el”. A terhelteket a
sikkasztás első fordulata alapján marasztalták el a
bíróságok, azt állapították meg, hogy a rájuk bízott
idegen dolgot jogtalanul eltulajdonították. A
felülvizsgálati indítványban nem vitatták, hogy a IV.
r. terhelt kivételével a felülvizsgálati indítvánnyal
érintett terheltekre az M. V. Kft. vagyona vezető
beosztású tisztviselő minőségben volt rábízva, a IV.
r. terhelt a vádbeli időszakban a T. Kft. ügyvezetője
volt. A felülvizsgálati indítvány arra hivatkozik,
hogy a nem szerződésszerű teljesítés nem felel meg
a büntetőjogi jogtalanság feltételeinek. A nem
szerződésszerű teljesítés polgári jogi értelemben
nyilvánvalóan jogsértést jelent, de egyben nem jelent
nemteljesítést. A részleges szerződésteljesítés
bármilyen arányú is, a jogosult részére kereshetőségi
jogot biztosít és önmagában nem keletkeztet büntető
jogviszonyt. A konkrét jogerős történeti tényállásban
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[7]

[8]

[9]
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– álláspontjuk szerint – a bíróságok a nem
szerződésszerű teljesítést értékelték teljes egészében
jogtalannak és kapcsolták hozzá a szerződésekben
foglalt megbízási díjat mint elkövetési értéket.
A felülvizsgálati indítvány emellett arra hivatkozik,
hogy a terheltek több jogág által szabályozott, többes
státuszban voltak: az M. V. Kft. vezető
tisztségviselői, aláírási jogot (cégjegyzési jogot)
gyakorló
alkalmazottai,
vezető
beosztású
alkalmazottai, a T. Kft. vezető tisztségviselője és
valamennyien a T. Kft. résztulajdonosai.
Álláspontjuk szerint a többes jogállású alanyok
(terheltek) esetén az egyes jogállásra vonatkozó
felelősséget csak és kizárólag olyan módon lehet
megállapítani, ha a jogállás szerinti jogok és
kötelezettségek egyértelműen, kétségen kívül
körülírhatók és ehhez egyértelmű és világos
magatartás is kapcsolható. Hivatkozott a
felülvizsgálati
indítvány
a
Kúria
Bhar.III.1.198/2019/11. számú határozatára arra
vonatkozóan: ha a terheltek többes jogállásúak és az
egyes jogállásokra a jogok és kötelezettségek
egyértelműen és világosan nem határolhatók el, nincs
arra törvényes lehetőség, hogy a jogalkalmazók
valamennyi jogot és kötelezettséget a munkaköri
kötelezettség körébe vonjanak és erre alapozva
bűnösséget állapítsanak meg. A felülvizsgálati
indítvány szerint, mivel jelen ügyben nem történt
meg a terheltek többes státusza szerinti jogok és
kötelezettségek elhatárolása, a büntetőjogi felelősség
nem állapítható meg.
A felülvizsgálati indítvány hivatkozik arra, hogy az
alapját képező büntető anyagi jogi jogszabálysértés a
jogerős ítéleti tényállás alapján is megállapítható,
mert hiányzik a terheltek részéről az elkövetési
magatartás:
a
jogtalan
eltulajdonítás.
A
felülvizsgálati
indítvány
utal
arra,
hogy
jövedelemhez jutáshoz egyéb jogcímük is lett volna,
pl. prémiumot és osztalékot is elszámolhattak volna.
Az I. r. terhelt az őt ugyancsak meghatalmazott
védőként képviselő K. és B. Ügyvédi Iroda útján
2021. február 11. napján észrevételt nyújtott be.
Észrevételében egyértelműsítette, hogy az öt terhelt
nevében, dr. J. L. meghatalmazott védő útján
benyújtott felülvizsgálati indítványt továbbra is a
saját felülvizsgálati indítványaként tartja fenn,
észrevételének célja annak kiegészítése a saját
helyzete és a tényben eltérő szerepei alapján.
Az I. r. terhelt észrevételében sérelmezte, hogy nem
egyéni tevőlegesség alapján vizsgálták az ügyét, nem
volt jó az egyesített eljárás. A gazdasági és piaci
környezet feltérképezését teljesen figyelmen kívül
hagyták. Kifogásolta a szakértői bizonyítást,
valamint azt, hogy nem emeltek vádat a II. r. terhelt
ellen a pályázati anyagokkal kapcsolatosan.
Hivatkozott arra, hogy a hamis okiratok kiállítása
miatt semmilyen jogi felelősségre vonás nem történt.
Állította, hogy a megrendelések és a szerződések
nem voltak színleltek. Kifogásolta, hogy az ítélet
bűnszövetséget állapított meg. Észrevételezte, hogy
a vád által érintett időszak végére a cég árbevétele
jelentősen nőtt. Kifejtette, hogy álláspontja szerint
sikkasztás azért nem valósítható meg, mert a T. Kft.
rendelkezett az elsikkasztott vagyon fedezetével, a T.
Kft. 2013-ban több, mint 560 millió forint
eredménytartalékkal rendelkezett. Észrevételében
azt állítja, hogy közte és a többi vádlott között
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komoly érdekellentét van, ezért ezt az ügyet együtt
nem is lehetett volna tárgyalni. Hátrányosnak és
méltánytalannak tartja a bűnszövetségi tagság
megnevezést és az egyetemleges elítélést. Állította,
hogy számára csak utólag, az iratanyag tartalmának
megismerése és a tanúvallomások alapján derült ki,
hogy a pályázatírási szerződéseket nem teljesítették.
Állította: számára utólag derült ki, hogy
okirathamisítással megtévesztették. A tanácsadási
szerződésekkel kapcsolatosan előadta, hogy a
megbízás nem volt ellentétes az M. V. Kft.
érdekeivel, a tanácsadói kapacitást a legfontosabb
területekre koncentrálta, ütemét jelentősen fokozta, a
tervbe vett munkákat 2007 vége előtt befejezték, új
tevékenységeket honosítottak meg, teherkocsis
profilban országos piacvezetők lettek, az M. V. Kft.
számára a legtöbb hasznot hozó intézkedés
kezdeményezője volt.
A Legfőbb Ügyészség 2020. november 10. napján
benyújtott észrevételében a dr. J. L. ügyvéd által, az
I. r., a II. r., a III. r., a IV. r. és az V. r. terheltek
nevében benyújtott felülvizsgálati indítványt részben
törvényben kizártnak, részben alaptalannak tartotta.
Hivatkozott arra, hogy a Be. 650. § (2) bekezdése
értelmében a felülvizsgálati eljárásban a jogerős
ügydöntő határozat által megállapított tényállás az
irányadó, az nem támadható, ebből következően nem
vitatható a tényállás megalapozottsága, és nem
kifogásolható
a
tényállás
megállapítását
eredményező
bizonyítékértékelő
tevékenység
mikéntje sem. A tényálláshoz kötöttségből
következően a bűnösség is csak az ítéleti tényekkel
mindenben összhangban álló tényállítások alapján
vitatható. A tényállástól eltérő ténybeli alapokon álló
jogi érvek a felülvizsgálat során nem vehetők
figyelembe. A Be. 659. § (1) bekezdése alapján a
felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok ismételt
egybevetésének, eltérő értékelésének, valamint
bizonyítás felvételének nincs helye, a felülvizsgálati
indítvány elbírálásakor a jogerős ügydöntő
határozatban megállapított tényállás az irányadó.
A Legfőbb Ügyészség ezért törvényben kizártnak
tartotta a terheltek tevékenységének munkaköri
kötelességbe vonása tárgyában tett bírói
megállapításokat
vitató,
gyakorlatilag
a
bizonyítékértékelő,
-mérlegelő
tevékenységre
vonatkozó kifogásait, valamint a felülvizsgálati
indítvány azon részeit, amelyekben a védő a jogtalan
eltulajdonítás hiányára hivatkozik, mert ez az
irányadó tényállással ellentétes, így azzal lényegében
a megalapozottságot és ezáltal áttételesen a
megállapított tényállást támadja, amire a
felülvizsgálati indítvány keretében nincs törvényes
lehetőség.
A Legfőbb Ügyészség szerint téves a védőnek az a
megállapítása, hogy a színlelt jogügylet a valóságban
egy másik jogügyletet leplez, e körben ugyanis
különbséget kell tenni színlelt és leplezett
szerződések között. A korábbi Ptk. 207. § (6)
bekezdése alapján a szerződés akkor színlelt, ha a
felek ténylegesen nem akarnak egymással szerződést
kötni. Leplezett pedig a szerződés akkor, ha a felek
egyező szándéka arra irányul, hogy egymással a
kifejezett jognyilatkozatoktól eltérően, más
szerződést kössenek meg.
A színlelés kétoldalú, tudatos magatartás, amikor a
felek közös akarata arra irányul, hogy azt a
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szerződést, amely jognyilatkozataik alapján
keletkezik, ne kössék meg (BH 2001.29.I.). Az, hogy
a színlelt szerződés nem büntetőjogi kategória, nem
jelenti, hogy az M. V. Kft.-nek a terheltekre bízott
vagyoni jogtalan eltulajdonítását célzó, névleg kötött
szerződéseknek
kizárólag
polgári
jogi
következményei lennének. Hivatkozott arra, hogy
nem arról van szó, hogy a terheltek nem szerződés
szerint teljesítettek, hanem arról, hogy a szerződés
megkötésére teljesítési szándék nélkül került sor és
azokat ténylegesen sem teljesítették.
A Legfőbb Ügyészség hivatkozott arra: a büntetőjogi
felelősség szempontjából nincs jelentősége annak,
hogy a terhelteket a sikkasztási cselekményhez
kapcsolódó hamis magánokirat felhasználása miatt
nem marasztalta el a bíróság, mivel egyrészt erre az
elévülés büntethetőséget megszüntető volta miatt
nem is kerülhetett sor, másrészt pedig ebből
egyébként sem lehet olyan következtetést vonni,
hogy a megbízási szerződések színlelt jellegüknél
fogva ne lettek volna valótlan tartalmúak.
Tévesnek tartotta a Legfőbb Ügyészség a többes
jogállásúnak nevezett személyek tekintetében a
különböző gazdasági társaságban betöltött eltérő
pozíciókhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek
egyértelmű körülírásának a büntetőjogi felelősség
megállapításához szükségességre való hivatkozást. E
körben észrevételezte, hogy a hivatkozott kúriai
döntés jelen ügyben felmerült jogi kérdések
tekintetében releváns okfejtést nem tartalmaz.
A Legfőbb Ügyészség kifejtette: a sikkasztás
bűntettének megállapítása szempontjából nincs
annak jelentősége, hogy a terhelteknek a
jövedelemhez jutáshoz lett volna más törvényes
lehetőségük is. A legális jövedelemszerzés elvi
lehetősége a jogtalan eltulajdonítás büntethetőségét
nem befolyásolja, a jogerős ítéleti tényállás a
terheltek motívumát is rögzíti.
A Legfőbb Ügyészség hivatkozott arra, hogy az eljárt
bíróságok nem vétettek a Be. 649. § (2)
bekezdésében meghatározott eljárási szabálysértést
sem.
Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria a Be.
660. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésen, a
törvényszék és az ítélőtábla ítéleteit a Be. 662. § (1)
bekezdés a) pontja alapján valamennyi terhelt
tekintetében hatályában tartsa fenn.
A Legfőbb Ügyészség 2021. május 7. napján
benyújtott beadványában az I. r. terhelt érveivel
kapcsolatban is terjesztett elő észrevételt. Eszerint a
felülvizsgálati eljárásban nem vehetők figyelembe az
észrevételnek a jogerős ügydöntő határozat által
megállapított tényállással ellentétes, így lényegében
a megbízási szerződés színlelt voltát vitató, a
pályázati anyagok készítésével kapcsolatos
visszaélésekről való tudomásának hiányára és a
tanácsadások hasznosítására vonatkozó részei.
Az I. r. terhelt a felderítettségen keresztül a
megalapozottságot és ezáltal áttételesen szintén a
tényállást támadja, a gazdasági és piaci környezet
figyelmen kívül hagyásával, a hamis teljesítési
igazolások, illetve a tanácsadások értéke és hozadéka
részletesebb
vizsgálatának
elmaradására
hivatkozással, amire ugyancsak nincs törvényes
lehetőség.
A Legfőbb Ügyészség az észrevételben foglaltak
alapján szükségesnek tartotta annak vizsgálatát, hogy
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a felülvizsgálati indítványt az I–V. r. terheltek
érdekében egyaránt előterjesztő meghatalmazott
védő a felülvizsgálat során eljárhat-e, vagy őt a
terheltek
közötti
esetleges
érdekellentétre
figyelemmel az eljárásból ki kell zárni. A Legfőbb
Ügyészség e körben a Be. 43. § (2) bekezdésére,
valamint a BH 2009.200. számon közzétett
határozatra hivatkozott, emellett azt az álláspontot
fejtette ki, mely szerint mivel a Be. 659. § (1)
bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban
bizonyítás felvételének nincs helye, ezért erre
figyelemmel az I. r. terhelt észrevételében foglaltak
az ő vallomásának nem tekinthetőek, a tényálláshoz
kötöttségből és emiatt az észrevételben foglaltaknak
törvényben kizárt joghatásaiból adódóan pedig az
érdekellentét jogi fogalmának védő kizárása
szempontjából figyelembe vehető esete sem
állapítható meg. A Legfőbb Ügyészség álláspontja
szerint kétségtelen ugyan, hogy beadványában az I.
r. terhelt a saját büntetőjogi felelősségét mentő, de
tettestársaira nézve hátrányos megítélésű állításokat
fogalmazott meg, azonban azoknak a felülvizsgálati
eljárásban történő jogi értékelésére csak olyan szűk
körben kerülhet sor, ami az egyébként a terhükre rótt
bűncselekményeket egybehangzóan tagadó terheltek
esetében érdekellentétet nem okoz, így a terheltek
érdekében ugyanazon védő eljárásának törvényi
akadálya nincs.
Dr. J. L., az I. r., a II. r., a III. r., a IV. r. és az V. r.
terheltek akkori meghatalmazott védője 2021.
február 8. napján a Legfőbb Ügyészség átiratára
észrevételt tett. Észrevételében a felülvizsgálati
indítványban foglaltakat a terheltek képviseletében
változatlanul fenntartotta. Hivatkozott arra, hogy
hiányzik a Btk. 372. § (1) bekezdésében
megfogalmazott sikkasztás törvényi tényállásának
szükségképpeni eleme, a jogtalan eltulajdonítás.
A Kúria a 2021. május hó 11. napján megtartott
tanácsülésen meghozott Bfv.I.975/2020/16. számú
végzésével a felülvizsgálati eljárásból dr. J. L.
meghatalmazott védőt kizárta. A Kúria felhívta a II.
r., a III. r., a IV. r. és az V. r. terheltet, hogy a végzés
kézbesítésétől számított 30 napon belül hatalmazzon
meg védőt, ellenkező esetben a Kúria védő
kirendeléséről gondoskodik. A Kúria végzésében
megállapította, hogy az I. r. terhelt és terhelttársai
között az érdekellentét az I. r. terhelt által
felülvizsgálati eljárásban benyújtott észrevételével,
annak benyújtásával keletkezett.
A II. r. terhelt kirendelt védője 2021. július 26-án kelt
észrevételében a korábbi védő által benyújtott
felülvizsgálati indítványt változatlan tartalommal
fenntartotta.
A IV. r. terhelt kirendelt védője 2021. augusztus 11.
napján benyújtott beadványában ugyancsak
fenntartotta a IV. r. terhelt korábbi védője által
benyújtott felülvizsgálati indítványt és az abban
foglalt indokokat, valamint a korábbi védő által
benyújtott 2021. február 8. napján tett észrevételeket.
Az ügyben további észrevételeket a Legfőbb
Ügyészség, az I. r., a II. r., a III. r., a IV. r. és az V. r.
terheltek és védőik nem terjesztettek elő.
Az I. r., a II. r., a III. r., a IV. r. és az V. r. terheltek
által, védőik útján előterjesztett felülvizsgálati
indítvány, valamint annak az I. r. terhelt által
előterjesztett észrevételében foglalt további indokai
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alapján a felülvizsgálat részben kizárt, további
részében a felülvizsgálati indítvány alaptalan.
A Be. XC. Fejezetében szabályozott felülvizsgálat
rendkívüli jogorvoslat, annak lefolytatására
kizárólag a Be. 648. és 649. §-aiban meghatározott
okból van lehetőség.
A Be. 648. § a) pontja alapján felülvizsgálatnak a
bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő
határozata ellen a büntető anyagi jog szabályainak
megsértése miatt is helye van.
A Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjának
értelmében a büntető anyagi jog szabályainak
megsértése
miatt
felülvizsgálati
indítvány
terjeszthető elő, ha a bíróság a büntető anyagi jog
szabályainak megsértésével állapította meg a terhelt
bűnösségét.
A Be. 651. § (2) bekezdés b) pontja értelmében saját
javára a terhelt is terjeszthet elő felülvizsgálati
indítványt.
A Be. 652. § (1) bekezdése értelmében a
felülvizsgálati indítványban meg kell jelölni azt a
határozatot, amely ellen a felülvizsgálati indítvány
irányul, valamint az indítvány előterjesztésének okát
és célját.
A Be. 652. § (4) bekezdése alapján a terhelt javára
szóló felülvizsgálati indítvány benyújtása nincs
határidőhöz kötve.
A Kúria megállapította, hogy az I. r., a II. r., a III. r.,
a IV. r. és az V. r. terheltek a javukra szóló
felülvizsgálati indítványt joghatályosan, a Be. 649. §
(1) bekezdés a) pont aa) alpontjában megjelölt
felülvizsgálati okra hivatkozással nyújtották be, ezért
a Kúria a felülvizsgálati indítványt érdemben az
alábbi keretek között bírálta el.
A Be. 659. § (5) bekezdése értelmében a Kúria a
jogerős ügydöntő határozatot – a (6) bekezdésben
meghatározott kivétellel – csak a felülvizsgálati
indítvánnyal megtámadott részében és csak a
felülvizsgálati indítványban meghatározott ok
alapján bírálja felül.
A Be. 659. § (6) bekezdése szerint a Kúria a
megtámadott határozatot a 649. § (2) bekezdése
alapján akkor is felülbírálja, ha az indítványt nem
ebből az okból nyújtották be.
A Be. 649. § (2) bekezdése szerint eljárási
jogszabálysértés miatt felülvizsgálati indítvány
terjeszthető elő, ha a bíróság a határozatát
a) joghatóság hiányában,
b) magánindítvány, a feljelentés, vagy a legfőbb
ügyésznek a 4. § (9) bekezdésében, vagy a Btk. 3. §
(3) bekezdésében meghatározott rendelkezése
hiányában,
c) nem az arra jogosult által emelt vád alapján,
d) a 608. § (1) bekezdésében meghatározott eljárási
szabálysértéssel,
e) a súlyosítási tilalom megsértésével,
f) a specialitás szabályán alapuló mentességnek a
törvényben meghatározott mentelmi jogon alapuló
mentességnek vagy a nemzetközi jogon alapuló
mentességnek a megsértésével hozta meg.
A Kúria mindezek alapján a felülvizsgálat során azt
vizsgálta, hogy megalapozott-e az indítvány abban a
tekintetben, hogy a jogerős ügydöntő határozat a
büntető anyagi jog szabályainak megsértésével
állapította meg a terhelt bűnösségét, illetőleg
megállapítható-e a Be. 649. § (2) bekezdésében
megjelölt eljárási szabálysértés. A Kúria az I. r.
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terhelt felülvizsgálati indítványra tett észrevételében
foglaltak alapján kiemelten vizsgálta a Be. 608. § (1)
bekezdés d) pontjában foglaltakat azon az alapon,
hogy megállapítható-e az első- és a másodfokú
eljárás során az I. r. terhelt és a II. r., a III. r., a IV. r.
és az V. r. terhelt közötti olyan érdekellentét, amely
már az alapeljárásban megalapozta volna az
érdekükben közösen eljáró védő kizárását.
A Kúria a felülvizsgálati indítvány elbírálásánál
figyelemmel volt a Be. 650. § (2) bekezdésében
foglaltakra, miszerint a felülvizsgálati indítványban a
jogerős ügydöntő határozat által megállapított
tényállás nem támadható.
A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati
indítvány mindazon részében, amely a jogerős
ügydöntő határozatban megállapított tényállást
támadja, kizárt. Az, hogy a felülvizsgálati
indítványban a jogerős ügydöntő határozatban
megállapított tényállás nem támadható, azt jelenti,
hogy a felülvizsgálati eljárásban sem a jogerős
ügydöntő határozatban megállapított tényállás, sem
annak
egyes
elemei,
sem
a
tényállás
megalapozottsága, sem pedig a tényállás
megállapításához vezető okfolyamat – a bizonyítási
eljárás lefolytatása, annak törvényessége, a
bizonyítási eszközök és az abból származó
bizonyítékok értékelése, a bizonyítékok egyenkénti
és összességében történő összevetése, a bizonyítási
indítványok elutasítása – nem támadható. A
felülvizsgálati indítvány azon részeiben, amely
ezeket vitatja, támadja, ideértve az I. r. terhelt
észrevételében foglalt ilyen érveket is, felülvizsgálat
alapjául nem szolgálhatnak, az alapján felülvizsgálat
kizárt.
A Kúria a felülvizsgálati indítványban megjelölt
okból vizsgálta felül a jogerős ügydöntő határozatot,
azt vizsgálta, hogy a jogerős ügydöntő határozatban
megállapított tényállás alapján a felülvizsgálati
indítványban
foglaltaknak
megfelelően
megállapítható-e az, hogy a terheltek sikkasztás
bűncselekményében
történő
bűnösségének
megállapítása a büntető anyagi jog szabályainak
megsértésével történt. A felülvizsgálati indítvány
alapján a Kúria ebben a körben azt vizsgálta, hogy a
jogerős ügydöntő határozatban alkalmazott, a Btk.
372. §-ában foglalt sikkasztás bűncselekményének
törvényi tényállási eleme, a jogtalan eltulajdonítás a
jogerős ügydöntő határozat tényállásában foglaltak
alapján megállapítható-e. Vizsgálta továbbá, hogy a
felülvizsgálati
indítványban
foglaltaknak
megfelelően az elkövetési magatartás részét képező
színlelt szerződések megkötése a felülvizsgálati
indítványban hivatkozottak szerint csak polgári jogi
jogkövetkezményekkel jártak-e, vagy a jogerős
ügydöntő határozat tényállásában foglaltak a
terheltek büntetőjogi felelősségének megállapítására
alkalmasak-e, figyelembe véve a felülvizsgálati
indítvány „többes jogállású személyekre”, valamint
a közigazgatási eljárásban hozott határozatra
vonatkozó érveléseket. Vizsgálta a Kúria azt is, hogy
a
hamis
magánokirat
felhasználásának
megállapítása, az ebben történt bűnösség kérdésében
való döntés hiánya akadálya-e a sikkasztás, mint
vagyon elleni bűncselekmény körében a bűnösség
megállapításának.
A Be. 650. § (2) bekezdése szerint felülvizsgálati
indítványban a jogerős ügydöntő határozat által
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megállapított tényállás nem támadható. A Be. 659. §
(1) bekezdése alapján pedig a bizonyítékok ismételt
és eltérő értékelésének, valamint bizonyítás
felvételének nincs helye, a felülvizsgálati indítvány
elbírálásakor a jogerős ügydöntő határozatban
megállapított tényállás az irányadó. Ez azt jelenti,
hogy felülvizsgálatban a tényállás megalapozottsága,
a bizonyítékok mikénti mérlegelése nem vitatható. A
jogkövetkeztetések – így a bűnösség vagy a jogi
minősítés megállapításának – helyessége kizárólag
az irányadó tényállás alapján vizsgálható (Kúria
Bfv.III.175/2021/5. [15]–[16]).
[48] Ez azt is jelenti, hogy felülvizsgálatban a tényállás
megalapozottsága, a bizonyítékok mérlegelése sem
külön-külön, sem pedig egymás viszonyában nem
vizsgálható (Kúria Bfv.III.287/2021/15. [34]).
[49] Mindebből következik, hogy a bűnösség is csak az
ítéleti tényekkel mindenben összhangban álló
tényállítások alapján vitatható. A tényállítástól eltérő
ténybeli alapokon álló jogi érvek a felülvizsgálat
során nem vehetők figyelembe. A tényállás meg nem
engedett támadásának minősül az abban foglalt
tények tekintetében eltérő tény állítása, vagy az
abban foglaltak valóságtartalmának vitatása is.
Ugyancsak tilalmazott felülvizsgálati eljárásban
olyan tény állítása és erre jogi érvelés és
jogkövetkeztetés alapítása, amely a jogerős ügydöntő
határozat tényállásában nem szerepel. A
felülvizsgálati indítvány ilyen hivatkozásai alapján a
felülvizsgálati eljárás kizárt.
[50] A jogerős ügydöntő határozatban foglalt
megállapításokkal ellentétes az a hivatkozás, mely
szerint a tényállásban az szerepelne, hogy a
szerződések teljesítése nem szerződésszerűen történt.
A jogerős ügydöntő határozatban az elsőfokú bíróság
ítéleti tényállásának 1. és 3. tényállási pontjában
szereplő, a sikkasztás bűncselekményében történő
bűnösség megállapításának alapjául szolgáló
tényállások egyértelműen azt tartalmazzák, hogy a
szerződések teljesítése nem történt meg, annak
megkötésére kizárólag abból a célból került sor, hogy
az M. V. Kft. vagyonából a T. Kft. részére kifizetés
történjen. A jogerős ügydöntő határozat
egyértelműen nem azt tartalmazza, hogy a
szerződésben foglaltakat a szerződés szerint a
teljesítést vállalók részben, hiányosan, kis mértékben
vagy meg nem határozható mértékben végezték el,
ezért teljesítésük nem volt szabályszerű.
Amennyiben a szerződő felek szerződési akarata a
szerződésben foglaltak teljesítésére irányult volna, a
teljesítés azonban bármilyen okból elmaradt volna,
vagy a teljesítés nem lett volna megfelelő, úgy
valóban csak a polgári jogi jogviszonyból eredő,
szerződéssel
összefüggő
jogkövetkezmények
alkalmazására kerülhetne sor. A jogerős ügydöntő
határozat ítéleti tényállása azonban egyértelműen azt
tartalmazza, hogy a szerződések megkötésére
kizárólag a terheltek azon bűnös célzata miatt került
sor, hogy a szerződésekkel leplezett módon az
egyébként az I. r., a II. r., a III. r. és az V. r. terheltekre
tényállás szerint rábízott, az M. V. Kft. mint
gazdasági társaság vagyonából – amely elkülönült a
tagok vagyonától, így a tagok számára is idegen
vagyonnak minősült – a szerződés alapján az ott
meghatározott pénzösszeget végleges jelleggel
elvonják, saját maguk számára megszerezzék,
amelyhez a IV. r. terhelt mint a T. Kft. ügyvezetője

345
segítséget nyújtott. Bármilyen, a felülvizsgálati
indítványban, illetve az I. r. terhelt észrevételében
megjelölt ezzel ellentétes hivatkozás a jogerős
ügydöntő határozat által megállapított történeti
tényállással ellentétes, és így felülvizsgálati eljárás
alapjául nem szolgálhat.
[51] A jogerős ügydöntő határozat ugyancsak tartalmazza
azt, hogy a felülvizsgálati indítvánnyal támadott
szerződéseket nem a szerződésben teljesítést vállaló
T. Kft. és annak tagjai, hanem az M. V. Kft.
alkalmazottai végezték el. A jogerős ügydöntő
határozat mind általánosságban, mind az egyes
tényállási pontoknál rögzíti az ezzel kapcsolatos
tényeket, ezért a felülvizsgálati indítvány és
különösen az I. r. terhelt észrevételében ezzel
kapcsolatosan előadottak ugyancsak ellentétesek a
jogerős ügydöntő határozatban megállapított
tényállással, így felülvizsgálatban nem vehetők
figyelembe.
[52] A jogerős ügydöntő határozat tényállása rögzíti azt,
hogy a T. Kft.-nek az általa megkötött hitelkeret
szerződés (meghosszabbításaival) szolgált forrásul
az M. V. Kft. üzletrészének megvásárlásához, a
vételár részletekben történő kifizetéséhez. Annak
érdekében, hogy a hitelszerződésben foglaltakat
teljesítsék
és
a
törlesztőrészleteket
azok
esedékességekor megfizethessék – egyéb forrásaik
nem lévén – az I. r., a II. r., a III. r., a IV. r. és az V.
r. terheltek elhatározták, hogy a T. Kft. nevében
különböző szolgáltatások teljesítésére szerződéseket
kötnek az M. V. Kft.-vel, és az ily módon befolyt
összegekből teljesítenek a bank felé. Ennek
érdekében már 1999. évtől kezdődően kötöttek ún.
tanácsadói szerződéseket, ami – a T. Kft. által a
pénzintézet részére benyújtott üzleti tervben
foglaltakra
figyelemmel
–
az
üzletrész
megvásárlásához szükséges eszközök nyújtásáról
kötött hitelszerződés 3.4. pontjában a folyósítás
feltételeként is lett kikötve. Ehhez kapcsolódóan a T.
Kft. tagjai az 1999. június 30-án megtartott
taggyűlésen abban állapodtak meg, hogy az M. V.
Kft.-vel megkötött gazdasági és műszaki szervezési
tanácsadási szerződések teljesítésében az I. r., a II. r.,
a III. r. és az V. r. terheltek külön díjazás nélkül,
személyesen működnek közre. Valójában azonban a
szerződésben foglaltak teljesítésének igazolására
szolgáló, a T. Kft. produktumaként feltüntetett
tanulmányokat nem a T. Kft. tagjai készítették,
hanem az M. V. Kft. dolgozói munkaidejükben,
munkakörük ellátása során. Ezen szerződések
alapján 2005 májusáig különböző témakörökben
készített tanácsadási anyagokra figyelemmel,
folyamatosan kapott megbízási díjat az M. V. Kft.től a T. Kft., amelyből meg tudta fizetni a bank felé
az esedékes törlesztőrészleteket. A T. Kft. az
üzletrész vételárának utolsó részletét 2004. április
29-én utalta át az M. V. Kft. részére. Az adóhatóság
időközben kifogásokat fogalmazott meg a
tanácsadási szerződésekkel kapcsolatosan. Erre is
figyelemmel, a terheltek 2005. április 30-i hatállyal,
a tanácsadásokat megalapozó keretszerződéseket
azok 2007. év végi lejárta előtt megszüntették.
Annak érdekében, hogy az M. V. Kft.-től továbbra is
nagyobb összegű bevételhez jusson a T. Kft., a
pályázatok felkutatására és megírására kötött
keretszerződést a két cég. A pályázatokat azonban –
az egyes szerződésekkel és a teljesítésigazolásokkal

Büntető Kollégium

346

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

ellentétben – nem a T. Kft. vagy annak tagjai
készítették, hanem az M. V. Kft. dolgozói, szintén
munkaidejükben, munkakörük ellátása során.
A T. Kft. nem saját maga készítette el a
tanulmányokat, hanem az M. V. Kft. dolgozói által
készített tanulmányterveket, előtanulmányokat,
illetve osztályvezetői értekezletre vagy felügyelő
bizottsági ülésre készített anyagokat nyújtották be
saját maguk által készített tanulmányként. Ezért a
gazdasági és műszaki szervezési tárgyban megkötött
megbízási szerződések színleltek voltak; azok
mögött a T. Kft. részéről tényleges teljesítési szándék
nem állt fenn, és a T. Kft. részéről ezen szerződések
kapcsán tényleges teljesítés nem is történt. A
szerződések célja az volt, hogy az M. V. Kft.
terheltekre bízott vagyonát a tényállásban megjelölt
összegben jogtalanul eltulajdonítsák.
A tényállás tartalmazza, hogy az 1/a. tényállási
pontokban foglalt szerződések 2003. évben azt a célt
szolgálták, hogy a II. r. terhelt, az M. V. Kft.
ügyvezetője, az I. r. terhelt, az M. V. Kft. főmérnöke
és a III. r. terhelt, az M. V. Kft. főkönyvelője az M.
V. Kft. rájuk bízott vagyonából az V. r. terhelt, az M.
V. Kft. kereskedelmi osztályának vezetője és a IV. r.
terhelt, az M. V. Kft. jogtanácsosa segítségével
159 939 000 forintot tulajdonítsanak el jogtalanul.
A pályázatírásra vonatkozó egyedi megbízási
szerződésekkel kapcsolatosan a tényállás az egyes
tényállási pontokban a 3. tényálláson belül
tartalmazza, hogy az M. V. Kft. és a T. Kft. között
megkötött pályázatírásra vonatkozó egyedi
megbízási szerződések színleltek voltak, amögött a
T. Kft. részéről tényleges teljesítés nem történt,
annak megkötésére csupán azért került sor, hogy az
alapján alapdíj és sikerdíj címén a terheltek az M. V.
Kft. vagyonát – az egyes tényállási pontokban
megjelölt összegben – jogtalanul eltulajdonítsák.
A Kúria a jogerős ügydöntő határozat tényállásába
tartozónak tekintette a másodfokon eljáró ítélőtábla
határozatában határozatszerkesztési hiba miatt az
indokolás [151] részében
található azon
megállapítást, mely szerint a feleknek nem volt
szerződés teljesítésére irányuló valódi akarata, az
csupán jogcím volt a későbbi kifizetésekre a T. Kft.
részére az M. V. Kft.-től. A T. Kft. kvázi projekt
cégként kizárólag a privatizáció céljából jött létre,
amely az M. V. Kft. 65 százalékos üzletrészének
kivásárlásához szükséges tőkét csak hitelből tudta
fedezni, a hitel visszafizetéséhez szükséges pénzt
pedig kizárólag az M. V. Kft. volt képes kitermelni.
A T. Kft. „eltartója” – legalábbis az első években a
hiteltörlesztés alatt – az M. V. Kft. volt, amelyből
történő pénzkivételhez szükség volt valamilyen, a
jogszerűség
látszatát
keltő
szerződéses
együttműködésre.
A Kúria ugyancsak a jogerős ügydöntő határozat
tényállása részének tekintette a másodfokú bíróság
ítéletében ítéletszerkesztési hiba miatt az
indokolásban
szereplő
következő
további
ténymegállapításokat is:
– a tanácsadási konstrukciót a terheltek közösen
dolgozták ki (indokolás [160]),
– a tanácsadás csupán jogcím volt a pénzhez jutáshoz
(indokolás [169]).
Mindezekből megállapítható, hogy a felülvizsgálati
indítvány azon megállapítása, mely szerint a jogerős
ítéleti tényállásban sem szerepel, hogy a terheltek a

megbízási
tevékenység
alapján
semmilyen
tevékenységet nem végeztek, nem helytálló.
[60] Az I. r. terhelt észrevétele a jogerős ügydöntő
határozatban megállapított tényeket, az ahhoz vezető
okfolyamatot, a bizonyítási eljárást, annak
lefolytatását a bizonyítékok értékelését és a
bizonyítással kapcsolatos egyes eljárási kérdéseket
vitató, így kizárt azokban a részében, amelyben
sérelmezi, hogy nem egyéni tevőlegesség alapján
vizsgálták az ügyet, a gazdasági és piaci környezet
feltérképezését teljesen figyelmen kívül hagyták, és
amelyben a szakértői bizonyítással kapcsolatos
kifogásait fogalmazza meg. Ugyancsak a
megállapított tényállást támadja és ily módon kizárt
azon hivatkozása, hogy a pályázati anyagokkal
kapcsolatos részben a II. r. terhelt cselekvősége nem
szerepel, az ő vonatkozásában emiatt nem emeltek
vádat; azon részében, amelyben arra hivatkozik,
hogy a megrendelések és a szerződések nem voltak
színleltek, azok valós szerződési akaratot
tartalmaztak és azok teljesítésre is kerültek; azon
részében, amelyben arra hivatkozik, hogy a vád által
érintett időszak végére a cég árbevétele jelentősen
nőtt. Ugyancsak a jogerős ügydöntő határozat meg
nem engedett támadásának minősül az a
ténymegállapításokat érintő hivatkozása, mely
szerint a sikkasztás azért nem állapítható meg, mert a
T. Kft. rendelkezett az elsikkasztott vagyon
fedezetével, 2013-ban több, mint 560 millió forint
eredménytartalékkal rendelkezett.
[61] Az I. r. terhelt azon észrevétele, amely szerint őt
megtévesztették, nem tudott arról, hogy a többi
terhelt a szerződést nem akarja teljesíteni, illetőleg a
többi terhelt között állhat fenn bűnszövetség,
amelynek ő nem része, ugyancsak ellentétes a
jogerősen megállapított ügydöntő határozattal. A
Kúria e körben megállapította, hogy az I. r. terhelt
észrevétele ebben a tekintetben ellentmondásos, és a
saját korábbi nyilatkozataival is ellentétes, mert még
az észrevételében is arra hivatkozik, hogy a
szerződések nem voltak színleltek, valós szerződési
cél vezérelte a gazdasági társaságokat és azok
teljesítésre is kerültek. Az I. r. terhelt saját
cselekvőségére vonatkozó, saját szerepét mentő és a
terhelttársai felelősségét erősítő észrevételei
ellentétesek a jogerős ügydöntő tényállásban
megállapítottakkal, amely többek között az I. r.
terhelt cselekvőségét is – részletesen és általános
jelleggel egyaránt – megállapítja. Ugyanezen okok
miatt ellentétes a tényállással, így nem vehető
figyelembe azon hivatkozása, mely szerint számára
csak utólag, az iratanyag tartalmának megismerése és
a tanúvallomások alapján derült ki, hogy a pályázati
anyag írására vonatkozó szerződéseket nem
teljesítették. Az észrevételnek azon része, amely
ezzel kapcsolatban terhelttársai és saját vallomásait
elemzi, felülvizsgálat alapjául emiatt nem szolgálhat.
[62] Ugyanezen okból kizárt azon hivatkozása, mely
szerint őt a valótlan okiratokkal, mint megbízót
tévedésbe ejtették, szándékosan belekeverték ebbe az
ügybe, és az is, mely szerint nem az ő feladata volt a
pályázatokkal kapcsolatos irányítási és ellenőrzési
folyamatok végzése. Ugyancsak a tényállás meg nem
engedett támadásának minősül és egyben korábbi
észrevételével ellentétes azon hivatkozása, mely
szerint a tanácsadások valódiak voltak és az értük
fizetett díjak jogosak, erre vonatkozóan a bizonyítás
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egyes elemeinek, a szakértői véleményeknek és a
tanúvallomásoknak az elemzése a hivatkozott
törvényi rendelkezések alapján felülvizsgálati
eljárásban kizártak.
A jogerős ügydöntő határozatban megállapított
tényállással ellentétes az a hivatkozás, mely szerint a
pályázati anyag kidolgozására vonatkozó szerződése
kapcsán csak a megrendeléseket írta alá és hozzá
csak a kész anyag került, a pályázati anyaggal
kapcsolatos szerződések ugyanakkor nem voltak
színleltek, ő nem volt a bűnszövetség része, külön
érdekszövetség lehetett a II–V. r. terheltek között.
Ugyancsak kizárt a felülvizsgálat az észrevételben
foglalt azon érvek alapján, mely szerint a megbízást
a másik négy terhelt vállalta, akik azt nem
teljesítették, a kár az ezen négy fő által vállalt, de el
nem végzett munka díja, ezért ő kárt nem okozott,
neki nem volt a pályázatokhoz sem az SZMSZ, sem
pedig munkaszerződés szerinti feladata, utólag derült
ki, hogy okirathamisítással megtévesztették. Ezen
észrevételek az irányadó tényállás megállapításaival
ellentétesek.
Ugyanezen okból kizárt a felülvizsgálat az
észrevételben foglaltak azon része kapcsán, mely
szerint a tanácsadási szerződések megkötésekor a
megbízás nem volt ellentétes az M. V. Kft.
érdekeivel.
Az I–V. r. terheltek korábbi, közös meghatalmazott
védőjének észrevételében foglalt azon állítás, mely
szerint az 1. és 3. tényállásban szerződések színlelt
szerződésekként lettek feltüntetve, és fel sem merült,
hogy a szerződések büntetőjogi szándékot lepleztek
volna, a fentiek szerint ellentétes a tényállásban
foglaltakkal.
A Kúria a felülvizsgálati indítványt nem kizárt
részében az alábbiak szerint bírálta el.
A felülvizsgálati indítvány arra hivatkozik, hogy az
I. r., a II. r., a III. r., a IV. r. és az V. r. terheltek
bűnösségének megállapítására a büntető anyagi jog
szabályainak megsértésével került sor, mert a jogerős
ügydöntő határozat 1. és 3. tényállási pontjában
foglaltak alapján nem állapítható meg a jogtalan
eltulajdonítás mint elkövetési magatartás, erre
figyelemmel a sikkasztás bűncselekménye törvényi
tényállás hiányában nem valósulhatott meg.
A felülvizsgálati indítvány ezen hivatkozása
alaptalan.
A Be. 659. § (2) bekezdése értelmében a
felülvizsgálati
indítványt
a
törvényben
meghatározott kivétellel a megtámadott határozat
meghozatalakor hatályos jogszabályok alapján kell
elbírálni.
Az első- és a másodfokú bíróság az időbeli hatály
vizsgálata körében egyaránt az elkövetéskor hatályos
büntető törvény helyett az elbíráláskor hatályos Btk.t alkalmazta, mivel a Btk. 2. § II. fordulatának
megfelelően ezzel kedvezőbb elbírálási lehetőséget
biztosított.
A Kúria megállapítja, hogy a sikkasztás
bűncselekményének törvényi tényállása mind az
elkövetéskor, mind az elbíráláskor azonos volt.
A Btk. 372. § (1) bekezdése értelmében, aki a rábízott
idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal
sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.
A jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság
– az adott esetben a korlátolt felelősségű társaság –
esetében az alapító vagyona és a társaság vagyona
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elkülönül, ezért a gazdasági társaság vagyona az
alapító szempontjából „idegen dolog”, így ennek
eltulajdonítása vagy ezzel sajátjaként rendelkezés
esetén a sikkasztás megvalósul (BH 1997.61.). Az
M. V. Kft. vagyona, mint korlátolt felelősségű
társaság vagyona elkülönült a tulajdonosok, így a T.
Kft, az M. Rt. és az M. Sz. vagyonától, így annak
eltulajdonítása a tulajdonosok képviselői részéről is
vagyon elleni bűncselekmény (lopás vagy
sikkasztás) megvalósítására alkalmas.
Eltulajdonításon az olyan szándékos magatartás
értendő, amely tartalmilag a tulajdonjog
gyakorlásaként jelentkezik (BH 2003.398.). A
sikkasztás esetében az elkövető – a lopással
ellentétben – jogszerűen birtokolja a dolgot, mert azt
rábízták. A rábízás a szokásos helyzetben valamely
jogügylet formájában történik. A birtokba adás
jogcíme közömbös, lehet társasági jogi jogviszony,
munkajogviszony, polgári jogi jogviszony alapján.
Az M. V. Kft. vagyonát érintő rábízás az I. r. terhelt
vonatkozásában
ügyvezetővé
választásáig
munkajogi jogviszony, azt követően társasági jogi
jogviszony alapján, a II. r. terheltre ügyvezetői
minősége okán társasági jogi jogviszony alapján, a
III. r. terhelt tekintetében főkönyvelői munkaköre
alapján munkajogi jogviszony, gazdasági igazgatói
pozíciójában társasági jogi és munkajogi jogviszony,
az V. r. terheltre marketing osztályvezetői
munkakörében munkajogi jogviszony, vállalkozási
igazgatóként pedig gazdasági jogviszony, illetőleg
munkajogi jogviszony alapján egyaránt fennálltnak
tekinthető.
A sikkasztás elkövetési magatartása a jogtalan
eltulajdonítás, illetve a sajátjakénti rendelkezés.
Az eltulajdonítás a dolog feletti, addig létező
tényleges uralom végleges megszüntetését jelenti.
Az elkövető a külvilág számára is észlelhetően, a
dolog valóságos tulajdonosaként viselkedve
megszünteti a korábbi, ténylegesen létező tulajdoni
állapotot, és véglegesség szándékával új tulajdoni
állapotot hoz létre. Ide tartozik az elidegenítés is.
A jogtalanság objektív kategória. Az eltulajdonítás
akkor jogtalan, ha azt sem a jogszabály, sem az arra
jogosult nem engedi meg. A jogtalan
eltulajdonítással megvalósuló sikkasztás esetén az
elkövető az olyan ingó dolgot (ideértve a
helyettesíthető dolgokat is, a pénzt is) jogszerűen
tartja birtokában, az számára idegen, mivel annak
nem ő a tulajdonosa, és azt eltulajdonítja, a dolog
felett
tulajdonjogot
gyakorló
tulajdonjogát
megszünteti, és azon dolog vonatkozásában
tulajdonosként fellép. A tényállás alapján
megállapítható, hogy az M. V. Kft. által a
tényállásban megjelölt szerződések által leplezetten
kifizetett pénzösszeg az M. V. Kft. tulajdonát
képezte, az valamennyi terhelt számára idegen dolog
volt. A szerződések által leplezett eltulajdonítás
során kifizetett pénz ugyanakkor az M. V. Kft.
nevében jogszerűen eljáró I. r., II. r., III. r. és V. r.
terheltekre rábízott vagyonnak tekinthető, az
tisztségüknél, munkakörüknél fogva jogszerűen
került a birtokukba.
A pénz szerződésben megjelölt szolgáltatás
teljesítéseként, ellenértékként történő kifizetése a
tulajdonjog végleges hatályú átruházására irányult.
Mivel az eltulajdonítás alapját képező szerződések
színleltek voltak, emellett kizárólag annak leplezését
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[85]
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[87]

szolgálták, hogy a terheltek az M. V. Kft. vagyonát
kívánták eltulajdonítani azzal a célból, hogy az így
megszerzett pénzösszegből a T. Kft. az M. V. Kft.
vételárát törleszteni tudja, az eltulajdonítás jogtalan
volt, mivel annak nem volt jogszerű alapja. A
szerződés színleltsége okán szerződéses jogcím nem
állt fenn, a szerződéskötés kizárólag a jogtalan
eltulajdonítási szándék leplezése céljából történt
meg.
Mindezekből következik, hogy a sikkasztás
bűncselekményének valamennyi törvényi tényállási
eleme megállapítható a jogerős ügydöntő
határozatból: az I. r., a II. r., a III. r. és az V. r.
terheltek az M. V. Kft. számukra idegen, munkajogi,
illetve társasági jogi jogviszonyból eredően
jogszerűen
birtokukba
került
vagyonát
eltulajdonították akkor, amikor a valós jogcímen
történő kifizetés látszatát keltve, az eltulajdonítást
színlelt szerződések megkötésével leplezve az M. V.
Kft. vagyonát eltulajdonították, és ehhez a IV. r.
terhelt segítséget nyújtott.
A felülvizsgálati indítványnak mindezek miatt a
színlelt szerződéssel és a szerződési akarattal
kapcsolatban kifejtett érvelése is téves.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (a továbbiakban: korábbi Ptk.) a tényállásban
szereplő szerződések megkötése idején hatályos 205.
§ (1) bekezdése értelmében a szerződés a felek
akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével
jön létre.
A korábbi Ptk. 205. § (2) bekezdése szerint a
szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges,
valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített
kérdésekben való megállapodása szükséges.
A korábbi Ptk. 207. § (5) bekezdése értelmében a
felek titkos fenntartása vagy rejtett indoka a
szerződés érvényessége szempontjából közömbös.
A korábbi Ptk. 207. § (6) bekezdése szerint
ugyanakkor a színlelt szerződés semmis, ha pedig az
más szerződést leplez, a szerződést a leplezett
szerződés alapján kell megítélni.
A színlelés kétoldalú, tudatos magatartás, amikor a
felek közös akarata arra irányul, hogy a szerződést,
amely jognyilatkozataik alapján keletkezik, ne
kössék meg (BH 2001.29.). A színlelt szerződés
polgári jogi kategória, annak kétségtelenül vannak
polgári jogi jogkövetkezményei. A színlelt szerződés
megkötése ugyanakkor nem eredményezi azt, hogy
amennyiben az bűncselekmény elkövetését is jelenti,
a polgári jogi jogkövetkezmények mellett
büntetőjogi felelősség ne lenne megállapítható.
A Kúria megállapítja, a Be. 7. § (5) bekezdése
alapján abban a kérdésben, hogy a terhelt követett-e
el bűncselekményt, a bíróságot, az ügyészséget és a
nyomozó hatóságot nem köti a polgári, a
közigazgatási, a szabálysértési, a fegyelmi vagy más
eljárásban hozott határozat, illetve az abban
megállapított tényállás.
Azt, hogy mi a bűncselekmény, mind az
elkövetéskor, mind az elbíráláskor hatályos
büntetőtörvény meghatározta. A jogerős ügydöntő
határozatban alkalmazott Btk. 4. § (1) bekezdése
szerint bűncselekmény az a szándékosan, vagy – ha
e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli –
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely
veszélyes a társadalomra és amelyre e törvény
büntetés kiszabását rendeli.

[88] A Btk. 4. § (2) bekezdése értelmében társadalomra
veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy
mulasztás, amely mások személyét vagy jogait,
illetve
Magyarország
Alaptörvény
szerinti
társadalmi, gazdasági, állami rendjét sérti vagy
veszélyezteti.
[89] Magyarország Alaptörvénye XIII. cikk (1)
bekezdése értelmében mindenkinek joga van a
tulajdonhoz.
[90] Az állandóan követett bírói gyakorlat értelmében a
Büntető Törvénykönyv Különös Részében büntetni
rendelt cselekményként szabályozott törvényi
tényállást megvalósító magatartások a Btk.-ban írt,
társadalomra veszélyességet kizáró eseteket kivéve
önmagukban
hordozzák
a
társadalomra
veszélyességet.
[91] Minden esetben önállóan kell vizsgálni azt, hogy a
színlelt szerződést megkötő személyek magatartása a
polgári jogi jogkövetkezmények mellett valósít-e
meg bűncselekményt, amennyiben igen, büntetőjogi
felelősségre vonásnak van helye. A színlelt
szerződéssel kapcsolatos védői okfejtés ezért téves.
[92] A színlelt szerződés a korábbi Ptk. 205. § (6)
bekezdése alapján semmis, ami azt jelenti, hogy
hiányzik a szerződés szerinti cél létrehozására
irányuló akarat minden szerződő fél részéről. Ha
azonban a valós akarat bűncselekmény leplezése, az
a színlelt szerződés megkötésével a leplezés célzata
miatt a bűncselekmény egyenes szándékkal történő
megvalósítására is utal. Amennyiben a színlelt
szerződés megkötése esetén a szerződés szerinti cél
létrehozása iránti akarat a szerződő felek részéről
hiányzik, és a színlelt szerződés megkötésével
leplezni kívánt szerződéses akarat bűncselekmény
megvalósítására irányul, a cselekmény kilép a
polgári jogi jogviszonyból és belép a büntetőjogi
jogviszonyba.
A
cselekmény
büntetőjogi
felelősségének önálló megítélése miatt nincs
jelentősége annak, hogy a hamis magánokirat
felhasználása
miatt
büntetőjogi
felelősség
megállapítására nem került sor. A Legfőbb
Ügyészség e körben helyesen hivatkozott arra, hogy
ezen bűncselekmények esetében az elévülés a
büntetőjogi felelősségre vonás akadályát képezte
volna, másfelől pedig a sikkasztás megvalósításának
nem szükségszerű eszközcselekménye a hamis
magánokirat felhasználása. Jelen esetben a színlelt
szerződések megkötése azt a célt szolgálta, hogy
azzal az elkövetők a sikkasztás bűncselekményét
leplezzék.
[93] Ugyancsak ezen okból nincs annak jelentősége, hogy
a terhelteknek lehetősége lett volna legálisan is
jövedelemhez jutni. A büntetőjogi felelősség
megállapítása kizárólag attól függ, hogy a terheltek
által kifejtett elkövetési magatartás bűncselekményt
valósít-e meg, és a terheltek büntetőjogi felelősségre
vonásának helye van-e. Az, hogy a terheltek egyéb,
számukra egyébként legális olyan magatartást nem
fejtettek ki, amellyel jogszerű módon jutottak volna
az M. V. Kft. pénzéhez, a ténylegesen elkövetett
bűncselekmény miatti felelősséget nem befolyásolja.
A büntetőjogi felelősség önállóan akképpen azért
került szabályozásra, mert az eltérő jogágak
felelősségrendszere, a felelősséget megalapozó
magatartások, a jogágak jellegének és társadalmi
céljának megfelelően eltérőek. A különböző jogágak
által szabályozott társadalmi életviszonyok tartalma,
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az abból eredő felelősség és az erre épülő bírósági
eljárás különböző. A Kúria felülvizsgálati eljárásban
meghozott Kfv.I.35.844/2014/8. számú határozata az
adójogi jogviszony szempontjából releváns tények
vizsgálatára korlátozódik, eltérő bizonyítási
szabályokkal és a bizonyítási teher eltérő
következményeivel.
[94] A Kúria közigazgatási felülvizsgálati eljárásban
nyilvánvalóan nem vizsgálta azt, hogy a jelen ügy
terheltjei a büntetőügyben hozott jogerős ügydöntő
határozatban foglalt szerződések megkötésével, az
ahhoz kapcsolódó elkövetési magatartásukkal
követtek-e el bűncselekményt, azért büntetőjogi
felelősséggel tartoznak-e és velük szemben ez a
felelősség milyen mértékű lehet.
[95] A Kúria a felülvizsgálati indítványban hivatkozott
Bhar.III.1198/2019/11.
számú
ítéletével
kapcsolatosan megállapította, hogy az jelen ügyre
kihatóan releváns megállapítást nem tartalmaz. A
Kúria ezzel kapcsolatban arra kíván utalni, hogy
különbség van a Btk. 372. § (1) bekezdésébe ütköző
sikkasztás, valamint a Btk. 376. § (1) bekezdésébe
ütköző
hűtlen
kezelés
bűncselekményének
elkövetési magatartása között.
[96] A Btk. 376. § (1) bekezdése szerint, akit idegen
vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó
kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt
okoz, hűtlen kezelést követ el.
[97] A hűtlen kezelés elkövetési magatartása a
vagyonkezelői kötelezettség szándékos megszegése
és ennek eredményeként a vagyoni hátrány okozása.
A vagyonkezelői kötelezettség tartalmának
meghatározásánál lehet jelentősége a védő által
hivatkozott „többes jogállású” személyek esetén az,
hogy pontosan tisztázásra került-e, hogy az adott
vagyon feletti vagyonkezelői kötelezettség min
alapszik és az milyen terjedelmű, továbbá, mely
jogviszonyból milyen a vagyonkezelést érintő
kötelezettségek terhelik az érintett személyt. A
sikkasztás mint vagyon elleni bűncselekmény,
ugyanakkor ebben a tekintetben nem igényel
speciális jogalanyiságot, nem szükséges az, hogy a
rábízott vagyon felett egyben vagyonkezelői
kötelezettsége is legyen. Amennyiben az elkövető
idegen vagyon kezelésével megbízott személy, és
ebből fakadó kötelezettségének megszegése abból
áll, hogy a rábízott idegen vagyont eltulajdonítja,
nem hűtlen kezelést, hanem sikkasztás bűntettét
valósítja meg. Jelen ügyben erről van szó.
[98] A Kúria megállapította, hogy a jogerős ügydöntő
határozat tényállásában egyébiránt pontosan
meghatározásra került a terheltek munkaköre,
valamint az érintett gazdasági társaságoknál betöltött
tisztsége is. A sikkasztás bűncselekményének
megvalósulásához ugyanakkor az idegen vagyon
rábízásán kívül vagyon kezelésével kapcsolatos
kötelezettség nem szükséges.
[99] A Kúria a Be. 649. § (2) bekezdésében foglalt
hatályon kívül helyezést eredményező eljárási
szabálysértést nem észlelt.
[100]A Be. 659. § (6) bekezdése értelmében hivatalból
vizsgálta az alapügyben eljáró bíróságok eljárását,
ezzel kapcsolatban egyetértett az ítélőtábla ítéletében
foglaltakkal. Az ügy irataiból megállapítható, hogy a
törvényszék a IV. r. és az V. r. terheltek részére
ténylegesen ismételten engedélyezte a tárgyalásról
való távollétet, távolmaradásukat tudomásul vette,
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figyelemmel arra is, hogy az V. r. terhelt a 2018.
október 29. napján tartott tárgyaláson, a IV. r. terhelt
pedig 2019. január 21. napi tárgyaláson tett ilyen
bejelentésüket
az
elsőfokú
bíróság
a
jogkövetkezményekről való tájékoztatás után már
tudomásul vette. Az első fokon eljárt bíróság ennek
megfelelően nem sértette meg a törvény
rendelkezéseit akkor, amikor ezt követően a IV. r. és
az V. r. terheltek vonatkozásában általuk bejelentett
és a bíróság által, figyelmeztetést követően
tudomásul vett bejelentés folytán a tárgyalást a
továbbiakban a távollétükben tartotta meg. Az
elsőfokú bíróság eljárási szabálysértése ebben a
körben mindössze annyiban áll, hogy a Be. 430. § (3)
bekezdésében megkívánt engedélyt nem rögzítette.
A Be. 430. § (3) bekezdése értelmében, ha a vádlott
bejelentette, hogy a tárgyaláson jelen kíván lenni,
utóbb a jelenlét jogáról ismételten csak a bíróság
újabb engedélyével mondhat le. A tárgyalási
jegyzőkönyvekről és az
eljárás irataiból
egyértelműen kiderül, hogy a bíróság ezt az
engedélyt megadta, azonban annak dokumentálása
kifejezetten sem a jegyzőkönyvben, sem meghozott
végzésben nem történt meg. Ennek elmaradása
azonban olyan relatív eljárási szabálysértés, ami a
Be. 649. § (2) bekezdésében nem szerepel,
felülvizsgálati eljárás alapját nem képezheti.
[101]A Kúria ugyanakkor arra figyelemmel, hogy a
felülvizsgálati eljárásban Bfv.I.975/2020/16. számú
végzésével az I. r. terheltnek a felülvizsgálati
eljárásban tett észrevételében foglalt egyes
kijelentésekre figyelemmel megállapította, hogy a
felülvizsgálati eljárásban az I. r. terhelt és a a II. r., a
III. r., a IV. r. és az V. r. terheltek között érdekellentét
áll fenn, erre figyelemmel addigi közös védőjüket,
dr. J. L. ügyvédet az eljárásból kizárta, a Be. 649. §
(2) bekezdése alapján figyelembe veendő 608. § (1)
bekezdés d) pontja esetleges megállapíthatósága
kérdésében vizsgálta azt, hogy a felülvizsgálati
eljárást megelőzően megvalósult-e az I. r. terhelt és a
II. r., a III. r., a IV. r. és az V. r. terhelt között olyan
érdekellentét, amelyre figyelemmel közös védő az ő
védelmükben nem járhatott volna el.
[102]A Kúria ebben a tekintetben megállapította, hogy az
alapeljárás során a terheltek között nem állt fenn
olyan
érdekellentét,
amelyre
figyelemmel
védelmüket ugyanaz a védő nem láthatta volna el.
[103]A Legfelsőbb Bíróság a BH 2009.200. számon
közzétett döntésében kimondta, nem valósul meg
eljárási szabálysértés, ha azoknak a terhelteknek a
védelmét, akiknek az érdekei nem ellentétesek,
ugyanaz a védő látja el. Az, hogy a terheltek érdekei
ellentétesek-e, kizárólag a védekezésüknek, illetve a
vallomásuknak a tartalma alapján dönthető el. Ha a
terheltek egybehangzóan tagadják a bűncselekmény
elkövetésében való részvételüket, vagy azonos az
előadásuk a cselekményről, érdekellentétükről nem
lehet szó, még akkor sem, ha az egyik vagy egyes
terhelteknek az lenne a valóságos – kedvező
büntetőjogi megítéléshez vezető – érdeke, hogy a
társaitól eltérő vallomást tegyen. A Legfelsőbb
Bíróság a döntésben kimondta, hogy a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a
továbbiakban: korábbi Be.) 44. § (4) bekezdése
szerint több terhelt védelmét ugyanaz a védő akkor
láthatja el, ha a terheltek érdekei nem ellentétesek.
Abban az esetben, ha a terheltek egyike a másikra
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terhelő vallomást tesz, ugyanakkor a társa tagadja a
bűncselekmény
elkövetését,
valóban
ilyen
érdekellentét áll fenn. Nem beszélhetünk ugyanakkor
érdekellentétről csupán azért, mert a terheltnek
elméletben lehetősége lett volna olyan, a társaitól
eltérő védekezést előterjeszteni és ennek megfelelő
vallomást tenni, amely a cselekvőségének a
büntetőjogi megítélését kedvezően érintette volna.
[104]A Kúria a BH 2021.1. számon közzétett döntésének
II. pontjában megállapította: a Be. 43. § (2)
bekezdése értelmében több terhelt érdekében
ugyanaz a védő csak akkor járhat el, ha a terheltek
érdekei nem ellentétesek. Az ellentét fakadhat a
védekezés módjából (hallgatás, tagadás, beismerés
stb.), a felrótt bűncselekmény elkövetésében betöltött
szerepből, de származhat adott eljáráson kívüli egyéb
okból; ezt az eljárás valamennyi szakaszában
körültekintően kell vizsgálni. Abban az esetben, ha a
terheltek egyike a másikra terhelő vallomást tesz,
ugyanakkor a társa tagadja a bűncselekmény
elkövetését, valójában ilyen érdekellentét áll fenn.
Nincs szó azonban érdekellentétről csupán azért,
mert a terhelteknek elméletben lehetősége lett volna
eltérő védekezést előterjeszteni, ennek megfelelő
vallomást
tenni,
amely
cselekvőségüknek
büntetőjogi megítélését kedvezőbben érintette volna.
Ha ilyen védekezést a terhelt nem terjesztett elő, és
vallomása nem volt ellentétes a tettestársával, akkor
az érdekellentét sem áll fenn.
[105]A Be. 183. § (1) bekezdése értelmében a terhelt
vallomásának minősül a terhelt minden olyan, a
büntetőeljárásban a terhelti figyelmeztetés utáni,
bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság előtt tett,
illetve ezeknek címzett szóbeli vagy írásbeli közlése,
amelyben a bizonyítás tárgyára vonatkozó tényt állít.
[106]A Kúria mindezek alapján az érdekellentét
kérdésében azt vizsgálta, hogy az I. r. terhelt
előadásai, terhelti vallomása és védekezése alapján
érdekellentét állt-e fenn a terheltek között az
alapeljárásban. A Kúria megállapította, hogy az I. r.
terhelt védekezéseit összességében, az általa előadott
védekezés irányára és tartalmára figyelemmel, nem
egyes kiragadott részletek alapján kell értékelni. Az
I. r. terhelt a többi terhelttársával együtt, az
alapeljárás során végig következetesen állította, hogy
a jogerős elítélés tárgyát képező szerződésekben
valós szerződési akarat tükröződik és azok
ténylegesen teljesedésbe is mentek. Az I. r. terhelt a
tettestársaival együtt tagadta a vádiratban foglalt
bűncselekmények elkövetését, és mindvégig amellett
érvelt, hogy ezek a szerződések mind gazdaságilag,
mind jogilag miért voltak szükségesek és hasznosak
az M. V. Kft. számára. Az I. r. terhelt terhelttársaival
egyező módon mindvégig arra hivatkozott, hogy
valamennyi szerződés valós teljesítésű szándékkal
született és azok teljesítésre is kerültek, mégpedig a
T. Kft. által. Az I. r. terhelt a törvényszék
megismételt elsőfokú tárgyalásán tett vallomásában
ugyan hivatkozott arra, hogy a terheltek egyéni
cselekvősége fontos, a büntetőjogi felelősség
vizsgálatában minden terhelt vonatkozásában különkülön kell értékelni a terheltek cselekvőségét és
tudattartalmát, ez ugyanakkor részéről a korábbi
hatályon kívül helyezett ítélet alapjául született
elsőfokú bíróság tevékenységének kritikájaként
fogalmazta meg. Az I. r. terhelt vallomásának ezen
részében részletesen elemezte, hogy milyen eltérő

Büntető Kollégium
feladatai voltak a T. Kft. tagjainak, valamint
hivatkozott arra, hogy ő az M. V. Kft.
ügyvezetőjeként megbízói szerepben volt, így itt
megrendelői–vállalkozói érdekviszony volt, amely
ellenérdekeket is hordozhat magában. Arra is utalt,
hogy az addigi teljes érdekazonosság elméletileg már
nem állt fenn ennek a viszonynak a létrejöttekor, a
szerződések megkötése után. Az I. r. terhelt itt maga
utalt arra, hogy az érdekellentétet a megrendelői–
vállalkozói érdekviszony hordozhatja, és ez az
érdekellentét csupán elméleti. Az I. r. terheltnek ezen
vallomása, amely a tényállás alapját képező
tevékenységét elemzi, a tettestársai és saját
vonatkozásában nem jelent ugyanakkor olyan
vallomásmódosítást, amelyben a bűncselekmény
elkövetésének tagadása mellett azt állítaná, hogy a
terhükre rótt bűncselekményt ugyanakkor tettestársai
elkövették. Az I. r. terhelt ugyanis az eljárás során
végig, még a Legfőbb Ügyészség indítványára tett
észrevételében is azt állította, hogy a szerződések
nem voltak színleltek, valós szerződési szándék
vezette őket és a szerződések teljesítésre is kerültek.
Az, hogy ezen vallomásában saját ügyvezetői
pozíciójából kapcsolódóan saját cselekvőségét
menti, nem jelenti egyben a többi terhelttársának
bűncselekmény elkövetésével történő terhelését is.
Emiatt azok az utalások, amellyel terhelttársai eltérő
érdekeire utal, csak a saját védekezésének
megerősítése, melynek lényege az, hogy ő a vezetési
szintjének megfelelő ellenőrzést elvégezte, és mivel
a T. Kft. az adott munka teljesítését lejelentette, az
M. V. Kft. illetékes osztályvezetője pedig a kft.
érvényes ügyrendje szerint igazolta a teljesítést,
joggal bízhatott abban, hogy a megbízásnak
megfelelően a T. Kft. megrendelt tevékenységét
elvégezte. Ugyanilyen hivatkozás részéről a
pályázatírással kapcsolatos szerződésekre vonatkozó
is, amely szerint a vezetői szintjének megfelelő
ellenőrzést elvégezte a pályázatok beadása előtt, a
pályázati eredmények pedig minden esetben
megnyugtató visszajelzéssel szolgáltak számára. Az
I. r. terhelt ezen védekezésének lényege nem az, hogy
a szerződések színleltek voltak és azt a célt
szolgálták, hogy az M. V. Kft. vagyonát
megszerezzék, hanem saját szerepének elemzésével
az egyéni felelősségét kívánja csökkenteni.
Ugyanakkor az I. r. terhelt továbbra sem állítja azt,
hogy ezek a szerződések színleltek voltak, azok
teljesítése nem történt meg és azokat nem a T. Kft.
teljesítette. Emiatt nem tekinthető érdekellentétet
megalapozónak azon kijelentése sem, amelyben az
elsőfokú bíróság hatályon kívül helyezett ítéletének
megállapítása kritikájaként, és nem pedig ellentétes
vallomásként fogalmazza meg azt, hogy ha az
elsőfokú bíróság „aggály nélküli” megállapítása
mégis igaz lenne, és jogerős határozata megállapítást
nyerne, az azt jelentené, hogy résztulajdonos társai –
akik zömében vezető társai is voltak – őt is
megtévesztették volna. Az I. r. terhelt saját szerepét
hangsúlyozva arra hivatkozott, hogy őt mint az M. V.
Kft. ügyvezetőjét nem tájékoztatták arról, hogy a T.
Kft. hogyan és milyen módszerrel teljesítette a
szerződéseket, ugyanakkor azt továbbra sem állította,
hogy ezek a szerződések teljesítésére nem került
volna sor.
[107]Összességében a terhelti védekezéseket összevetve
megállapítható, hogy az I. r. terhelt ezirányú
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védekezése a saját cselekvőségének elemzésére,
felelősségének egyéni vizsgálatára és csökkentésére
irányul, ugyanakkor nem terjedt ki arra, hogy a
szerződések
megkötésének
szándékával,
a
szerződések
teljesítésével,
a
jogtalan
eltulajdonítással mint elkövetési magatartással
kapcsolatban terhelttársaival ellentétes vallomást
tegyen, így érdekei egészen a felülvizsgálati
indítványra tett észrevételeiben foglaltakig nem
tekinthetőek a terhelttársaival olyan ellentétes
érdekeknek, amelyek a Be. 43. § (2) bekezdésében,
illetve a korábbi Be. 44. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján a védő kizárását megalapozná. Mindezekre
tekintettel a felülvizsgálati indítvánnyal érintett
alapeljárásban az I. r., a II. r., a III. r., a IV. r. és az V.
r. terheltek vonatkozásában ugyanaz a védő a
terheltek érdekében is eljárhatott, erre tekintettel nem
lehet megállapítani a Be. 608. § (1) bekezdés b)
pontjára figyelemmel a Be. 649. § (2) bekezdése
alapján hatályon kívül helyezést eredményező
felülvizsgálati okot.
[108]Mindezek alapján a Kúria a Be. 660. § (1) bekezdése
alapján a felülvizsgálati indítványt tanácsülésen
elbírálva, a Be. 662. § (1) bekezdése alapján a
felülvizsgálati indítvánnyal támadott, a törvényszék
és az ítélőtábla mint másodfokú bíróság ítéletét
hatályában fenntartotta, mivel a felülvizsgálati
indítványnak nem adott helyt.
(Bfv. I. 975/2020.)
Az interneten közléssel megvalósult rágalmazás
vagy becsületsértés esetén a bűncselekmény
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elkövetési helye a weboldalt működtető szerver helye és
nem a szervert üzemeltető gazdasági társaság
székhelye.
A Be. 22. § (3) bekezdésének kisegítő rendelkezése
szerint amennyiben a Be. 22. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltak alapján az eljárásra illetékes bíróság nem
állapítható meg, a járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el [Be. 21.
§, 22. §, Btk. 226. § (1) bek.].

[1] A D.-i Járásbíróság a 2020. szeptember 28. napján
meghozott végzésével az ismeretlen tettessel
szemben rágalmazás vétsége miatt indult
büntetőügyet a Pesti Központi Kerületi Bíróságra
áttette. A végzés indokolásának lényege szerint az
interneten közlésre elkövetett rágalmazás vagy
becsületsértés vétsége bűncselekmények esetén a
bűncselekmény elkövetési helye a weboldalt
működtető szerver helye (BH 2016.167.), amely a
másik járásbíróság illetékességi területén van, mivel
a feljelentésben szereplő közlést tartalmazó
internetes oldalt működtető szerver az itt működő
szerverteremben található.
[2] A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2020. november
24. napján meghozott végzésével nyomozást rendelt
el az elkövető kilétének felderítése érdekében. A
nyomozás során az elkövető személyét nem sikerült
beazonosítani, de a nyomozó hatóság megállapította,
hogy a feljelentésben meghatározott weboldalt nem
a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességi
területén működő D. H. Kft. üzemeltetésében lévő
adatközpont futtatja, hanem a T. Kft. egy szlovák
kiszolgálóról.

[3] Arra figyelemmel, hogy a T. Kft. székhelye a kerületi
bíróság illetékességi területén található, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság a 2021. február 8. napján
meghozott és 2021. február 26. napján véglegessé
vált végzésével a büntetőügy a kerületi bíróságra
történő áttételéről határozott. Az áttételről
rendelkező végzés indokolása szerint a Be. 21. § (1)
bekezdése értelmében az eljárásra az a bíróság
illetékes, amelynek területén a bűncselekményt
elkövették, és tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát
képező cselekmény a T. Kft. által használt
weboldalhoz köthető, amelynek székhelye és ebből
következően a sérelmezett cselekmény elkövetési
helye a járásbíróság 3. illetékességi területén
található.
[4] A kerületi bíróság a 2021. május 6. napján kelt
átiratában a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak
jelezte, hogy 2021. január 1. napjától a T. Kft.
székhelye a Pesti Központi Kerületi Bíróság
illetékességi területén lévő címen található.
[5] A kerületi bíróság a 2021. június 16. napján hozott
végzésében
ugyancsak
megállapította
az
illetékességének hiányát. A végzés 2021. július 15.
napján véglegessé vált.
[6] A kerületi bíróság az eljáró bíróság kijelölése
érdekében az iratokat a törvényszék részére
felterjesztette, amely azt átiratban – arra való
hivatkozással, hogy az illetékességének hiányát az
illetékességi területén lévő Pesti Központi Kerületi
Bíróság és kerületi bíróság mellett a más törvényszék
illetékességi területén lévő D.-i Járásbíróság is
megállapította – a Kúriára terjesztette fel.
[7] A Kúria az elsőfokú eljárás lefolytatására a Pesti
Központi Kerületi Bíróságot jelölte ki.
[8] A Be. 24. § (1) bekezdése értelmében az eljáró
bíróságot ki kell jelölni a bíróságok között felmerült
hatásköri vagy illetékességi összeütközés esetén,
valamint akkor, ha a bíróság kizárás miatt nem járhat
el.
[9] A Be. 24. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdésben
foglaltakon kívüli eset fennállása miatt a Kúria
határoz.
[10] Az ismeretlen tettes ellen rágalmazás vétsége miatt a
D.-i Járásbíróságon indult büntetőeljárás, azonban a
becsületsértés vétségének minősített ügyben a D.-i
Járásbíróság az ügy áttételéről arra figyelemmel
rendelkezett, hogy a feljelentésben sérelmezett,
becsület csorbítására alkalmas kijelentésnek helyt
adó weboldalt működtető szerver a Pesti Központi
Kerületi Bíróság illetékességi területén található. A
Pesti Központi Kerületi Bíróság által elrendelt
nyomozás megállapította, hogy a feljelentésben
megjelölt weboldalt nem az illetékességi területén
található D. H. Kft. üzemeltetésében lévő
adatközpont futtatja, hanem a T. Kft. használja egy
szlovák kiszolgálóról.
[11] A Kúria a BH 2016.167. számon közzétett
döntésében kimondta, az interneten közléssel
megvalósult rágalmazás vagy becsületsértés esetén a
bűncselekmény elkövetési helye – amely egyben az
általános illetékességi oknak felel meg – a weboldalt
működtető szerver helye. Amennyiben a weboldal
külföldi székhelyű szerverről működik, a bíróság
illetékességét a terhelt lakó-, illetve tartózkodási
helye határozza meg [1998. évi XIX. tv. (a
továbbiakban: korábbi Be.) 17. § (1) bek., 18. § (1)
bek., Btk. 226. § (1) bek., 227. § (1) bek.].
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[12] Az interneten közléssel megvalósult rágalmazás
vagy becsületsértés esetén a bűncselekmény
elkövetési helye a weboldalt működtető szerver
helye és nem a szervert üzemeltető gazdasági
társaság székhelye.
[13] A jelenleg hatályos Be. 22. § (1) bekezdése a korábbi
Be. 18. § (1) bekezdés I. fordulatával azonos módon
szabályozza, hogy a Magyarország határain kívül
elkövetett bűncselekmény elbírálására az a bíróság
illetékes, amelynek az illetékességi területén a terhelt
lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye található.
[14] A Be. 22. § (2) bekezdése kimondja, ha a terhelt a
bűncselekményt Magyarország határain kívül
követte el és az eljárást a távollétében folytatják, az a
bíróság illetékes, amelynek az illetékességi területén
a terhelt utolsó ismert lakcíme vagy tényleges
tartózkodási helye található.
[15] A Be. 22. § (3) bekezdése kisegítő rendelkezésként
szabályozza, hogy amennyiben az (1) és (2)
bekezdésben foglaltak alapján az eljárásra illetékes
bíróság nem állapítható meg, a járásbíróság
hatáskörébe tartozó ügyben a Pesti Központi Kerületi
Bíróság, a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyben a
Fővárosi Törvényszék jár el.
[16] A Be. 19. §-a értelmében a rágalmazás és a
becsületsértés
bűncselekménye
járásbírósági
hatáskörbe tartozik.
[17] A jelen ügy adatai alapján megállapítható, hogy a
bűncselekményt Magyarország határain kívül
követték el, az ismeretlen terhelt lakcíme vagy
tényleges tartózkodási helye pedig értelemszerűen
nem állapítható meg, ezért az ügyben eljárásra
illetékességgel a Be. 22. § (3) bekezdése alapján a
Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelkezik.
[18] Mindezek alapján a Kúria a Be. 24. § (1) és (3)
bekezdése alapján az ügyben elsőfokú bírósági
eljárásra a Pesti Központi Kerületi Bíróságot jelölte
ki.
(Kúria Bkk. I. 1.159/2021.)
A terhelt és a védő közötti nézetkülönbség – és
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nem jelenti a terhelt perjogi cselekvőségének
szolgálatát –, ha a védő a terhelt általi indítvány

vonatkozásában egyértelműen annak alaptalansága
mellett foglal állást. Ez adott ügyben a Be. 43. § (3)
bekezdése alapján a védő kizárásához vezethet [Be. 43.
§ (3) bek., 3. § (1) és (2) bek.].
[1] A járásbíróság a 2020. január 8-án kihirdetett – a
törvényszék határozata folytán 2020. november 12én jogerős – ítéletével lopás vétsége miatt a terheltet
mint különös visszaesőt, 10 hónap börtönben
letöltendő szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy a
terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható.
[2] A jogerős ítélet ellen a terhelt terjesztett elő
felülvizsgálati indítványt hatályon kívül helyezés
érdekében. A Kúria a 2021. február 8-án meghozott
végzésével a terhelt védelmére védőt rendelt ki.
Védőként a Budapesti Ügyvédi Kamara dr. V. M. I.
ügyvédet jelölte ki.
[3] A Legfőbb Ügyészség átiratában a terhelt
tekintetében a jogerős ítélet hatályban tartását
indítványozta. A Kúria a védő részére megküldte az
ügyészség nyilatkozatát.

[4] A védő 2021. március 5-i keltezésű észrevétele 2021.
március 8-án érkezett a Kúriára. Az észrevételben
foglaltak szerint:
– „a terhelt beadványa nem szolgálhat felülvizsgálati
eljárás alapjául, a felülvizsgálati indítvány
törvényben kizárt”,
– „a terhelt a bíró személyével kapcsolatban nem
jelölt meg semmiféle konkrétumot, kizárás iránti
bejelentését nem indokolta, és a kizárási ok törvény
által előírt fennállását sem valószínűsítette”,
– „valamely felülvizsgálati ok puszta megemlítése
nem ad alapot érdemi felülvizsgálati eljárás
lefolytatására, az ilyen indítvány törvényben kizárt”,
– „határozott álláspontom az, hogy a terhelt
beadványa felülvizsgálati indítványként nem foghat
helyt.
[5] A Be. 655. § (3) bekezdése szerint a felülvizsgálati
eljárásban védő részvétele kötelező.
[6] A Be. 654. § (2) bekezdése alapján a terhelt a javára
más jogosult által előterjesztett felülvizsgálati
indítványt is visszavonhatja (feltéve, hogy azt nem az
ügyészség terjesztette elő, avagy nem a
kényszergyógykezelés elrendelése ellen terjesztették
elő).
[7] A Be. 654. § (3) bekezdése szerint a védő az általa
előterjesztett felülvizsgálati indítványt csak a terhelt
hozzájárulásával vonhatja vissza.
[8] A Be. 587. § (3) bekezdése alapján a vádlott javára
más által bejelentett fellebbezést a fellebbező csak a
vádlott hozzájárulásával vonhatja vissza.
[9] A Be. 43. § (1) bekezdés c) pontja értelmében nem
lehet védő, aki a terhelt érdekével ellentétes
magatartást tanúsított, vagy akinek az érdeke a
terheltével vagy a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személyével ellentétes.
[10] Előrebocsátja a Kúria, hogy a terhelt érdekével
ellentétes magatartás tanúsítása, illetve a terheltével
ellentétes érdek mint feltétel nem azonos a Be. 43. §
(2) bekezdése szerinti egyazon védő által védett több
terhelt közötti érdekellentéttel. Utóbbi alapja a
különböző terheltek perjogi, védekezési érdekének
különbözősége, előbbi pedig a védő és a terhelt
közötti nézetkülönbség, amely egy terhelt védelme
esetében is kizáráshoz vezethet. A két kizárási ok
fennállásának perjogi következménye természetesen
ugyanaz.
[11] A védő a terhelt érdekében vesz részt a
büntetőeljárásban. Cselekvési lehetőségét az
igazságszolgáltatásban
betöltött
szerepe,
tevékenységének célját pedig a terhelt érdeke
határozza meg. A kettő közötti összhang
megteremtése az eljárásjogi és a hivatásetikai
normarendszer betartásán egyaránt alapul. A védő
nem csupán a terhelt képviselője, hanem a
büntetőeljárás önálló résztvevője, aki részben a
terhelt akaratától független funkciókat is teljesít. A
törvény ennek megfelelően szabályozza a védő
kötelességeit és jogait. A Be. e tekintetben nem tesz
különbséget meghatalmazott és kirendelt védő
között.
[12] A védő eljárásjogi kötelességeit alapvetően a terhelt
érdekeinek szolgálata tölti ki tartalommal. Vagyis, ha
a védő ezen kötelességeinek teljesítését elmulasztja,
akkor a terhelt hátrányt szenved.
[13] A Be. perjogi szabályai egyértelműek és arra
irányulnak, hogy a védőnek a terhelt perjogi
cselekvését szolgálnia, nem pedig gátolnia kell.
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[14] Nyilvánvaló a terhelt és a védő közötti
nézetkülönbség, és nem jelenti a terhelt perjogi
cselekvőségének szolgálatát, ha a védő a terhelt általi
indítvány vonatkozásában egyértelműen annak
alaptalansága mellett foglal állást.
[15] Mindemellett rámutat a Kúria, hogy az Alaptörvény
XXVIII. cikk (3) bekezdése szerint a büntetőeljárás
alá vont személynek az eljárás minden szakaszában
joga van a védelemhez. A Be. 3. § (1) bekezdése
alapján a terheltnek a büntetőeljárás minden
szakaszában joga van a hatékony védelemhez. A (2)
bekezdés szerint a terheltnek joga van ahhoz, hogy
személyesen védekezzen, és ahhoz is, hogy a
védelem ellátására védő közreműködését vegye
igénybe.
[16] Az Alaptörvény 28. cikke szerint a bíróságok a
jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét
elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel
összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a
jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni,
hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő,
erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.
[17] A józan ész és a közjónak megfelelő erkölcs alapján
jelen ügyben nem lehet más következtetésre jutni,
minthogy a védő a terhelt érdekével szembefordult,
amikor a terhelt felülvizsgálati indítványával
kapcsolatban nem az érdekében, hanem a terhelt
indítványa ellenében lépett fel.
[18] Ekként a Kúria – a Be. 660. § (1) bekezdése szerint
tanácsülésen eljárva – a Be. 43. § (3) bekezdése
alapján a védő kizárásáról határozott.

[2]
[3]

[4]

[5]

(Kúria Bfv. III. 27/2021/9.)
I. A részes felelősségének megállapítása
törvényes, ha a jogerős ítéleti tényállás az
67
alapbűncselekmény törvényi tényállási elemeit és a

részes ahhoz nyújtott szándékos rábíró vagy segítő
magatartásának leírását tartalmazza [Btk. 14. § (2)
bek.].
II. A tárgyalási jelenlét jogáról való szabályszerű
lemondást követően a terhelt eljárásba való
visszatérése – a jelenlétre való kötelezés esetét ide nem
értve – a terhelt fellépését igényli akkor is, ha
időközben más ügyben fogvatartásba kerül. Ezért –
amennyiben a kézbesítési megbízott a kézbesítés
sikertelenségét nem jelzi – nem sért törvényt a
másodfokú bíróság, ha a jelenlét jogáról az elsőfokú
eljárásban lemondott terheltet a másodfokú nyilvános
ülésről kézbesítési megbízottja útján értesíti. A
kézbesítési megbízott e tevékenységéért a polgári jog
szabályai szerint felelős, esetleges mulasztása feltétlen
eljárási szabálysértés megállapításához nem vezethet
[Be. 136. § (5) és (7) bek., 430. § (5) és (7) bek.].
[1] A járásbíróság a 2019. március 21-én kihirdetett
ítéletében az I. r. terheltet bűnösnek mondta ki
folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében,
részben mint felbújtót, részben mint bűnsegédet
[Btk. 373. § (1) bek., (6) bek. b) pont, (2) bek. bc)
pont],
6
rendbeli
hamis
magánokirat
felhasználásának vétségében, részben, mint felbujtót,
részben mint bűnsegédet (Btk. 345. §) és közokirathamisítás bűntettében mint felbujtót [Btk. 342. § (1)
bek. c) pont]. Ezért az I. r. terheltet halmazati
büntetésül 3 év 10 hónap szabadságvesztésre, 4 év
gazdasági
társaság
vezető
tisztségviselője

[6]

[7]
[73]

foglalkozástól eltiltásra, valamint 4 év közügyektől
eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés végrehajtási
fokozatát börtönben állapította meg azzal, hogy a
terhelt legkorábban a szabadságvesztés-büntetés
kétharmad részének a kitöltését követően bocsátható
feltételes szabadságra.
A bíróság az I. r. terheltet az ellene emelt 3 rendbeli
hamis magánokirat felhasználása vétségének (Btk.
345. §) vádja alól felmentette.
A XXIV. r. terheltet bűnösnek mondta ki csalás
bűntettében [Btk. 373. § (1) bek., (4) bek. a) pont],
hamis magánokirat felhasználásának vétségében
(Btk. 345. §) és közokirat-hamisítás bűntettében
[Btk. 342. § (1) bek. c) pont]. Ezért a XXIV. r.
terheltet halmazati büntetésül mint többszörös
visszaesőt 1 év 10 hónap szabadságvesztésre, 3 év
gazdasági
társaság
vezető
tisztségviselője
foglalkozástól eltiltásra és 2 év közügyektől eltiltásra
ítélte. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát
börtönben állapította meg, és rendelkezett arról, hogy
a terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható.
Az I. r. terhelt tekintetében kétirányú, a XXIV. r.
terhelt tekintetében védelmi fellebbezések alapján
eljárva a törvényszék mint másodfokú bíróság a
2020. szeptember 25-én kihirdetett ítéletével az
elsőfokú bíróság ítéletét mindkét terhelt tekintetében
megváltoztatta.
Az I. r. terhelt folytatólagosan elkövetett csalás
bűntettének minősített cselekményét akként
minősítette, hogy az 1 rendbeli, a Btk. 373. § (1)
bekezdésébe ütköző és – figyelemmel a (2) bekezdés
b) pont bc) alpontjára – az (5) bekezdés b) pontja
szerint minősülő, bűnsegédként elkövetett csalás
bűntette, valamint 5 rendbeli, a Btk. 373. § (1)
bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja
szerint minősülő csalás bűntette, amelyből az I. r.
terhelt 4 rendbeli cselekményt bűnsegédként, 1
rendbeli cselekményt felbujtóként követett el. A
járásbíróság 6 rendbeli hamis magánokirat
felhasználása vétségében bűnösnek kimondó
rendelkezést kiegészítette azzal, hogy az I. r. terhelt
5 rendbeli cselekményben bűnsegéd, 1 rendbeli
cselekményben felbujtó. Az I. r. terhelttel szemben
intézkedésül
5 000 000
forint
erejéig
vagyonelkobzást rendelt el. Megállapította továbbá,
hogy az elsőfokú bíróság az ítéletében írt 3 rendbeli
hamis magánokirat felhasználása vétsége mellett 3
rendbeli társtettesként elkövetett csalás bűntette [Btk.
373. § (1) bek., (4) bek. a) pont; X., XIII. és XIV.
tényállások] vádja alól is felmentette az I. r. terheltet,
és a felmentő rendelkezések – fellebbezés hiányában
– 2019. év március hó 25. napján jogerőre
emelkedtek.
A XXIV. r. terhelt vád tárgyává tett cselekményeit a
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény (a továbbiakban: korábbi Btk.) 318. § (1)
bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja
szerint minősülő csalás bűntettének, a korábbi Btk.
274. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és minősülő
közokirat-hamisítás bűntettének és a korábbi Btk.
276. §-ába ütköző magánokirat-hamisítás vétségének
minősítette.
Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét az I. r. és a
XXIV. r. terheltek tekintetében helybenhagyta.
A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen az I. r.
terhelt védője felülvizsgálati indítványt terjesztett
elő. A XXIV. r. terhelt – perújrafelvételi kérelem
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megnevezéssel, az első fokon eljárt bíróságnak
címzett beadványában – a tartalmát tekintve
ugyancsak felülvizsgálati indítványt terjesztett elő. A
Kúria az indítványok alapján külön-külön megindult
felülvizsgálati eljárásokat a 2021. április 15. napján
meghozott végzésével egyesítette.
Az I. r. terhelt érdekében benyújtott indítványát a
védő a Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjára
alapította; abban a jogerős ügydöntő határozat
megváltoztatását és az I. r. terhelt felmentését
indítványozta.
Az indítvány szerint az elsőfokú bíróság által
megállapított tényállásokkal szemben az ítélet
általános és részletes indokolása olyan – álláspontja
szerint tényállásba tartozó – megállapításokat
tartalmaz, amelyek alapján a bíróságnak az I. r.
terheltet az ellene emelt vád alól tényállási elem
hiánya, illetve büntethetőséget kizáró ok miatt
(tévedés) fel kellett volna mentenie.
A védő utalt arra, hogy az I. r. terheltnek
bűnsegédként tudnia kellett – vagy közlésből vagy a
körülményekből –, hogy az általa benyújtott iratok
valótlan tartalmúak, de ennek ellenére alkalmasak
joghatás kiváltására, felbujtóként pedig olyan
magatartást kell tanúsítania a tettes irányába, amely a
tettes és a felbujtó által is tudottan bűncselekmény
végrehajtását jelenti. Álláspontja szerint azonban az
ítéleti tényállásokban az I. r. terhelt vonatkozásában
sem tényállítás, sem utalás sincs arra, hogy akár
bűnsegédként vagy akár felbujtóként tudomása volt
arról, hogy az általa fizikailag a pénzintézetekbe
benyújtott iratok valótlan tartalmúak. Sem az
elsőfokú ítéletből, sem a teljes iratanyagból
következtetni sem lehet az I. r. terhelt bűnös
tudattartalmára, így az a reális lehetőség sem zárható
ki, hogy az I. r. terhelt az iratok benyújtásakor
jóhiszemű tévedésben volt, vagy – a hiteligénylések
nagy számára tekintettel – nem volt elég
körültekintő.
A védő kifejtette, hogy a jogerős ítéletben
megállapított
tényállás
alapulvételével
megállapítható a két szükségképpeni tényállási elem,
az elkövetési magatartás és a célzat hiánya, ez pedig
a büntető anyagi jogszabály sérelmét jelenti, ami
felülvizsgálatot alapoz meg. Megjegyezte, hogy a
vád tárgyává tett cselekmények szándékos
bűncselekmények, a csalás pedig csak egyenes
szándékkal megvalósítható bűncselekmény, így az I.
r. terhelt gondatlansága kizárja a büntetőjogi
felelősséget, míg a tévedés lehetőségei közül a
tényben való tévedés merülhet fel, amely
büntethetőséget kizáró ok, továbbá felvethető még a
gondatlan tévedés esete is, amely csalás és a hamis
magánokirat felhasználása szándékos jellegére
tekintettel irreleváns.
A XXIV. r. terhelt beadványát bár – jogszabályi
hivatkozások nélkül – perújrafelvételi kérelemnek
nevezte és az első fokon eljárt bíróságnak címezte,
azt a Kúria a következetes, a rendes bíróságok
gyakorlatában érvényesülő rendező elven alapuló
azon gyakorlata alapján, miszerint a beadványokat a
valós tartalmuk alapján kell értelmezni és elbírálni, a
tartalma szerint bírálta el és azt felülvizsgálati
indítványnak tekintette (BH 2003.355. és indokolás,
BH 1999.294. és indokolás).
A XXIV. r. terhelt az ítélet hatályon kívül helyezését
és új eljárás lefolytatását indítványozta arra
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hivatkozással, hogy a másodfokú tárgyalásról sem
idézést, sem értesítést nem kapott, holott 2020
augusztusáig jogerős szabadságvesztés-büntetését
töltötte büntetés-végrehajtási intézetben. Előadta,
hogy az új eljárás lefolytatását azért kéri, mert
teljesen ártatlan az ügyben, valójában áldozat.
A Legfőbb Ügyészség átiratában az I. r. terhelt
védője által előterjesztett felülvizsgálati indítványt
alaptalannak találta, és a támadott határozatok
hatályában fenntartására tett indítványt.
Indokául kifejtette, hogy a védő állításával szemben
az irányadó tényállás maradéktalanul tartalmazza
azokat a tényeket, amelyek az I. r. terhelt
bűnösségének
megállapítását,
valamint
cselekményének a jogerős ítélet szerinti minősítését
megalapozzák.
Utalt arra, hogy az irányadó tényállás bevezető
részében valamennyi, a terhelt terhére rótt
cselekményre
érvényes
ténymegállapításként
rögzítésre került, a pénzintézet megtévesztése útján
való jogtalan haszonszerzésre irányuló célzat,
másrészt pedig abból, hogy az elkövetők a jogtalan
haszonszerzést megtévesztés útján kívánták elérni,
egyértelművé teszi, hogy minden elkövető tisztában
volt azzal, miszerint a pénzintézetet megtévesztik.
Részletezte, hogy az említett bevezető részen túl az
egyes tényállási pontok, így nevezetesen a II., a IV.,
a VI., a VII., a XI. és a XVII. pontban, továbbá az
elsőfokú ítélet 53. oldalának utolsó bekezdésében
található összegzésben – ahol a bíróság az okozott
kár azon összegét határozta meg, amelyet az I. r.
terhelt a bűncselekménysorozat elkövetésével, illetve
az ahhoz történő szándékos segítségnyújtással
rendszeres vagyoni haszonszerzésre törekedve
okozott – ugyancsak olyan ténymegállapítások
találhatók, amelyekből az I. r. terhelt bűnös
tudattartalmára
vonható
kétséget
kizáró
következtetés. E tényállás esetén pedig sem a
tévedésre, sem a gondatlanságra hivatkozás nem
megalapozott, ezért az irányadó tényálláshoz képest
a bűnösség megállapítását támadó felülvizsgálati
indítvány alaptalan.
A Legfőbb Ügyészség átiratában a XXIV. r. terhelt
által előterjesztett felülvizsgálati indítványt részben
kizártnak, részben alaptalannak találta, és a támadott
határozatok hatályában fenntartására tett indítványt.
Álláspontja szerint alaptalan a XXIV. r. terhelt
eljárási szabálysértésre hivatkozása, ugyanis a
másodfokú bíróság az eljárása során nem követett el
törvénysértést, amikor a tárgyaláson való jelenlét
jogáról lemondott XXIV. r. terhelt részére a
másodfokú nyilvános ülésről szóló értesítést a
kézbesítési megbízottnak küldte meg. Mindemellett
megjegyezte, némileg aggályos, hogy a másodfokú
bíróság a tárgyaláson való jelenlét jogáról az
elsőfokú eljárásban tett lemondó nyilatkozatot a
másodfokú eljárásra vonatkozó újabb nyilatkozat
nélkül vette figyelembe, ez azonban álláspontja
szerint
legfeljebb
olyan
relatív
eljárási
szabálysértésnek tekinthető, amely nem volt
lényeges hatással az eljárás lefolytatására, a
bűnösség megállapítására, a bűncselekmény
minősítésére, a büntetés kiszabására, illetve az
intézkedés alkalmazására.
Kifejtette, hogy a jelen esetben nem merült fel a
XXIV. r. terhelt másodfokú nyilvános ülésen történő
meghallgatásának indokoltsága a büntetéskiszabási
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körülmények további tisztázása érdekében. Ebből
következően egy esetleges hatályon kívül helyezést
követő megismételt másodfokú eljárásban akkor is
csak értesíteni kellene a nyilvános ülésről, ha a
jelenlét jogáról nem mondana le, továbbá a nyilvános
ülés megtartható, az eljárás pedig befejezhető lenne
a távollétében is.
Álláspontja szerint a XXIV. r. terhelt beadványának
az ártatlanságára, áldozati mivoltára hivatkozó része
a törvény által kizárt, miután az a felülvizsgálatban
tilalmazottan
az
irányadó
tényállás
megalapozottságát, azon keresztül a bűnösséget
vitatja. Az indítvánnyal szemben ugyanakkor az
irányadó tényállás maradéktalanul tartalmazza
azokat a tényeket, amelyek a XXIV. r. terhelt
bűnösségének megállapítását megalapozzák, ezért az
irányadó tényálláshoz képest a bűnösség
megállapítását támadó részében a felülvizsgálati
indítvány szintén alaptalan.
Az ügyészi indítványra tett észrevételében az I. r.
terhelt védője kiemelte, hogy a felülvizsgálati
indítványának a lényege az, hogy sem az elsőfokú,
sem a másodfokú bíróság határozata nem tartalmazza
a csalás törvényi tényállásának szükségképpeni
elemét, a célzatot, egyes tényállások tekintetében
pedig a csalás megállapításához a tényállásszerű
elkövetési magatartások egyikét sem. Vitatta azt az
ügyészi álláspontot, mely szerint az ítélet bevezető
részében írt tényállítások az I. r. terhelt esetében
figyelembe vehetőek lennének: egyrészt tekintettel
arra, hogy a bíróság nem a váddal egyezően döntött
a terhelt büntetőjogi felelősségéről, másrészt abból
kiindulva, hogy a konkrét vádbeli esemény
vonatkozásában – és nem általánosságban – kell
tartalmaznia a tényállásnak a törvényi tényállás
szükségképpeni elemeit.
A felülvizsgálati indítványok sem az I. r., sem a
XXIV. r. terhelt tekintetében nem alaposak.
A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, amely a Be.
648. §-a értelmében kizárólag a bíróság jogerős
ügydöntő határozata ellen, a Be. 649. §-ában
megjelölt anyagi és eljárási okokból vehető igénybe.
A felülvizsgálati okok törvényben meghatározott
köre nem bővíthető, az ott meghatározottakon kívül
más okból felülvizsgálatnak nincs helye.
A felülvizsgálati eljárásban a tényálláshoz kötöttség
megkerülhetetlen szabály. Ennek megfelelően a
felülvizsgálati indítványban a jogerős ítéletben
megállapított tényállás nem támadható [Be. 650. §
(2) bek.]; a bizonyítékok ismételt egybevetésének,
eltérő
értékelésének,
valamint
bizonyítás
felvételének nincs helye, a felülvizsgálati indítvány
elbírálásakor a jogerős ügydöntő határozatban
megállapított tényállás az irányadó [Be. 659. § (1)
bek.].
A Be. 649. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint
valóban felülvizsgálati ok, ha a bíróság jogerős
ítéletében a terhelt büntetőjogi felelősségét a büntető
anyagi jogi szabályok megsértésével állapította meg.
E felülvizsgálati ok akkor valósul meg, ha a jogerős
ítéleti tényállásban foglalt terhelti magatartás nem
meríti ki bűncselekmény törvényi tényállási elemeit,
avagy – ugyancsak az irányadó tényállásból kitűnően
– büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok
ellenében került sor a terhelt elítélésére.
Az I. r. terhelt védőjének indítványa a
bűncselekmény törvényi tényállási elemeinek
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hiányát (célzat, elkövetési magatartás), illetve
büntethetőséget kizáró ok (tévedés) fennállását
állították. A fenti rendelkezések összevetéséből
azonban az következik, hogy ezeket a kifogásokat –
egyben az eljárt bíróságok jogkövetkeztetéseinek
helyességét is – a jogerős ítéletben megállapított
tényállás alapulvételével kell elbírálni.
Ennek kapcsán a Kúria utal arra, hogy a jogerős
ítéletben megállapított tényállás maradéktalanul
tartalmazza az I. r. terheltnek a vagyon elleni
bűncselekményekhez kapcsolódó részesi – egy
esetben felbujtói, más esetekben bűnsegédi –
magatartásának megállapíthatóságát megalapozó
tényeket.
A Btk. 14. § (1) bekezdése szerint felbujtó az, aki
mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan
rábír, a Btk. 14. § (2) bekezdése szerint bűnsegéd
pedig az, aki bűncselekmény elkövetéséhez másnak
szándékosan segítséget nyújt. A részesség mindkét
változatának (Btk. 14. §) közös ismérve, hogy tettesi
(társtettesi) cselekményt, ún. alapcselekményt
feltételez.
Ehhez
a
tettesi
(társtettesi)
alapcselekményhez kapcsolódik, járul a részesi
magatartás.
A bűnsegédi (bűnrészesi) magatartás jogi
természetéből következően, a (kizárólag) bűnsegédi
magatartás felülvizsgálatának – értelemszerűen –
nem lehet tárgya, szempontja az adott
bűncselekmény
törvényi
tényállásán
belüli
magatartás megvalósításának, megvalósulásának
elvárása. A részesi felróhatóság feltételezi a tettesi
alapcselekmény meglétét, ténybeli adottságát, de
amennyiben a tettesi alapcselekmény konkrét
alanyra vonatkozóan jogerősen eldöntött, akkor a
tettesi elkövetőre vonatkozó „res iudicata” hatás
érvényének fennállása alatt a részesi elkövető
felróhatóságának vizsgálata kizárólag az adott
bűncselekmény törvényi tényállásán kívüli elkövetői
– ekként tehát a részesi – magatartás alapján
vizsgálható.
E vizsgálat nem terjedhet ki a törvényi tényálláson
belüli magatartás megvalósultságára, illetve nem
léphet be a törvényi tényállás körébe. Ez következik
egyrészt a tettesi–részesi kapcsolat anyagi jogi,
másrészt a felülvizsgálat alanyi jogosultsághoz
kötődő felülbírálati terjedelmének eljárási jogi
szabályozásából, illetve azok együttállásából,
összhangjából (BH 2017.109. II.).
Ezért a Kúriának érdemben az indítványnak az I. r.
terhelt (irányadó tényállás szerinti) magatartása
felbujtói, illetve bűnsegédi elkövetésként való
felróhatóságát – a valójában a bűnös tudattartalom
hiányára hivatkozva – kifogásoló álláspontját kellett
vizsgálnia. Az eldöntendő jogkérdés valójában tehát
a részesi magatartás tudattartalma.
Kétségtelen, hogy bűnösség nélkül – azaz ún. alanyi
okozatosság nélkül – nincs tényállásszerűség, nincs
felróhatóság, és ez megkívánt a részesi elkövetés
esetében is. Ehhez képest a vagyon elleni
alapcselekmény segítése az, amelyhez az I. r. terhelt
viszonya a vizsgálat tárgya. Másrészt e körben –
ugyancsak visszautalva a korábbiakra is – nem a
törvényi tényálláson belüli magatartás, hanem az
ilyenhez kötődő magatartás kifejtése, és annak tudata
a kérdés. A részesi tudat tartalma önálló, önmagában
vett bűnösségvizsgálat tárgya, e szempontból a
járulékosság közömbös (amint a részesi és tettesi

356
magatartás megítélése akár el is válhat a Btk. 2. §-a
szempontjából); a részesi tudat tartalma pedig nem a
törvényi tényálláson belüli magatartáshoz feltétlen
szükségesség, hanem az ilyen magatartás bárminemű
előmozdítása, (egyidejű) könnyítése, azaz a segítés.
[100]Kétségtelen, hogy a tudattartalom vizsgálata
perdöntő. Az elkövető tudatának tartalma törvényi
tényállási elem, az ún. alanyi okozatosság: a tárgyi
oldal elemeinek (elkövetési magatartás, eredmény
stb.) külvilágban való megnyilvánulása, ténybelisége
és az elkövető ahhoz való akarati viszonyulása. Ez a
viszonyulás az elkövetőn belüli, külvilágtól elzárt.
Ezért az elkövetési magatartásról (eredményről stb.)
való, tudatban előzetesen, illetve egyidejűen
meglévő képzet mindig csak valamely a külvilágban
megjelenő fizikai, illetve mérhető (számszaki stb.)
tényből következtetéssel ragadható meg; és mint
ilyen ténykérdés (BH 2021.246. I.).
[101]Mindebből azonban a szándékosságra, a
gondatlanságra, illetve annak mikéntjére és a
bűnösségre vont következtetés jogi értékelés, amely
ekként jogkérdés. Jelen ügyben az irányadó tényállás
tartalmazza az I. r. terhelt részesi magatartásának a
tettesi alapcselekményhez kötődő szándékegységére
vont jogi következtetés ténybeli alapjait.
[102]Az irányadó tényállás bevezető részből és hét
tényállási pontból áll. A bevezető részt nem lehet a
többi tényállási ponttól elkülönülten kezelni, hiszen
az a cselekmények összefoglalását, a valamennyi
bűncselekmény tekintetében megállapítható tényeket
tartalmazza (BH 2017. 110. indokolás [43]
bekezdés). A történeti tényállás bevezető részében
írtak valamennyi tényállási pont vonatkozásában
figyelembe veendők (BH 2015.216. I.), szemben az
ebben a körben kifejtett védői állásponttal. Az pedig
közömbös, hogy a bíróság jogerős ítéletében nem
minden vádpont kapcsán állapította meg a terhelt
büntetőjogi felelősségét; a bevezető rész
ténymegállapításai értelemszerűen a bűnösség
megállapításával zárult tényállási pontok kapcsán
irányadók.
[103]Az irányadó tényállás egyértelműen rögzíti
– a bevezető részében azt, hogy a hamis
költségszámlák ellenértékét a sértett pénzintézet a
számlakibocsátó cég számlájára utalta, a
számlakibocsátók pénzfelvételre jogosult képviselői
készpénzben felvették a hitel összegét, majd az így
jogtalanul felvett hitelösszegen megbízóikkal
megosztoztak, és azokból sok esetben a közvetítők is
részesültek; továbbá azt, hogy
– az elkövetők (így a tettesek és a részesek) célja
minden esetben a pénzintézet megtévesztése útján
jogtalan haszonszerzésre irányult. A meg nem történt
gazdasági eseményekről kiállított számlákkal érték
el, hogy a sértett pénzintézet kifizetéseket teljesítsen
a számlakibocsátó cégek felé;
– a tényállás II. pontjában azt, hogy a VIII. r. terhelt
a hitel felvétele után az O. Bank Nyrt. felé a hitelkeret
lehívására szolgáló számlákat már nem nyújtott be,
és ilyeneket az I. r. terhelt részére sem adott át. A
hitelkerethez történő hozzájutás érdekében a
hitelügyintézéssel megbízott I. r. terhelt a III. r.
terhelt által vezetett F. és T. Bt. nevében kiállított
valótlan tartalmú számlákat nyújtotta be a gy.-i
bankfiókban;
– a tényállás IV. pontjában azt, hogy H. Zs.
semmilyen vásárlást nem folytatott, nem vett
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semmilyen cégtől termékeket, ennek ellenére az I. r.
terhelt a hitelkerethez történő hozzájutás érdekében
H. Zs. tudtán kívül a sértett pénzintézet fiókjában
benyújtotta az V. r. terhelt által a P. Kft. nevében
kiállított fiktív számlákat, összesen 9 889 200 forint
értékben; továbbá azt, hogy
– a C. H. Kft. nevében benyújtotta a fiktív készpénzes
fizetési számlákat, összesen 15 075 500 forint
értékben. H. Zs. a megszerzett összegekből nem
kapott egy fillért sem, azonban az I. r. terhelt
ismeretlen társai az így megszerzett pénzösszegen
osztoztak;
– a tényállás VI. pontjában azt, hogy a hitelszerződés
megkötését követően V. J. semmit nem vásárolt, az
I. r. terhelt azonban a hitelkerethez történő hozzájutás
érdekében V. J. tudtán kívül benyújtotta a III. r.
terhelt által, az F. és T. Bt. nevében kiállított
8 999 980 forint összegű számlát, amelyet az O.
Bank Nyrt. befogadott, és annak ellenértékét átutalta
az F. és T. Bt. számlájára. A számla ellenértékéből a
III. r. terhelt egy n.-i bankfiókban 3 000 000 forintot,
majd egy j.-i fiókban 6 000 000 forintot vett fel
készpénzben. Ezt követően az I. r. terhelt a IV. r.
terhelt közreműködésével 4 500 000 forintot
visszajuttatott V. J.-nek, azzal az indokkal, hogy az
ügyintézés jutaléka a hitel összegének 50%-a volt;
továbbá azt, hogy
– az I. r. terhelt szándéka a hitelösszeg megszerzésére
irányult;
– a tényállás VII. pontjában azt, hogy a
hitelösszeghez történő hozzájutás érdekében az I. r.
terhelt benyújtotta a II. r. terhelt által egyéni
vállalkozóként kiállított valótlan tartalmú számlákat,
összesen 15 050 000 forint értékben. Az I. r. terhelt
ezen túlmenően benyújtotta néhai Cz. S. által a Gy.
P. Kft. nevében kiállított valótlan tartalmú számlákat
összesen 9 900 000 forint értékben; továbbá azt,
hogy
– az I. r. terhelt a hitelfelvételt követően három héttel
egy ismeretlen személyen keresztül a XII. r. terhelt
részére a közreműködéséért 300 000 forintot adott át.
Az I. r. és a XII. r. terheltek összesen 24 950 000
forint erejéig ejtették tévedésbe az O. Bank Nyrt.-t;
– a tényállás XI. pontjában azt, hogy az V. r. terhelt
által kötött hitelszerződés körüli teendőket az I. r.
terhelt intézte, és a hitel lehívásához szükséges
számlákat is ő nyújtotta be. A hitelkerethez történő
hozzájutás érdekében az I. r. terhelt a III. r. terhelt
által, a tulajdonában lévő F. és T. Bt. nevében
benyújtotta az összesen 9 709 770 forint értékű
valótlan tartalmú számlát egy gy.-i O. fiókban;
továbbá azt, hogy
– az I. r. terhelt a P. Kft. megvásárlásáért és a
hitelügyletben való részvételért 1 000 000 forintot
juttatott az V. r. terheltnek;
– az I. r., az V. r. és a III. r. terheltek
tevékenységükkel tévedésbe ejtették az O. Bank
Nyrt.-t. A hitel visszafizetése senkinek nem állt
szándékában;
– a tényállás XVII. pontjában azt, hogy M. J. Gy.
nem kívánt céget vásárolni, sem működtetni,
azonban ezért az ügyletért az I. r. terhelt pénzt kínált
a részére; továbbá azt, hogy
– a hitelkerethez történő hozzájutás érdekében az O.
Bank Nyrt. sértetthez az I. r. terhelt benyújtotta a T.
P. Kft. nevében kiállított 7 989 375 forint összegű,
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valótlan tartalmú számlát, a P. Kft. nevében összesen
8 424 506 forint értékű fiktív számlát;
– M. J. Gy. XXIX. r. terhelt az I. r. terhelt felbujtására
az O. Bank Nyrt.-t szándékosan tévedésbe ejtette, és
tevékenységükkel összesen 24 950 912 forint kárt
okoztak;
– a tényállás összegzése azt, hogy a
bűncselekménysorozat elkövetésével, illetve az
ahhoz történő szándékos segítségnyújtással
rendszeres vagyoni haszonszerzésre törekedve az I.
r. terhelt összesen 103 516 242 forint kárt okozott az
O. Bank Nyrt.-nek.
[104]Kétségtelen, hogy mindig az elkövető választja meg
magatartásának módját, ami – értelemszerűen –
helyzeti előnyéből fakadó lehetőség. Ha pedig nem
korlátozza a külvilág számára világosan és a másik
elkövető számára kifejezetten saját magatartása
hatókörét, akkor az egyidejű, azonos térben, egymás
észrevehető, elérhető – ekként közvetlen –
közelségében kifejtett elkövetői magatartások
kölcsönösen szándékegységben vannak. Jelen
ügyben ez azt jelenti, hogy az I. r. terhelt
bűnsegédként a tettesi alapcselekményt kifejtő
terheltek magatartásához az alapcselekmény
kifejtésének megkezdésekor és azzal egyidejűleg
csatlakozott, és ezzel a pénzintézet megtévesztését
előmozdította, könnyítette, szolgálta, egyszóval
segítette.
[105]Az is kétségtelen, hogy nem az I. r. terhelt volt a
hitelszerződésben szerződő fél, de tudatában volt
annak, hogy amibe bekapcsolódott, az a
pénzintézetet megkárosító bűncselekmény, és erre
vonatkozóan nem határolta be, nem limitálta, sem ő,
sem más a magatartását. Ilyen korlátoló, limitáló,
külvilágban felismerhető magatartás sem részéről,
sem más részéről nem történt, a tényállásban nincs
feltüntetve.
[106]Ha pedig az elkövető nem jelöli ki világosan
magatartása módját és határait, akkor ez utóbb
számára – értelemszerűen – nem lehet mentség. A
kifejtettek azonos elvi alapon állnak a kísérlet
esetében az elállás, önkéntes eredményelhárítás
mögött meghúzódó törvényi megfontolással, aminek
lényege, hogy az elkövetőnek a külvilágban
érzékelhetően tennie kell azért, hogy utóbb csak a
közbenső stádiumra kiterjedő szándéka miatt
feleljen.
[107]A bűnsegéd felelősségének megállapítása törvényes,
ha a jogerős ítéleti tényállás tartalmazza a terhelti
alapcselekmény törvényi tényállási elemeinek,
illetve a terhelt ehhez kapcsolódó bűnsegédi
felelősségének megállapítását megalapozó tényeket
(BH 2021.96.I.).
[108]Ettől eltérően a felbujtás elkövetési magatartása, a
rábírás olyan magatartás, amelynek hatására a tettesi
elkövetési magatartást megvalósító címzettben
kialakul a konkrét bűncselekmény elkövetésére
irányuló szilárd akaratelhatározás, és ennek nyomán
a tettes a bűncselekményt legalább a kísérlet szakába
juttatja. A szándékegység értelemszerűen ebben az
esetben is követelmény, ami azonban a fent kiemelt
és felsorolt tényekből szintén maradéktalanul
kitűnik.
[109]A fentebb kifejtettekből következik, hogy – a
felülvizsgálati indítványban írtakkal szemben – a
csalás nem csak a védelem által hiányolt, de
valamennyi törvényi tényállási eleme megvalósult,
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és a tényállásból az I. r. terhelt azokra vonatkozó
tudata is kitűnik, ellenben büntethetőséget kizáró ok
nem áll fenn.
[110]A Btk. 20. § (1) bekezdése szerint nem büntethető az
elkövető olyan tény miatt, amelyről az elkövetéskor
nem tudott. Az indítványban hivatkozott tévedés
mint büntethetőséget kizáró ok kétségtelenül
jogkérdés. A tévedésre vont jogi következtetés (mint
minden jogkövetkeztetés) azonban minden esetben a
megállapított tényálláson alapul.
[111]Az irányadó tényállás, szemben az indítvánnyal nem
tartalmaz olyan ténybeli körülményt, amelyből
következne az I. r. terhelt tévedése, avagy az, hogy a
hitelügyintézés vagy a valótlan számlák benyújtása
körében kizárólag a gondatlanság terhelné. Itt kell
megjegyezni, hogy a X., a XIII. és a XIV. tényállási
pontok esetében az irányadó tényállás egyértelműen
rögzíti, hogy bár a hitelügyintézésben az I. r. terhelt
közreműködött, a bűncselekmény elkövetésében
nem vett részt. Ezzel válnak ezek az esetek I. r.
terheltet érintően kivételekké a bevezető részben
általánosságban, a minden esetre kiterjedően
kimondott bűnfelelősség alól. A gondatlanság pedig
éppen a tényállásban az I. r. terhelt tekintetében is
rögzített célzatra figyelemmel nem jöhet szóba.
[112]Tekintettel arra, hogy az irányadó tényállás nem
tartalmazza azokat a tényeket, amelyekből a
tévedésre jogi következtetést lehetne vonni, ennek
hiányában az indítvány kifogása sem jogi kifogás,
hanem az irányadó tényállástól eltérő tényekre
hivatkozáson és a bizonyítékok mérlegelésének
vitatásán alapul, ami azonban a Be. 650. § (2)
bekezdésére és a Be. 659. § (1) bekezdésére
tekintettel, a korábban írtak szerint törvényben kizárt
(BH 2011.183.).
[113]A XXIV. r. terhelt beadványában megfogalmazott
kifogás a Be. 648. §-a szerinti eljárási szabálysértésre
utal. Eljárási törvénysértésként a terhelt azt
kifogásolta, hogy a másodfokú eljárásban nem vett
részt, arról tudomást sem szerzett annak ellenére,
hogy
büntetés-végrehajtási
intézetben
fogvatartásban volt.
[114]A Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja szerint eljárási
szabálysértés miatt felülvizsgálati indítvány
terjeszthető elő, ha a bíróság a határozatát – a XXIV.
r. terhelt beadványnak tartalma alapján – a Be. 608.
§ (1) bekezdésében meghatározott eljárási
szabálysértéssel hozta meg.
[115]A Be. 608. § (1) bekezdés d) pontja szerint a
másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével
hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, ha
a tárgyalást olyan személy távollétében tartották
meg, akinek a jelenléte a törvény értelmében
kötelező. Ez tehát felülvizsgálatot is megalapozó, ún.
abszolút eljárási szabálysértés.
[116]A XXIV. r. terhelt indítványával összefüggésben az
ügyiratok alapján az alábbiak állapíthatóak meg.
[117]A XXIV. r. terheltet az elsőfokú bíróság 2019. január
15. napján és az azt megelőzően megtartott tárgyalási
napokra szabályszerűen idézte. A XXIV. r. terhelt a
2018. január 30-án, valamint 2018. október 9-én
megtartottak kivételével a tárgyalásokon jelen is volt.
[118]Az elsőfokú bíróság a 2019. január 15. napján tartott
tárgyaláson jelen lévő terhelteket, így köztük a
XXIV. r. terheltet is kioktatta a tárgyaláson való
jelenlét jogáról való lemondás intézményéről és a
kézbesítési megbízott eljárásáról, azaz a Be. 430. §
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(4)–(7)
bekezdésében
meghatározott
rendelkezésekről. A XXIV. r. terhelt úgy
nyilatkozott, hogy a tájékoztatást megértette és a
tárgyaláson a továbbiakban nem kíván részt venni,
majd a tárgyalási jegyzőkönyvbe foglaltan megbízta
védőjét a kézbesítési megbízotti feladatok
ellátásával.
[119]Az elsőfokú bíróság a XXIV. r. terhelt bejelentését a
tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalt végzéssel
tudomásul vette, egyúttal tájékoztatta arról, hogy a
tárgyalásokat a továbbiakban a távollétében is
megtartja, a hátralévő bizonyítást lefolytatja és annak
befejezésével ítéletet hozhat. Tájékoztatta továbbá
arról is, hogy a határnapokról csak értesítést küld, de
ha a tárgyaláson felmerül a személyes részvétel
szükségessége, úgy idézni fogja, amelyre a
megjelenés kötelező. Tájékoztatása arra is kiterjedt,
hogy az ügy állásáról, a lefolytatott bizonyításról, a
tárgyaláson jelenlévő védő útján vagy az ügy irataiba
személyes betekintés útján kaphat információt.
[120]Ezt követően az elsőfokú bíróság a tárgyalást 2019.
március 5. és 6. napjaira elnapolta, melyre a
megjelent terhelteket – így a XXIV. r. terheltet is –,
valamint védőiket megidézte, holott az eljárási
szabályok és saját figyelmeztetése alapján is
elégséges lett volna értesítenie őket.
[121]A 2019. március 5. és 6. napjain megtartott
tárgyaláson a XXIV. r. terhelt már nem volt jelen, és
a bíróság a jegyzőkönyvben rögzítette azt is, hogy a
XXIV. r. terhelt kérte az eljárás távollétében történő
folytatását. E tárgyalási napokon a bizonyítási eljárás
befejeződött, a perbeszédek az utolsó szó jogán tett
nyilatkozatok elhangzását követően az elsőfokú
bíróság a tárgyalást határozathirdetésre, 2019.
március 21. napjára elnapolta, melyre a jelenlévőket
szóban idézte. Az elsőfokú ítélet kihirdetésekor a
XXIV. r. terhelt nem, azonban védője, egyben
kézbesítési megbízottja jelen volt, aki az ítélettel
szemben enyhítés érdekében fellebbezést jelentett
be.
[122]A másodfokú bíróság a 2019. október 22. napján
meghozott végzésében megállapította, hogy a
másodfokú eljárásban érintett XXIV. r. terhelt az
elsőfokú eljárásban úgy nyilatkozott, hogy a
büntetőeljárás távollétében történő lefolytatását kéri,
ezért a másodfokú bíróság ettől eltérő nyilatkozata
írásbeli benyújtásáig a nyilatkozatát érvényesnek
tekinti, a részére iratot nem kézbesít; e végzését,
valamint a főügyészség másodfokú átiratát, továbbá
a nyilvános ülés vagy tárgyalás kitűzésére irányuló
indítványra vonatkozó kioktatást a terhelt kirendelt
védőjének – mint kézbesítési megbízottaknak –
kézbesíti, egyúttal felhívta a kézbesítési megbízottat
a Be. 136. § (5)–(7) bekezdésében szabályozott
kötelezettségének teljesítésére. A végzést a
főügyészségi átirattal a másodfokú bíróság a XXIV.
r. terhelt védőjének mint kézbesítési megbízottnak
szabályszerűen kézbesítette.
[123]A másodfokú bíróság a 2020. február 18. napjára
kitűzött nyilvános ülésről és a határozathirdetés
2020. február 28-i határnapjáról a XXIV. r. terheltet
– kézbesítési megbízottja útján szabályszerűen –
értesítette, egyben arról tájékoztatta, hogy bár az
eljárás távollétében történő lefolytatását az elsőfokú
eljárásban kérte, írásban lemondhat arról, hogy az
eljárás a távollétében folyjon és a nyilvános ülésen
megjelenhet.
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[124]A 2020. február 18. napjára tűzött nyilvános ülést a
másodfokú bíróság 2020. április 28. napjára
elhalasztotta, és felhívta a kézbesítési megbízottakat
– így a jelenlévő XXIV. r. terhelt védőjét is –, hogy
a terhelteket a kitűzött határnapról értesítsék.
[125]A 2020. április 28. napjára kitűzött nyilvános ülést a
másodfokú bíróság a 2020. március 17. napján
meghozott 80. számú végzésével – a
veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt rendkívüli
ítélkezési szünet miatt – elhalasztotta, és a XXIV r.
terhelt védőjét felhívta, hogy a XXIV. r. terheltet a
nyilvános ülés elhalasztásáról értesítse. A végzés a
XXIV. r. terhelt védője mint kézbesítési megbízott
részére szabályszerűen kézbesítésre került.
[126]A másodfokú bíróság ezt követően a 2020.
szeptember 22. napjára kitűzött nyilvános ülésről és
a határozathirdetés 2020. szeptember 25-i
határnapjáról a XXIV. r. terheltet – kézbesítési
megbízottja útján – értesítette, és egyben ismét
tájékoztatta arról, hogy bár az eljárás távollétében
történő lefolytatását az elsőfokú eljárásban kérte,
írásban lemondhat arról, hogy az eljárás a
távollétében folyjon és a nyilvános ülésen
megjelenhet. A végzés a XXIV. r. terhelt védője mint
kézbesítési megbízott részére szabályszerűen
kézbesítésre került.
[127]A 2020. szeptember 22. napján megtartott nyilvános
ülésen a XXIV. r. terhelt védője jelen volt, a
bejelentett fellebbezését fenntartotta. A másodfokú
bíróság ítéletét a 2020. szeptember 25-i határnapon
hirdette ki.
[128]A bűnügyi nyilvántartás adatai alapján ugyanakkor
az is megállapítható, hogy mindeközben a XXIV. r.
terhelt 2019. január 29. napján – vagyis a 2019.
január 15-i tárgyalási határnapot követően, ahol a
tárgyaláson való jelenlét jogáról lemondott –
büntetés-végrehajtási intézetbe került, és onnan csak
– a felülvizsgálati indítványban írtaktól eltérően
később, nem 2020. augusztus, hanem – 2020.
szeptember 11. napján szabadult. Az ügyiratok
között azonban a XXIV. r. terhelt foglyosított voltára
utaló adat nem lelhető fel; a XXIV. r. terhelt védője
mint kézbesítési megbízott ugyanakkor nem tett
olyan bejelentést, amely a kézbesítési feladatok
ellátásának akadályba ütközéséről [Be. 430. § (5)
bek.] vagy megbízója büntetés-végrehajtási
intézetben tartózkodásáról szólna, de nincs olyan
bírói intézkedés sem, amely a fogva lévő terhelt
részére szóló hivatalos iratok kézbesítési
szabályainak alkalmazására utalna [Be. 131. § (6)
bek., 9/2018. (VI. 11.) IM rend. 5. §].
[129]A rendelkezésre álló ügyiratok alapján tehát az
állapítható meg, hogy az elsőfokú és a másodfokú
eljárás a tárgyaláson való jelenlét jogáról a törvényi
előírásnak megfelelő feltételek mellett lemondott
XXIV. r. terhelt távollétében folyt, aki az elsőfokú
ügydöntő határozat kihirdetése és a másodfokú
eljárás egy része idején büntetés-végrehajtási
intézetben tartózkodott, a jogerős határozat
kihirdetésekor azonban már ismételten szabadlábon
volt.
[130]A terhelti felülvizsgálattal érintett körben elsőként a
Kúria a Be.-nek a terhelt tárgyaláson történő
jelenlétének
rendezésében
végrehajtott
koncepcionális változtatására utal.
[131]A hatályos szabályozás abból az elvből indul ki, hogy
a tárgyaláson történő jelenlét elsősorban a terhelt
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joga és nem kötelessége, erre figyelemmel a terhelt a
bíróság külön felhívása nélkül a bírósági eljárás
bármely szakaszában, illetve az elsőfokú bírósági
tárgyalás során bármikor bejelentheti, hogy a
tárgyaláson nem kíván jelen lenni. Ha a terhelt
megteszi a bejelentését, az mindaddig hatályos, amíg
a terhelt olyan nyilatkozatot nem tesz, amely a
korábbi nyilatkozata visszavonását jelenti. Mindez
azt is jelenti, hogy a bejelentés az egész bírósági
eljárásra érvényes, így azt az esetleges további
bírósági szakokban nem kell megismételni. A
Legfőbb Ügyészség aggálya tehát, amelyet a
tárgyaláson való jelenlét jogáról az elsőfokú
eljárásban bejelentett lemondás másodfokú eljárásra
való kiterjedése körében megfogalmazott, nem
alapos.
[132]A Be. 430. § (1) bekezdése tartalmazza a tárgyaláson
való jelenlét jogáról való lemondás időszerűségének
és feltételeinek törvényi előírásait. A Be. 430. § (4)
bekezdése szerint, ha a terhelt a tárgyaláson való
jelenlét jogáról lemond, e nyilatkozatának
megtételétől, illetve bírósághoz érkezésétől kezdve a
bíróság a terheltnek szóló ügyiratokat – kivéve a
tárgyaláson való jelenlétre kötelező végzést és az
idézést – a kézbesítési megbízott részére kézbesíti.
[133]A Be. 136. § (5) bekezdése alapján a kézbesítési
megbízott feladata, hogy az eljárásban keletkezett, a
megbízó részére kézbesítendő ügyiratokat átvegye és
azokat a megbízó részére továbbítsa; e
tevékenységért a megbízóval szemben a polgári jog
szabályai szerint felelős. A kézbesítési megbízottnak
szabályszerűen kézbesített ügyiratot a kézbesítést
követő tizenötödik napon a megbízó részére
kézbesítettnek kell tekinteni [Be. 136. § (7) bek.].
[134]A tárgyaláson való jelenlét jogáról lemondott terhelt
esetében a Be. 430. § (5) bekezdése előírja, hogy ha
az ügyiratnak a terhelt részére való eljuttatása a
kézbesítési megbízott önhibáján kívüli okból
elháríthatatlan akadályba ütközik, a kézbesítési
megbízottat az akadály felmerülésétől számított
nyolc napon belül bejelentési kötelezettség terheli.
[135]A Be. 430. § (7) bekezdése szerint pedig, ha a terhelt
a tárgyaláson való jelenlét jogáról lemondott, és őt a
bíróság nem kötelezte a tárgyaláson való jelenlétre, a
tárgyalást a terhelt távollétében is meg kell tartani.
Ebben az esetben a bíróság az eljárást a meg nem
jelent terhelttel szemben befejezheti. Mindez a
másodfokú eljárásban is irányadó, miután a Be. 589.
§-a a másodfokú eljárásban alkalmazandó
előírásokat érintően – eltérő rendelkezések
hiányában – az elsőfokú eljárás szabályozására utal
vissza.
[136]A Be. 112. § (1) bekezdése szerint a bíróság, az
ügyészség és a nyomozó hatóság azt idézi, akinek a
jelenléte az eljárási cselekménynél kötelező, és azt
értesíti, akinek a jelenléte nem kötelező, de azt a
törvény lehetővé teszi. A másodfokú eljárás fő
szabálya szerint a másodfokú eljárásban a nyilvános
ülésen a terhelt jelenléte nem kötelező, kivéve, ha a
másodfokú
bíróság
a
büntetéskiszabási
körülményekről való meghallgatás érdekében
szükségesnek tartja az ülésen való megjelenését és
evégből megidézi [Be. 599. § (4) bek.].
[137]A tárgyaláson való jelenlét jogáról való lemondás
esetén a Be. 112. § (1) bekezdése alapján tehát a
terhelt értesítésének van helye bármely eljárási
cselekmény, így a másodfokú nyilvános ülést
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érintően is, az értesítést pedig a Be. 430. § (4)
bekezdése alapján a kézbesítési megbízottnak kell
kézbesíteni, aki azt a Be. 136. § (5) bekezdése alapján
köteles a megbízójának eljuttatni.
[138]Az, hogy a küldemény eljut-e, és ha igen, milyen
módon a címzetthez, az már a megbízó és a
kézbesítési megbízott közötti jogviszonyra tartozik, a
bíróság szempontjából a küldemény tényleges
eljutása közömbös. A Be. 136. § (5) bekezdése
szerint a kézbesítési megbízott tevékenységért a
megbízóval szemben a polgári jog szabályai szerint
felelős. A tárgyaláson való jelenlét jogáról való
lemondás a terhelt lehetősége, de miután ahhoz a
törvény szorosan hozzákapcsolja a kézbesítési
megbízott meglétét, a kézbesítési megbízott
személyének megválasztása, a megbízással együtt
járó feladatok ellátása és a megbízó–megbízott
közötti szerződés teljesülése már a terheltre is
kötelezettséget ró. A tárgyaláson való jelenlétről való
lemondás a terhelt számára nem azt jelenti, hogy vele
szemben a büntetőeljárás véget ért, hanem éppen azt,
hogy az továbbra is folyik, csak éppen anélkül, hogy
ő személyesen az eljárási cselekményeken részt
venne, és mindez az ügydöntő határozat
meghozatalára is kiterjed.
[139]A jelen ügyben a XXIV. r. terhelt vonatkozásában
ezek a szabályok mind érvényre jutottak.
[140]Az elsőfokú bíróság – a tárgyalási jegyzőkönyv
szerint – tájékoztatta a terhelteket, köztük a XXIV. r.
terheltet a tárgyaláson való jelenlét jogáról való
lemondás intézményéről, annak törvényi feltételeiről
és jogkövetkezményeiről, valamint a kézbesítési
megbízotti státuszról is. Ennek ismeretében kérte a
terhelt, és fogadta el a bíróság a XXIV. r. terhelt
nyilatkozatát arról, hogy az eljárás további részében
személyesen jelen lenni nem kíván.
[141]A terhelti nyilatkozat és annak bírósági elfogadását
követően az elsőfokú, majd a másodfokú bíróság is a
törvényi előírásoknak megfelelően járt le, amikor a
terheltnek a tárgyalásról, illetve a nyilvános ülésről a
kézbesítési megbízotton keresztül küldött értesítést.
[142]A felülvizsgálati indítvány szerint az így küldött
értesítés nem jutott el a terhelthez, aki ezért nem
tudott a másodfokú eljárásban személyesen részt
venni. Ebben a körben a Kúria elsőként arra mutat rá,
hogy a tárgyaláson való jelenlétről lemondás és a
kézbesítési megbízott intézményének alkalmazását a
Be. nem korlátozza le a szabadlábon lévő terheltekre,
vagyis nem zárja el azokban az esetekben sem, ha a
terhelt a személyi szabadságában korlátozva van. A
kézbesítési megbízás teljesítésének ugyanis
egyáltalán nem akadálya a terhelt fogvatartotti volta.
[143]A védőként eljáró kézbesítési megbízott a büntetésvégrehajtási kódex alapján a terhelt hivatalos
kapcsolattartója, küldeményei ellenőrzés nélkül
továbbítandók [a büntetések, az intézkedések, egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény
(Bv.tv.) 3. § 9. pont b) alpont, 11. § (1)–(2) és (6)–(7)
bek.]. A terhelt fogvatartotti státusza tehát nem
képezi automatikusan a kézbesítés akadályát, és nem
érinti a korábbi lemondó nyilatkozatának hatályát,
azonban, ha a konkrét esetben a kézbesítés
időszerűsége, módja vagy bármely más ok miatt akár
a terhelt, akár a kézbesítési megbízott számára nem
kielégítő, a kézbesítési megbízott a Be. 136. § (5)
bekezdése alapján köteles a kézbesítési akadályt a
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hatóságnak bejelenteni, a terhelt pedig a Be. 431. §
(1) bekezdése alapján az ügydöntő határozat
kihirdetéséig bejelentheti, hogy a tárgyaláson jelen
kíván lenni, így a bejelentés bírósághoz érkezésekor
a Be. 430. § (1) bekezdésében meghatározott – a
tárgyaláson való jelenlét jogáról való lemondó –
nyilatkozata hatályát veszti.
[144]Nyilvánvalóan nem kizárt az sem, hogy a kézbesítési
megbízott a Be. 136. § (5) bekezdésében írt
kötelezettségének megszegése vezet ahhoz, hogy a
terhelt az eljárási cselekményekről nem szerez
tudomást. A felülvizsgálati indítvány maga is arra
utal, hogy a terhelt az elsőfokú és a másodfokú
eljárásban azért nem vett részt, mert a kézbesítési
megbízott a neki szóló okiratokat részére nem
kézbesítette.
[145]A tárgyalásról való lemondással a bíróság
kötelezettsége a terhelt eljárási cselekményről való
értesítése, az értesítés pedig azt jelenti, hogy a
címzett az értesítéssel érintett eljárási cselekményen
jelen lehet, de jelenléte nem kötelező. A törvény
azonban – a rendes és a rendkívüli jogorvoslati
eljárásban is – csak a kötelező jelenlét megsértéséhez
fűz az eljárás és az abban meghozott határozat
megsemmisítésére mérlegelést nem tűrően vezető
jogkövetkezményt a hatályon kívül helyezés
kötelező előírásával.
[146]A tárgyalásról való szabályszerű lemondást követően
az eljárásba való visszatérés – a jelenlétre való
kötelezés esetét ide nem értve – a terhelt fellépését
igényli akkor is, ha időközben más ügyben
fogvatartásba kerül, és közömbös az is, ha a terhelt
azért nem lép fel az eljárásba való visszatérése
érdekében, mert a releváns információkat a
kézbesítési megbízott kötelességszegése folytán nem
kapja meg.
[147]Az értesítés körében megállapítható eljárási
szabálysértés csak relatív eljárási szabálysértés
megállapítására vezethet, vagyis, ha az értesítést a
bíróság elmulasztotta, az nem vezet az ítélet
mérlegelést nem tűrő megsemmisítéséhez, és ekként
felülvizsgálat alapja sem lehet. Jelen esetben
azonban még ilyenre sem került sor. Amennyiben
pedig a kézbesítési megbízott nem teljesíti a Be. 136.
§ (5) bekezdésében írt kötelezettségét, az nem a
bíróság által megvalósított eljárási szabálysértés,
hanem – e törvényhely zárófordulata alapján – a
megbízott és a megbízó közötti polgári jogviszony
megsértése, ami a büntetőeljárásban – csakúgy, mint
a Be. 430. § (5) bekezdésében írt kötelesség
megszegése – legfeljebb rendbírsággal sújtható.
[148]Az idézett rendelkezésekhez képest tehát
törvényesen járt el a másodfokú bíróság, amikor a
másodfokú nyilvános ülésről kézbesítési megbízottja
útján értesítette a XXIV. r. terheltet, és nem valósított
meg törvénysértést akkor sem, amikor a már
büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodó terhelt
távollétében megtartotta azt, majd befejezte az
eljárást, még akkor sem, ha a terhelt az eljárás egy
részében
büntetés-végrehajtási
intézetben
fogvatartásban volt.
[149]A XXIV. r. terhelt egyebekben indítványában
ártatlanságának adott hangot azzal, hogy ő csak
áldozat az ügyben. Az indítvány ekként a
konkrétumok megjelölése nélkül, ténylegesen a
jogerős ítélet bűnösségét megállapító rendelkezését
vitatja, amely egyben az irányadó tényállás
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elfogadhatatlanságát is állítja. A jogerős ítéleti
tényállás megváltoztatására azonban a felülvizsgálati
eljárás keretében – a korábban írtak szerint – nincs
törvényes lehetőség, ezért ebben a körben a
felülvizsgálat kizárt.
[150]Az irányadó tényállás ugyanakkor a XXIV. r. terhelt
bűnösségének megállapítására vezető tényeket is
tartalmazza, ezért a bűnösséget – önmagában ekként
– vitató terhelti nyilatkozat alaptalan.
[151]A kifejtettek alapján a Kúria – a Be. 660. § (1)
bekezdése alapján tanácsülésen, a Be. 655. § (1)
bekezdése szerinti összetételben eljárva – a
megtámadott határozatokat az I. r. és a XXIV. r.
terheltek tekintetében a Be. 662. § (1) bekezdése
alapján hatályában fenntartotta.
(Kúria Bfv. II. 148/2021.)
A büntetés-végrehajtási bíró eljárásában is
68
irányadó, hogy a határozat rendelkező részét
kijavító – hivatalból meghozott – végzés ellen csak

akkor van helye fellebbezésnek, ha maga a kijavítással
érintett határozat is sérelmezhető fellebbezéssel [Be.
453. § (1) és (3) bek. a) pont].
[1] A másodfokú bíróság a 2021. május 14. napján kelt
2. számú végzésével a terhelt büntetés-végrehajtási
ügyében a törvényszék büntetés-végrehajtási
csoportja 2020. október 9. napján kelt végzését
helybenhagyta azzal, hogy megjelölte a rendőrfőkapitányság bankszámlaszámát, melyre a
végzésben megállapított összeget meg kell fizetni.
[2] A másodfokú bíróság hivatalból észlelte, hogy a 2.
alszámú végzésének rendelkező része hibásan
tartalmazza a törvényszék büntetés-végrehajtási
csoportja határozatának sorszámát, ezért azt a Be.
453. § (1) bekezdése alapján a 2021. június 23.
napján kelt 4. számú végzésével kijavította. Végzését
az ügyészségnek, a terheltnek és a terhelt védőjének
rendelte kiadni, és a határozatával szemben a Be.
453. § (3) bekezdés a) pontjára hivatkozással
fellebbezési jogot biztosított.
[3] A végzés ellen a terhelt jelentett be fellebbezést
kézbesítési íven, indokolás nélkül.
[4] Az ítélőtábla a 2021. június 29. napján tartott
tanácsülésen meghozott végzésében a terhelt
büntetés-végrehajtási ügyében a törvényszék mint
másodfokú bíróság 2021. június 23. napján
meghozott 4. számú – a törvényszék mint másodfokú
bíróság 2. számú végzésének rendelkező részét
kijavító – végzése ellen a terhelt által bejelentett
fellebbezést elutasította.
[5] Az ítélőtábla fellebbezést elutasító végzése ellen a
terhelt kézbesítési íven, indokolás nélkül jelentett be
fellebbezést.
[6] A Legfőbb Ügyészség átiratában a terhelt
fellebbezését alaptalannak tartotta és – a Be. 605. §
(1) bekezdése alapján – az ítélőtábla végzésének
helybenhagyását indítványozta.
[8] A terhelt fellebbezése nem alapos.
[9] A törvényszék mint másodfokú bíróság a 4. számú
végzésével a 2021. május 14. napján meghozott és
véglegessé vált 2. számú végzés rendelkező részét –
számelírás miatt – a büntetőeljárásról szóló Be. 453.
§ (1) bekezdése alapján javította ki.
[10] A kijavítással érintett 2. számú végzéssel a
másodfokú bíróság a Be. 605. § (1) bekezdése
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alapján a büntetés-végrehajtási ügyben első fokon
eljárt büntetés-végrehajtási bíró által – az elővezetési
díj megállapítása és viselése tárgyában – meghozott
határozatát helybenhagyta. A törvényszék a
fellebbezési eljárást a büntetések, az intézkedések,
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL.
törvény (a továbbiakban: Bv.tv.) 50. § (4) bekezdése
és 51. § (4) bekezdése alapján folytatta le.
A Bv.tv. 50. § (6) bekezdése értelmében, ha e törvény
másként nem rendelkezik a büntetés-végrehajtási
bíró eljárására – így a másodfokú eljárásra is – a
büntetőeljárás szabályait kell alkalmazni. Ebből
következően azokban az eljárási kérdésekben,
amelyekre a Bv.tv. más szabályokat nem ír elő, a Be.
rendelkezései eltérés nélkül irányadók.
A törvényszék mint másodfokú bíróság – a terhelt
fellebbezésére tekintettel – a felülbírálati jogkörében
eljárva hozta meg a 2. számú nem ügydöntő
végzését, mellyel szemben további rendes
jogorvoslatnak nem volt helye. Így a 2. számú nem
ügydöntő határozata a Be. 460. § (2) bekezdés a)
pontja szerint a meghozatala napján – 2021. május
14-én – véglegessé vált.
A Bv.tv. nem tartalmaz szabályozást a határozat
kijavítására vonatkozóan. Így a kijavító végzést
tekintetében a Be. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Be. 453. § (1) bekezdése szerint, ha a határozat
elírást vagy számítási hibát tartalmaz, a bíróság a
határozat kijavítását mind indítványra, mind
hivatalból elrendelheti. A törvényszék e
jogszabályhely alapján – hivatalból – javította ki a 2.
szám alatt meghozott végzését.
Mindezek tükrében az ítélőtábla helytállóan
hivatkozott végzésének indokolásában arra, hogy a
kijavító végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Be.
453. § (3) bekezdés a) és b) pontja csupán abban az
esetben biztosítja, ha a bíróság a fellebbezéssel
sérelmezhető határozat rendelkező részét javítja ki,
vagy a határozat rendelkező részének a kijavítása
iránti indítványt utasítja el.
A határozat rendelkező részét kijavító – hivatalból
meghozott – végzés ellen tehát csak akkor van helye
fellebbezésnek, ha maga a kijavítással érintett
határozat is fellebbezéssel sérelmezhető [Be. 453. §
(3) bek. a) pont].
A törvényszék véglegessé vált 2. számú határozata
fellebbezéssel nem volt sérelmezhető, ebből eredően
a Be. 453. § (3) bekezdés a) pontja alapján a kijavító
végzés sem támadható jogorvoslattal.
Mindezekre tekintettel, az ítélőtábla helytállóan
rögzítette, hogy a törvényszék tévesen biztosított
jogorvoslati jogosultságot a kijavító végzés ellen.
A bíróság által tévesen biztosított fellebbezési jog
nem keletkeztet jogorvoslati jogot és ebből
okszerűen következik, hogy a törvényben kizárt
fellebbezés felülbírálati kötelezettséget sem
eredményez (BH 2011.276.II. 2020. 294.).
A kifejtettek alapján az ítélőtábla helyesen állapította
meg, hogy a törvényben kizárt fellebbezést a Be. 589.
§-ára figyelemmel alkalmazandó Be. 588. § (1)
bekezdése alapján a törvényszéknek kellett volna
elutasítania.
Az ítélőtábla e mulasztást pótolta, amikor a terhelt
fellebbezését a Be. 597. § (1) bekezdése alapján
elutasította. Mindezekre tekintettel a terhelt
fellebbezése nem alapos.
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[22] Ezért a Kúria az ítélőtábla végzését a Be. 614. § (4)
bekezdése szerinti tanácsülésen, a Be. 605. (1)
bekezdése alapján helybenhagyta.
(Kúria Bpkf.I.1277/2021/2.)
Az Alaptörvény kizárja, hogy az ügyészségen
69
kívül más állami szerv vádlóként lépjen fel,
függetlenül a bűncselekmény, illetve az őt ért sérelem

jellegétől. Ezért az 1998. évi XIX. törvény (korábbi Be.)
sem tette lehetővé, hogy helyi önkormányzat
büntetőügyben pótmagánvádlóként lépjen fel.
Amennyiben a bíróság ennek ellenére ilyen vád alapján
jogerős ügydöntő határozatot hozott, akkor nem a
jogosult által emelt vád alapján járt el [3030/2020. (II.
24.) AB határozat, Be. 567. § (2) bek. c) pont, 649. § (2)
bek. c) pont].
[1] A járásbíróság a 2018. február 19. napján kihirdetett
ítéletével a II. r. terheltet bűnösnek mondta ki
folytatólagosan, részben társtettesként elkövetett
sikkasztás bűntettében [Btk. 372. § (1) bek., (2) bek.
bc) alpont, (5) bek. b) pont]. Ezért a II. r. terheltet 2
év – végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett
– szabadságvesztésre ítélte. A szabadságvesztés
végrehajtása esetére a végrehajtási fokozatot
börtönben, a feltételes szabadságra bocsátás
legkorábbi időpontját a szabadságvesztés kétharmad
részének kitöltését követő napban határozta meg.
Kötelezte a II. r. terheltet – az I. r. terhelttel
egyetemlegesen – kártérítés megfizetésére, illeték
lerovására és a bűnügyi költség megfizetésére.
[2] A kétirányú fellebbezés folytán eljárt törvényszék
mint másodfokú bíróság végzésével az elsőfokú
ítéletet a II. r. terhelt tekintetében helybenhagyta.
[3] A jogerős ügydöntő határozat ellen a II. r. terhelt
védője nyújtott be felülvizsgálati indítványt a Be.
648. § b) és 649. § (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott okból, eljárási jogszabálysértés miatt
a Be. 651. § (2) bekezdés c) pontja alapján a jogerős
ügydöntő határozat hatályon kívül helyezése és a
büntetőeljárás megszüntetése érdekében.
[4] A felülvizsgálati indítvány szerint mind az első-,
mind a másodfokú bíróság jogszabálysértően járt el
a büntetőeljárás lefolytatása során, ugyanis T. Város
Önkormányzata sértett, mint pótmagánvádló által
előterjesztett vádindítványt – mint nem jogosulttól
származót – el kellett volna utasítania.
[5] A védő kifejtette, hogy az önkormányzat
közhatalmat gyakorol, márpedig a Be. 787. § (3)
bekezdés d) pontja alapján nincs helye
pótmagánvádlóként való fellépésnek, ha a sértett az
állam vagy közhatalmat gyakorló szerv. Utalt
továbbá a védő arra, hogy bár korábban a Legfelsőbb
Bíróság 3/2004. BJE határozata helyt adott a
pótmagánvád alapján való fellépésre az állam
vagyoni sérelmével járó bűncselekmények esetében
is, azonban a 42/2005. (XI. 14.) AB határozat a
jogegységi
határozatot
alkotmányellenesnek
nyilvánította
és
megsemmisítette.
Az
Alkotmánybíróság indokolása szerint ugyanis a
közvádlói jogkörre az ügyészség rendelkezik
felhatalmazással, márpedig a közhatalmat gyakorló
állami szervek büntetőeljárásba való beengedése
megteremtené annak a lehetőségét, hogy az állami
szerv büntetőigényt érvényesítsen akkor is, ha azt az
erre feljogosított ügyészség egyébként nem tartja
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[6]
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indokoltnak.
A
védő
álláspontjának
alátámasztásaként utalt az Alkotmánybíróság
3030/2020. (II. 24.) AB határozatára, amely jogerős
bírói
döntés
megsemmisítésére
irányuló
alkotmányjogi panasz elutasítása körében fejtette ki
azt, hogy az önkormányzat jogállása szerint az állam
része, így pótmagánvád előterjesztésére nem
jogosult.
T. Város Önkormányzata pótmagánvádló jogi
képviselője a felülvizsgálati indítványra tett
észrevételében a jogerős határozat hatályban
tartására tett indítványt.
Álláspontja szerint a jelen ügyben az önkormányzat
pótmagánvádlóként való fellépését kizáró eljárásjogi
rendelkezés nem volt, hiszen a pótmagánvád
előterjesztésére 2015 novemberében, a hatályos
büntetőeljárási törvényt megelőző eljárási törvény
idején került sor, az pedig nem tartalmazott az
önkormányzat sértett tekintetében korlátozó vagy
kizáró rendelkezést. Utalt a jogi képviselő arra is,
hogy a hatályos Be. – amely már előírja a
felülvizsgálati indítványban hivatkozott kizáró
rendelkezést – csak az elsőfokú ügydöntő határozat
kihirdetését követően lépett hatályba, azonban a Be.
átmeneti rendelkezései között a Be. 870. § (1)
bekezdése kategorikusan kimondja, hogy a törvény
hatálybalépésekor
folyamatban
lévő
büntetőeljárásban az ezt megelőzően, a korábbi
jogszabály szerint végzett eljárási cselekmény akkor
is érvényes, ha ezt e törvény másként szabályozza.
A pótmagánvádló jogi képviselője megjegyezte azt
is, hogy az önkormányzat a jelen eljárás tárgyát
képező jogviszonyban nem közhatalmat gyakorló
szerv, a 42/2005. (XI. 14.) AB határozat kapcsán
pedig arra mutatott rá, hogy az Alaptörvény Záró és
vegyes rendelkezések 5. pontja szerint az
Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott
alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik,
így a hivatkozott AB döntés nem volt hatályban a
pótmagánvádló fellépése idején.
A II. r. terhelt védője a pótmagánvádló jogi
képviselője nyilatkozatára tett észrevételében a
felülvizsgálati indítványt – a pótmagánvádló jogi
képviselőjének nyilatkozatának ismeretében is –
változatlanul fenntartotta.
A II. r. terhelt védőjének felülvizsgálati indítványa a
következők szerint alapos.
A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, amely a Be.
648. §-a értelmében kizárólag a bíróság jogerős
ügydöntő határozata ellen és a Be. 649. §-ában
megjelölt anyagi és eljárási okokból vehető igénybe.
A Be. 649. §-ában meghatározott törvényi felsorolás
tételes és nem bővíthető.
A Be. 649. § (2) bekezdés c) pontja alapján helye van
felülvizsgálatnak akkor, ha a bíróság határozatát nem
az arra jogosult által emelt vád alapján hozta meg.
Vádemelésre közvádas ügyekben az ügyész jogosult,
magánvádas ügyben a magánvádló, míg törvényben
meghatározott esetekben a pótmagánvádló. A
bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a vádat az arra
jogosult emelte-e. A formai követelmény megsértése
miatt hiányzik a vádemelési jogosultság, ha közvádra
üldözendő bűncselekmény miatt a magánvádló emel
vádat, vagy ha a pótmagánvádat nem a sértett
terjeszti elő. Ugyancsak hiányzik a vádemelési
jogosultság, ha közvádas ügyben kizárt ügyész vagy
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ügyészség
emel
vádat
(Kúria
Bfv.III.1.020/2014/12.).
Pótmagánvádas eljárásban ilyennek tekinthető, ha a
törvény alapján pótmagánvádlóként történő
fellépésnek nem lett volna helye. A jelen ügyben
pedig ez történt.
A Be. 659. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati
indítványt a megtámadott határozat meghozatala
idején hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.
Ez azt jelenti, hogy a Kúriának a felülvizsgálati
indítvány elbírálása során az alapeljárás idején
hatályban volt anyagi és eljárásjogi kódexek alapján
kellett vizsgálnia a bíróságok eljárásának
törvényességét.
A jelen ügyben a vádindítvány 2015. december 15én érkezett a járásbírósághoz, az elsőfokú ügydöntő
határozatot az elsőfokú bíróság 2018. február 19-én
hirdette ki, a másodfokú bíróság pedig 2019. március
26-án fejezte be az eljárást jogerősen. Mindez azt
jelenti, hogy az elsőfokú eljárás, ideértve az elsőfokú
ügydöntő
határozat
kihirdetését
is,
a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a
továbbiakban: korábbi Be.) alapján folyt, azonban a
másodfokú eljárás idején, 2018. július 1. napjától
hatályba lépett a jelenleg hatályos büntetőeljárási
törvény,
amelynek
átmeneti
rendelkezése,
főszabályként a hatálybalépéskor folyamatban lévő
ügyekben is előírta a hatályba lépő törvény
rendelkezéseinek alkalmazását [Be. 868. § (1) bek.].
A pótmagánvádló, a korábbi Be. 42. §-a alapján a
büntetőeljárásban részt vevő személy, az a sértett,
akit a törvény feljogosít arra, hogy – meghatározott
esetekben – eredetileg közvádra üldözendő
cselekmény miatt közvetlenül bírósághoz forduljon
és maga képviselje a vádat, ha ezzel a jogával a
büntetőjogi igény érvényesítésére kijelölt állami
képviselő, az ügyészség bármely okból nem él.
Alanyi oldalról a pótmagánvádlókénti fellépést a
törvény kifejezett rendelkezése nem korlátozta vagy
tiltotta, pozitív rendelkezésként írta elő, hogy
pótmagánvádlóként – a törvényben meghatározott
esetekben – a büntetőeljárásban részt vevő
személyek közül – függetlenül attól, hogy
természetes vagy nem természetes személy – a sértett
vagy jogutódja léphet fel [korábbi Be. 51. § (1) és (3)
bek.]. Mindez egyértelművé tette, hogy nem volt
helye pótmagánvádas eljárásnak a sértett nélküli
bűncselekmények esetében, illetve, hogy ha a
feljelentő egyben nem volt a bűncselekmény
sértettje, pótmagánvádlókénti fellépésre nem volt
jogosult.
A
törvény
ugyanakkor
meghatározta
a
pótmagánvádló fellépésének eseteit [korábbi Be. 53.
§ (1) bek. a)–e) pont] azzal, hogy egyes
rendelkezések a tényleges kört még tovább
szűkítették [ha nem zárja ki a korábbi Be. 199. § (3)
bekezdése és a fellépés időbeli korlátja hatvan nap
volt].
A nem jogosulttól származó vádindítvány
benyújtásának az elutasítás volt a törvényi
következménye. Azt, hogy a vádindítványt arra
jogosult terjesztette-e elő, a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező elsőfokú bíróság
kötelezettsége volt vizsgálni, amikor első körben a
benyújtott vádindítvány befogadásáról döntött
[korábbi Be. 231. § (1) bek., (2) bek. c) pont].
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[21] A pótmagánvádlói alanyi kör, illetve a
pótmagánvádlói fellépés szempontjából lényeges
változást hozott a hatályos büntetőeljárási törvény.
[22] A Be. 787. § (2) bekezdése – a korábbi
szabályozáshoz hasonlóan – biztosítja a sértett
részére a törvényben meghatározottak szerint a
pótmagánvádlókénti fellépés lehetőségét, ezzel
egyúttal összegyűjtve, egy helyen adja pontos
taxációját azoknak az eseteknek, amikor a
pótmagánvádlóként történő fellépésnek nincs helye.
A
jelen
ügy
szempontjából
relevánsan,
pótmagánvádlóként történő fellépésnek nincs helye,
ha a sértett az állam vagy közhatalmat gyakorló szerv
[Be. 787. § (3) bek. d) pont]. A törvény előterjesztői
indokolása e rendelkezés kapcsán rögzíti, hogy a
sértetti érdekek képviseletének kérdését kívánja
átfogóan rendezi a büntetőeljárásban az állam
oldalán történő fellépés egységes szabályozása
érdekében a 42/2005. (XI. 14.) AB határozatra és a
Kúria 4/2015. BJE határozatára figyelemmel.
[23] Az indokolás rámutatott: az Alkotmánybíróság a
42/2005. (XI. 14.) AB határozatában megállapította,
hogy állami szerv (legyen az közhatalommal
rendelkező szerv vagy akár állami vállalat, egyéb
állami gazdálkodó szerv vagy költségvetési szerv)
pótmagánvádlóként
nem
léphet
fel
a
büntetőeljárásokban. A pótmagánvád intézményére
irányadó alkotmányos követelmény ugyanis, hogy
közhatalmi funkcióval rendelkező egyetlen állami
szervezet se vehesse át az ügyészségtől a vádemelés
és a vádképviselet közhatalmi jogkörét. Erre
tekintettel egyértelműen fogalmazza meg a törvény,
hogy pótmagánvádlóként történő fellépésnek nincs
helye, ha a sértett az állam vagy közhatalmat
gyakorló szerv.
[24] Ha a pótmagánvádlókénti fellépésre a Be. 787. § (3)
bekezdése ellenére kerül sor – továbbá,
ha a Be. 790. § (1) vagy (2) bekezdései szerinti, a
pótmagánvádlóként történő fellépéshez szükséges
feltételek hiányoznak – a vádindítványt, miután
ebben az esetben kizárt a pótmagánvádlóként történő
fellépés jogszerűsége – akárcsak a korábbi Be.
esetében – el kell utasítani [Be. 794. § (1) bek.].
Amennyiben a bíróság a vádindítvány befogadását
követően folytatott eljárása során észleli, hogy a
vádindítvány befogadásának, a pótmagánvádlókénti
fellépés kizártsága okán nem lett volna helye, úgy –
a Be. 787. § (1) bekezdésének utaló szabálya alapján
– a Be. 567. § (2) bekezdés c) pontja alapján az
eljárást meg kell szüntetni.
[25] A 2018. július 1. napja óta hatályos büntetőeljárási
kódex maga is a 42/2005. (XI. 14.) AB határozatra és
az
abban
megfogalmazott
alkotmányos
követelményre utal a törvényi szabályozás
indokainak megjelölésekor.
[26] Az Alkotmánybíróság a nevezett határozatában a
Legfőbb Ügyészség által utólagos alkotmányossági
vizsgálat tárgyává tett, a Legfelsőbb Bíróság 3/2004.
BJE határozatának alkotmányellenességét állapította
meg és azt a határozat kihirdetése napjával
megsemmisítette, ugyanakkor a korábbi Be. 51. § (1)
bekezdése
és
53.
§
(1)
bekezdése
alkotmányellenességének
megállapítására
és
megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
[27] A 3/2004. BJE határozat meghozatalát a
jogalkalmazásban a sértetti joggyakorlásra jogosult
alanyi kör értelmezésének kérdése tette szükségessé;
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nevezetesen, hogy az állam lehet-e a büntetőeljárás
sértettje, az állam büntetőjogi sérelme esetén van-e
helye pótmagánvádnak, tekintettel az ügyészség –
mint közvádló – alkotmányos szerepére, helyzetére.
A kérdést a Legfelsőbb Bíróság a jogegységi
határozatában igenlően válaszolta meg kimondva,
hogy az állami vagyon sérelmével járó
bűncselekmények miatt indított büntetőeljárásban
helye van pótmagánvádnak minden olyan esetben,
amikor annak a korábbi Be. 53. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételei fennállnak, függetlenül attól,
hogy az eljárás tárgyát képező bűncselekmény az
anyagi jogi törvény mely fejezetében van elhelyezve.
Az Alkotmánybíróság 2005. november 12-én
meghozott és a Magyar Közlönyben 2005. november
14-én kihirdetett döntésében kifejtette, hogy a
pótmagánvád intézményének bevezetésére a
törvényhozónak
nem
volt
alkotmányos
kötelezettsége.
Indokolásában hangsúlyozta, hogy a bűncselekmény
elkövetésekor az elkövető megbüntetésére az
államnak és nem a sértettnek keletkezik
büntetőigénye. Önmagában az, hogy az állam a
büntetőeljárási törvényben törvényi alapot teremtett
meghatározott feltételek esetén a hiányzó közvád
pótlására, és így esélyt adott a sértetteknek, hogy a
büntetőeljárás, illetve a vád megalapozottsága
tekintetében az ügyésztől eltérő álláspontjukat a
bíróság elé vigyék, nem teremtett egyben
alkotmányos alapjogot a sértettek számára a jogaikat
vagy jogos érdekeiket sértő, illetve veszélyeztető,
büntetendő magatartások bírósági elbírálásához. A
törvényhozó viszonylag tág mérlegelési jogkörébe
tartozik annak eldöntése, hogy a pótmagánvádra
milyen esetekben ad lehetőséget és milyen esetekben
zárja ki [42/2005. (XI. 14.) AB határozat indokolás
V/1. pont]. Erre tekintettel utasította el a korábbi Be.
51. § (1) bekezdése és 53. § (2) bekezdése
alkotmányellenességének
megállapítására
és
megsemmisítésére irányuló indítványt.
Mindemellett az Alkotmánybíróság megállapította: a
pótmagánvád intézményére irányadó alkotmányos
követelmény,
hogy
közhatalmi
funkcióval
rendelkező egyetlen állami szervezet se vehesse át az
ügyészségtől a vádemelés és a vádképviselet
közhatalmi jogkörét. Alkotmányosan kizárt, hogy a
sértett eljárási jogállásának erősítését célzó
pótmagánvád eszközként szolgáljon a közhatalmi
szervezetek ügyészséget megkerülő fellépéséhez, és
ez által az ügyészség alkotmányos jogállásának
gyengítéséhez [42/2005. (XI. 14.) AB határozat
indokolás V/2. pont].
Az Alkotmánybíróság rámutatott: a hatalmi ágak
elválasztásából és a büntetőhatalomra vonatkozó
alkotmányos követelményekből egyértelműen
következik, hogy a közhatalmat gyakorló állami
szervezetek csak az Alkotmány és az Alkotmányon
alapuló törvények kifejezett felhatalmazása és
feladatkijelölése alapján vehetnek részt a büntető
felelősségre vonás folyamatában, így a vádlói
közhatalom nem kerülhet az ügyészségen kívül más
közhatalmi szervhez. Az alkotmányos büntetőjogra
az
Alkotmánybíróság
gyakorlatában
eddig
megfogalmazott tételek kizárják azt, hogy a sértett
büntetőeljárási jogállásának erősítése céljával
megkettőződjön a vádlói közhatalom, és az ügyészi
közvád hiánya esetén lehetővé váljon az állam
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vagyoni
jogaiban
érintett,
közhatalommal
rendelkező szervezet belépése a büntetőeljárásba
pótmagánvádlói minőségben. [Természetesen nincs
akadálya annak, hogy közhatalommal rendelkező
állami szervezet sértett a bűncselekményből
származó vagyoni kárának megtérítése végett
magánfélként fellépjen.] A vádlói közhatalom
megkettőzése gyengíti az Alkotmány 51. § (2)
bekezdésében kizárólag az ügyésznek biztosított
közvádlói jogosítványt is. A közhatalommal nem
rendelkező természetes és jogi személyek
fellépésének lehetősége más: ezekben az esetekben
fogalmilag nem lehet szó a vádlói közhatalom
megkettőzéséről.
A
pótmagánvádló
lehet
természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, azonban
az Alkotmányból eredő követelmény annak kizárása,
hogy az ügyészségen kívül bármely más közhatalmi
szervezet pótmagánvádlóként a vádló közhatalmi
pozíciójába kerülhessen [42/2005. (XI. 14.) AB
határozat indokolás V/2.2. pont].
Az Alkotmánybíróság tehát megállapítva, hogy a
hivatkozott jogegységi határozat rendelkező része az
állam vagyoni sérelmét okozó bűncselekmények
miatt indult büntetőeljárások tekintetében túl
szélesen, az Alkotmány alapján feltétlenül szükséges
korlátozás nélkül jelölte ki a pótmagánvádra jogosult
sértettek
körét,
mint
alkotmányellenest,
megsemmisítette.
Az alkotmánybírósági döntés kihirdetését, vagyis
2005. november 14-ét követően a 3/2004. BJE
határozat megszűnt a jogalkalmazás kötelező erejű
normájának lenni, ugyanakkor az AB döntésnek
megfelelő szövegű törvényalkotásra csak a hatályos
Be. 787. § (3) bekezdés d) pontjában
meghatározottan került csak sor.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy törvényi
normaszöveg nélkül a pótmagánvádlói jogállást
érintő AB döntést nem kellett volna figyelembe
venni. A határozat – a fent idézett szerint –
alkotmányos követelményként fogalmazta meg azt,
hogy közhatalmi funkcióval rendelkező egyetlen
állami szervezet sem veheti át az ügyészségtől a
vádemelés és a vádképviselet közhatalmi jogkörét.
Az alkotmányos követelmény intézményéről a
38/1993. (VI. 11.) AB határozat úgy fogalmazott,
hogy ha a jogszabályi rendelkezés alkotmányossága
éppen
a
szabályozás
hiányossága
vagy
homályossága miatt kérdéses, az Alkotmánybíróság
kifejezetten is megállapíthatja az alkotmányos
értelmezés tartományát, meghatározhatja azokat az
alkotmányos követelményeket, amelyeknek a norma
értelmezéseinek meg kell felelniük. Ezt az eszközt
tehát az alkotmányos követelmény törvényi szinten
való
megjelenítése
erősítette
meg
[az
Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény
46. § (3) bek.], vagyis az alkotmányos követelmény
intézményét nem a 2012. január 1. napjával hatályba
lépett, jelenleg hatályos Abtv. alkotta meg, az már
korábban is létezett, melyet az Alkotmánybíróság
saját gyakorlata alakított ki.
Az eljárásjogokhoz kapcsolódó alkotmányos
követelmények különösen fontos szereppel bírnak,
azoknak a követelmény kimondása után a rendes
bírósági eljárásban érvényesülniük kell(ene). Ha a
rendes bíróság kimondott alkotmányos követelmény
figyelembevétele nélkül hoz ugyanis döntést, úgy a
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döntésével szembeni – az alkotmányos követelmény
figyelmen
kívül
hagyására
hivatkozó
–
alkotmányjogi panasz a döntés megsemmisítésére
vezethet (Abtv. 43. §).
Ezen az alapon hozta meg az Alkotmánybíróság a II.
r. terhelt védője által hivatkozott 3030/2020. (II. 24.)
AB határozatot, amelyben bírói döntés alaptörvényellenességének
megállapítására
és
megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt
utasított el. E döntésre vezető ügyben – a jelen
felülvizsgálat tárgyát képező ügyhöz hasonló
tárgyban, de annak inverzében – az indítványozó arra
hivatkozással kérte a pótmagánvádlói fellépést
visszautasító – egyébként kizárólag a korábbi Be.
hatálya alatt folyt eljárásban hozott – bírói döntés
megsemmisítését, mely szerint őt, mint jogi személyt
magánjogi jogalanyként érte jogsérelem, az
önkormányzati vagyon pedig nem állami vagyon,
ugyanakkor a 45/2005. (XI. 14.) AB döntés csak az
állami vagyon sérelmével járó bűncselekmények
sértettjének büntető eljárásjogi pozíciójával
foglalkozott, és e körben tett megállapításokat.
Az Alkotmánybíróság rámutatott, hogy alanyi
oldalon maga az Alaptörvény zárja ki, hogy más
állami szervek is vádlóként léphessenek fel,
függetlenül a bűncselekmény, illetve az őket ért
sérelem jellegétől, valamint, hogy a 45/2005. (XI.
14.)
AB
döntés
érvelését
továbbra
is
alkalmazhatónak tartja (3030/2020. (II. 24.) AB
határozat
[30]).
Hangsúlyozta,
hogy
az
önkormányzatok sérelmére elkövetett vagyon elleni
bűncselekmények miatt indított büntetőeljárásban
tehát az Alaptörvény kifejezett rendelkezése miatt
nem lehet helye pótmagánvádnak. Nem azért, mert
az önkormányzati vagyon azonos lenne a Magyar
Állam (mint magánjogi jogalany) vagyonával,
hanem azért, mert az önkormányzat jogállása szerint
az állam része, ugyanabból az állami közhatalomból
részesül, mint a központi állami szervezetek, ezért
büntetőigénye az egységes állami büntetőigény
részeként csak az ügyészség által érvényesíthető
(3030/2020. (II. 24.) AB határozat [31]).
A fentiek alapján kétségtelen, hogy az állam és a
közhatalmi
szerv
pótmagánvádlóként
való
fellépésének tilalma 2005. november 14. óta, a
büntetőeljárási törvény ilyen direkt tartalmú
rendelkezése ellenére is fennáll, és ezen az
Alaptörvény – pótmagánvádló jogi képviselője által
hivatkozott – Záró és vegyes rendelkezések 5.
pontjában meghatározott előírása sem változtat. A
hivatkozott rendelkezés szerint az Alaptörvény
hatálybalépése előtt (2012. január 1.) meghozott
alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik. E
rendelkezés nem érinti az ezen határozatok által
kifejtett joghatásokat.
Az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezések 5.
pontját Magyarország Alaptörvényének negyedik
módosítása iktatta be, amelynek előterjesztői
indokolása szerint a rendelkezéssel az Országgyűlés
mint alkotmányozó hatalom egyértelművé teszi,
hogy az Alkotmánybíróság nincs kötve a korábbi
Alkotmány alapján meghozott határozataihoz, ami
azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a
testület az Alaptörvény egyes rendelkezéseinek
értelmezésekor
a
korábbival
megegyező
következtetésre jusson, ahogyan azt a lehetőséget is
biztosítja, hogy az Alaptörvény egészének
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kontextusában a korábbi döntésekkel ellentétes
megállapításokat tegyen. E rendelkezés tehát nem
korlátozza, hanem éppen ellenkezőleg, kiszélesíti az
Alkotmánybíróság szabadságát az Alaptörvény
értelmezése tekintetében.
Ebben a körben jegyzi meg a Kúria, hogy az
alkotmánybírósági határozat nem jogszabály, nincs
tehát olyan „típusú” hatálya, hatálybalépése, mint
amely
a
jogszabályhoz
kötődik.
Az
alkotmánybírósági döntés azt mondja meg, hogy
hogyan kell, illetve hogyan kellett volna már
korábban is értelmezni egy adott törvényi
rendelkezést az Alkotmány, illetve az Alaptörvény
tükrében.
Szó sincs tehát arról, hogy az Alaptörvény idézett
rendelkezése az Alaptörvény hatálybalépése előtt
meghozott
alkotmánybírósági
döntések
megsemmisítését hozta volna el, főleg nem akkor,
amikor azokhoz joghatás is kapcsolódik, ezáltal a
már megfogalmazott alkotmányos követelményt sem
lehet semmisnek tekinteni. Ez utóbbi kijelentés
megalapozottságát maga a Be. kodifikáció igazolta,
a Be. 787. § (3) bekezdés d) pontjában annak
kimondásával, hogy pótmagánvádlóként történő
fellépésnek nincs helye, ha a sértett az állam vagy
közhatalmat gyakorló szerv.
Kétségkívül a Be. átmeneti rendelkezése körében a
Be. 868. § (1) bekezdése alapján a törvény
rendelkezéseit – a Be. 868–876. §-aiban
meghatározott eltérésekkel – a hatálybalépésekor
folyamatban lévő büntetőeljárásokban is alkalmazni
kell. E kivételek között a Be. 870. § (1) bekezdése
pedig úgy rendelkezik, hogy az e törvény
hatálybalépésekor
folyamatban
lévő
büntetőeljárásban az ezt megelőzően, a korábbi
jogszabály szerint végzett eljárási cselekmény akkor
is érvényes, ha ezt e törvény másként szabályozza. A
pótmagánvádló jogi képviselője ebben a körben tett
okfejtésének azonban a fentiek alapján már nincs
relevanciája.
A jelen ügyben ugyanis nem arról van szó, hogy a
korábbi Be. alapján pótmagánvádlóként fellépni
jogosult személy ebbéli jogosultságát a hatályos Be.
megvonta volna. Kizárólag arról van szó, hogy a
jelen
ügyben
pótmagánvádlóként
fellépett
önkormányzat által benyújtott vádindítványt – a
kifejezett törvényi előírás nélkül ugyan, de az
egyértelműen
megfogalmazott
alkotmányos
követelmény alapján – már az első fokon eljárt
bíróságnak, a korábbi Be. 231. § (2) bekezdés c)
pontja alapján vissza kellett volna utasítania. A
másodfokú bíróság pedig abban az esetben járt volna
el törvényesen, ha – már a hatályos Be. keretei között
eljárva – a Be. 607. § (1) bekezdése alapján, a Be.
567. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel az
elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és az
eljárást megszünteti.
Ekként a Kúria – a Be. 660. § (1) bekezdése alapján
tanácsülésen, a Be. 655. § (1) bekezdése szerinti
összetételben eljárva – a jogerős határozatot a II. r.
terhelt tekintetében a Be. 663. § (2) bekezdése
alapján hatályon kívül helyezte és a Be. 567. § (2)
bekezdés c) pontja alapján vele szemben a
folytatólagosan, részben társtettesként elkövetett
sikkasztás bűntette [Btk. 372. § (1) bek., (2) bek. bc)
alpont, (5) bek. b) pont] miatt indult büntetőeljárást
megszüntette.
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[47] A Kúriának a törvénynek megfelelő határozat
meghozatalára irányuló kötelezettsége kiterjed a
járulékos kérdésekben hozott, így a magánfél által
előterjesztett polgári jogi igény és a bűnügyi
költségre vonatkozó rendelkezésre is. Ennek
megfelelően a jogerős ítéletben kártérítésként
megítélt rendelkezéssel összefüggésben, a magánfél
által előterjesztett polgári jogi igényt – az eljárás
megszüntetésére tekintettel – a Be. 560. § (1)
bekezdés a) pontja alapján a törvény egyéb útjára
utasította, a bűnügyi költség tekintetében az I. r. és a
II. r. terhelteket a bűnügyi költség megfizetésére
egyetemlegesen kötelező rendelkezésből a II. r.
terhelt kötelezését mellőzte. A kizárólag a II. r.
terhelt terhére rótt, az állam által előlegezett bűnügyi
költséget – amelyet a kirendelt védő díja
eredményezett – a Be. 813. § (1) bekezdése alapján a
pótmagánvádló köteles az államnak megfizetni.
[48] A Be. 856. § (1) bekezdés c) pontja szerint a bűnügyi
költséget a befizetéstől a visszatérítés időpontjáig
eltelt időre számított mindenkori törvényes
kamatával együtt a terheltnek vissza kell téríteni, ha
rendkívüli jogorvoslat folytán a bíróság a terheltet
felmentette vagy vele szemben az eljárást
megszüntette. A Be. 857. § (1) bekezdés c) pontja
pedig előírja, hogy a visszatérítést felülvizsgálat
esetén a Kúria rendeli el.
[49] A törvény a fenti rendelkezésekben nem utal arra,
hogy a visszatérítési kötelezettség csak az államnak
megfizetett bűnügyi költségre vonatkozna. A Be.
145. § (1) bekezdés a) pontja alapján bűnügyi költség
az a díj vagy költség, amelyet a büntetőeljárásban,
illetve a büntetőeljárással összefüggésben az állam
előlegezett, valamint a c) pont alapján – többek
között – a meghatalmazott képviselő díja és költsége
akkor is, ha azt az állam nem előlegezte.
[50] A Be. 787. § (1) bekezdése szerint a törvény
rendelkezéseit a pótmagánvádas eljárásban az arra
vonatkozó fejezetben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni. A visszatérítés tekintetében a Be. CV.
Fejezete sem tartalmaz a fentiektől eltérő szabályt.
[51] Ekként a Kúria mind az állam, mind a
pótmagánvádló jogi képviselője részére a II. r. terhelt
által esetlegesen megfizetett összegek tekintetében
elrendelte azoknak a befizetéstől a visszatérítés
időpontjáig eltelt időre számított mindenkori
törvényes kamatával együtt való visszatérítését a II.
r. terhelt részére.
[52] A pótmagánvádló esetében ez azt jelenti, hogy a
korábbi Be. 340. § (2) bekezdése alapján neki
megítélt és az I. r. és a II. r. terheltet a pótmagánvádló
jogi képviseletével felmerült költség címén 120 060
forint megfizetésére kötelező rendelkezése alapján, a
II. r. terhelt által esetlegesen befizetett mértékben
köteles a visszatérítést a II. r. terhelt részére
teljesíteni.
[53] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 80. §
(1) bekezdés l) pontja alapján a II. r. terhelt a
kártérítés megfizetésére kötelezéssel összefüggésben
illetékfizetésre kötelező rendelkezés alapján, ha az
illetékfizetési
kötelezettségét
teljesítette,
a
megfizetett összeg visszatérítését az illetékes állami
adóhatóságtól kérheti.
[54] A visszatérítés szabályai a kártérítés címén jogerősen
megítélt rendelkezést érintően nem adnak a Kúriának
felhatalmazást, így a II. r. terheltet kártérítés címén
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kötelező ítéleti rendelkezéssel összefüggésben a
Kúria rendelkezést nem tehetett.
[55] Bár a védő a felülvizsgálati indítványt a II. r. terhelt
meghatalmazott védőjeként nyújtotta be, a
beadványa összegző kérelmi részében az ítélet
hatályon kívül helyezését és az eljárás
megszüntetését az eljárási jogszabálysértés alapján
nemcsak a II. r., hanem az ügy I. r. terheltje
tekintetében is előterjesztette. Ezzel összefüggésben
a Kúria a felülvizsgálati indítvány benyújtására
feljogosított alanyi kör [Be. 651. § (2) bek.] és a
felülvizsgálat előterjesztésének időbeli és tartalmi
korlátainak szabályaira utal [Be. 652. § (6)–(7) bek.].
[56] A terheltet és a védőt egymásra tekintet nélkül,
önállóan illeti meg a felülvizsgálati indítvány
előterjesztésének joga, azonban főszabály szerint
minden jogosult csak egyszer nyújthat be
felülvizsgálati indítványt, valamint ugyanazon
jogosult esetében bármilyen – így akár a korábbitól
eltérő – tartalmú indítvány ismételt előterjesztése is
kizárt a törvény alapján, amely az indítvány
elutasítását vonja maga után [Be. 656. § (4) bek.].
[57] A jelen felülvizsgálati indítványt a védő a II. r. terhelt
által adott meghatalmazás alapján mint II. r. terhelt
védője nyújtotta be, ugyanakkor az I. r. terhelt
védőjeként – amint arra a felülvizsgálati
indítványban is utalt – az I. r. terhelt vonatkozásában
védői részről felülvizsgálati indítvány benyújtására
már került sor, ami azt jelenti, hogy ismételt
felülvizsgálat, védői jogosultsági alapon a törvény
által kizárt, arra az I. r. terhelt esetében, a Be. 651. §
(2) bekezdés b) pontja alapján a terhelt saját jogán
azonban továbbra is helye van.
(Kúria Bfv. II. 38/2021.)
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I. A Be. 598. § (2) bekezdésében – a tanácsülés
70
megtarthatóságát illetően – meghatározott
feltételek közül az első kettő vagylagos [a tényállás
megalapozott, vagy a vádlott terhére bejelentett
fellebbezés kizárólag az 583. § (3) bekezdés a) pontján
alapszik], míg a harmadik (a nyilvános ülés vagy
tárgyalás kitűzését az ügyészség, a vádlott, a védő vagy
a fellebbező nem indítványozza) ezekhez kapcsolódóan
konjunktív, azaz a harmadik feltétel hiányában a
fellebbezés nem bírálható el tanácsülésen annak
ellenére, ha az első két feltétel valamelyike teljesült [Be.
598. § (2) bek.].
II. A másodfokú eljárásban a terhelt elérhetetlenné
vált, nem történt meg a terhelt szabályszerű értesítése
– a Be. 747. §-ában foglaltakat figyelmen kívül hagyó
hirdetményi kézbesítés elrendelésével sem –, így nem
tekinthető szabályszerűnek a nyilvános ülés vagy
tárgyalás kitűzése indítványozásának lehetőségére és
határidejére vonatkozó tájékoztatás sem. Emiatt
annak jogkövetkezményei nem alkalmazhatók.
A terhelt a tárgyalás, illetve másodlagosan a nyilvános
ülés megtartására irányuló indítványtételi jogát nem
gyakorolhatta, így a szabályszerű értesítése nélkül való
elbírálással a Be. 608. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
feltétlen eljárási szabálysértés megvalósult [Be. 608. §
(1) bek. d) pont].

[1] A kerületi bíróság a 2019. október 4-én meghozott
ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki kifosztás
bűntettében [Btk. 366. § (1) bek. c) pont], ezért őt –
mint visszaesőt – 1 év börtön fokozatú
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szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra
ítélte azzal, hogy a szabadságvesztésből legkorábban
a szabadságvesztés háromnegyed részének kitöltését
követő napon bocsátható feltételes szabadságra.
Rendelkezett a terhelt által előzetes fogvatartásban
töltött időnek a kiszabott szabadságvesztésbe történő
beszámításáról, valamint az eljárás során felmerült
bűnügyi költségről.
Az ügyészi fellebbezés alapján eljárt törvényszék a
2020. szeptember 18-án tanácsülésen meghozott
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét akként
változtatta meg, hogy a szabadságvesztés tartamát 1
év 10 hónapra súlyosította, a büntetést mint különös
visszaesővel szemben tekintette kiszabottnak,
valamint megállapította, hogy a terhelt előzetes
letartóztatásának befejező napja 2019. október 4.
napja. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét
helybenhagyta.
A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a terhelt
– a 2021. április 13-i keltezésű beadványában –
nyújtott be felülvizsgálati indítványt, tartalma szerint
a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontjában írt
felülvizsgálati okra alapítva.
Indokai szerint az elsőfokú eljárásban hibásan került
feltüntetésre a tényleges tartózkodási helyének
pontos címe, emiatt nem kapott idézést a másodfokú
eljárásban, ezért nem tudott megjelenni, ezáltal
megfosztották a védekezéshez való jogától.
Mindezekre tekintettel kérte a másodfokú határozat
hatályon kívül helyezését, valamint azt, hogy a
másodfokú bíróság tűzzön ki tárgyalást, amelyen
részt kíván venni.
A Legfőbb Ügyészség átiratában a felülvizsgálati
indítványt alaptalannak tartotta.
Álláspontja szerint az elsőfokú ítélet tanácsülésen
történő elbírálásnak a Be.-ben meghatározott
esetekben az a feltétele, hogy az ügyészég, a vádlott
és a védő sem indítványozta a fellebbezés nyilvános
ülésen vagy tárgyaláson történő elbírálását. A
tanácsülés
megtarthatóságának
feltételei
konjunktívak
–
együtt
érvényesülőek
–,
egyenértékűek és önmagukban is feltétlenek. A
másodfokú bíróságnak, amennyiben a tanácsülésen
történő felülbírálat akárcsak egyetlen feltétele is
hiányzik, nyilvános ülést kell tartania.
Utalt arra, miszerint nem kétséges, hogy a
másodfokú nyilvános ülés megtartása a terhelt
szabályszerű idézésének hiányában feltétlen eljárási
szabálysértés, ami nemcsak harmadfokú eljárásban,
de felülvizsgálati eljárásban is maga után vonja a
büntetőeljárási törvényben előírt jogkövetkezményt
(BH 2013.209., BH 2013.33.).
Kifejtette, hogy a törvényi előfeltételek hiányában
tartott tanácsülésen való felülbírálat feltétlen eljárási
szabályt sért, mert ekkor a másodfokú bíróság
eljárása egy tekintet alá esik azzal, mint amikor olyan
személy távollétében tartottak tárgyalást vagy
nyilvános ülést, akinek részvétele a törvény
értelmében kötelező (BH 2018.40.). Jelezte, hogy
erre a következtetésre jutott az ítélkezési gyakorlat,
amikor a tanácsülés tartásának előfeltételei közül
hiányzott
a
tényállás
megalapozottsága
(Bfv.II.1199/2013/10.), amikor nyilvános ülés vagy
tárgyalás tartása iránti kérelmet terjesztett elő az arra
jogosult
(BH
2016.274.,
2014.333.,
Bfv.II.207/2014/5.), vagy amikor a tanácsülésről
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értesítés
szabályszerűsége
volt
kérdéses
(Bfv.II.1337/2016/6.).
Mindezek a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő
egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.
31.) Korm. rendelet 82. §-a alapján ugyanúgy
irányadónak tekintendőek.
A Legfőbb Ügyészség szerint a bírósági iratok
alapján rögzíthető, hogy a terhelt az elsőfokú bírósági
tárgyaláson nem adott meg az R., F. út 7. szám alatti
bejelentett lakóhelyétől különböző tartózkodási
helyet, hanem még a nyomozás során nyilatkozott a
B., B. M. utca 27. szám alatti tartózkodási helyről.
Megállapítható egyúttal, hogy a másodfokú bíróság
a terheltnek eredménytelenül – „nem kereste”
jelzéssel visszaérkezve – küldött értesítést a
bejelentett lakóhelyére és megadott tartózkodási
helyére,
valamint
a
rendőrkapitánysággal
ellenőriztette a terhelt által közölt tartózkodási
helyet, ahol azonban a terhelt már nem lakott, mert
onnan fél évvel korábban elköltözött, azonban a Be.
39. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettsége
ellenére a tényleges tartózkodási helyének
megváltozását az eljáró bírósággal elmulasztotta
közölni. A másodfokú bíróság ezen kívül intézkedett
a terhelt által a vele szemben legutóbbi rendőri
intézkedés során megadott tartózkodási hely
ellenőrzéséről, majd az értesítés hirdetményi
kézbesítéséről is.
Az ügyészség szerint megállapítható tehát, hogy a
másodfokú tanácsülésről a terhelt értesítése
szabályszerűen megtörtént, így annak megtartására
és a tanácsülésen elbírálásra törvényesen került sor,
ezért a másodfokú bíróság a Be. 608. § (1) bekezdés
d) pontja szerinti abszolút eljárási szabálysértést nem
követte el, tehát a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja
szerinti felülvizsgálati ok sem valósult meg.
Megjegyezte az ügyészség, hogy mivel az
elérhetetlenné vált terhelt felkutatása érdekében tett
intézkedések nem vezettek eredményre, és a
bűncselekmény tárgyi súlya azt indokolta, ezért a Be.
CI. Fejezete szerinti távollévő terhelttel szembeni
eljárás szabályaira történő áttérésnek lehetett volna
helye, melynek elmulasztása azonban nem tartozik a
Be. 649. § (2) bekezdésében felsorolt eljárási
szabálysértések közé, ezáltal pedig felülvizsgálatot
sem alapoz meg. A terhelt távollétében folyó külön
eljárásban is szükséges a terhelt szabályszerű
értesítése, amely az iratok alapján az utolsó ismert
tartózkodási helye tekintetében megtörtént.
Mindezekre figyelemmel indítványozta, hogy a
Kúria a jogerős határozatot hatályában tartsa fenn.
A felülvizsgálati indítvány a következők szerint
alapos.
A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, a jogerős,
vádról rendelkező ügydöntő határozattal szembeni
jogi – és nem pedig ténybeli – kifogás lehetőségét
biztosítja. Kizárólag a Be. 648. § a)–d) pontjában
megjelölt anyagi és eljárásjogi okokból vehető
igénybe, a felülvizsgálati okok törvényi köre nem
bővíthető.
A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a Be.
649. § (2) bekezdés d) pontja alapján
felülvizsgálatnak van helye, ha a bíróság a
határozatát a Be. 608. § (1) bekezdésében
meghatározott eljárási szabálysértéssel hozta meg. E
törvényhely d) pontja szerint pedig eljárási
szabálysértés – és ekként felülvizsgálati ok –, ha a
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tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg,
akinek a jelenléte a törvény értelmében kötelező.
A felülvizsgálati indítványnak a terhelt jelenléthez
fűződő jogát érintő tartalma szerint a terhelt a
másodfokú tanácsülésről nem értesült, így a
másodfokú eljárásban nem vehetett részt.
A Kúria a terhelt tárgyalás, illetve nyilvános ülés
tartására irányuló indítványtételi és az indítvány
alapján kitűzött eljárási cselekményen gyakorolható
jelenléti jogával kapcsolatban az alábbiakra mutat rá.
Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikk (1)
bekezdésének deklarációja szerint mindenkinek joga
van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy
valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény
által felállított, független és pártatlan bíróság
tisztességes és nyilvános tárgyaláson, észszerű
határidőn belül bírálja el (tisztességes eljáráshoz való
jog).
A Be. az Alaptörvényben deklarált, a tisztességes
eljáráshoz való jog keretében érvényesülő
tárgyaláshoz való jogból kiindulva rendezi a terhelt
jelenlétének kérdését. Ennek során egyfelől széles
körben biztosítja annak a lehetőségét, hogy a terhelt
a vádemelést követően a tárgyaláson, illetve másodés harmadfokú eljárásban a nyilvános ülésen való
jelenlét jogával éljen, másrészt elismeri, hogy e
jogról bármely ügyben lemondjon, feltéve, hogy a
bizonyításhoz vagy az eljárási cselekményhez nincs
szükség a személyes jelenlétére, és a megfelelő
garanciák – elsősorban a védő közreműködése – is
érvényesülnek. Ennek megfelelően a bíróságnak a
terhelt számára a saját ügyében, a jelenlét
tekintetében érvényesülő rendelkezési jogát
garantálnia kell.
A Be. 598. § (2) bekezdése szerint a másodfokú
bíróság tanácsülésen határoz, ha az ítélet ellen a
vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést és a
tényállás megalapozott, vagy a vádlott terhére
bejelentett fellebbezés kizárólag a Be. 583. § (3)
bekezdés a) pontján alapszik, és nyilvános ülés vagy
tárgyalás kitűzését az ügyészség, a vádlott, a védő
vagy a fellebbező nem indítványozza.
A Be. 583. § (3) bekezdés a) pontja kimondja, hogy
fellebbezésnek kizárólag a kiszabott büntetés vagy az
alkalmazott intézkedés neme és mértéke vagy
tartama ellen is helye van.
A Be. 598. § (4) bekezdése előírja, hogy a tanács
elnöke a Be. 598. § (2) bekezdése szerinti esetben az
ügyészséget, a vádlottat, a védőt és a fellebbezőt
értesíti a tanácsülés kitűzéséről, a tanács
összetételéről, a tanácsülés időpontjáról, és
tájékoztatja arról, hogy nyolc napon belül a más által
bejelentett
fellebbezésre,
indítványra
vagy
nyilatkozatra észrevételeket tehetnek.
Ezzel összefüggésben a Be. 598. § (5) bekezdése
akként rendelkezik, hogy ha a tanács elnöke a Be.
598. § (2) bekezdésében meghatározott esetben
hivatalból nem tűzött ki nyilvános ülést vagy
tárgyalást, a Be. 598. § (4) bekezdése szerinti
tájékoztatás kiterjed arra is, hogy az észrevétel
előterjesztésére rendelkezésre álló határidő alatt
nyilvános
ülés
vagy
tárgyalás
kitűzése
indítványozható. A törvény kimondja, hogy a
határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A másodfokú eljárásban megtartott tanácsülés
időpontjában – 2020. szeptember 18. napján –
hatályban volt – és jelenleg is hatályos – a
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veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény 211. § (1) bekezdése szerint,
ha a másodfokú bíróságnak a fellebbezés elintézésére
a Be. 599. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülést
kell tartania, azonban az elbíráláshoz szükséges
adatok a fellebbezéssel érintettek írásbeli
nyilatkozata alapján beszerezhetők, az ehhez
szükséges intézkedéseket a tanács elnöke teszi meg.
A Be. 599. § (2) bekezdése ehhez kapcsolódóan
kimondja, hogy a Be. 599. § (1) bekezdésében
meghatározott esetben, ha a beszerzett adatok alapján
tárgyalás tartása nem szükséges, vagy ha a
rendelkezésre álló adatok alapján az ügy
tanácsülésen való elbírálásának nincs akadálya és a
vádlott, a védő, az ügyész vagy a fellebbező a
nyilvános ülés kitűzését nem indítványozza, a
másodfokú bíróság a fellebbezésről tanácsülésen
dönt. A Be. 599. § (6) bekezdése akként rendelkezik,
hogy az ügyészség, a vádlott, a védő és a fellebbező
a Be. 598. § (4) bekezdése szerinti észrevételt tizenöt
napon belül teheti meg.
Megállapítható, hogy a Be. 598. § (2) bekezdésében
– a tanácsülés megtarthatóságát illetően –
meghatározott feltételek közül az első kettő
vagylagos [a tényállás megalapozott, vagy a vádlott
terhére bejelentett fellebbezés kizárólag az 583. § (3)
bekezdés a) pontján alapszik], míg a harmadik (a
nyilvános ülés vagy tárgyalás kitűzését az ügyészség,
a vádlott, a védő vagy a fellebbező nem
indítványozza) ezekhez kapcsolódóan konjunktív,
azaz a harmadik feltétel hiányában a fellebbezés nem
bírálható el tanácsülésen annak ellenére, ha az első
két feltétel valamelyike teljesült.
A másodfokú tanácsülés időpontjában hatályos
átmeneti szabályozás – a 2020. évi LVIII. törvény
211. § (1) bekezdésének rendelkezései – esetében
megállapítható, hogy a másodfokú bíróságnak a
tanácsülésről szóló értesítési kötelezettségét, illetve
az arra jogosultnak a tárgyalás vagy a nyilvános ülés
tartása iránti indítványozási jogát nem érinti, így
azok esetében a Be. 598. § (2) és (4) bekezdésében
írt rendelkezések változatlanul alkalmazandók.
Megjegyzi a Kúria, hogy az ügyész által hivatkozott
74/2020. (III. 31.) Korm. rendeletet a veszélyhelyzet
megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm.
rendelet 2020. június 18. napjával hatályon kívül
helyezte, ezért a 2020. szeptember 18-án megtartott
tanácsülésen hozott ügydöntő határozat esetében
nem lehet alkalmazható jogszabálynak tekinteni.
Jelen ügyben az iratokból az alábbiak állapíthatók
meg.
– A főügyészség átiratában a terhelt terhére a
kizárólag a fő- és mellékbüntetés súlyosítása
érdekében
bejelentett
ügyészi
fellebbezést
fenntartotta. Az átiratában kifejtette, hogy a
fellebbezés elbírálására – figyelemmel a Be. 583. §
(3) bekezdés a) pontjára, valamint a Be. 590. § (3)
bekezdésére – a Be. 598. § (2) bekezdés II. fordulata
alapján tanácsülésen kerülhet sor, nyilvános ülés,
illetve tárgyalás kitűzését nem látta indokoltnak. Az
ügyész jelezte, hogy nyilvános ülés kitűzése esetén
azon nem kíván részt venni.
– A másodfokú bíróság tanácselnöke a 2019.
november 26-án kelt 3. sorszámú intézkedéssel 2020.
február 4. napjára tanácsülést tűzött ki, melyről a
terheltet és a védőt a B-29 számon rendszeresített

„Vádlott, védő, fellebbező értesítése másodfokú
tanácsülésről” megnevezésű – a jelen ügy adatainak
megfelelően kitöltött – nyomtatvánnyal rendelte
értesíteni. A nyomtatvány hátoldalán lévő
„Tájékoztató” – az értesített kötelezettségeiről és
jogairól szóló ismertetőjében – tartalmazza a Be.
598. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat. Eszerint a
vádlottként vagy védőként értesített személy nyolc
napon belül kérheti az ügy nyilvános ülésen vagy
tárgyaláson való elbírálását, továbbá azt is, hogy a
nyolc napos határidő elmulasztása miatt igazolásnak
nincs helye.
– A másodfokú bíróság az értesítést a terhelt R., F. út
7. szám alatti állandó lakóhelyként bejelentett címére
adta ki, mely címet az elsőfokú tárgyalási
jegyzőkönyvben rögzített a bíróság, és ennek
megfelelően az elsőfokú ítélet is a terhelt
lakcímeként rögzítette.
– A terhelt értesítésének tértivevénye „nem kereste”
jelzéssel érkezett vissza, ezért a tanács elnöke a 2020.
január 7-én kelt 4. sorszám alatti intézkedésével az
értesítést a terhelt által a szabadításakor közölt
tartózkodási helyére – a B., B. M. utca 27. alatti címre
– rendelte kiadni. A terhelt értesítésének tértivevénye
„nem kereste” jelzéssel érkezett vissza.
– A tanács elnöke a 2020. január 29-én kelt 5.
sorszámú intézkedésével a tanácsülés határnapját – a
bíróság működésében felmerülő objektív okra
tekintettel – beállította, és rögzítette, hogy a bíróság
új határnapot hivatalból fog kitűzni. A beállításról az
idézetteket – helyesen értesítetteket – tájékoztatni
rendelte, mely a védő tekintetében, az erről készült
hivatalos feljegyzés szerint, megtörtént.
– A tanács elnöke a 2020. február 6-án kelt 6.
sorszámú intézkedésével a tanácsülés határnapját
2020. március 24-re tűzte ki, a terhelt értesítésének
tértivevénye az R., F. út 7. szám alatti címről, illetve
a B., B. M. utca 27. szám alatti címről „nem kereste”
jelzéssel érkezett vissza.
– A 2020. március 16-án kelt 8. sorszámú
intézkedésével a tanács elnöke a tanácsülés 2020.
március 24-re kitűzött határnapját beállította, és új
határnapul 2020. szeptember 18-át tűzte ki, amelyről
az értesítéseket a 6. sorszámú intézkedés szerint
rendelte kiadni az értesítettek részére. A terhelt
értesítésének tértivevénye az R., F. út 7. szám alatti
címről, illetve a B., B. M. utca 27. szám alatti címről
„nem kereste” jelzéssel érkezett vissza.
– A terhelt tekintetében sikertelen kézbesítés miatt a
tanács elnöke a 2020. április 27-én kelt 9. sorszámú
intézkedéssel a terheltre lakcímközlést, valamint a
büntetés-végrehajtási
nyilvántartás
adatainak
beszerzését rendelte el a lakó-, a tartózkodási, illetve
a fogvatartási helyének megállapítása érdekében. A
9-I. sorszám alatt készült hivatalos feljegyzés szerint
a terhelt nem volt büntetés-végrehajtási intézetben.
– A tanács elnöke a 2020. május 5-én kelt 10.
sorszámú intézkedésével megkereste a K.-i
Rendőrkapitányságot azzal, hogy a terhelt R., F. út 7.
szám alatti bejelentett lakcímén, illetve a B.-i
Rendőrkapitányságot, hogy a B., B. M. utca 27. szám
alatti címen tartózkodik-e.
– A B.-i Rendőrkapitányság 2020. május 25-én kelt
átiratában tájékoztatta a bíróságot, hogy a terhelt a
megadott címen nem lakik. Az átirat szerint a
helyszíni ellenőrzés során az ott lakó D. A. elmondta,
hogy ismeri a keresett személyt, aki korábban a
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megadott címen lakott, azonban onnan legalább fél
éve ismeretlen helyre költözött, azóta nem látta, így
a terhelt tartózkodási helyéről semmilyen adattal
nem tudott szolgálni.
– A K.-i Rendőrkapitányság a 2020. június 2-án kelt
átiratában arról tájékoztatta a bíróságot, hogy a
terhelt az R., F. út 7. szám alatti címen nem
tartózkodik, és a pontos tartózkodási helyét nem
tudták megállapítani. Az átirat szerint az ügyben
végrehajtott adatgyűjtés során megállapítást nyert,
hogy a terhelt a megadott címről már több éve
elköltözött, az ezen a címen lévő lakóépület részben
elbontásra került, az lakhatásra alkalmatlan. A
terheltnek R.-ben élő rokona, hozzátartozója nincs,
és olyan személyt sem sikerült felkutatniuk, akivel
bármilyen formában tartaná a kapcsolatot. A
rendőrség az átiratban kitért arra, hogy a Robotzsaru
Neo rendszer keresési felületén végzett ellenőrzés
során megállapítást nyert, hogy a terhelttel szemben
2018–2019. években több alkalommal került sor
rendőri intézkedésre B.-ben több helyszínen is, így
2020. május 12-én a B., P. út 171. szám alatti helyen.
Az intézkedés során a terhelttel szemben
figyelmeztetést alkalmaztak a kijárási korlátozás
megszegése miatt. A rendőri intézkedés alkalmával a
terhelt az R., F. utca 7. számot adta meg lakóhelyéül.
– A tanács elnöke a 2020. június 8-án kelt 14.
sorszámú intézkedésével elrendelte, hogy a
tanácsülésről szóló értesítést a terhelt részére
hirdetményi úton kézbesítsék, valamint megkeresni
rendelte a B.-i Rendőrkapitányságot azzal, hogy
a terhelt a B., P. út 171. szám alatti címen
tartózkodik-e.
– A 2020. június 24-én kelt 15. sorszám alatti
intézkedésével a törvényszék ismételten megkereste
a B.-i Rendőrkapitányságot a terhelt tartózkodási
helyének megállapítása érdekében.
– A B.-i Rendőrkapitányság 2020. július 7-én kelt
átirata szerint a terhelt a megadott lakcímen nem
lakik. A B., P. út 171. szám alatt egy áruház és egyéb
üzlet található. A terheltet a megkérdezett dolgozók
nem ismerték, ott senki sem tartózkodott lakhatási
céllal.
– A 2020. szeptember 11-én kelt 21. sorszámú
intézkedésével a tanács elnöke elrendelte a terhelt
telefonon történő értesítését az általa a nyomozás
során megadott hívószámon, illetve ismételten a
büntetés-végrehajtási
nyilvántartás
adatainak
beszerzését rendelte el a terhelt esetleges fogvatartási
helyének megállapítása érdekében. Az ugyanezen
sorszám alatt készült hivatalos feljegyzés szerint a
terhelt a megadott hívószámon nem volt elérhető.
– A tanács elnöke a 2020. szeptember 18-án kelt 22.
sorszámú intézkedésével újabb adatközlést kért a
terhelt
büntetés-végrehajtási
nyilvántartásban
vezetett adatairól az esetleges fogvatartási helyének
megállapítása érdekében. Az ugyanezen sorszám
alatt készült hivatalos feljegyzés szerint a terhelt azon
a napon nem volt büntetés-végrehajtási intézetben.
[32] Mindezekből – vagyis a terhelt felkutatására tett
intézkedésekből, azok eredménytelenségéből, a
hirdetményi kézbesítési szabálya alkalmazásából –
egyértelmű, hogy maga a másodfokú bíróság is arra
a meggyőződésre jutott, hogy a terhelt elérhetetlenné
vált.
[33] A törvényszék ennek ellenére 2020. szeptember 18án tanácsülést tartott, melyen az elsőfokú ítéletet
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felülbírálva ügydöntő határozatot hozott. A
másodfokú eljárás formájával kapcsolatosan annyit
rögzített, hogy az ügyet a Be. 598. § (2) bekezdése
alapján bírálta el tanácsülésen.
A másodfokú eljárásban a terhelt elérhetetlenné vált
az utolsó bejelentett lakcímén, illetve az elsőfokú
ítéletet követően foganatosított szabadításakor általa
közölt tartózkodási helyén nem volt elérhető, más
tartózkodási helyet a tekintetében pedig nem lehetett
megállapítani.
A hivatkozott tényekből következően a másodfokú
eljárásban nem történt meg a terhelt szabályszerű
értesítése – a Be. 747. §-ában foglaltakat figyelmen
kívül hagyó hirdetményi kézbesítés elrendelésével
sem –, így nem tekinthető szabályszerűnek a
nyilvános
ülés
vagy
tárgyalás
kitűzése
indítványozásának lehetőségére és határidejére
vonatkozó tájékoztatás sem. Emiatt annak
jogkövetkezményei nem alkalmazhatók.
Amennyiben a fellebbezés tanácsülésen való
elbírálásának nem volt helye, mert annak feltételei
nem álltak fenn, azt úgy kell tekinteni, mintha a
másodfokú bíróság nyilvános ülésen bírálta volna el
az ügyet a terhelt részvétele nélkül (BH 2016.274.,
BH 2014.333.).
A Be. 428. § (1) bekezdése szerint a terhelt jelenléte
a tárgyaláson kötelező, ha a tárgyaláson való jelenlét
jogáról a Be. 430. § (1) bekezdése szerint nem
mondott le, vagy a bíróság kötelezi a tárgyaláson
való jelenlétre. A Be. 425. § (3) bekezdése pedig
akként rendelkezik, hogy a nyilvános ülésre a Be.ben megállapított eltérésekkel a tárgyalásra
vonatkozó rendelkezések az irányadók. A Be. 599. §
(5) bekezdésének a másodfokú bíróság tanácsülése
időpontjában hatályos szövege szerint a fellebbezés
a szabályszerűen idézett vádlott távollétében akkor is
elbírálható, ha a nyilvános ülés eredményeként
megállapítható, hogy a meghallgatása nem
szükséges.
A fentiek összevetéséből az tűnik ki, hogy a
nyilvános ülésen a terhelt részvétele kötelező, ha a
jelenlét jogáról nem mondott le, vagy a bíróság
kötelezi a jelenlétre. A nyilvános ülés távollétében
való megtartásának pedig objektív előfeltétele a
terhelt szabályszerű idézése (BH 2018.73., BH
2018.6., BH 2016.137., BH 2015.152., BH
2013.333.). Jelen ügyben a terhelt értesítésére –
törvényi feltételek hiányában megtartott – a
tanácsülésre értelemszerűen nem került sor.
Mindezekre tekintettel megállapítható, hogy a terhelt
a tárgyalás, illetve másodlagosan a nyilvános ülés
megtartására irányuló indítványtételi jogát nem
gyakorolhatta, így a szabályszerű értesítése nélkül
való elbírálással a Be. 608. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti feltétlen eljárási szabálysértés megvalósult.
Megjegyzi a Kúria a következőket.
A Be. 747. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a
büntetőeljárás lefolytatásának nem akadálya az, hogy
a terhelt elérhetetlenné vált.
A Be. 747. § (3) bekezdése ehhez kapcsolódóan
kimondja, hogy a vádemelést követően a bíróság
eljárásának akkor van helye, ha
a) a terhelt az eljárás során elszökött, elrejtőzött vagy
megalapozottan feltehető, hogy a büntetőeljárás
elkerülése érdekében más módon elérhetetlenné vált,
b) a terhelt felkutatása érdekében tett intézkedések
észszerű időn belül nem vezettek eredményre, és
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c) azt a bűncselekmény tárgyi súlya vagy az ügy
megítélése indokolja.
A Be. 747. § (4) bekezdése szerint a Be. 747. § (3)
bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel akkor
állapítható meg, ha
a) a terhelt felkutatása érdekében bizonyítás
felvételére, adatszerző tevékenység folytatására,
vagy – ha annak feltételei fennállnak – leplezett
eszközök alkalmazására került sor,
b) a bíróság körözést vagy – ha annak feltételei
fennállnak – elfogatóparancsot bocsátott ki, és
c) a körözés vagy az elfogatóparancs a kibocsátásától
számított tizenöt napon belül nem vezetett
eredményre.
Mindezekhez kapcsolódóan a Be. 747. § (5)
bekezdése akként rendelkezik, hogy ha a távollévő
terhelttel szembeni eljárás lefolytatásának feltételei
nem állnak fenn, a bíróság vagy az ügyészség az
eljárást felfüggeszti.
A Be. 488. § (1) bekezdés a) pontja szerint a bíróság
felfüggesztheti az eljárást, ha a vádlott ismeretlen
helyen tartózkodik.
Ezzel összefüggésben a Be. 597. § (3) bekezdése
kimondja, hogy a másodfokú bíróság az eljárást
tanácsülésen felfüggesztheti a Be. 488. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott okokból.
Az elérhetetlenné vált terhelt esetén a Be. 747. § (3)
bekezdése három feltételt határoz meg, amelyeknek
egyidejű teljesülése szükséges a Be. CI. Fejezetében
szabályozott külön eljárásra való áttéréshez.
A Be. 747. § (4) bekezdése azokat a további
feltételeket rögzíti, amelyek együttes fennállása a Be.
747. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott
feltételek megállapíthatóságát lehetővé teszik.
Mindezekből az következik, hogy ha a terhelttel
szembeni eljárást a Be. CI. Fejezete szerinti külön
eljárás szabályai alapján nem lehet lefolytatni, úgy az
elérhetetlenné vált terhelt tekintetében a törvény – a
Be. 747. § (5) bekezdésében – annak
felfüggesztéséről rendelkezik.
A másodfokú eljárásban a törvényszéknek tehát
vizsgálnia kellett volna, hogy az elérhetetlenné vált –
távollevő – terhelttel szemben helye lehet-e a Be. CI.
Fejezete szerinti külön eljárásnak, azonban ezt
elmulasztotta, ezzel kapcsolatosan nem tett
intézkedéseket.
Önmagában
a
hirdetményi
kézbesítés
alkalmazásával ez nem helyettesíthető, hiszen – ilyen
körülmények között – a bíróság éppen azoktól a
garanciális lehetőségektől fosztja meg a terheltet,
amely a távollétes eljárásban vagy annak befejezését
követően érvényesül (vö. perújítás kötelező
elrendelése).
Ekként a Kúria a törvényszék ítéletét a Be. 663. § (2)
bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és a
másodfokú bíróságot új eljárás lefolytatására
utasította.
Egyidejűleg – a Be. 663. § (5) bekezdése
rendelkezésének megfelelően – határozott a fogva
lévő (a megtámadott és jelen határozattal hatályon
kívül helyezett ítélettel kiszabott szabadságvesztésbüntetését töltő) terhelt fogvatartása kérdésében.
Megszüntette a hatályon kívül helyezett határozattal
jogerősen kiszabott büntetés végrehajtását, és
hivatalból döntött a letartóztatás tárgyában. A Be.
653. § (1) bekezdéséből következően a Be. 622. § (1)
bekezdése alapján a hatályon kívül helyező
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végzésben a személyi szabadságot érintő
kényszerintézkedésről – hivatalból – rendelkezni
kell.
Az elsőfokú bíróság a nem jogerős ítéletével
kifosztás bűntette [Btk. 366. § (1) bek. c) pont] miatt
a visszaeső terheltet 1 év börtön fokozatú
szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra
ítélte azzal, hogy a terhelt a szabadságvesztésből
legkorábban a szabadságvesztés háromnegyed
részének kitöltését követő napon bocsátható
feltételes szabadságra.
A terhelt a felülvizsgálati indítványában tett
nyilatkozata szerint a megismételt másodfokú
eljárásban gyakorolni kívánja a jelenléthez való
jogát, azaz a bíróság által kitűzött eljárási
cselekményen részt kíván venni. Ehhez képest az
iratokból az állapítható meg, hogy a másodfokú
eljárásban a szabadlábon lévő terhelt elérhetetlenné
vált, ugyanis az állandó lakcímeként bejelentett
címen évek óta, míg az általa tartózkodási helyként
megjelölt címen több mint 6 hónapja nem
tartózkodott, más valós tartózkodási helye pedig nem
vált ismertté.
A terhelt jelenlétének a biztosítása az általa tett
nyilatkozatra figyelemmel törvényi érdek, illetve az
eljárás befejezéséhez szükséges.
Ebben a perjogi helyzetben, tehát a – végrehajtandó
szabadságvesztést kiszabó, viszont nem jogerős
ítéletet követő, megismételt eljárásban való –
felülbírálat során a kockázat az, hogy a terhelt
ismételt elérhetetlenné válása egyrészt nyilvánvalóan
kihatással van, illetve lehet a vele szembeni eljárás
lefolytatására, menetére, mivel annak rendjét vagy
meg kell változtatni, vagy az eljárást fel kell
függeszteni.
Mindezek ellenében számba vehető körülmény az
iratokban nincs, ami egyben azt is jelenti, hogy
enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásával a terhelt
jelenléte nem biztosítható [Be. 276. § (2) bek. a) pont
ab) alpont].
Ezért a Kúria – figyelembe véve azt is, hogy a
jogerős ítélet hatályon kívül helyezésére kizárólag
eljárási szabálysértés miatt került sor – a Be. 663. §
(5) bekezdése alapján, a Be. 276. § (2) bekezdés a)
pont ab) alpontjában írt okokból, a Be. 297. § (4)
bekezdésére figyelemmel – a Be. 290. § (4)
bekezdésében írt tartamra a terhelt letartóztatását
elrendelte.
(Kúria Bfv. III. 569/2021.)
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indítvány terjeszthető elő, ha a bíróság a
határozatát a specialitás szabályán alapuló

mentességnek, a törvényben meghatározott mentelmi
jogon alapuló mentességnek vagy a nemzetközi jogon
alapuló mentességnek a megsértésével hozta meg [a
2020. évi XLIII. törvény 230. § (2) bekezdésével
módosított Be. 649. § (2) bek. f) pont].
II. A terhelttel szemben a specialitás elve alóli kivételt
jelentő, az Eube. tv. 30. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
feltétel, vagyis az, hogy személyi szabadság elvonásával
járó intézkedésre vele szemben nem került sor, a 120
óra közérdekű munka büntetés jogerős kiszabásával
teljesült [2012. évi CLXXX. tv. (Eube. tv.) 30. § (1) és
(2) bek.].

Büntető Kollégium
[1] A járásbíróság a 2019. április 18-án kihirdetett és
2019. május 13-án jogerős ítéletével a II. r. terheltet
2 rendbeli csalás bűntette [Btk. 373. § (1) bek., (2)
bek. bc) pont, (3) bek. b) pont] és 2 rendbeli hamis
magánokirat felhasználásának vétsége (Btk. 345. §)
miatt, a csalás bűntette vonatkozásában mint különös
visszaesőt, a hamis magánokirat felhasználásának
vétségében mint visszaesőt 120 óra közérdekű
munkára ítélte. Rendelkezett az átváltoztatásról, a
vagyonelkobzásról, a bűnjelekről és a bűnügyi
költség viseléséről.
[2] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a II. r.
terhelt terjesztett elő felülvizsgálati indítványt –
tartalma szerint a Be. 649. § (2) bekezdés f) pontja
szerinti felülvizsgálati ok miatt – a jogerős határozat
hatályon kívül helyezése és az eljárás megszüntetése
érdekében.
[3] Kifejtette, hogy az Európai Unió tagállamaival
folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi
CLXXX. törvény (a továbbiakban: Eube. tv.) 30. §-a
szerinti specialitás szabályát az eljáró bíróság
megsértette, amikor anélkül folytatta le vele szemben
a büntetőeljárást, hogy lemondott volna a specialitás
szabályának alkalmazásához fűződő jogáról.
[4] Az indítványozó hivatkozott arra, hogy vele szemben
a
K.-i
Járásbíróságon
folyamatban
volt
büntetőügyben adott ki a bíróság európai
elfogatóparancsot, melyre tekintettel történt az
átadása azzal, hogy a specialitás szabályát
alkalmazni kell. Álláspontja szerint az eljáró bíróság
a specialitás szabályát megsértve hozta meg az
ítéletet vele szemben, ezért kérte a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését, valamint annak
megállapítását, hogy a bíróság jogsértést követett el.
[5] A Legfőbb Ügyészség átiratában a felülvizsgálati
indítványt törvényben kizártnak tartotta. Kifejtette,
hogy a nemzetközi bűnügyi együttműködésről,
illetve az Európai Unió tagállamaival folytatott
bűnügyi együttműködésről szóló törvények
rendelkezései nem tartoznak a büntető anyagi jog
szabályai és a feltétlen hatályon kívül helyezést
eredményező eljárási szabálysértések fogalmi
körébe, ezért a specialitás elvének sérelmével
lefolytatott büntetőeljárás nem lehet alapja a
felülvizsgálati eljárás lefolytatásának.
[6] Mindezek alapján indítványozta, hogy a Kúria a
jogerős elsőfokú határozatot hatályában tartsa fenn.
[7] A Kúria a felülvizsgálati indítványt a Be. 660. § (1)
bekezdése szerint tanácsülésen bírálta el.
[8] A II. r. terhelt által előterjesztett felülvizsgálati
indítvány nem alapos.
[9] A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, a bíróság
jogerős, vádról rendelkező ügydöntő határozatával
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.
[10] A Be. 649. § (2) bekezdése taxatíve felsorolja azokat
az eljárási szabálysértéseket, amelyek felülvizsgálat
alapjául szolgálhatnak. A 2020. évi XLIII. törvény
230. § (2) bekezdése 2021. január 1-jei hatállyal a Be.
649. § (2) bekezdést az f) ponttal egészítette ki.
Eszerint eljárási szabálysértés miatt felülvizsgálati
indítvány terjeszthető elő, ha a bíróság a határozatát
a specialitás szabályán alapuló mentességnek, a
törvényben meghatározott mentelmi jogon alapuló
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[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

mentességnek vagy a nemzetközi jogon alapuló
mentességnek a megsértésével hozta meg.
Az iratok alapján megállapítható, hogy a II. r.
terhelttel szemben a K.-i Járásbíróság bocsátott ki
európai elfogatóparancsot, melynek eredményeként
Németországban elfogták, majd a magyar
igazságügyi
hatóság
részére
átadták.
Magyarországra szállítására 2019. február 27-én
került sor. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési
Központ Nemzetközi Bűnügyi Igazgatósága
Bűnügyi Együttműködési Főosztályának SIRENE
Irodája által adott tájékoztatás szerint a II. r. terhelttel
szemben
lefolytatandó
büntetőeljárásban
a
specialitás elvét alkalmazni kell.
Az átadás alapját képező ügyben a K.-i Járásbíróság
2019. március 27. napján jogerős ítéletével a terheltet
2 év börtön fokozatú szabadságvesztés-büntetésre
ítélte.
Ezt követően hozta meg a járásbíróság a jelen ügy
tárgyát képező jogerős ítéletét a II. r. terhelttel
szemben. A bűncselekmény elkövetési ideje 2015.
február 24. és február 26. napja.
Az Eube. tv. 30. § (1) bekezdése alapján az átadott
személlyel szemben az átadása előtt elkövetett, az
átadásának alapjául szolgáló bűncselekménytől
különböző egyéb bűncselekmény miatt nem
indítható büntetőeljárás, nem ítélhető el és egyéb
módon sem fosztható meg szabadságától.
Az Eube. tv. 30. § (2) bekezdése szerint az (1)
bekezdés nem alkalmazható, ha
a) a személy a végleges szabadon bocsátását követő
negyvenöt napon belül nem hagyja el – bár erre
lehetősége lett volna – Magyarország területét, vagy
elhagyása után ide visszatér;
b) a bűncselekmény szabadságvesztés vagy elzárás
büntetéssel
nem
büntethető,
vagy
szabadságelvonással járó intézkedéssel nem
fenyegetett;
c) a büntetőeljárás eredményeként nem kerül sor
személyi
szabadságot
korlátozó
intézkedés
alkalmazására;
d) a személlyel szemben szabadságelvonással nem
járó büntetés vagy intézkedés, különösen
pénzbüntetés szabható ki, illetve alkalmazható, még
akkor sem, ha a büntetés vagy intézkedés személyi
szabadságának korlátozását eredményezheti;
e) a személy az átadási eljárás során lemondott a
specialitás szabályának alkalmazásáról;
f) a személy az átadása után az átadását megelőzően
elkövetett,
meghatározott
cselekmények
vonatkozásában kifejezetten lemondott a specialitás
szabályainak alkalmazásához fűződő jogáról, vagy
g) a személyt átadó tagállami igazságügyi hatóság a
(4) bekezdéssel összhangban hozzájárulását adja.
A II. r. terhelt terhére megállapított csalás bűntette
három évig terjedő szabadságvesztéssel, a hamis
magánokirat felhasználásának vétsége egy évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A Btk. 33. § (4) bekezdése kimondja, ha a
bűncselekmény büntetési tételének felső határa
háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb,
szabadságvesztés helyett elzárás, közérdekű munka,
pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől
eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való
eltiltás vagy kiutasítás, illetve e büntetések közül
több is kiszabható.
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[18] Következésképpen az Eube. tv. 30. § (2) bekezdés d)
pontjában foglaltakra figyelemmel a specialitás
szabálya a II. r. terhelttel szembeni büntetőeljárás
lefolytatásának nem volt akadálya.
[19] Megállapítható továbbá, hogy az Eube. tv. 30. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti feltétel, vagyis az,
hogy személyi szabadság elvonásával járó
intézkedésre vele szemben nem került sor, a 120 óra
közérdekű munka büntetés jogerős kiszabásával
teljesült.
[20] A specialitás szabálya alóli kivételekkel
kapcsolatban az Európai Unió Bírósága a C 388/08.
PPU. számú ügyben kifejtette, hogy az európai
elfogatóparancsról és az uniós országok közötti
átadási eljárásokról szóló 2002/584. számú
kerethatározat 27. cikk (3) bekezdés c) pontjában
szereplő kivétel olyan helyzetre vonatkozik, amikor
a büntetőeljárás nem vezet a személyi szabadságot
korlátozó intézkedés alkalmazásához.
[21] Az Európai Unió Bírósága rámutatott, hogy ebből
következik, hogy e kivétel keretében valamely
személlyel szemben az átadásának alapjául
szolgálótól különböző, szabadságvesztés-büntetéssel
vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel
fenyegetett „egyéb bűncselekmény” miatt akkor
indítható büntetőeljárás és e személy akkor ítélhető
el a hozzájárulási eljárás alkalmazása nélkül, ha a
büntetőeljárás
során
nem
került
sor
szabadságkorlátozással
járó
intézkedés
alkalmazására. Ha azonban az ítélet az érintett
személlyel szemben szabadságvesztés-büntetést
vagy szabadságkorlátozással járó intézkedést szab ki,
az ítélet végrehajthatóságához szükséges e
beleegyezés.
[22] Kifejtette továbbá, hogy ez az értelmezés következik
egyébként az 1996. évi egyezmény 10. cikk (1)
bekezdés b) pontjának rendelkezéseiből is, amint az
az egyezményhez fűzött, a Tanács által 1997. május
26-án jóváhagyott magyarázó jelentésből (HL 1997.
C 191., 13. o.) kitűnik. E jelentés értelmében a
megkereső tagállam büntetőeljárást indíthat vagy
folytathat valamely személy ellen, vagy őt elítélheti
a kiadatását indokoló cselekménytől különböző
cselekmény miatt, még akkor is, ha ez a személyi
szabadságot korlátozó büntetéssel fenyegetett,
amennyiben sem az eljárás folyamán, sem annak
következtében nem került sor az adott személy
szabadságának korlátozására. Így e jelentés szerint,
ha az érintett személyt szabadságvesztésre ítélik
vagy
szabadságelvonással
járó
intézkedést
alkalmaznak vele szemben, az ítélet csak akkor
hajtható végre, ha a megkereső tagállam rendelkezik
vagy az érintett személy vagy a megkeresett tagállam
hozzájárulásával.
[23] Jelen ügyben nem ez a helyzet, mivel a terhelttel
szemben jogerősen közérdekű munka büntetést
szabtak ki.
[24] Mindezek alapján megállapítható, hogy az elsőfokú
bírósági eljárásban nem történt – a II. r. terhelt által
hivatkozott – eljárási szabálysértés, és a Be. 649. §
(2) bekezdés f) pontja szerinti felülvizsgálati ok nem
valósult meg.
[25] Ekként a Kúria – miután nem észlelt olyan eljárási
szabálysértést sem, amelynek felülvizsgálatára a Be.
659. § (6) bekezdése alapján hivatalból köteles – a
felülvizsgálati indítványnak nem adott helyt, és a

Büntető Kollégium
megtámadott határozatot a Be. 662. § (1) bekezdése
alapján hatályában fenntartotta.
(Kúria Bfv. III. 290/2021.)

POLGÁRI KOLLÉGIUM
POLGÁRI SZAKÁG
A bírói egyezségtől a felek közös megegyezéssel –
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a szerződésmódosítás szabályai szerint –
eltérhetnek, arra azonban az egyezséget jóváhagyó

végzés anyagi jogerőhatása miatt nincs mód, hogy a fél
(társasház) az abban foglaltakat a közgyűlés kötelmet
keletkeztető határozatával vitássá tegye [2016. évi
CXXX. tv. (Pp.) 360. § (1) bek., 2013. évi CXXXIII. tv.
(Tht.) 42. § (1) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes az alperesi társasházban az „F” jelű
villaépületben
lévő
albetétek
ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, ezek az
ingatlanok azonban szavatosságiigény-érvényesítés
tárgyát képező hibák miatt lakhatatlanok,
használatbavételi engedéllyel sem rendelkeznek.
[2] Az alperes közgyűlése 13/2008. (03. 07.) számú
határozatával törölte a felperes közös költség
tartozását és az SZMSZ IV. részének 2/b. pontját
akként módosította, hogy a tulajdonostárs a
birtokbavétel napjától köteles közös költséget fizetni.
[3] A peres felek között a 13/2008. (03. 07.) számú
határozat érvénytelenségének megállapítása iránt
folyamatban volt perben létrejött és a bíróság által
jóváhagyott egyezség szerint az „F” jelű épület
tulajdonosa
a
használatbavételi
engedély
megszerzéséig, illetve használatra alkalmassá
válásáig közös költség fizetésére nem köteles. Az
egyezség megkötése után 2010-ben, illetve 2016-ban
az alperes közgyűlése új SZMSZ-t fogadott el; ezek
a szabályzatok ugyancsak rendelkeztek a
tulajdonostársak
közös
költség
fizetési
kötelezettségéről.
[4] Az alperes részközgyűlése 13/2019. (05. 23.), az
alperes közgyűlése pedig 12/2019. (05. 29.) számon
úgy határozott, hogy az „F” épület tulajdonosa a
többi villaépület tulajdonosával azonos mértékű
hozzájárulást (üzemeltetési és felújítási költséget)
köteles fizetni a társasháznak.
A felperes keresete, az alperes védekezése
[5] A felperes keresete a részközgyűlés és a közgyűlés
határozatai érvénytelenségének megállapítására
irányult, mert álláspontja szerint a határozatok
ellentétesek az előzményi perben kötött egyezség
tartalmával, amely mentesítette őt a közös költség
fizetés kötelezettsége alól. A határozatok az ítélt
dolog szabályát sértik, a Pp. 360. § (1) bekezdésébe
ütköző módon érvénytelenek, ezen túlmenően
kisebbségi érdekeinek sérelmét is megvalósítják.
[6] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Arra
hivatkozott, hogy az előzményi perben kötött
egyezség jogszabályba ütköző módon semmis, a
felperes ugyanis az egyezségkötéskor még nem volt
a teljes „F” épület tulajdonosa, így az egész épületre
egyezséget nem köthetett, azonkívül az egyezség a
per keretein is túlterjeszkedett: szavatossági igény
érvényesítése nem volt tárgya a pernek és

beszámításra sem volt lehetőség. Mindezek miatt az
egyezség és az azt jóváhagyó végzés is jogszabályba
ütközően semmis, ekként ítélt dolgot nem
keletkeztetett. A perbeli közgyűlési határozat a többi
villatulajdonossal azonos rendelkezéseket tartalmaz
a felperesre, így kisebbségi érdeksérelmet nem okoz.
Az első- és a másodfokú ítélet
[7] Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adó ítélete
indokolásában rámutatott, hogy a peres felek az
egyezségben
ítélt
dolog
hatályával
a
használatbavételi engedély, illetve a beköltözésre
való alkalmasság feltételéhez kötötték az „F” épület
utáni közös költség fizetési kötelezettséget, s mivel
ez a feltétel nem következett be, az egyezséggel
ellentétes
tartalmú
közgyűlési
határozatok
érvénytelenek. Utalt arra: a bírói egyezség a
közgyűlés határozatával a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 229. § (1)
bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016.
évi CXXX. törvény (Pp.) 360. §-a alapján nem írható
felül, keresettel pedig az alperes sem az egyezség
megváltoztatása,
sem
érvénytelenségének
megállapítása iránt nem élt, az általa hivatkozott
rendelkezések, a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 200. és 234. §-a
alapján az érvényessége nem is vitatható. Mivel az
egyezség a felek tartós jogviszonyára vonatkozik, az
alperes e címen előterjesztett igényét külön perben
érvényesítheti.
Megalapozatlannak
találta
ugyanakkor az elsőfokú bíróság a kisebbségi
érdeksérelemre történő hivatkozást, mivel a
közgyűlés határozata a többi villatulajdonossal
azonos mértékben kötelezte a felperest, ilyen módon
kisebbségi érdeksérelme nem merülhet fel, nem
beszélve arról, hogy saját érdekkörében felmerült
okból nem tudja használni az ingatlanait.
[8] Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a
keresetet elutasította.
Ítélete indokolásában
hangsúlyozta, hogy a perbeli egyezség anyagi
jogerejének terjedelme a keresettel érvényesített
joghoz, adott esetben a 13/2008. (03. 07.) számú, az
SZMSZ-t módosító közgyűlési határozathoz
igazodik. A társasház ugyanakkor 2010-ben és 2016ben is új SZMSZ-t fogadott el, így a 13/2008. (03.
07.) számú határozattal módosított SZMSZ hatályát
vesztette. A jelen per tárgyát képező közgyűlési
határozatok idején hatályos SZMSZ a közös költség
viselési kötelezettséget a Tht. 24. § (1) bekezdésének
fő szabálya szerint írja elő, eltérő rendelkezést
egységesen a villaépületek tekintetében tartalmaz – a
perbeli közgyűlési határozatok ezzel összhangban
állnak. Az előzményi perben kötött, a korábbi
SZMSZ hatálya alá tartozó egyezség jogerőhatása
nem terjed ki a jelenlegi SZMSZ alapján elfogadott
határozatokra, így azok a régi Pp. 229. § (1)
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bekezdését, illetve a Pp. 360. § (1) bekezdését sem
sértik.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[9] A jogerős ítélet ellen felülvizsgálattal élő felperes
annak hatályon kívül helyezését és az elsőfokú
bíróság ítéletének helybenhagyását kérte, mert
álláspontja szerint a jogerős ítélet a Pp. 360. § (1)
bekezdésében foglalt anyagi jogerőhatás elvét, az
egyezséget jóváhagyó végzés ítéleti hatályát sérti.
[10] Kifejtette: nincs akadálya annak, hogy jogvitájuk
rendezése érdekében a peres felek a kereseti kérelem
és az ellenkérelem korlátain is túlterjeszkedve
kössenek egyezséget. A BH1996.307. számú
döntésre utalással mutatott rá arra, hogy perbeli
egyezség kötése esetén a peres feleket nem kötik a
kereset, illetve az ellenkérelem által meghatározott
keretek, a felek szabad megállapodása nem
korlátozható, így a régi Pp. 229. § (1) bekezdése
szerinti jogerőhatás az egyezségben foglalt
tartalommal következik be akkor is, ha a felek
túlterjeszkednek jogvitájuk perbeli keretein. Az
elsőfokú bíróság helyesen következtetett arra, hogy a
peres felek az egyezségben a felperes közös költség
fizetési kötelezettségét feltétel bekövetkeztéhez
kötötték, az egyezséget az alperes ellentétes tartalmú
közgyűlési határozatával nem írhatja felül.
[11] A kifejtettek miatt a másodfokú bíróság
jogszabálysértő módon állapította meg, hogy az
egyezséggel létrejövő jogerőhatás csak a 13/2008.
(03. 07.) számú közgyűlési határozattal érintett
körben érvényesül, a jogerős végzéssel jóváhagyott
egyezséget ugyanis még eltérő tartalmú SZMSZ sem
módosíthatja. A jogerős ítélet álláspontja szerint a
régi Ptk. 207. § (1) bekezdését is sérti, ugyanis a felek
kifejezetten feltételhez kötötték a felperes közös
költség viselését, ez a kötelmi megállapodás pedig az
utóbb meghozott SZMSZ-szel nem változtatható
meg. Nézete szerint az elsőfokú bíróság jogi
álláspontja a helyes: az egyezség a felek tartós
jogviszonyát rendezte, ezzel kapcsolatos igényét az
alperes külön perben érvényesítheti.
[12] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős
ítélet hatályban tartására irányult. Fenntartotta az
előzményi perben kötött egyezség érvénytelenségére
vonatkozó kifogását, hangsúlyozva, hogy a
szavatossági kérdések közgyűlési hatáskörbe
tartoznak, azzal kapcsolatos egyezséget a közgyűlés
határozata nélkül a társasház nem köthetett. A közös
költséggel szembeni beszámítás is kizárt, a felperes
igénye ilyen módon történő érvényesítésének nem
volt helye, a közös költségről pedig le sem mondhat
a társasház. A mindezek ellenére megkötött egyezség
álláspontja szerint a régi Ptk. 200. §-ába ütközően
érvénytelen. Hangsúlyozta, hogy az SZMSZ 2010ben és 2016-ban elfogadott módosításait a felperes
nem támadta meg, fizetési kötelezettségét emiatt sem
vitathatja. Az ismertetett indokok alapján mind a
megelőző perbeli egyezség, mind annak
jogszabálysértő jóváhagyása semmis, a semmisség
megállapításához külön eljárásra sincs szükség. A
felperes felülvizsgálati érvelésével szemben utalt
arra, hogy a per tárgyát nem képező kérdésekre
egyezség nem köthető, az egyezség e részei ítélt
dolgot emiatt sem jelenthetnek. Mindezek miatt az
eljárt bíróságok az érdemi döntéshozatalánál sem az
egyezséget, sem annak jóváhagyását nem vehették

volna figyelembe. Rámutatott, hogy a társasházakról
szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tht.) 42. § (1)
bekezdése értelmében a bírói egyezségre alapított
kereset nem is alkalmas az érvénytelenség
megállapítására, mivel az egyezséggel ellentétes
közgyűlési határozat sem jogszabályt, sem az alapító
okiratot vagy az SZMSZ-t, sem pedig a felperes
kisebbségi érdekeit nem sérti.
A Kúria döntése és jogi indokai
[13] A felperes felülvizsgálati érvelése – kereseti
kérelmének megfelelően – a bírói egyezség anyagi
jogerejének terjedelmére vonatkozott: tévesnek
tartotta az anyagi jogerő összekapcsolását az
egyezségkötés idején hatályban volt, a 13/2008. (03.
07.) határozat alapjául szolgáló közgyűlési
határozattal. A Kúria e tekintetben egyetértett a
felperesi jogi álláspontjával: a peres felek egyezsége
egyértelműen
feltétel
bekövetkeztéhez,
a
használatbavételi engedély kiadásához, illetve a
beköltözhető állapot eléréséhez kötötte a felperes
közös költség fizetési kötelezettségét, s mivel e
feltétel nem teljesült, a felperes közös költség
fizetésére nem köteles. Helyesen mutattak rá
ugyanakkor a bíróságok a bírói egyezség kettős jogi
természetére, amely szerint az egyfelől polgári jogi
megállapodás, másfelől eljárásjogi jogintézmény,
ami azt jelenti, hogy a polgári jogi
megállapodásokkal szemben érvényesíthető igények
– így az érvénytelenség – az egyezséggel szemben is
felhozhatók, és irányadók a polgári jogi
megállapodás módosításának szabályai is: a felek a
szerződésmódosítás szabályai szerint félre is tehetik
az egyezségben foglaltakat. Arra azonban nincs mód,
hogy az egyik fél (az adott esetben az alperes)
egyoldalú nyilatkozatával – a jelen esetben a
kötelmet keletkeztető közgyűlés határozatával –
eltérjen a megállapodástól, vitássá tegye az
egyezséggel eldöntött jogot [Pp. 360. § (1)
bekezdés]: a felperes egyetértésének hiányában
kettejük jogviszonyára továbbra is a bíróság által
jóváhagyott egyezség az irányadó, az ellentétes
tartalmú közgyűlési határozat az anyagi jogerőhatás
előzőekben hivatkozott szabályát sérti.
[15] Más kérdés az egyezség (mint polgári jogi
megállapodás)
esetleges
érvénytelensége:
amennyiben ugyanis arra a fél akár kifogás
formájában hivatkozik, a bíróságnak vizsgálnia kell,
hogy a felek megállapodása nem szenved-e az
érvényességet kizáró hibában. Az egyezség kettős
jogi jellege folytán azonban az érvénytelenségi
perben a jóváhagyó végzés anyagi jogereje akkor
sem szüntethető meg, ha a kereset alaposnak
bizonyul. Az anyagi jogerő akkor oldható fel, ha az
érvénytelenséget megállapító jogerős ítélet alapján a
fél a jóváhagyó végzéssel szemben perújítással él: a
rendkívüli perorvoslati eljárásban nyílik lehetőség
arra, hogy a bíróság a jóváhagyó végzés hatályon
kívül helyezése mellett az egyezség jóváhagyását
megtagadja. Ezt a dogmatikailag helyes megoldást
követte a BDT2012.2831. számú döntés, rámutatva,
hogy az érvénytelenség jogkövetkezményeinek
levonására csak a jóváhagyó végzés jogerejének
feloldása után nyílik lehetőség.
[16] A perbeli esetben azonban az érvénytelenségi
kifogással élő alperesnek elegendő bizonyítania az
általa előadott érvénytelenségi okot, célja ugyanis a
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kereset elutasítása, nem az érvénytelenség
jogkövetkezményeinek levonása, erre pedig a jelen
perbeli állás mellett lehetőség van. A kifejtettekből
következik, hogy az elsőfokú bíróság álláspontja az
alperes érvénytelenségi kifogását illetően téves volt:
a felperes az egyezségre hivatkozva kérte a támadott
közgyűlési
határozatok
érvénytelenségének
megállapítását, az alperes pedig az egyezség
érvénytelenségére alapította a perbeli védekezését.
Az így megtett perbeli nyilatkozatok kölcsönös
vizsgálatának nincs akadálya, a bíróság az alperes
ellenkérelmében előadott kifogást vizsgálni köteles.
A kifogás mellőzése olyan súlyos, az érdemi
döntésre kiható eljárási szabálysértés, amely a
jogerős ítélet elsőfokú ítéletre is kiterjedő hatályon
kívül helyezését és új elsőfokú eljárás lefolytatását,
annak eredményeként pedig új határozat hozatalát
indokolja.
[17] A kifejtettek miatt a Kúria a Pp. 424. § (3) bekezdése
értelmében jogerős ítéletet az elsőfokú bíróság
ítéletére is kiterjedően hatályon kívül helyezte, és az
elsőfokú bíróságot utasította új eljárás lefolytatására
és új határozat hozatalára.
[18] Az újabb elsőfokú eljárásban a perfelvételi szak
szabályai (Pp. XII. Fejezet) szerint fel kell hívni az
alperest, hogy az egyezségbe foglalt megállapodással
szembeni
érvénytelenségi
kifogását
pontos
jogszabályi
hivatkozással
és
bizonyítási
indítványokkal alátámasztva terjessze elő, majd a
felperes nyilatkozatát követően az érdemi szakban a
szükségesnek mutatkozó bizonyítást lefolytatva lehet
állást foglalni a megállapodás érvényességéről.
Amennyiben a kifogás alaposnak bizonyul, az a
kereset elutasítását eredményezi, az érvénytelenség
rendelkező részben történő megállapítására azonban
erre irányuló viszontkereset hiányában nem kerülhet
sor.

[2]

[3]

(Kúria Pfv. I. 20.800/2021/5.)
I. Az „all risks” vagyonbiztosítás minden olyan
kárra fedezetet nyújt, amelyet a szerződés nem
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jelöl meg kizárásként. Ha a biztosítási szerződés ilyen

általános fedezetvállalást tartalmaz a káreseményekre,
de azt leszűkíti az előre nem látható, véletlenszerű,
váratlan károkra, úgy a biztosítottnak a biztosítási
esemény bizonyítása körében nemcsak a kárt, hanem
azokat a tényállításait is bizonyítania kell, amelyekre
alapozva állítja, hogy előre nem látható kár érte.
II. Az általános fedezetvállalást tartalmazó
vagyonbiztosítási szerződés valamely kikötésének a
szerződés egészével összhangban történő értelmezése
körében jelentősége van a vitás rendelkezés
szerződésen belüli elhelyezkedésének, a konkrét
szerződés jellegének („all risks”), de a biztosítás mint
jogintézmény rendeltetésének is. Nem értelmezhető a
kikötés úgy, hogy az a felek szerződéses akaratát
tükröző másik kikötés alkalmazásának mellőzését vagy
az
egyes
rendelkezések
ellentmondásosságát
eredményezze [2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:86. § (1) bek.,
6:439. § (1) bek., 6:440. §, 6:464. § (1)–(2) bek., 1952.
évi III. tv. (régi Pp.) 164. § (1) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes mint szerződő fél és biztosított, valamint
az alperes mint biztosító 2016 decemberében
biztosítási szerződést kötöttek (a továbbiakban:

[4]

[5]

biztosítási szerződés). Biztosított fedezetek –
egyebek mellett – az all risks üzemszünet biztosítás
(a továbbiakban: üzemszünet biztosítás) és az all
risks
vagyonbiztosítás
(a
továbbiakban:
vagyonbiztosítás) voltak. Az egyik kockázatviselési
hely az a raktár volt (a továbbiakban: raktár), amelyet
a vagyonbiztosítás egyik együttbiztosítottja (a
továbbiakban:
társbiztosított)
üzemeltetett,
biztosított tevékenység pedig az üdítőital-gyártás, raktározás, -anyagmozgatás.
Az all risks típusú egyedi vagyonbiztosítási
szerződések feltételeinek (a továbbiakban: ARSZF)
III. pontja szerint biztosítási események a biztosított
vagyontárgyakban vagy azok részeiben a biztosítási
időszak alatt hirtelen, balesetszerűen – véletlen,
váratlan, előre nem látható, külső okból – a
kockázatviselési helyen bekövetkező és a biztosított
vagyontárgyak károsodásával, megsemmisülésével
vagy eltűnésével járó olyan kár, amelynek oka nem
esik a biztosítási feltételekben meghatározott
kizárások alá, valamint amely eseményekre
vonatkozóan a biztosító a biztosítási szerződésben
foglaltak szerint nem zárta ki a kockázatviselési
kötelezettségét, továbbá amely javítást vagy pótlást,
helyreállítást tesz szükségessé. Előre nem láthatók
azok a károk, amelyeknek bekövetkeztét, illetve
bekövetkeztének fenyegető lehetőségét a biztosított
az üzemben végzett tevékenységhez szükséges
szaktudás birtokában, illetve a jó gazda
gondosságával nem láthatott előre.
Az általános vagyonbiztosítási feltételek (a
továbbiakban: ÁVF) X.1. és X.2. pontja szerint a
biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartással a szerződő fél
vagy a biztosított vagy ezek alkalmazottja okozta,
valamint ha ezek a személyek szándékosan vagy
súlyosan gondatlan magatartással nem tesznek eleget
a
kármegelőzési
vagy
kárenyhítési
kötelezettségüknek. Az ARSZF IX.5. és XV.2.
pontja szerint a kármegelőzési kötelezettség súlyosan
gondatlan megszegése körében az ÁVF X.1.
pontjában felsoroltak a szakképzett személytől
elvárható gondosságot kötelesek tanúsítani, a súlyos
gondatlanság megítélése tekintetében a szakképzett
személytől elvárható magatartás a mérvadó.
A felek által kötött egyedi megállapodás (a
továbbiakban: egyedi megállapodás) 2.1. pontja
„Mentesülés” cím alatt úgy rendelkezett, hogy „[a]
vagyon-, ill. üzemszünet-biztosítás fedezete a
szerződésben
megnevezett
biztosítottakra
vonatkozólag úgy alkalmazandó, mintha mindegyik
fél számára külön kötvényt állítottak volna ki. Ezt
figyelembe véve a biztosító mentesülése, a szerződés
érvényessége
stb.
egymástól
függetlenül,
biztosítottanként külön-külön vizsgálandó. A fentiek
nem vonatkoznak a súlyos gondatlanság és a
szándékosság eseteire”.
Az all risks üzemszünet biztosítás különös
rendelkezései (a továbbiakban: ARÜKR) I.1. pontja
a biztosítási eseményt úgy szabályozta, hogy a
biztosító fedezetet nyújt a biztosított üzem
működésének teljes vagy részleges megszakadásából
eredő károkra, amennyiben a biztosított üzem
működésének megszakadására a következő okból
került sor: a biztosító által fedezett kockázati
körülmények bekövetkezése miatt fellépő biztosítási
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események során a biztosított vagyontárgyakban
bekövetkező dologi kár.
[6] 2017. január 17-én a raktárban a társbiztosított
targoncavezetője által manuálisan irányított targonca
a két állványsor közötti szűk folyosós területen
hátramenetben egy raklapnak ütközött, és azt
nekitolta az egyik állványsor egyik lábának. Ennek
következtében az állványzat eldőlt, és ledöntött több
állványsort is, ennek folytán részben megsemmisült,
részben megsérült, részben forgalomba hozatalra
alkalmatlanná vált a felperes raktárban tárolt
árukészletének jelentős része.
A kereset és az alperes védekezése
[7] A felperes 1 210 831 102 forint biztosítási
szolgáltatás megfizetésére kérte kötelezni az alperest.
[8] Indokolása szerint bekövetkezett a készletkár és az
üzemszünet biztosítási esemény. Előadása szerint a
targonca induktív vezérlés alatt állt, de műszaki hiba
miatt elvesztette az indukciós jelet, így letért a
vezérelt menetvonalról és nekiütközött a raklapnak.
Ez a jó gazda gondosságával sem volt előre látható,
annak oka nem kezelési, tervezési vagy konstrukciós
hiba. A targonca induktív megvezetésével
kapcsolatban korábban tapasztalt rendellenességek
nem jártak ütközéssel, ezért nem kellett észszerűen
számolni az ütközés és az ebből eredő kár
bekövetkezésével. A polcrendszer korábban rögzített
hibáit kijavították. A kárt nem a polcrendszer
hiányosságai okozták, hanem az, hogy a targonca az
állványzatnak ütközött. A korábbi, nem a szűk
folyosós részen történt ütközések, valamint a
polcrendszer esetleges hibái nem hatottak közre a
káresemény
bekövetkezésében,
így
ezek
bejelentésének elmaradása nem érinti az alperes
teljesítési kötelezettségét. A targoncavezető oldalán
nem állapítható meg károkozási szándék, esetleges
gondatlansága nem lehet súlyos, így nem
eredményezheti az alperes mentesülését.
[9] Az alperes és az alperesi beavatkozó kérték a kereset
elutasítását.
[10] Indokolásuk szerint a káresemény nem minősül
biztosítási eseménynek, mert a szükséges szaktudás
birtokában, a jó gazda gondosságával a kár
bekövetkezése előre látható volt. A targoncák már
korábban is többször nekiütköztek a polcrendszer
oszlopainak, és az éves vizsgálat is több hibát feltárt
a polcrendszerben. Ezekre figyelemmel felismerhető
volt az oszlopnak ütközés és az állványdőlés
veszélye, és előre látható volt, hogy ez a készletek
károsodásával járhat. A káresemény a biztosítási
fedezetből kizárt kockázatok körébe tartozik, mert az
a polcrendszer tervezési és konstrukciós hibájára,
valamint a targoncavezető kezelési hibájára
vezethető vissza. Állították, hogy a targonca
manuális irányítás alatt állt annak ellenére, hogy a
raktár szűk folyosós részén a kezelési útmutató és a
raktározási szabályzat alapján tilos induktív
megvezetésről manuális irányításra váltani. A
targoncavezető kezelési hibát vétett azzal, hogy a
szűk folyosós részen manuálisan irányította a
targoncát és kiiktatta a biztonsági berendezéseket.
Vitatták, hogy a targonca műszakilag hibás lett
volna, valamint ez lett volna az ütközés oka. A
korábbi ütközéseket, az indukciós jelvesztést, a
polcrendszer feltárt hibáit, valamint azok
kijavításának hiányát nem jelentették be, aminek
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elmulasztása miatt a kötelezettség nem állt be.
Álláspontjuk szerint a targoncavezető szándékosan
okozta a kárt, mert szándékosan váltott induktív
megvezetésről manuális irányításra, és szándékosan
hatástalanította a targonca biztonsági berendezéseit.
A kármegelőzési kötelezettség súlyosan gondatlan
megszegéseként értékelték a polcrendszer hibái
kijavításának elmaradását, a kellő tehermentesítés
hiányát, az ütközés elleni lábazatvédelem
hiányosságát, valamint a raktár és a polcrendszer
munkavédelmi előírások súlyos megszegésével
történt üzemeltetését. Mentesülésre hivatkoztak a
szándékos károkozás, valamint a kármegelőzési
kötelezettség súlyosan gondatlan megszegése miatt.
Előadásuk szerint a biztosítottak nem tették lehetővé
a baleseti helyszín vizsgálatát és ellenőrzését, emiatt
lényeges körülmények utóbb kideríthetetlenekké
váltak.
Az elsőfokú közbenső ítélet és a másodfokú ítélet
[11] Az elsőfokú bíróság közbenső ítéletével
megállapította, hogy az alperes a vagyonbiztosítási
szerződés alapján a felperest ért 2017. január 17-én
történt káreset miatti kárt megtéríteni tartozik.
[14] Az alperes és az alperesi beavatkozó fellebbezése
folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az
elsőfokú bíróság közbenső ítéletét megváltoztatta és
a keresetet elutasította.
[15] Indokolása szerint az elsőfokú bíróság okszerűtlenül
mérlegelte a bizonyítékokat, így a tényállást részben
helytelenül állapította meg, és abból részben
helytelen jogi következtetést vont le.
[16] Az alperes részben olyan magatartásokra
hivatkozott, amelyeket nem a felperes érdekkörébe
tartozó személyek tanúsítottak, részben olyan
intézkedések elmulasztását állította, amelyek
megtételére nem a felperes, hanem a raktárt
üzemeltető társbiztosított volt köteles. Döntő
jelentőséget tulajdonított ezért annak a kérdésnek,
hogy a társbiztosított érdekkörébe tartozó személyek
magatartása kihat-e a felperesre. Álláspontja szerint
a felek a szerződési szabadságból következően a
biztosítási szerződésben rendelkezhettek úgy, hogy
valamelyik szerződő fél vagy biztosított magatartása
kihat vagy meghatározott korlátok között kihat a
többi szerződő félre vagy biztosítottra. A felperes az
elsőfokú eljárásban csatolta az egyedi megállapodást,
ennek általános szerződési feltételnek való
minősítése, a biztosítási szerződés részévé válása és
annak értelmezése a felek között vitás volt, ezért nem
merült fel olyan új tény vagy bizonyíték, amelyet a
másodfokú eljárásban ne lehetett volna figyelembe
venni a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 235. § (1)
bekezdése alapján. Az egyedi megállapodást nem
tekintette általános szerződési feltételnek. Annak
tartalmát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:8. § (1)
bekezdése és a 6:86. § (1) bekezdése alapján
értelmezve arra a következtetésre jutott, hogy a felek
akarata szerint a biztosítási szerződést minden
biztosítottra úgy kell alkalmazni, mintha azt külön
kötötték volna meg, így egyik biztosított magatartása
sem értékelhető a másik terhére, kivéve a szándékos
és a súlyosan gondatlan magatartásokat. A 2.1. pont
szerinti feltétel a „Mentesülés” cím alatt található,
annak szövege csak a biztosító mentesülését és a
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szerződés érvényességét nevesíti, de a „stb.” kitétel
arra utal, hogy a felsorolás nem teljes körű, hanem
csak példákat említ, így az kiterjed a biztosítási
szerződés egyéb elemeire is függetlenül a
rendelkezés címétől. Mindezek alapján arra a
következtetésre jutott, hogy az egyedi megállapodás
2.1. pontjában foglaltakat a biztosítási szerződés
valamennyi rendelkezése körében alkalmazni kell, és
azt úgy kell értelmezni, hogy a társbiztosított
érdekkörébe tartozó személyek magatartása a
biztosítási esemény bekövetkezése, a kizárások, a
közlési és változásbejelentési kötelezettség és a
mentesülés szempontjából is csak akkor értékelhető
a felperes terhére, ha az szándékos vagy súlyosan
gondatlan volt.
[17] A biztosítási eseményt az ARSZF III. pontja alapján
vizsgálta. Álláspontja szerint a felek a szerződési
szabadság alapján olyan körülményt is a biztosítási
esemény fogalmi körébe vonhatnak, amelyet a Ptk.
egyébként mentesülési okként határoz meg.
Mindebből arra a következtetésre jutott, hogy az
alperes a biztosítási esemény kapcsán és a
mentesülés körében is hivatkozhat a felperes vagy a
társbiztosított
érdekkörébe tartozó
személy
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására. A
raktár üzemeltetője nem a felperes, hanem a
társbiztosított volt, így a kár előre látása és a
veszélyek elhárítása az ő feladata volt; az egyedi
megállapodás 2.1. pontja alapján ugyanakkor a
biztosítási esemény bekövetkezése szempontjából ez
csak akkor értékelhető a felperes terhére, ha a
mulasztás szándékos vagy súlyosan gondatlan volt.
A bizonyítékok értékelése alapján szándékos
károkozást nem állapított meg. Álláspontja szerint az
előreláthatóság kizárólag a konkrét kárral fenyegető
helyzetek és károk tekintetében vizsgálható. A
targonca üzemeltetési útmutatója és a társbiztosított
raktározási szabályzata a keskeny folyosós részen
tiltotta
a
manuális
irányítást,
ezért
a
targoncavezetőtől az adott helyzetben általában
elvárhatónak
értékelte
a
konkrét
károk
bekövetkezése lehetőségének előrelátását abban az
esetben, ha manuális üzemmódban működteti a
targoncát a keskeny folyosón. A biztosítási esemény
bekövetkezésének bizonyítása a régi Pp. 164. § (1)
bekezdése alapján a felperest terhelte, ezért neki
kellett bizonyítania, hogy a targoncavezető induktív
megvezetéssel működtette a targoncát, az ütközéssel
okozott károk részéről nem voltak előre láthatók,
illetve az előrelátás körében tanúsított esetleges
gondatlansága nem érte el a súlyos mértéket.
Álláspontja szerint a kirendelt szakértő az alperes
által csatolt magánszakértői véleményeket és az
alperes tényállítását támasztotta alá, mert a
bizonyossággal határos valószínűséggel azt
állapította meg, hogy a targonca manuális
üzemmódban volt, a műszaki hiba lehetőségét pedig
kategorikusan kizárta. A kirendelt szakértő
megállapításait nem tekintette logikátlannak és
okszerűtlennek, mert következtetéseit részben
konkrét műszaki adatokra, részben azonos típusú
targoncák közvetlen vizsgálatára, részben pedig ilyen
targoncák működésére vonatkozó közvetett műszaki
információkra alapozta. A kirendelt szakértő által
értékelt egyik konkrét műszaki adat az volt, hogy a
targonca a káreseményt követő vizsgálatakor
manuális üzemmódban volt, amire a targoncavezető

377
nem tudott magyarázatot adni. A kirendelt szakértő
által értékelt másik konkrét műszaki adat szerint az
elektronikus naplóban a káreseményt megelőző hat
órában nem volt sem indukciós jel elvesztésére, sem
más műszaki hibára utaló bejegyzés. Közvetett
műszaki adatként azokat a jegyzőkönyveket
értékelte, amelyeket a raktárban üzemeltetett hasonló
targoncák meghibásodásai után rögzítettek, és
amelyek szerint az indukciós jel elvesztése esetén a
targoncák szinte azonnal megálltak, soha nem
ütköztek polcnak, és naplójukban mindig megjelent
a jelvesztésre utaló hibabejegyzés. A kirendelt
szakértő ugyanezt tapasztalta hasonló típusú
targonca működésének vizsgálata során is. Ezzel
szemben a felperes által csatolt magánszakértői
vélemények nem tudtak olyan konkrét műszaki hibát
kimutatni, amely az induktív megvezetés mellett a
káresemény bekövetkezéséhez vezethetett, hanem
csak a feltételezés szintjén vetettek fel ilyen
lehetőséget. A kirendelt szakértő rendelkezésére
álltak a felek által csatolt magánszakértői
vélemények, azok tartalmát figyelembe véve alkotta
meg szakvéleményét. A felperes által csatolt
magánszakértői vélemények nem voltak alkalmasak
a kirendelt szakértő szakvéleményének az
aggályossá tételére, és a felperes nem terjesztett elő
további bizonyítási indítványt. A bizonyítékértékelés
körében figyelembe vette, hogy a káresemény miatt
felmerülhet a targoncavezető fegyelmi és anyagi
felelőssége is. Alaptalannak találta a felperesnek azt
a hivatkozását, hogy a kirendelt szakértőtől eltérő
szakterületen működő más szakértők véleményének
a beszerzése is szükséges lenne, mert a
targoncavezető
kétséges
valóságtartalmú
tanúvallomásán kívül semmilyen konkrét bizonyíték
nem utal a targonca műszaki hibájára. Értékelése
szerint az elsőfokú bíróság a régi Pp. 206. § (1)
bekezdését sértő módon, kirívóan okszerűtlenül
mérlegelte a bizonyítékokat, amikor szakkérdésben
az érdektelennek nem tekinthető targoncavezető
tanúvallomása alapján állapította meg a tényállást az
ellentmondástól és logikai hibától mentes, konkrét
műszaki adatokkal alátámasztott szakvéleménnyel
szemben. Tényként azt állapította meg, hogy a
targoncavezető manuálisan irányította a targoncát,
amikor a keskeny folyosós területen hátramenetben
egy raklapnak ütközött, és azt nekitolta az állványsor
egyik lábának. Ebből azt a jogi következtetést vonta
le, hogy a targoncavezető azért nem látta előre a kár
bekövetkezését, mert bízott abban, hogy manuális
irányítással sem fog raklapnak vagy polcnak ütközni.
Nem azzal a szándékkal váltott manuális irányításra,
hogy kárt okozzon, de tudatának át kellett fognia,
hogy ha a tiltások és a veszélyes üzemi jelleg ellenére
a keskeny folyosóban manuális irányításra vált,
akkor a személy- és vagyonbiztonságot fokozottan
veszélyeztető helyzetet teremt, amelyben csekélynek
tekinthető vezetési hiba is aránytalanul súlyos
következményekkel,
akár
a
polcrendszer
összedőlésével is járhat. A targoncavezető
könnyelműen bízott a manuális vezetés esetén
fenyegető súlyos következmények elmaradásában,
amely könnyelműséget a szándékossággal határos
súlyos gondatlanságnak értékelt, és ezt az egyedi
megállapodás 2.1. pontja alapján a felperes terhére is
figyelembe vette. Ebből arra a következtetésre jutott,
hogy a targoncavezető súlyos gondatlansága miatt
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nem látta előre a kárt, ezért a káresemény nem
minősül az ARSZF III. pontjában meghatározott
biztosítási eseménynek.
[18] A mentesülés körében rögzítette, hogy a
targoncavezető a társbiztosított munkavállalójaként
jogosult volt az árukészlet kezelésére, mozgatására,
rakodására, így súlyosan gondatlan magatartása az
alperes mentesülését eredményezheti, amellyel
kapcsolatban a Ptk. 6:463–6:464. §-aira és az ÁVF
szabályozására hivatkozott. A targoncavezető
magatartását jogellenesnek ítélte egyrészt azért, mert
kárt okozott, másrészt azért, mert megszegte a
munkavégzésére vonatkozó tételes szabályokat. A
hátramenetben elkövetett vezetési hibát nem
tekintette súlyosan gondatlan magatartásnak, mert az
ütközést csekély súlyú figyelmetlenség vagy vezetési
hiba is okozhatta. A kármegelőzési kötelezettség
súlyosan gondatlan megszegésének értékelte
ugyanakkor azt, hogy a targoncavezető megszegte
azokat a rendelkezéseket, amelyek célja kimondottan
a személy- és vagyonbiztonság megóvása, éppen az
emberi hibára visszavezethető, csekély súlyú
figyelmetlenségből vagy vezetési hibából eredő
veszélyhelyzetek kialakulásának elkerülése volt.
Ennek következménye, hogy az alperes akkor is
mentesül a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól, ha
a káresemény egyébként biztosítási eseménynek
minősülne.
[19] A biztosítási esemény és a mentesülés körében
elfoglalt álláspontjától függetlenül a kizárásokkal
kapcsolatban rögzítette, hogy csak a konkrét
biztosítási esemény során károsodott vagyontárgyak
hibája tartozik a kizárt kockázatok körébe. A
polcrendszer feltárt és jegyzőkönyvben rögzített
hibái és azok kijavításának hiánya, valamint a
targoncák
korábbi
polclábnak
ütközése
bejelentésének elmaradása nem hatottak közre a
káresemény bekövetkezésében. A polcrendszer az
ütközés és nem a ki nem javított hibák vagy
túlterheltség miatt omlott össze. Az alperes sem
állította, hogy a polcrendszer az ütközés
következtében nem omlott volna össze, ha annak
hibáit kijavították volna, ezért nem állapított meg
okozati összefüggést a polcrendszer hibái, illetve e
hibák kijavításának elmaradása és a kár
bekövetkezése között. Nem állapított meg okozati
összefüggést a targoncák korábbi polclábnak
ütközése és a kár bekövetkezése között sem, mert
ezek az esetek nem a raktár keskeny folyosós
területén történtek, és soha nem jártak a polc
eldőlésével vagy a stabilitás meggyengülésével.
[20] Az üzemszüneti kár biztosítási eseménnyel
kapcsolatban rögzítette, hogy az ARÜKR I.1. pontja
alapján biztosítási esemény az üzem működésének
teljes vagy részleges megszakadásából eredő dologi
kár bekövetkezése. A felperes nem állította, hogy a
káresemény miatt teljesen vagy részlegesen
megszakadt volna az üzem működése. Követelését
arra alapította, hogy valamennyi meglévő üzeme
teljes kapacitással működött, ezért nem tudta pótolni
azt az árukészletet, amely megsemmisült a
káreseményben, illetve amelyet meg kellett
semmisíteni a káresemény miatt. Ezt a körülményt
nem értékelte üzemszüneti kár biztosítási
eseménynek, mert a megsemmisült vagy
megsemmisített árukészletben keletkezett károkra a
készletkár biztosítás nyújthatott volna fedezetet.

Polgári Szakág
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelmek
[21] A felperes felülvizsgálati kérelmében kérte a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését és új határozat
hozatalával az elsőfokú bíróság közbenső ítéletének
a helybenhagyását szövegezésbeli pontosítással. A
felülvizsgálati kérelem szerint a jogerős ítélet sérti a
Ptk. 6:8. § (1) és (3) bekezdését, a 6:86. § (1)
bekezdését, a 6:439. § (1)–(2) bekezdését, a 6:463. §
(1) bekezdését és a 6:464. § (1)–(2) bekezdését,
valamint a régi Pp. 3. § (3) bekezdését, a 164. § (1)
bekezdését, a 177. § (1) bekezdését, a 206. § (1)
bekezdését és a 235. § (1) bekezdését.
[28] Az alperes és a beavatkozó felülvizsgálati
ellenkérelmében kérte a jogerős ítélet hatályában
való fenntartását.
A Kúria döntése és jogi indokai
[35] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
jogszabálysértését abban jelölte meg, hogy a
másodfokú bíróság jogsértő módon kiterjesztően
értelmezte a biztosítási szerződéshez tartozó egyedi
megállapodás 2.1. pontját, és így arra a
következtetésre jutott, hogy a biztosítási esemény
nem következett be. A tényállás megállapítása
körében az all risks vagyonbiztosítási szerződésre
figyelemmel tévesen alkalmazta a bizonyítási érdek
és a bizonyítási teher szabályait, amikor rá terhelte a
hátrameneti üzemmód bizonyítását, valamint a
bizonyítékokat ebben a körben okszerűtlenül
mérlegelte. Az alperes mentesülése vonatkozásában
a tényállást részben helytelenül állapította meg és
abból téves következtetést vont le, amikor súlyosan
gondatlannak minősítette a targoncavezető részéről a
kármegelőzési kötelezettség megszegését.
[36] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős
ítéletet az üzemszüneti kár körében is támadta, de
azzal
kapcsolatban
konkrét
megsértett
jogszabályhelyet és azzal összefüggésben a
jogszabálysértés tartalmi körülírását nem adta elő,
így azt a Kúria érdemben nem vizsgálhatta.
[37] A felperes felülvizsgálati kérelmében valamennyi
korábbi nyilatkozatát fenntartva kérte azok Kúria
általi figyelembevételét. A Kúria következetes
gyakorlata szerint azonban a felülvizsgálati
kérelemben nem elegendő a korábbi nyilatkozatokra
történő utalás (Kúria Pfv.V.20.301/2015/6.,
megjelent BH2015. 307.; BH2009. 122., BH1998.
558., BH1995. 99.), így ezeket a hivatkozásokat a
Kúria érdemben nem vizsgálhatta.
[38] Mindezek alapján a Kúriának a vagyonbiztosítással
kapcsolatban a biztosítási esemény bekövetkezése és
az alperes mentesülése körében kellett a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt eljárási és
anyagi jogszabálysértéseket elbírálnia.
[39] A felperes eljárási jogszabálysértésként a régi Pp.
235. § (1) bekezdésének a megsértését állította azzal
az indokkal, hogy a másodfokú bíróság az egyedi
megállapodás 2.1. pontjának értelmezésével
figyelmen kívül hagyta a fellebbezés kereteit, olyan
okból változtatta meg az elsőfokú bíróság
határozatát, amelyre a fellebbező alperes nem
hivatkozott. A feleknek az egyedi megállapodás 2.1.
pontjának értelmezésére vonatkozó egyező elsőfokú
előadása kötötte a bíróságot, ezért az alperes
fellebbezésében sem hivatkozhatott volna eltérő
értelmezésre.
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[40] A felülbírálat korlátait a régi Pp. 253. § (3) bekezdése
szabályozza, amelynek megsértését a felperes nem
állította. A felülvizsgálati kérelemben megjelölt régi
Pp. 235. § (1) bekezdése a fellebbezés tartalmát
rögzíti, abban új tény állítását és új bizonyíték
előadását tiltja. Ez a jogszabályi rendelkezés nem
korlátozza a másodfokú bíróságot abban, hogy a
jogvita tárgyát képező szerződési nyilatkozatot – az
egyedi megállapodás 2.1. pontját – maga értelmezze.
A régi Pp. 215. §-a az érdemi döntés korlátait
szabályozza, amely szerint a döntés nem terjedhet túl
a kereseti kérelmen, illetőleg az ellenkérelmen. E
korlátokon belül a bíróságot a felek egyező
tényelőadása sem köti: e tények valóként történő
elfogadása csak lehetőség a bíróság számára akkor,
ha azok tekintetében kételye nem merül fel [régi Pp.
163. § (2) bekezdés]. A felek által a szerződés
értelmezése körében előadottak sem kötik a
bíróságot. A felek anyagi jognyilatkozatait az anyagi
jogszabályokban
előírt
szempontok
figyelembevételével kell értelmeznie (Ptk. 6:8. §,
6:86. §), ebben nem kötik a felek perben tett eljárási
jognyilatkozatai.
[41] Ezt követően a Kúria a felperes által állított anyagi
jogszabálysértéseket, valamint az ezekkel szorosan
összefüggő eljárási jogszabálysértéseket együtt
vizsgálta.
[42] A felperes felülvizsgálati kérelmében a Kúria
határozataira hivatkozva állította a régi Pp. 164. § (1)
bekezdésének a megsértését, mert a jogerős ítélet
szerint a biztosítási esemény bekövetkezését a
biztosítottnak kell bizonyítania.
[43] A Ptk.-nak a biztosítási szerződésekre vonatkozó
szabályozása és az ezzel összefüggésben kialakult
kúriai gyakorlat alapján a Kúria Pfv.I.21.222/2020/9.
számú határozatában értelmezte a bizonyítási érdek
érvényesülését
vagyonbiztosítási
szerződés
(kárbiztosítás) esetén. E határozat szerint a Ptk.
6:439. §-ából 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 ([33]). Mindig az adott biztosítási
szerződés által meghatározott biztosítási jogviszony
és a felek jogvitában tett tényállításai alapján kell
állást foglalni a bizonyítási érdekről ([34]).
[44] A per tárgya all risks vagyonbiztosítás, amelynek
lényege, hogy minden olyan kárra fedezetet nyújt,
amelyet a szerződés nem jelöl meg kizárásként. Ez a
biztosítás a kockázatok széles körére vonatkozik,
ugyanakkor ez nem teszi szükségtelenné a biztosítási
szerződésben a biztosítási esemény meghatározását,
mert ez tartalmazza a biztosított kockázatok
bekövetkezésének módját: a kár véletlenszerűségét,
váratlanságát, előre nem láthatóságát, külső okból
történő bekövetkezését. Ennek indoka, hogy a
biztosítási eseménynek mindig bizonytalan
eseménynek kell lennie, különben a biztosított nem
lenne érdekelt a biztosítási kockázatba tartozó
káresemények bekövetkezésének elkerülésében. A
biztosítási szolgáltatás követelésével a biztosítási
esemény bekövetkezésére a biztosított alapít jogot,
mert ezt állítva kéri a biztosító teljesítésre
kötelezését. Az anyagi jogból következően ezért a
biztosítottnak kell nemcsak a kár, hanem a biztosítási
esemény bekövetkezése körében tett tényállításait is
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bizonyítania. A biztosítónak pedig azokat a
tényállításait kell bizonyítania, amelyekre alapítja
teljesítési kötelezettsége hiányát (pl. kizárás,
mentesülés).
A jelen ügyben a biztosítási esemény meghatározását
az ARSZF III. pontja szabályozza. Ez alapján a
biztosítási szerződés általános fedezetvállalást
tartalmaz a káreseményekre, de azt leszűkíti az előre
nem látható károkra. A felperesnek ezért a biztosítási
esemény bizonyítása körében azokat a tényállításait
is bizonyítania kellett, amelyekre alapozva állította,
hogy előre nem látható kár érte. A másodfokú
bíróság ezzel megegyező álláspontja nem sérti a régi
Pp. 164. § (1) bekezdését.
A felülvizsgálati kérelemben hivatkozott egyedi
megállapodás 2.1. pontjának az igényérvényesítés
lehetősége és terjedelme szempontjából van
jelentősége. A felperes ennek értelmezésével
kapcsolatban a Ptk. 6:8. § (1) és (3) bekezdésének,
valamint a 6:86. § (1) bekezdésének a megsértését
állította azzal az indokkal, hogy a 2.1. pont címe és
tartalma
alapján
a
biztosítottak
minden
vonatkozásban önállóak, kivéve a mentesülés
szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapuló
eseteit.
A Ptk. 6:8. § (3) bekezdése a jogról lemondó vagy
abból
engedő
jognyilatkozat
értelmezését
szabályozza. Az egyedi megállapodás 2.1. pontja
nem ilyen jognyilatkozat, ezért arra ez a jogszabályi
rendelkezés nem alkalmazandó.
A jognyilatkozatot úgy kell értelmezni, ahogyan azt
a címzettnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az
eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan
elfogadott jelentése szerint értenie kellett [Ptk. 6:8. §
(1) bekezdés]. Az egyes szerződési feltételeket és
nyilatkozatokat a szerződés egészével összhangban
kell értelmezni [Ptk. 6:86. § (1) bekezdés].
Az egyedi megállapodás 2.1. pontja a „Mentesülés”
címet viseli.
Első mondata alapján mindegyik biztosítottat úgy
kell tekinteni, mintha egyúttal szerződő fél is lenne,
vagyis a biztosítottak azonos jogokkal és
kötelezettségekkel rendelkeznek. Ezzel a felek
elismerték, hogy a biztosítási védelem tekintetében a
biztosítottaknak vagyoni érdeke áll fenn. A
társbiztosított a felperes helyett, illetve érdekében
végzett tevékenységére figyelemmel részesül
biztosítási védelemben, vagyis a felek vélelmezték
mindegyik biztosított önálló és teljes körű biztosítási
érdekét (Ptk. 6:440. §).
A második mondat – erre az önálló, teljes körű
biztosítási érdekre figyelemmel – rögzíti, hogy az
igényérvényesítés a biztosítási szerződés alapján
mindegyik biztosított által önállóan is lehetséges
úgy, hogy a biztosító teljesítési kötelezettségét
befolyásoló (kizáró vagy korlátozó) körülményeket
biztosítottanként külön-külön kell vizsgálni. Ebből
az következik, hogy a társbiztosított magatartása nem
hat ki a felperesre. Ez a szabályozás a biztosító
szolgáltatási
kötelezettségét
lényegesen
kiterjesztheti, de ez következik a vagyonbiztosítás all
risks jellegéből és a tényállásbeli adottságokból is
(önálló jogi személyek által végzett különböző
biztosított tevékenységek). A második mondat
alapján a balesetszerűen bekövetkező bármilyen kár
tényszerű keletkezésének a konkrét esetbeli
feltételeit önállóan, egymástól függetlenül kell
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értékelni az egyes biztosítottak vonatkozásában. Ha
bekövetkezik bármilyen biztosítási esemény, akkor
azt kell vizsgálni, hogy a biztosított kockázat miként
realizálódott az igényt érvényesítő biztosítottra
nézve. Így előfordulhat például, hogy az egyik
biztosítottnál fennáll a kár előreláthatósága, míg a
másiknál nem.
[52] A harmadik mondat alapján a biztosító teljesítését
befolyásoló körülmények közül a Ptk. 6:464. §-a és
az ÁVF X.1–X.2. pontja szerinti mentesülés – a
szándékosság és a súlyos gondatlanság – eseteire a
fentiek (az első két mondatban írtak) nem
irányadóak. Ebben az esetben tehát kizárt a
biztosítottanként történő külön-külön értékelés. Ezt
az indokolja, hogy a nyilvánvalóan felelőtlen
magatartásokra történő fedezetnyújtás nem állna
összhangban a biztosítás jogintézményének a
rendeltetésével. Ebből következően – kizárólag
mentesülési ok fennállásakor – az egyik biztosított
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása
vagy mulasztása kihat a másik biztosítottra is. Az
egyedi megállapodás 2.1. pontja azonban ennél
szélesebb körben nem tartalmaz alperesi teljesítést
gátló kikötést. Ez az értelmezés következik a
vagyonbiztosítás all risks jellegéből, valamint a
szövegrész „Mentesülés” cím alatti elhelyezéséből is.
Mindezek alapján a felek nem vontak a biztosítási
esemény körébe a Ptk. által mentesülési okként
meghatározott körülményeket.
[53] A fenti értelmezést támasztja alá az is, hogy a
biztosítási szerződés az ARSZF III. pontjában
pontosan meghatározza a biztosítási esemény
fogalmát, annak elemeként rögzítve, hogy a kár
hirtelen, balesetszerűen – véletlen, váratlan, előre
nem látható, külső okból – következzen be. Ennek
körében külön definiálja, hogy mely károk
minősülnek előre nem láthatónak: amelyek
bekövetkeztét vagy annak fenyegető lehetőségét a
biztosított – szaktudása birtokában, a jó gazda
gondosságával – nem láthatta előre. Az ARSZF III.
pontja a biztosítási esemény körében a kár
előreláthatóságát egy tipizált személy, a szaktudással
rendelkező jó gazda gondosságához köti, vagyis
minden általában elvárható intézkedés megtételét írja
elő, ami szükséges a megfelelő működéshez. Ettől
eltérően a biztosítási szerződés a biztosító
mentesülése körében szabályozza a szerződő fél, a
biztosított vagy ezek alkalmazottja szándékos vagy
súlyosan
gondatlan
magatartásának
a
következményeit. A szándékosság vagy a súlyos
gondatlanság mint vétkességi kategória viszont egy
konkrét személlyel szemben állít fel mércét. A
biztosítási eseménnyel kapcsolatos szerződéses
rendelkezésben nem szerepel ilyen vétkességi elem,
az előreláthatósághoz kapcsolódó felróhatóság
ugyanis nem vétkességi kategória: a felek a Ptk.-ban
és a biztosítási szerződésben mentesülési okként
szereplő körülményeket nem vették figyelembe a
biztosítási esemény meghatározásakor. Az egyedi
megállapodás 2.1. pontjának harmadik mondata
tehát azért sem értelmezhető a szándékosság és a
súlyos gondatlanság beemeléseként a biztosítási
esemény fogalmába, mert így annak definíciója
ellentmondásos és értelmezhetetlen lenne: az
ARSZF III. pontjába foglalt szerződéses rendelkezés
mellőzését eredményezné, noha a felek szándéka –
az all risks vagyonbiztosítás rendeltetését is

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

figyelembe véve – nyilvánvalóan a károk széles körű
fedezetének a biztosítására irányult. A biztosítási
szerződés egészével ezért az egyedi megállapodás
fentiek szerinti értelmezése áll összhangban. Az
egyedi megállapodás 2.1. pontját annak címével és a
biztosítási szerződés egészével összhangban tehát
úgy kell értelmezni, hogy az igényt érvényesítő
biztosított személyére figyelemmel kell vizsgálni a
biztosító teljesítési kötelezettségét érintő minden
körülményt – így a biztosítási esemény
bekövetkezését is –, amely főszabály azonban nem
vonatkozik a szándékos és a súlyos gondatlan
magatartáson
vagy
mulasztáson
alapuló
mentesülésre. A jogerős ítélet ezzel ellentétes
értelmezése sérti a Ptk. 6:86. § (1) bekezdését.
A biztosítási esemény bekövetkezése körében a
jogerős ítélet az egyedi megállapodás 2.1. pontjának
eltérő értelmezése alapján jutott arra a
következtetésre,
hogy
a
társbiztosított
alkalmazottjának a magatartását ezzel kapcsolatban
is figyelembe kell venni. A Kúria fentiek szerinti
értelmezésének az a következménye, hogy a
biztosítási esemény bekövetkezése körében
kizárólag az igényérvényesítő felperesi biztosított
vonatkozásában kell az ARSZF III. pontjában foglalt
feltételek megvalósulását értékelni.
A másodfokú bíróság helyesen jutott arra a
következtetésre, hogy a társbiztosított kötelezettsége
volt a károk bekövetkezésével fenyegető helyzetek
és károk előre látása, valamint a veszély
elhárításához szükséges intézkedések megtétele. Ha
e kötelezettségének nem tett eleget, ez – az egyedi
megállapodás 2.1. pontjának második mondata
alapján – nem értékelhető a felperes terhére. A
targoncavezető esetleges munkaköri szabályszegése
és a targonca nem megfelelő irányítása szintén csak
a társbiztosított vonatkozásában zárhatná ki az
alperes szolgáltatási kötelezettségét. A felperes
vonatkozásában ez külső okként jelentkezne, mert
nem az ő magatartására vezethető vissza. Mivel a
raktárt nem a felperes, hanem a társbiztosított
üzemeltette, ezért a felperes vonatkozásában az általa
érvényesített károk hirtelen, balesetszerűen –
véletlen, váratlan, előre nem látható, külső okból –
következtek be. Azok bekövetkeztét, illetve ennek
fenyegető lehetőségét a felperes nem láthatta előre,
így a biztosítási esemény bekövetkezett.
A felülvizsgálat nem terjedt ki a jogerős ítélet
kizárással kapcsolatos rendelkezésére. A biztosítási
esemény bekövetkezésére figyelemmel ezért az
alperes mentesülése körében kellett a jogerős ítélet
felülvizsgálatát elvégezni.
A jogerős ítélet szerint az alperes azért mentesült a
biztosítási szolgáltatás teljesítése alól, mert a raktár
üzemeltetőjének
mint
társbiztosítottnak
az
alkalmazottja kármegelőzési kötelezettségét súlyos
gondatlansággal megszegte. Erre tekintettel a Ptk.
6:464. § (2) bekezdésében foglalt feltételek
megvalósulását a 6:464. § (1) bekezdés c) pontjának
megfelelő alkalmazása és az ARSZF IX.5. és XV.2.
pontja alapján kellett értékelni.
A jogerős ítélet szerint a targoncavezető manuálisan
irányította a targoncát. A felperes felülvizsgálati
kérelmében vitatta ezt a ténymegállapítást. A
mentesüléssel kapcsolatban a bizonyítási érdek és a
bizonyítási teher szabályainak a megsértését,
valamint a bizonyítékértékelést és az anyagi jogi
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döntést is támadta a targoncavezető súlyos
gondatlanságának az értékelése körében. Indokolása
szerint az alperes nem bizonyította a manuális
üzemmódban történő hátramenetet. Ha ez bizonyított
lenne, úgy arra nincs bizonyíték, hogy a
targoncavezető tudatosan kezdte meg ilyen
üzemmódban a hátramenetet. Indirekt módon arra
lehet következtetni, nem volt tudatában annak, hogy
így közlekedett, mert lendületes hátramenetet hajtott
végre, ami akkor adekvát, ha a targonca induktív
üzemmódban van. Hivatkozott a Kúria gyakorlatára,
amely szerint a súlyos gondatlanságot szűken kell
értelmezni.
[59] A másodfokú bíróság a jogerős ítéletben a
mentesülés körében idézte a Ptk. 6:464. §-át és az
ÁVF szabályozását, amelyek alapján a mentesülés
körében állított tényeket a biztosítónak kell
bizonyítania. A jogerős ítéleti döntés tehát nem a
bizonyítási érdek és a bizonyítási teher eljárási
szabályainak az alkalmazásán, hanem a bizonyítás
eredményének
mérlegelésével
megállapított
manuális irányítás tényének az anyagi jogi
értékelésén alapult.
[60] A felperes a targonca irányítási módjával kapcsolatos
bizonyítékértékelés körében a régi Pp. 206. § (1)
bekezdésének és a 177. § (1) bekezdésének a
megsértésére hivatkozott. A Kúria következetes
gyakorlata szerint a felülvizsgálati eljárásban nincs
helye felülmérlegelésnek, a bizonyítékok ismételt
egybevetésének és értékelésének, jogszabálysértést
csak a bizonyítékok okszerűtlen vagy a logika
szabályaival ellentétes mérlegelése alapozhat meg
(BH1999. 44.). Nem ad alapot a bizonyítékok
felülmérlegelésére az, ha az egyes bizonyítékokból
eltérő következtetés is levonható lett volna; az
minősíthető okszerűtlen következtetésnek, amikor a
bizonyítékokból csak egyfajta, a felülvizsgálattal
támadott ítélettől eltérő következtetésre lehet jutni
(Kúria Pfv.I.21.474/2011/10., megjelent: BH2013.
119.).
[61] A felperes indokolása szerint a kirendelt szakértő
nem rendelkezett megfelelő kompetenciával a per
eldöntése szempontjából releváns kérdések
vizsgálatára és véleményezésére. Ezzel kapcsolatban
kizárólag a régi Pp. 177. § (1) bekezdésének a
megsértésére hivatkozott, amely a szakértői
bizonyítás feltételeit szabályozza, ugyanakkor ennek
szükségessége a perben nem volt vitatott. Az
igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX.
törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 4. § (1) bekezdése
alapján igazságügyi szakértői tevékenységet az erre
feljogosított szakértő végezhet, aki a névjegyzékbe
vételét követően esküt tesz [Szaktv. 10. § (1)
bekezdés], tevékenységét ezt követően kezdheti meg
[Szaktv. 10. § (4) bekezdés]. A szakértők
szakterületeit külön jogszabályok határozzák meg
[pl. 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 282/2007. (X. 26.)
Korm. rendelet], ezek megsértése esetén a szakértő
kompetenciavétséget követ el [Szaktv. 2. § 10. pont].
Kivételesen, a törvényben meghatározott feltételek
megvalósulása esetén, az adott szakterületre nem
bejegyzett eseti szakértő is igénybe vehető [Szaktv.
4. § (4) és (6) bekezdés, 2. § 4. pont]. A felperes
felülvizsgálati kérelmében a kirendelt szakértő
kompetenciájának a hiányát állította, de ezzel
tartalmi
kapcsolatban
lévő
megsértett
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jogszabályhelyet nem jelölt meg, így azt a Kúria
érdemben nem vizsgálhatta.
[62] A felperes az érdemben nem vizsgálható
kompetenciahiány mellett az elsőfokú bíróság által
értékelt bizonyítékok jelentőségét hangsúlyozta a
másodfokú bíróság mérlegelésével szemben. A
másodfokú bíróság azonban a felek előadásait, az
általuk csatolt magánszakértői véleményeket, a
targoncavezető tanúvallomását, valamint a kirendelt
szakértő szakvéleményét okszerűen értékelte. Ennek
során figyelembe vette a kirendelt szakértő által
értékelt
tényeket
és
körülményeket.
A
magánszakértői vélemények tartalma alapján jutott
arra a következtetésre, hogy azok nem alkalmasak a
kirendelt szakértő szakvéleményének a kétségessé
tételére. Figyelembe vette a targoncavezető
érdekeltségét, valamint azt, hogy az általa
előadottakat semmilyen konkrét bizonyíték nem
támasztotta alá. A bizonyítékokból nem csak
egyfajta, a felülvizsgálattal támadott ítélettől eltérő
következtetésre lehet jutni, ezért felülmérlegelésnek
nincs helye.
[63] A felülvizsgálati kérelemben is hivatkozott bírói
gyakorlat szerint a súlyos gondatlansághoz nem
elegendő óvatlanság vagy figyelmetlenség (Kúria
Pfv.V.20.760/2019/4., megjelent: BH2021. 40.).
Súlyos gondatlanság akkor állapítható meg, ha a
gondosság elhanyagolása olyan feltűnő mértékű,
hogy súrolja a szándékosság, az eredmény
kívánásának a határát, azt a felelőtlenség, az
esetleges hátrányos következmények iránti nagyfokú
közömbösség jellemzi (Kúria Pfv.V.21.994/2018/4.,
megjelent: BH2021. 39.). A gondossági
kötelezettség kirívó elhanyagolását, a megvalósult
negatív következmények előreláthatóságát kell
vizsgálni; ha az adott tényállás mellett számolni
kellett a kár bekövetkezésének a kockázatával, és
ennek ellenére tanúsítottak kirívóan felelőtlen
magatartást, úgy súlyos gondatlanság áll fenn (Kúria
Pfv.V.20.313/2020/6., megjelent: BH2021. 311.).
[64] A lefolytatott bizonyítás alapján tényként az
állapítható meg, hogy a targonca manuális
üzemmódban volt, valamint a szaktudással
rendelkező targoncavezető ismerte a sorok közötti
manuális haladás tilalmát és annak indokát. Ennek
ellenére a kezelési útmutatót és a raktározási
szabályzatot megszegte, holott ezek célja éppen a
személy- és vagyonbiztonság megóvása és a
veszélyhelyzetek kialakulásának az elkerülése volt.
A szakképzett targoncavezető a kár megelőzése
körében gondossági kötelezettségét feltűnően
elhanyagolta, mert bár ismerte a megsértett szabály
indokát és ebből eredően a jogsértés jelentőségét,
súlyát és lehetséges következményeit, ennek ellenére
aktiválta a manuális üzemmódot. E magatartása
pedig okozati összefüggésben áll a kár
bekövetkezésével, abban közrehatott. A másodfokú
bíróság e körülmények figyelembevételével helyesen
jutott arra a következtetésre, a targoncavezetőnek az
a magatartása, hogy kézi irányításra kapcsolta a
targoncát a keskenyfolyosón, nem tartotta be a
biztonsági előírásokat, az ütközés fokozott veszélyét
idézte elő. Számolnia kellett azzal is, hogy a fokozott
veszéllyel járó tevékenysége folytán jelentős
károsodás következhet be, mégis gondossági
kötelezettségét kirívóan elhanyagolva, felelőtlenül
bízott a hátrányos következmények (a vagyoni kár)
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elmaradásában. A kármegelőzési kötelezettség
súlyosan gondatlan elmulasztása miatt a jogerős
ítélet helyesen döntött az alperes mentesüléséről.
[65] Mindezekre figyelemmel a jogerős ítélet a biztosítási
szolgáltatásra irányuló kereset teljesíthetősége
szempontjából releváns jogszabályokat nem sértette
meg, ezért azt a Kúria hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv. I. 21.240/2021/4.)
Vagyonbiztosítással a vagyontárgyhoz fűződő
vagyoni érdek részesül védelemben. Biztosított az
74
a személy, akinek a vagyontárgyhoz fűződő vagyoni

érdekét biztosították. Ha a vagyonbiztosítási szerződés
több személyt jelöl meg biztosítottként, akkor annak
van jelentősége, hogy a biztosítási esemény
bekövetkezésekor ki szenvedett el kárként minősülő
vagyoni érdeksérelmet az adott vagyontárgy
vonatkozásában. Nemcsak a vagyontárgy tulajdonosa
lehet biztosított, hanem az is, akinek a vagyontárgyra –
valamely vagyoni jogviszony alapján – olyan joga áll
fenn, amely miatt annak elpusztulása vagy
értékcsökkenése esetén kárként minősülő vagyoni
érdeksérelmet szenvedne el. Önmagában az ottlakás
tényén alapuló, a lakóépület épségben maradásához
fűződő érdek azonban nem minősül biztosítási
érdeknek [1959. évi IV. tv. (régi Ptk.) 112. §, 548. §].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes egyik jogelődje mint szerződő fél és
biztosított (a továbbiakban: biztosított), valamint az
alperes mint biztosító 2012 augusztusában
vagyonbiztosítási szerződést (a továbbiakban:
biztosítási szerződés) kötöttek a biztosított
tulajdonában álló családi házra, továbbá az általános
háztartási ingóságokra. A biztosítási szerződésben
biztosítottak voltak a biztosított nevelőszülei, a
felperes további jogelődei is (a továbbiakban:
további biztosítottak).
[2] A
biztosítási
szerződés
részét
képező
ügyféltájékoztató szerint biztosított vagyontárgy a
lakóépület és az általános háztartási ingóság [B)],
biztosított veszély a tűz [C)]. Az ügyféltájékoztató
tartalmazta a biztosító szolgáltatásának mértékét
[H)], a biztosítás alanyait [J)], valamint a
kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettséget [L)].
Az ügyféltájékoztató szerint a biztosító a bejelentett
igény elbírálásához jogosult bekérni, beszerezni és
ellenőrizni ingósági kárnál a típus és eredetigazoló
okmányt (eredeti beszerzési számla, garancialevél),
valamint műszaki leírást és fotót, amennyiben ezek
rendelkezésre állnak [M)]. A biztosítási szerződés
szerint az abból eredő igények az esedékességtől
számított egy év alatt évülnek el.
[3] A biztosított lakóépület tetőterében 2012. november
17-én tűz keletkezett. Ennek során a tetőtér
megsemmisült, a földszinti rész károsodott, az
ingóságokban kár keletkezett. A lakóépületben ekkor
a további biztosítottak laktak, a biztosított korábban
elköltözött, és ingóságait is magával vitte.
[4] Az alperes 2013-ban 6 000 000 forintot fizetett meg
a biztosítottnak a kár egyezséggel történő végleges
rendezése céljából, de az erről szóló megállapodást a
biztosított nem írta alá.
[5] A további biztosítottak 2013. szeptember 17-én pert
indítottak a jelen per alperese mint I. rendű alperes
marasztalása, valamint a biztosított mint II. rendű

alperes tűrésre kötelezése iránt (a továbbiakban:
előzményi per). A bíróság 2014. január 16-án
jogerőre emelkedett végzésével az előzményi per
keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül elutasította.
A végzést és a keresetlevelet 2013. december 31-én
kézbesítették az alperesnek.
[6] A biztosított és a további biztosítottak 2014. március
18-án az alperessel szembeni követelésüket a
felperesre engedményezték.
[7] A felperes a jelen per keresetlevelét 2014. július 4-én
terjesztette elő. Az elsőfokú bíróság ítéletével a
felperes keresetét elévülés miatt elutasította, amit a
másodfokú bíróság helybenhagyott (a továbbiakban:
első jogerős ítélet). A Kúria végzésével az első
jogerős ítéletet az elsőfokú ítéletre is kiterjedően
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új
eljárásra és új határozat meghozatalára utasította (a
továbbiakban: a Kúria végzése). Indokolása szerint
az előzményi per keresetlevele az elévülést
megszakította, ezért a keresetet érdemben kell
vizsgálni.
A kereset és az alperes védekezése
[8] A felperes 13 316 948 forint biztosítási összeg
megfizetésére kérte kötelezni az alperest.
[9] Indokolása szerint a biztosítási esemény
bekövetkezett, ezért az alperes köteles teljesíteni a
biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatást.
A követelés a Kúria végzése alapján nem évült el.
[10] Az alperes kérte a kereset elutasítását.
[11] Indokolása szerint a követelés elévült. Az előzményi
perben a biztosított a II. rendű alperes volt, így az ő
követelése vonatkozásában a keresetlevél nem
szakította meg az elévülést. A biztosított 50%-os
közrehatására
hivatkozott
a
kármegelőzési
kötelezettség elmulasztása miatt. Kérte a kereset
elutasítását állítva, hogy a felek között egyezség jött
létre, az a teljes követelésre kiterjedt, az abban foglalt
összeget megfizette. A kereset összegszerűsége
körében vitatta a kárbejelentésben feltüntetett
ingóságok meglétét, valamint azok tulajdonjogát. A
meglévő és károsodott ingóságok értékét 1 643 000
forintban fogadta el.
Az első- és a másodfokú ítélet
[12] Az elsőfokú bíróság kötelezte az alperest 4 188 000
forint megfizetésére, ezt meghaladóan a keresetet
elutasította.
[13] Indokolása szerint minden biztosított csak a saját
vagyontárgya vonatkozásában érvényesíthet igényt.
Egyik biztosított sem jogosult a teljes biztosítási
összeg követelésére, ezért az elévülést minden
biztosított vonatkozásában külön vizsgálta. A Kúria
végzése alapján az előzményi per keresetlevele
szakította meg az elévülést. Ebben csak a további
biztosítottak érvényesítettek igényt, a biztosított a II.
rendű alperes volt, ezért az ő tulajdonában álló
lakóépülettel kapcsolatos igény elévült. A biztosított
által kötött egyezség nem terjedt ki a további
biztosítottakra, így annak létezését és érvényességét
irrelevánsnak ítélte. A bizonyítékok értékelése
alapján ugyanakkor rögzítette, hogy az egyezség
létrejött és érvényes, ezért a biztosított és az alperes
jogviszonya az egyezséggel és annak teljesítésével
teljeskörűen lezárult.
[14] A további biztosítottak ingóságaival kapcsolatos
igény körében nem látta bizonyítottnak a biztosítotti
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közrehatást. Az ingóságok bizonyítása a felperest
terhelte, aki azonban a bíróság felhívása ellenére sem
terjesztett elő tételes listát a felperesi jogelődök
vagyontárgyaira külön-külön. A lefolytatott
tanúbizonyítás
alapján
azonban
arra
a
következtetésre jutott, hogy a károsodott ingóságok a
további biztosítottak tulajdonában álltak. Ezek
értékének megállapítása érdekében szakértőt rendelt
ki. A szakvélemény szerint a tűz során az agresszív
anyagok mindenekelőtt a koromban jelennek meg,
amit a tűzoltás során használt tűzoltóvíz is tartalmaz,
így a tűzzel érintett épületben minden ingóság, így a
zárt szekrényekbe rakott textilneműk is károsodnak.
A szakértő véleménye alapján a csatolt
fényképfelvételeken nem azonosítható be olyan
további ingóság, amely szerepel a kárbejelentésen, de
azt az alperes vitatta. A szakvéleményben értékelt
ingóságok egy átlagos, közepes anyagiakkal
rendelkező háztartás összetevői lehetnek, ezeket
életszerűen minden háztartás tárolóhelyeken,
gardróbhelyiségben, szekrényekben tartja. Az
elsőfokú bíróság számla és egyéb okirati bizonyíték
nélkül,
a
biztosítottak
nyilatkozatai,
a
fényképfelvételek, a szakvélemény és az
életszerűség alapján is bizonyítottnak ítélte a
kárrendezési eljárás során készült ingósági
kárlistában szereplő ingóságok tulajdonjogát,
meglétét és a károsodás tényét. Az ingóságokban
bekövetkezett kár összegét a szakvéleménnyel
összhangban 4 598 000 forintban állapította meg. A
felperes keresetében az ingóságok után ugyanakkor
csak 4 188 000 forintos igényt érvényesített, így
ennek megfizetésére kötelezte az alperest.
[15] A felperes fellebbezése és az alperes csatlakozó
fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság az
elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta. Az
alperest terhelő marasztalás összegét 1 485 000
forintra leszállította, ezt meghaladóan a keresetet
elutasította, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét
helybenhagyta.
[16] Indokolása szerint az elsőfokú bíróság a tényállást
helyesen állapította meg. Az abból levont jogi
következtetéssel a kereset jogalapja körében
egyetértett, ugyanakkor a kereset összegszerűsége
vonatkozásában csak részben osztotta az elsőfokú
bíróság álláspontját.
[17] A biztosítási összeg követelhetősége körében – az
elsőfokú bírósággal megegyezően – arra a
következtetésre jutott, hogy minden biztosított csak a
saját vagyontárgya vonatkozásában érvényesíthet
igényt. Az ezzel ellentétes álláspont sértené a
vagyontárgy tulajdonosának rendelkezési jogát,
amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 112. §-a alapján a
tulajdonosi jogok egyik részjogosítványa. Ebben az
esetben a tulajdonosnak nem minősülő személy a
vagyontárgyra egyezséget köthetne vagy azzal
kapcsolatban jogról lemondhatna. Irrelevánsnak
ítélte a felperes által e körben hivatkozott régi Ptk.
548. §-át, valamint a 4/2013. polgári elvi
határozatban írtakat, mert a perbeli jogvitában elválik
egymástól a szerződő, a biztosított és a kifizetésre
jogosult személy fogalma. Maga a felperes is
elismerte, hogy a biztosítottak igénye nem
egyetemleges, mert mindhárom biztosítottal külön
engedményezési szerződést kötött. Mindezek alapján
az elévülést is külön kell vizsgálni. Mivel az
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előzményi perben csak a további biztosítottak
érvényesítettek igényt, ezért a biztosított követelése
elévült.
[18] A másodfokú bíróság álláspontja szerint az
ingóságok tulajdonjogával kapcsolatban az elsőfokú
bíróság okszerűen értékelte a bizonyítékokat. Azok a
további biztosítottak tulajdonában voltak, mert a tűz
időpontjában a biztosított már nem lakott az
ingatlanban.
[19] Az ingóságok megléte és károsodása körében a
bizonyítás a felperest terhelte, amelyről az elsőfokú
bíróság több alkalommal tájékoztatta a feleket. Az
ügyféltájékoztató M) fejezete szerint a biztosítottnak
az ingóság azonosíthatósága és értékelhetősége
érdekében típus- és eredetigazoló okmányt, műszaki
leírást vagy fotót kell csatolnia, amennyiben az
rendelkezésre áll. A felperes a felsorolt okiratokat
egyáltalán nem csatolta, kizárólag néhány fényképet
nyújtott be, egyéb bizonyítást nem ajánlott fel. A
felperes a vitatott ingóságokról még olyan régebbi
fényképfelvételeket sem csatolt, amelyekkel
igazolhatta volna azok meglétét. Az alperes
beadványában nyilatkozott arról, hogy a felperes
által csatolt ingólistából mely ingóságokat fogadja el
meglévőnek és károsodottnak, valamint megjelölte a
jogosnak tartott biztosítási összeget ingóságonkénti
bontásban. A szakvéleményből kiemelte, hogy a
fényképfelvételeken nem azonosítható be olyan
további ingóság, amelyet az alperes nem fogadott el.
Mindezek alapján a másodfokú bíróság nem a
felperes által megjelölt összes, hanem csak azon
ingóságok esetében találta megalapozottnak a
keresetet, amelyek meglétét és károsodását az alperes
elismerte. Az ingóságok használt forgalmi értékét
azonban nem az alperes beadványában megjelöltek,
hanem az e körben aggálytalannak ítélt
szakvélemény alapján állapította meg. A földszinti
bútorok károsodásával kapcsolatban kiemelte a
biztosított tanúvallomását, amely szerint a földszinti
ingóságokban nem keletkezett kár.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[20] A felperes felülvizsgálati kérelmében kérte a jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését, közbenső ítélet
meghozatalát, valamint az elsőfokú bíróság új
eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. A
felülvizsgálati kérelem szerint a jogerős ítélet sérti a
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
(a továbbiakban: régi Pp.) 206. § (1) bekezdését,
valamint a régi Ptk. 112. §-át és 548. §-át.
[24] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében kérte a
jogerős ítélet hatályában fenntartását.
A Kúria döntése és jogi indokai
[28] A régi Pp. 272. § (2) bekezdése és a régi Pp. 275. §
(2) bekezdése alapján a Kúria a jogerős határozatot a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt megsértett
jogszabályhely, az ott előadott jogszabálysértés,
valamint a kérelem jogi indokai által meghatározott
keretek között vizsgálhatja felül.
[31] A felperes felülvizsgálati kérelmében a teljes jogerős
ítélet hatályon kívül helyezését és közbenső ítélet
meghozatalát kérte. Felülvizsgálati kérelme –
tartalma szerint – ugyanakkor a jogerős ítéletet a
megítélt biztosítási összeg vonatkozásában nem
támadta, így arra a felülvizsgálat nem terjedt ki.
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[35] A felperes az anyagi jog megsértése körében arra
hivatkozott, hogy a további biztosítottak
életvitelszerűen a lakóépületben laktak, így érdekük
fűződött a vagyontárgy megóvásához, ezért
jogosultak a teljes biztosítási összegre.
[36] A régi Ptk. 112. §-ának az ügy érdemi elbírálása
szempontjából nincs jelentősége, mert a felvetett
jogkérdés nem a tulajdonost megillető rendelkezési
jog tartalmával, hanem a biztosítotti minőséggel van
összefüggésben. A régi Ptk. 548. §-a azt szabályozza,
hogy ki köthet vagyonbiztosítási szerződést, de
egyúttal behatárolja a biztosított személyét is. A
rendelkezés két fordulata két különböző esetkörre
vonatkozik. Az első esetben a szerződést az köti meg,
aki maga érdekelt a vagyontárgy megóvásában,
vagyis a szerződő fél maga a biztosított. A másik
esetben a szerződő fél tőle különböző – a
vagyontárgy megóvásában érdekelt – személy javára
köti meg a szerződést, vagyis a szerződő fél és a
biztosított személye eltér. A jelen ügyben mindkét
esetkör megvalósult: a biztosított szerződő fél volt,
aki egyúttal a további biztosítottak javára is
megkötötte a biztosítási szerződést. Ez ugyanakkor
nem tartalmazta, hogy melyik vagyontárgy
tekintetében ki a biztosított.
[37] A vagyonbiztosítás tartalma szerint kárbiztosítás: a
biztosítási esemény bekövetkezésével a biztosított
vagyonában kár keletkezik, és a biztosító emiatt
köteles a biztosítási összeget a biztosítottnak
megfizetni. A vagyonbiztosítás ezért a károkkal
szemben védi a biztosítottat. Ezzel a biztosítással a
vagyontárgyhoz fűződő vagyoni érdek részesül
védelemben az esetlegesen bekövetkező károsító,
gazdaságilag hátrányos események hatása ellen, ez a
biztosítási érdek. A vagyonbiztosítási szerződés
tárgya nem maga a vagyontárgy, hanem az a vagyoni
érdek, amely a biztosított részéről a vagyontárgy
irányában fennáll. Biztosított az a személy, akinek a
vagyontárgyhoz
fűződő
vagyoni
érdekét
biztosították. A vagyonbiztosítási szerződésben
biztosítottként megjelölt több személy esetén ezért
annak van jelentősége, hogy a biztosítási esemény
bekövetkezésekor ki szenvedett el kárként minősülő
vagyoni érdeksérelmet az adott vagyontárgy
vonatkozásában. A biztosított vagyona alatt nem
kizárólag a biztosított tulajdonában lévő
vagyontárgyat kell érteni. Nemcsak a vagyontárgy
tulajdonosa lehet érdekelt annak megóvásában,
hanem az is, akinek a vagyontárgyra – valamely
vagyoni jogviszony alapján – olyan joga áll fenn,
amely
miatt
annak
elpusztulása
vagy
értékcsökkenése esetén kárként minősülő vagyoni
érdeksérelmet szenvedne el (pl. a haszonélvező, a
bérlő stb.).
[38] A jelen ügyben a szerződést kötő biztosítottat
tulajdonjogánál fogva kár érte a lakóépületben
keletkezett tűz miatt. A további biztosítottakat
azonban a lakóépülettel kapcsolatban nem érte
kárként minősülő vagyoni érdeksérelem. A
lakóépület nem tartozott a további biztosítottak
vagyonába, a felperes sem állította, hogy azon olyan
joguk állt volna fenn, amely e vagyontárggyal
összefüggésben
megalapozná
biztosítotti
érdekeltségüket. A további biztosítottak ottlakása
miatt a lakóépület épségben maradásához fűződő
érdek nem minősül biztosítási érdeknek. A
lakóépületre vonatkozó biztosítási érdek hiányában a

[39]
[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

további biztosítottak nem jogosultak az ingatlanra
vonatkozó biztosítási szolgáltatásra.
A fenti indokok miatt a jogerős ítélet nem sérti a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt anyagi
jogszabályokat.
A felperes a régi Pp. 206. § (1) bekezdésének a
megsértését azzal az indokkal állította, hogy a
másodfokú bíróság az ingóságokkal kapcsolatban a
bizonyítékokat helytelenül értékelte.
A régi Pp. 206. § (1) bekezdése a tényállás bíróság
általi megállapítását és ennek körében a felek
előadásának és a bizonyítékoknak az értékelését
szabályozza. A Kúria – alperes által is hivatkozott –
következetes gyakorlata szerint a felülvizsgálati
eljárásban nincs helye felülmérlegelésnek, a
bizonyítékok
ismételt
egybevetésének
és
értékelésének, jogszabálysértést csak a bizonyítékok
okszerűtlen vagy a logika szabályaival ellentétes
mérlegelése alapozhat meg (BH1999. 44.). Nem ad
alapot a bizonyítékok felülmérlegelésére az, ha az
egyes bizonyítékokból eltérő következtetés is
levonható lett volna; az minősíthető okszerűtlen
következtetésnek, amikor a bizonyítékokból csak
egyfajta, a felülvizsgálattal támadott ítélettől eltérő
következtetésre
lehet
jutni
(Kúria
Pfv.I.21.474/2011/10., megjelent: BH2013. 119.).
A jogerős ítélet bizonyítékértékelése nem iratellenes,
nem okszerűtlen és nem tartalmaz logikai
ellentmondást. A másodfokú bíróság értékelte a
felperesi
jogelődök
nyilatkozatait,
a
fényképfelvételeket, a szakvéleményt és a
kárbejelentést. A felülvizsgálati kérelemben írtakkal
szemben a további biztosítottak tanúvallomása
szerint az ingósági listát ők állították össze, azt a
biztosított írta alá. Ez összhangban áll az azt
tartalmazó okirattal: e szerint a károsult tölti ki és írja
alá a károsodott tárgy leírását, ismertető jegyeit,
annak eredetét és a vásárlás évét, valamint a
beszerzési árat, míg a biztosító tölti ki és írja alá a
káridőponti új értéket, az avulás, a maradványérték
és a kártérítés/javítás összegét.
A biztosított tanúvallomása szerint a tűz után a
további biztosítottak benn maradtak az ingatlanban,
nem költöztek el, mert a földszinti rész továbbra is
lakható volt, bár a födém és a falak az oltás miatt
valamennyire átáztak, a földszinti ingóságokban nem
keletkezett kár. Ezzel szemben a további
biztosítottak tanúvallomása szerint pár napra
elköltöztek, mert a kormos tűzoltóvíz a földszintet
elárasztotta. A csatolt fényképfelvételek nem tüntetik
fel, hogy melyik fénykép készült a tetőtérben és a
földszinten. A műszaki szakértői vélemény és a
tűzvédelmi
szakértői
vélemény
fényképei
ugyanakkor megjelölik azok készítésének helyét.
Ezek a fényképek a biztosított tanúvallomásával
megegyezően azt támasztják alá, hogy a külön külső
bejárattal rendelkező tetőtéri lakás jelentősen sérült,
ugyanakkor a földszinten nem következett be olyan
károsodás, mint amelyet a további biztosítottak
tanúvallomásukban előadtak.
Az ingóságokra vonatkozó szakvélemény az
általános megállapítások között tüntette fel, hogy a
legtöbb
ún.
háztartási
tűzesetnél
milyen
jellegzetessége és következménye van a
koromképződésnek és a tűzoltóvíznek. A perbeli
esetben azonban a tűz a külön külső bejárattal
rendelkező emeleten volt, nem pedig a további
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biztosítottak által lakott földszinten, a két lakást
pedig belső lépcső nem kötötte össze.
[45] A felperesi jogelődök egybehangzóan úgy
nyilatkoztak, hogy a további biztosítottak a
földszinten laktak. A tetőtérben a további
biztosítottak fia lakott, de az ott lévő ingóságok
többsége is a további biztosítottak tulajdona volt. Az
egybehangzó nyilatkozatok alapján a további
biztosítottak ingóságainak jelentős része a
földszinten volt. Ennek ellenére a felperes az elismert
károkat meghaladóan állított ingóságok létére és
károsodására nem csatolt bizonyítékot, a további
biztosítottak által előadott földszinti károsodást az
egyéb bizonyítékok nem támasztották alá.
[46] A fentiek alapján a bizonyítékokból nem csak
egyfajta, a felülvizsgálattal támadott ítélettől eltérő
következtetésre lehet jutni, ezért nincs helye a
bizonyítékok felülmérlegelésének.
[47] Mindezekre figyelemmel a jogerős ítélet nem sérti a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályokat,
ezért azt a Kúria hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv. I. 20.097/2021/6.)
I. Annak megítéléséhez, hogy a térbeli megjelölés
75
kizárólag olyan formából áll-e, amely a célzott
műszaki hatás eléréséhez szükséges, nemcsak a

megjelölés grafikai ábrázolását lehet figyelembe venni,
hanem egyéb olyan információk is felhasználhatók,
mint az érintett vásárlóközönség általi észlelés és
ismeret, ezeknek az információknak azonban objektív
és megbízható forrásból kell származniuk.
II. Az áru formájából álló megjelölés nem kizárt a
védjegyoltalomból automatikusan amiatt, hogy az áru
formája formatervezési mintaoltalom alatt áll, vagy ha
azt kizárólag dísztárgy formája alkotja.
III. Az áru formájából álló megjelölés esetén annak
megítéléséhez, hogy a forma hordozza-e az áru
értékének lényegét, az érintett vásárlóközönségnek a
grafikailag ábrázolt árura vonatkozó észlelését vagy
ismereteit is figyelembe lehet venni, feltéve, ha objektív
és megbízható információkból lehet azt a
következtetést levonni, hogy a fogyasztóknak az adott
áru megvásárlására vonatkozó döntését igen nagy
mértékben ez a jellemző határozza meg [1997. évi XI.
tv. (Vt.) 2. § (2) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A kérelmező 2015. február 5-én térbeli megjelölés
védjegykénti lajstromozását kérte a 14. osztályba
sorolt „dísztárgyak”, a 21. osztályba tartozó üvegből
és kerámiából készült „dísztárgyak” és a 28.
osztályba sorolt „játékok” árukra.
[2] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a
továbbiakban:
SZTNH)
határozatával
a
védjegybejelentést elutasította a védjegyek és a
földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény (a továbbiakban: Vt.) 2. § (2) bekezdés b)
pontjának második és harmadik fordulata alapján. A
határozat indokolása szerint a lajstromozni kért
megjelölés olyan homogén testet ábrázol, amely két,
egymásra merőleges szimmetriasíkból, hét sima
lapból és e lapokat elválasztó élekből áll. Ez a formai
kialakítás a kérelmező „G…” nevű áruját ábrázolja,
amely egy olyan konvex, homogén anyagból készült
mono-monostatikus test, amelynek pontosan egy
stabil és pontosan egy instabil, azaz összesen két

egyensúlyi pontja van, és a test egyensúlyi pontba
való visszatérését maga a formai kialakítás biztosítja.
E termékről szóló internetes oldalakon, illetve a
terméknek adott nagy sajtónyilvánosságból a formai
kialakítás jellemzőit és funkcióját az átlagos
fogyasztók megismerték. Ezért e tudást figyelembe
lehetett venni az oltalomképesség megítélése során.
Ebből következően a lajstromozni kért megjelölés
egy olyan térbeli testet ábrázol, amely külső
kialakításának, illetve az alkalmazott homogén
anyagnak köszönhetően mindig visszatér az
egyensúlyi pontjába, a megjelölést alkotó test teljes
formai kialakítása azt a műszaki célt szolgálja, hogy
a test mindig talpra álljon.
[3] Az SZTNH a Vt. 2. § (2) bekezdés b) pontjának
második fordulata szerinti kizáró ok vizsgálata során
kifejtette, hogy a térbeli test teljes formai kialakítása
következtében funkcionálhat olyan játékként,
amelynek az a rendeltetése, hogy mindig a stabil
egyensúlyi pontjára billenjen vissza. A megjelölés
valamennyi eleme kizárólag ezen célzott műszaki
hatásnak alárendelten lett kialakítva, vagyis műszaki
funkciót valósít meg. Ezért a megjelölést a 28.
osztályban igényelt „játékok” árukra a tájékozottan
és észszerűen eljáró fogyasztó nem az áru
kereskedelmi származására való utalásként fogja fel,
hanem a „G…” nevű test által célzott műszaki hatás
eléréséhez szükséges formaként érzékeli. A térbeli
megjelölés lajstromozása korlátozná a versenytársak
választási lehetőségét a műszaki megoldás
alkalmazása tekintetében, amely elegendő a vizsgált
kizáró ok alkalmazásához. Az így biztosított
védjegyoltalom
indokolatlanul
széles
körű
monopóliumot is eredményezne, mert az
összetéveszthetőségig hasonló formájú testek
forgalomba hozatalát is akadályozná.
[4] Az SZTNH indokolása szerint a 14. és a 21.
osztályokba sorolt „dísztárgyak” áruk tekintetében a
lajstromozás akadályát a Vt. 2. § (2) bekezdés b)
pontjának harmadik fordulata képezi, amely szerint
kizárt a megjelölés a védjegyoltalomból, ha kizárólag
olyan formából áll, amely az áru értékének lényegét
hordozza. A megjelölés szerinti térbeli alakzat
figyelemfelkeltő kialakítású, feltűnő dizájnt testesít
meg, és ez az érintett áruk értékesítésének központi
eleme. A fogyasztók a dísztárgyakat elsősorban
különleges formai kialakításuk miatt vásárolják meg.
Elvileg nem zárható ki a térbeli kialakítású
dísztárgyakra a védjegyoltalom megszerzése,
azonban ha a formai megjelenést a feltűnő kialakítása
határozza meg, okkal merül fel, hogy az áru értéke
ebben a formai kialakításban rejlik.
A megváltoztatási kérelem
[5] A kérelmező megváltoztatási kérelmében az
elsőfokú bíróságtól az alkalmazott kizáró okok
értelmezése érdekében kérte az Európai Unió
Bírósága (a továbbiakban: EUB) megkeresését
előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése
érdekében. Érdemben a határozat hatályon kívül
helyezését és az SZTNH eljárás folytatására
utasítását kérte. A kérelmező álláspontja szerint az
SZTNH tévesen vizsgálta az oltalomképesség
feltételeit a „G…” áru tekintetében és vett
figyelembe olyan tulajdonságokat, amelyek a térbeli
megjelölés ábrázolásából nem láthatók. A kizáró ok
vizsgálata körében a lajstromozni kért forma és a
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funkcionalitás közötti tényleges oksági kapcsolat
fennállása, nem pedig a fogyasztók ezzel kapcsolatos
észlelése és következtetése vizsgálható.
[6] Az SZTNH figyelemmel arra, hogy a
megváltoztatási kérelem elvi jelentőségű jogkérdést
vetett fel, a Vt. 77. § (1) bekezdése alapján írásbeli
nyilatkozatot tett, amelyben a kérelmező előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti
kérelmét indokoltnak tartotta.
Az első- és a másodfokú végzés
[7] Az elsőfokú bíróság végzésével a megváltoztatási
kérelmet elutasította.
[8] Az elsőfokú bíróság az árujegyzék 28. osztályba
sorolt „játékok” áruk tekintetében a Vt. 2. § (2)
bekezdés b) pontjának második fordulata szerinti
kizáró ok vizsgálata során kifejtette, hogy a test
formáját az egyetlen nézetből való ábrázolás nem
tárja fel maradéktalanul. A bejelentéshez csatolt
különlenyomat alapján a megjelölés egy térbeli test
egyetlen nézetből mutatott, színek nélküli
fotórealisztikus ábrázolása. A térbeli megjelölés
körvonala püspöksüvegre emlékeztet, a felületét
három (esetleg négy), egymással élekben és
csúcsokban találkozó, mintázat és felirat nélküli lap
képezi. A megjelölés a „G…” áru formáját mutatja
egy nézőpontból. Az SZTNH azonban tévesen
azonosította a bejelentés tárgyát az ismert termék
formájával. A lenyomat szerinti test szélesebb körű
oltalmat jelent, amelybe speciális esetként
beletartozik a „G…” áru is. A megjelölést
ugyanakkor anyagszerkezete, a homogenitás nem
jellemzi, mert ez a jellemző grafikailag nincs
megjelenítve.
[9] Az elsőfokú bíróság a kérelmező előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló
kérelmében feltenni indítványozott kérdéseit
megválaszolva a következőket fejtette ki.
[10] A „játékok” áruk tekintetében a célzott műszaki hatás
vizsgálata során nem azt kell vizsgálni, hogy a
releváns fogyasztó miképpen észleli az áru formája
és a célzott műszaki hatás közötti kapcsolatot, hanem
azt, hogy az ilyen kapcsolat objektíve fennáll-e. Az
adott esetben az áru formájával célzott műszaki hatás
az egyetlen stabil pontba való visszaállás (talpra
állás). Erre tekintettel a műszaki hatás és a forma
kapcsolatának vizsgálata eredményét nem a
fogyasztók értékítéleteként, hanem műszaki tényként
kell rögzíteni. A lajstromozást kizáró ok abban az
esetben is alkalmazható, ha a kívánt műszaki hatás
más forma használatával is elérhető. Az
anyagszerkezeti jellemző, miután nincs grafikailag
ábrázolva, nem része a lajstromozni kért
megjelölésnek. A szóban forgó kizáró ok
alkalmazásának ugyanakkor nem feltétele, hogy a
szükségesnek minősített formának a célzott műszaki
hatás eléréséhez elegendőnek is kell lennie. A célzott
műszaki hatást az anyag és annak formája együttesen
biztosítja. Bármely áru anyaga megváltoztatható a
forma változatlanul hagyása mellett úgy, hogy a
célzott műszaki hatás már nem jöhet létre. Ezért
általában igaz, hogy az áru formája szükséges, de
nem elegendő feltétele a célzott műszaki hatás
elérésének,
ehhez
ugyanis
a
célszerű
anyagválasztásnak is teljesülnie kell. Ebből
következően, ha a szóban forgó kizáró ok
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alkalmazásához az áru anyagszerkezeti jellemzői
értékelhetők volnának, az kiüresítené a kizáró okot.
A „dísztárgyak” áruk tekintetében az elsőfokú
bíróság nem értett egyet az SZTNH azon
álláspontjával, amely szerint a tárgyi megjelölésben
szereplő formának az esztétikai jellemzői
kölcsönöznek jelentős értéket. Az elsőfokú bíróság
álláspontja szerint a „G…” áru értékét egyrészről az
a tény alapozza meg, hogy első azon gömbből
származtatott és kézzelfogható testek sorában,
amelyek egyszerre konvexek, homogének és monomonostatikusak; másrészről az áru értékét a
matematikához kapcsolódó tudományos kérdésekre
adott, empirikus alapokon álló válasz adja. A „G…”
áru jellegzetes és egyedi formája ezeket az értékeket
testesíti meg, függetlenül a forma esztétikai
megítélésétől. A fogyasztók az árut nem mint egy
szép, formatervezett tárgyat, hanem mint a kézzel
fogható matematikát keresik, ebből az okból akarják
dísztárgyként birtokolni.
A kérelmező fellebbezése alapján eljárt másodfokú
bíróság végzésével az elsőfokú bíróság végzését
helybenhagyta.
A másodfokú bíróság álláspontja szerint indokolatlan
volt az árujegyzékben szereplő termékek
tekintetében az oltalomképességet eltérő kizáró okok
szerint vizsgálni. A bejelentési kérelemhez mellékelt
különlenyomatból megállapítható, hogy az igényelt
oltalom egy térbeli megjelölésre vonatkozik. Az ábra
a testet egy nézetből mutatja, ebből a szögből három,
esetleg négy, egymáshoz élekkel és csúcsokkal
kapcsolódó, sima felületű, lapokkal határolt formájú
tárgy vehető ki. Az ábrázolási mód nem ad
semmilyen információt arról, hogy a test képen nem
látható részei hogyan vannak kialakítva, és azt sem
lehet egyértelműen megállapítani, hogy a térbeli
alakzat szimmetrikus vagy aszimmetrikus. Ilyen
helyzetben a kérelmező „G…” néven ismertté vált
áruját nem lehet a megjelöléssel megfeleltetni, és
nem lehet figyelembe venni a talpra állás jellemzőjét
sem. Az egyensúlyi helyzetbe kerülés képességével
egyébként is csak matematikai számítás és
kísérletezés
után
kifejlesztett
homogén
anyagszerkezetű test rendelkezik, az anyagszerkezet
azonban a lenyomaton grafikailag nincs
megjelenítve.
A tárgyi megjelölés ábrázolási módja semmilyen
formában nem utal arra, hogy a testhez valamilyen
funkcionális tulajdonságot lehetne hozzárendelni, és
ilyenre az árujegyzék áruiból sem lehet
következtetni. A kérelmező az árujegyzéket a 28.
osztályba tartozó „játékok” áruk tekintetében nem
szűkítette, így nem tudható, hogy az adott formának
milyen funkciónak kell megfelelnie. Az adott esetben
sem a lenyomat, sem az árujegyzék nem közöl
információt arról, hogy a lajstromozni kért formájú
játékkal milyen módon lehet játszani, azt hogyan
lehet játék céljára használni. Az árujegyzék 14. és 21.
osztályba tartozó „dísztárgyak” áruk esetében
ugyanakkor fogalmilag kizárt a célzott műszaki
hatás, mert ezek a termékek csupán a környezet
szépítését szolgálják, használhatóságuk ebben ki is
merül.
A másodfokú bíróság megítélése szerint, mindezek
alapján az oltalomképesség feltételeit a teljes
árujegyzékre vetítve, egységesen azon kizáró ok
tekintetében kell vizsgálni, miszerint az olyan
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megjelölés kizárt a védjegyoltalomból, amely
kizárólag olyan formából áll, amely az áru értékének
a lényegét hordozza. Miután a lenyomatban
megjelenített térbeli testhez semmilyen rejtett
műszaki tulajdonság nem társítható és azzal a „G…”
nevű termék nem azonosítható, ezért annak
tudománytörténeti jelentősége sem értékelhető. Az
áru értékét a háromdimenziós test szokatlanul
letisztult, nyugalmat árasztó, különleges formai
kialakítása biztosítja. Így megállapítható, hogy a
forma hordozza az áru értékének a lényegét, ezért a
térbeli
megjelölés
nem
részesülhet
védjegyoltalomban. Az egyéni jellegre tekintettel, a
külső megjelenésre megszerzett formatervezési
mintaoltalom által biztosított kizárólagosság nem
menthető át más oltalmi formába. A kizáró ok
közérdeket szolgáló célja azzal valósul meg, ha a
tipikusan más oltalmi formába tartozó jellemzőkkel
rendelkező
megjelölés
nem
részesül
védjegyoltalomban.
A felülvizsgálati kérelem
[16] A kérelmező a jogerős végzés ellen benyújtott
felülvizsgálati kérelmében a jogerős végzés hatályon
kívül helyezését és tartalmilag az SZTNH új eljárásra
utasítását kérte, változatlanul indítványozta
az EUB előzetes döntéshozatali eljárásának
kezdeményezését.
Az
Európai
Unió
Bírósága
előzetes
döntéshozatali eljárásának kezdeményezése
[17] Az eljárás során az SZTNH, az eljárt bíróságok és a
kérelmező eltérő álláspontot foglaltak el abban a
kérdésben, hogy a kizáró ok alkalmazása során
kizárólag a megjelölés grafikai ábrázolását lehet-e
figyelembe venni, vagy a grafikai ábrázolásban
megjelenő forma és a célzott műszaki hatás, valamint
az áru értékének lényege vizsgálatához értékelhetők
a vásárlók észlelései és ismeretei is a formát
megtestesítő „G…” árura vonatkozóan. E tekintetben
a hivatkozott uniós joggyakorlat sem adott
egyértelmű iránymutatást a szóban forgó kizáró ok
adott esetben történő alkalmazásához. Ezért a Kúria
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
(a továbbiakban: régi Pp.) 155/A. § (1) bekezdése
alapján kezdeményezte az EUB előzetes
döntéshozatali eljárását a védjegyekre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, az
Európai Parlament és a Tanács 2008. október 22-i
2008/95/EK Irányelve (a továbbiakban: Irányelv) 3.
cikk (1) bekezdés e) pontjának értelmezése körében
a következő kérdések megválaszolása érdekében:
1) Az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontjának
második francia bekezdését úgy kell-e értelmezni,
hogy kizárólag valamely áru formájából álló
megjelölés esetén
a) kizárólag a lajstromban szereplő grafikai ábrázolás
alapján vizsgálható, hogy a forma a célzott műszaki
hatás eléréséhez szükséges, vagy
b) figyelembe vehetők a releváns fogyasztók
észlelései is?
Vagyis figyelembe vehető-e, hogy a releváns
fogyasztók számára ismert: az oltalmazni kért forma
a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges.
2) Az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontjának
harmadik francia bekezdését úgy kell-e értelmezni,
hogy a kizáró ok alkalmazható az olyan, kizárólag az
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áru formájából álló megjelölésre, amelynek esetében
a vásárlónak a grafikailag ábrázolt áruval kapcsolatos
észlelései vagy ismeretei figyelembe vételével
állapítható meg, hogy a forma az árunak jelentős
értéket kölcsönöz?
3) Az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontjának
harmadik francia bekezdését úgy kell-e értelmezni,
hogy a kizáró ok alkalmazható az olyan
megjelölésre, amely kizárólag olyan formából áll,
a) amely egyéni jellege alapján formatervezési
mintaoltalom alatt áll, vagy
b) amelynek egyedül az esztétikai megjelenése
kölcsönöz bármiféle értéket az árunak?
[18] Az EUB a 2020. április 23-án kihirdetett, C-237/19.
számú ítéletében a következők szerint válaszolta meg
az Irányelv értelmezése tárgyában feltett kérdéseket.
1) Az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontjának ii.
alpontját úgy kell értelmezni, hogy annak a
megállapításához, hogy valamely megjelölés
kizárólag az árunak a célzott műszaki hatás
eléréséhez szükséges formájából áll-e, nem csak a
megjelölés grafikai ábrázolását lehet figyelembe
venni. A grafikai ábrázoláson kívül egyéb olyan
információk is felhasználhatók a szóban forgó
megjelölés
alapvető
jellemzőinek
meghatározásához, mint például az érintett
vásárlóközönség általi észlelés. Ezzel szemben, noha
a megjelölés grafikai ábrázolásából nem következő
információkat is figyelembe lehet venni annak
megállapításához, hogy ezek a jellemzők a szóban
forgó áru valamelyik műszaki funkciójának
felelnek-e meg, ezeknek az információknak objektív
és megbízható forrásból kell származniuk, és nem
terjedhetnek ki az érintett vásárlóközönség általi
észlelésre.
2) Az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontjának iii.
alpontját úgy kell értelmezni, hogy az érintett
vásárlóközönségnek a kizárólag az áru formájából
álló megjelöléssel, grafikailag ábrázolt árura
vonatkozó észlelését vagy ismereteit figyelembe
lehet venni e forma valamely alapvető jellemzőjének
megállapításakor. Az e rendelkezésben foglalt kizáró
ok akkor alkalmazható, ha objektív és megbízható
információkból azt a következtetést lehet levonni,
hogy a fogyasztóknak a szóban forgó áru
megvásárlására vonatkozó döntését igen nagy
mértékben ez a jellemző határozza meg.
3) Az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontjának iii.
alpontját úgy kell értelmezni, hogy az e
rendelkezésben foglalt kizáró okot nem kell minden
esetben automatikusan alkalmazni a kizárólag az áru
formájából
álló
megjelölésre,
ha
az
formatervezésiminta-oltalom alatt áll, vagy ha azt
kizárólag egy dísztárgy formája alkotja.
A kérelmező észrevétele az EUB C-237/19.
számú ítélete alapján
[19] A kérelmező álláspontja szerint az SZTNH és az
eljárt bíróságok szubjektív vélemények, spekulatív
feltételezések és nem az EUB ítéletében megkívánt
objektív és megbízható forrásokból származó
bizonyítékok alapján hozták meg a döntésüket. E
követelményből az következik, hogy a műszaki hatás
kapcsán a bíróságoknak és a hatóságnak
bizonyítékokkal alátámasztott tényeken nyugvó
műszaki
elemzést
kell
végezniük
annak
megállapításához, hogy a megjelölés lényegi
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jellemzői az áru funkcióját valósítják-e meg. A
vásárlók – eljárás során figyelembe vett – ismerete,
miszerint a forma szükséges a talpra állás, mint
műszaki hatás eléréséhez, téves, miután a „G…”
esetében a tudományos áttörés az egynél több instabil
egyensúlyi pont kiküszöbölése volt, a talpra állás
nem célzott műszaki hatás, hanem csupán egy
„mellékhatás”.
[20] Az EUB ítélete értelmében a kizáró ok, mely szerint
a forma az árunak jelentős értéket kölcsönöz, nem
alkalmazható, ha az áru értéke a formán kívüli
tényezőkben rejlik, például az áru műszaki
jellemzőiben,
ismertségében,
megalkotása
történetében, az elkészítésének módjában, a
felhasznált anyagokban, illetve alkotójának
kilétében. Az SZTNH és az eljárt bíróságok
szubjektív szempontok és nem bizonyítékokon
alapuló értékelés alapján állapították meg – eltérő
indokkal –, hogy az adott forma az árunak jelentős
értéket kölcsönöz. Ezzel szemben a „G…”
legjelentősebb értéke a megalkotásának története és
az alkotóinak kiléte. Ezek a tényezők, mint formán
kívüli tényezők azok, amelyek nagy mértékben
befolyásolják a fogyasztói döntéseket, ekként pedig
nem alapozzák meg a kizáró ok alkalmazását.
[21] A másodfokú bíróság tévesen állapította meg, hogy a
tipikusan más oltalmi formába tartozó megjelölés
nem részesülhet védjegyoltalomban, amelyet az
EUB ítélete is alátámaszt.
A Kúria döntése és jogi indokai
[22] A felülvizsgálati kérelem nem alapos az alábbiak
szerint.
[23] A Vt. 1. § (1) bekezdése értelmében
védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag
ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy
valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen
mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. A (2) bekezdés
d) pontja szerint védjegyoltalomban részesülő
megjelölés lehet különösen sík- vagy térbeli alakzat,
beleértve az áru vagy a csomagolás formáját.
A Vt. 2. § (1) bekezdése alapján a megjelölés nem
részesülhet védjegyoltalomban, ha nem felel meg az
1. §-ban meghatározott követelményeknek.
A (2) bekezdés b) pontja szerint ki van zárva a
védjegyoltalomból a megjelölés, ha kizárólag olyan
formából áll,
amely az áru jellegéből következik, vagy
amely a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges,
illetve
amely az áru értékének a lényegét hordozza.
[A Vt. 2. § (2) bekezdés b) pontja tartalmilag
megegyezik az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e)
pontjának i–iii. alpontjaival.]
[24] A tárgyi védjegybejelentés a „G…” árut ábrázoló
térbeli megjelölésre vonatkozik, amelyről ismert,
hogy egy olyan konvex, homogén anyagból készült
mono-monostatikus test, amelynek egy stabil és egy
instabil, azaz összesen két egyensúlyi pontja van, és
a teljes formai kialakítás azt a műszaki célt szolgálja,
hogy a test mindig a stabil súlypontba álljon vissza.
Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a
bejelentés mellékleteként csatolt különlenyomat
alapján, amely a lajstromozni kért megjelölés
fotórealisztikus ábrázolása, a „G…” áru ismertetett
tulajdonsága (talpra állás) és anyagszerkezeti
jellemzője (homogenitás) nem állapítható meg. Ezért
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ahhoz, hogy az alkalmazott kizáró ok szerint a forma
és a célzott műszaki hatás, illetve a forma és az áru
értékének lényege közötti kapcsolat vizsgálható
legyen, nem nélkülözhetők a releváns fogyasztók
„G…” áruval kapcsolatos ismeretei.
A bejelentett megjelölés árujegyzékének 28.
osztályba sorolt „játékok” árui vonatkozásában az
SZTNH és az elsőfokú bíróság ellentétes álláspontot
foglaltak el abban a kérdésben, hogy az adott forma
funkcionális jellemzőinek vizsgálata során a
fogyasztók észlelése figyelembe vehető-e, azaz
értékelhető-e az, hogy a releváns fogyasztók számára
ismert: az oltalmazni kért forma a célzott műszaki
hatás eléréséhez szükséges.
Az EUB a Vt. 2. § (2) bekezdés b) pontja második
fordulatának tartalmilag megfelelő Irányelv 3. cikk
(1) bekezdés e) pontja ii. alpontjának értelmezése
körében úgy foglalt állást, hogy a grafikai
ábrázoláson kívül egyéb olyan információk is
felhasználhatók a szóban forgó megjelölés alapvető
jellemzőinek meghatározásához, mint például az
érintett vásárlóközönség általi észlelés, azonban
ezeknek a megjelölés grafikai ábrázolásából nem
következő információknak objektív és megbízható
forrásból kell származniuk, és nem terjedhetnek ki az
érintett vásárlóközönség általi észlelésre.
Az adott esetben tehát annak megállapításához, hogy
a lajstromozni kért megjelölés kizárólag a célzott
műszaki hatás eléréséhez szükséges formából áll-e,
az EUB válaszának tükrében azt kellett megítélni,
hogy a vásárlók szubjektív észlelésén, eshetőleges
ismeretein vagy objektív, megbízható információn
alapul-e az az ismeret, hogy a megjelölés szerinti
térbeli test a formai és anyagszerkezeti tulajdonságai
miatt mindig egyensúlyi helyzetbe (talpra) áll.
A kérelmező értelmezésével szemben, az EUB
ítéletéből nem következik az, hogy a műszaki hatás
vizsgálata során a bíróságoknak és a hatóságnak
bizonyítékokkal alátámasztott tényeken nyugvó
„műszaki elemzést” kell végezniük annak
megállapításához, hogy a megjelölés lényegi
jellemzői az áru funkcióját valósítják-e meg. Az ítélet
kérelmező által hivatkozott 35–37. pontjaiban
csupán
a
szövegkörnyezetből
kiragadott
megállapításként szerepel az, hogy a kizáró ok
vizsgálata során figyelembe vehető „információknak
objektív és megbízható forrásból kell származniuk,
és nem terjedhetnek ki az érintett vásárlóközönség
általi észlelésre”.
Az EUB ugyanis tartalmilag azt fejtette ki, hogy a
célzott műszaki hatás vizsgálata során csupán a
vásárló észlelésére nem alapozható megállapítás,
mert az érintett vásárlóközönség nem feltétlenül
rendelkezik ahhoz szükséges szakértelemmel, hogy
az áru műszaki funkcióit pontosan meg tudja
határozni, ennélfogva az ilyen, szükségszerűen
szubjektív elemeket tartalmazó értékelés nem
egyeztethető össze a kizáró okkal elérni kívánt céllal.
Az érintett áru műszaki funkciói meghatározásának
objektív és megbízható információkon kell alapulnia,
ilyen objektív és megbízható információ lehet az
árunak a védjegybejelentéskor esetleg benyújtott
leírása, az áruval kapcsolatban korábban biztosított
szellemi tulajdonjogokra vonatkozó adatok, az áru
funkcióira vonatkozó közvélemény-kutatások és
szakértői vélemények, vagy bármely más releváns
dokumentum, például tudományos publikációk,
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katalógusok és internetes oldalak, amelyek az áru
műszaki funkcióját ismertetik. Az EUB – tartalmilag
– tehát egyértelműen úgy foglalt állást, hogy a
grafikai ábrázoláson kívül egyéb olyan információk
is felhasználhatók a megjelölés alapvető
jellemzőinek meghatározásához, mint például az
érintett vásárlóközönség általi észlelés, a vásárlók
észlelésének/ismereteinek azonban objektív és
megbízható forrásból kell származniuk.
[30] A kérelmező az SZTNH előtti eljárásban táblázatba
foglalva csatolta a „G…” felfedezésének 2006–2007.
években történt széles körű sajtómegjelenését, amely
igazolja, hogy a felfedezés és annak kézzel fogható,
tárgyiasult valósága a hazai és külföldi média kiemelt
figyelmébe került. Minderre tekintettel a Kúria
nemcsak a kérelmező által igazoltan, hanem
nyilvános elérhetőségénél fogva a régi Pp. 163. § (3)
bekezdése alapján a köztudomás szerint is
megállapíthatónak tartotta, hogy a megjelölés
szerinti térbeli test esetében a forma és a funkció
közötti kapcsolat ismerete objektív megbízható
forrásból származik.
[31] A fent kifejtettekre figyelemmel a Kúria az SZTNH
álláspontjával értett egyet, amely célzottan a
fogyasztók számára hozzáférhetővé tett internetes
forrásokból származó információk figyelembe
vételével megállapította: a megjelölést alkotó test
formai kialakítása azt a műszaki célt szolgálja, hogy
a test mindig talpra álljon, azaz a megjelölés
kizárólag olyan formából áll, amely a célzott műszaki
hatás eléréséhez szükséges. Az SZTNH a
vásárlóközönség
széles
köre
számára
is
rendelkezésre álló adatokból vonta le azt a
következtetést, hogy a teljes test formai kialakítása a
célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges.
Megállapítását a fent ismertetettek szerint az eljárás
adatai alátámasztják. Az adott esetben figyelembe
vett
vásárlói
információk
–
az
EUB
megállapításainak is megfelelő – olyan objektív és
megbízható forrásokon alapulnak, amelyek az EUB
által támasztott kritériumoknak megfelelnek és a
kizáró ok alkalmazását megalapozzák. Ezért
önmagában az, hogy az SZTNH a kizáró ok
vizsgálata során figyelembe vett vásárlói
információk – EUB ítéletében meghatározott
kritériumoknak egyébként megfelelő – forrását nem
az „objektív és megbízható” kifejezésekkel nevesítve
jelölte meg, a döntés érdemét nem befolyásolja, így
ez a körülmény a jogerős végzés hatályon kívül
helyezését és az eljárás megismétlését nem
indokolja.
[32] Az eljárás adatai alapján megállapítható tehát: a 28.
osztályba sorolt „játékok” áruk vonatkozásában a
célzott műszaki hatás, a test egyensúlyi pontba való
visszaállása lehetővé teszi, hogy a megjelölés szerinti
térbeli test játékként funkcionáljon, ilyen módon
alkalmas a vásárlói döntés befolyásolására. Eltérő
indokok alapján, érdemben azonban az elsőfokú
bíróság is helyesen jutott arra a következtetésre, hogy
a „G…” test mint játék, minden alapvető
funkcionális jellemzője az elérni kívánt műszaki
hatásnak alárendelten került kialakításra, ezért a
megjelölés kizárt az oltalomból. A kérelmezőnek a
felülvizsgálati eljárásban az EUB előzetes
döntéshozatali eljárásban hozott ítéletének közlését
követően előterjesztett észrevételében tett új
hivatkozását, miszerint a célzott műszaki hatás – az
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eddigi érvelésével szemben – nem a test talpra állása,
hanem az egynél több instabil pont kiküszöbölése, az
SZTNH és az eljárt bíróságok nem vizsgálták, ezért
azt, hogy ezen érvelésre tekintettel a jogerős végzés
jogszabályt sért, megállapítani nem lehet. Ettől
függetlenül a kérelmező által tudományos
áttörésként értékelt egynél több instabil pont
kiküszöbölése mint célzott műszaki hatás sem
változtat azon a tényen, hogy a tárgyi megjelölés
szerinti test teljes formai kialakítása azt a műszaki
célt (is) szolgálja, hogy a test mindig az egyensúlyi
pontjába álljon vissza.
A lajstromozni kért megjelölés árujegyzékének 14.
és 21. osztályba sorolt „dísztárgyak” árui esetében az
adott kizáró ok alkalmazása szempontjából azt kellett
megítélni, hogy a megjelölés szerinti forma az áru
értékének lényegét hordozza-e.
A Vt. 2. § (2) bekezdés b) pontja harmadik
fordulatának tartalmilag megfelelő Irányelv 3. cikk
(1) bekezdés e) pontja iii. alpontjának értelmezése
körében az EUB a 3. számú kérdésre adott
válaszában egyértelműen állást foglalt abban a
kérdésben, hogy az áru formájából álló megjelölés
nem kizárt a védjegyoltalomból automatikusan
amiatt, hogy az áru formája formatervezési
mintaoltalom alatt áll, vagy ha azt kizárólag dísztárgy
formája alkotja. A művészi vagy díszítő értékkel
rendelkező áru formájából álló megjelölés esetében
ugyanakkor vizsgálhatónak tartotta azt, hogy
objektív és megbízható információkból lehet-e olyan
következtetést levonni, hogy a fogyasztóknak az
árura vonatkozó döntését igen nagy mértékben ennek
a formának egy vagy több jellemzője határozza meg.
Az SZTNH és a másodfokú bíróság a „dísztárgyak”
áruk esetében a megjelölés szerinti térbeli test
feltűnő, letisztult, kifinomult formai kialakítására
tekintettel találták alkalmazhatónak a szóban forgó
kizáró okot, figyelemmel arra is, hogy az áru
értékének lényegét egy formatervezési mintaoltalom
alatt álló dizájn hordozza. A Kúria megítélése szerint
azonban egyéb szempontok vizsgálata nélkül ez az
álláspont lényegében a formatervezési mintaoltalom
alatt álló külső megjelenést, illetve a dísztárgy
formáját automatikusan zárja ki a védjegyoltalom
megszerzésének lehetőségéből, amely nem áll
összhangban az EUB gyakorlatával.
A Kúria a „dísztárgyak” áruk esetében az EUB 2.
számú kérdésre adott válaszát tartja irányadónak a
szóban forgó kizáró ok vizsgálatához. Eszerint az áru
formájából álló megjelölés esetén a forma valamely
alapvető jellemzőjének megállapításakor az érintett
vásárlóközönségnek a grafikailag ábrázolt árura
vonatkozó észlelését vagy ismereteit figyelembe
lehet venni, feltéve, ha objektív és megbízható
információkból lehet azt a következtetést levonni,
hogy a fogyasztóknak az adott áru megvásárlására
vonatkozó döntését igen nagy mértékben ez a
jellemző határozza meg.
Az eljárás során nem volt vitás, hogy a bejelentett
térbeli megjelölés a „G…” árut grafikailag ábrázoló
tárgyra vonatkozik, amelynek alapvető jellemzője,
hogy billegő állapotból mindig az egyensúlyi pontba
áll vissza.
A kérelmező a felülvizsgálati kérelmében és az
eljárás során mindvégig azzal érvelt, hogy a
„dísztárgyak” áruk tekintetében a „G…” áru
értékének lényegét az a matematikai felfedezés
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hordozza, amelynek a kézzel fogható szimbólumává
vált. A kérelmező a felülvizsgálati eljárásban az EUB
előzetes döntéshozatali eljárásában hozott ítéletének
közlését követően előterjesztett észrevételében –
korábbi álláspontjának ellentmondva – már azzal
érvelt, hogy a „G…” áru legjelentősebb értéke a saját
története, valamint alkotóinak kiléte, és ezek az áru
formájához nem kapcsolódó tényezők határozzák
meg az áru megvásárlására vonatkozó fogyasztói
döntést, amely az EUB ítéletének tükrében a kizáró
ok alkalmazását nem teszi lehetővé.
[40] Az EUB a szóban forgó kizáró ok alkalmazásához
szükségesnek tartotta annak megállapíthatóságát,
hogy a fogyasztóknak az áru megvásárlására
vonatkozó döntését igen nagy mértékben a
megjelölést kizárólagosan alkotó forma egy vagy
több jellemzője határozza meg, az áru formájához
nem kapcsolódó jellemzőket, mint például az áru
műszaki jellemzőit vagy ismertségét, ezzel szemben
nem tartotta relevánsnak. Hangsúlyozta ugyanakkor
azt is, hogy bár az átlagos fogyasztó feltételezett
észlelése önmagában ugyan nem döntő tényező a
kizáró ok alkalmazásához, mégis hasznos értékelési
szempont lehet a megjelölés „alapvető jellemzőinek”
meghatározása során. Ebből következően – az EUB
álláspontja szerint – a szóban forgó kizáró ok az
alapügyben szereplő tényállás mellett megengedi,
hogy az illetékes hatóság a megjelölésnek az érintett
vásárlóközönség általi észlelésére és ismereteire
tekintettel megállapítsa, hogy a megjelölést
kizárólagosan alkotó forma egy matematikai
felfedezés kézzel fogható szimbólumából áll, és
mivel az illetékes hatóság úgy ítélte meg, hogy ez a
körülmény az adott formát különlegessé és feltűnővé
teszi, juthatott arra a következtetésre, hogy – a 44.
pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlat értelmében
vett – alapvető jellemzőről van szó, és meg kell
vizsgálni, hogy a megjelölést kizárólagosan alkotó
forma e körülmény folytán az árunak jelentős értéket
kölcsönöz-e.
[41] Az SZTNH és a másodfokú bíróság az áru értékének
lényegét a formatervezett külső kialakításban
ragadták meg. A Kúria az elsőfokú bíróság
indokaival értett egyet – amellyel az eljárás korábbi
szakaszában tartalmilag egyezően érvelt a kérelmező
is –, mely szerint a „G…” árut a fogyasztók egy
elméleti jellegű tudományhoz, a matematikához
kapcsolódó kérdésre adott válasz tárgyban
megtestesült
formájaként
tartják
számon,
tudománytörténeti értéke miatt akarják megvásárolni
és birtokolni. A fent ismertetett kiterjedt hazai és
nemzetközi sajtónyilvánosságra, a nyilvánosan
hozzáférhető ismeretekre mint objektív, megbízható
információra tekintettel pedig okkal vonható le az a
következtetés, hogy a vásárlóknak a „G…” áru
megvásárlására vonatkozó döntését igen nagy
mértékben ez az alapvető jellemző: a forma
tudománytörténeti és szimbolikus értéke határozza
meg. Ezért eltérő indokaitól függetlenül, érdemben
jogszabálysértés nélkül állapította meg a jogerős
végzés, hogy a „dísztárgyak” áruk vonatkozásában a
megjelölés kizárólag olyan formából áll, amely az
áru értékének lényegét hordozza, így nem részesülhet
védjegyoltalomban.
[42] A kifejtettekből következően a Kúria a következőket
hangsúlyozza. A védjegyoltalom alapvető funkciója
a versenytársak azonos vagy hasonló áruinak, illetve
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szolgáltatásainak megkülönböztetése, az áru
valamely gyártótól való származására, eredetére való
utalás biztosítása. A tárgyi térbeli megjelölés egy
matematikai felfedezés három dimenzióban
megalkotott formájából áll, lényege és értéke a
szellemi alkotásban testesül meg, amelynek
védelmére
az
áruk
egymástól
való
megkülönböztetésére szolgáló oltalmi forma nem
alkalmas.
[43] Minderre tekintettel a Kúria megállapította, hogy a
jogerős végzés érdemben jogszabálysértés nélkül
utasította el az SZTNH védjegybejelentést elutasító
határozata ellen benyújtott megváltoztatási kérelmet,
ezért a jogerős végzést hatályában fenntartotta.
(Kúria Pfv. IV. 21.140/2020/8.)
A kölcsönszerződés DH2 törvény alapján
76
érvénytelennek minősülő kikötése alapján az
adósnak nem keletkezhet fizetési kötelezettsége, a

törlesztőrészletek
érvénytelen
szerződéses
rendelkezésen alapuló részének nemteljesítésével nem
eshet késedelembe. Ha az érvényesen kikötött
szolgáltatás vonatkozásában a teljesítéskor nem állt
fenn késedelem, a többletszolgáltatást idő előtti
teljesítésként kell figyelembe venni és a következő
törlesztőrészletre elszámolni. A kölcsönszerződés
fizetési
késedelemre
alapított
felmondása
jogszerűségének
vizsgálata
során
mindezekre
tekintettel
a
felmondást
megelőzően
a
törlesztőrészleteknek az érvénytelen kikötésen alapuló
hányadára teljesített befizetéseket is értékelni kell az
adós javára. Ha az így elszámolt többletszolgáltatás
meghaladja a felmondáskor kimutatott hátralékot, az
adós szerződésszegésére alapított felmondás nem tette
esedékessé a felmondott szerződésben foglalt teljes
tartozást, így nem teremtette meg e tartozás közvetlen
végrehajtásának lehetőségét [1996. évi CXII. tv. 213. §
(1) bek. a) és e) pont, 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 525. § (1)
bek. e) pont, 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 23/C. § (2) bek.,
1952. évi III. tv. (régi Pp.) 369. § (1) bek. a) pont, 2014.
évi XL. tv. (DH2 tv.), 4/2021. PJE határozat].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperesek 2007. július 10. napján közjegyzői
okiratba foglalt deviza alapú kölcsönszerződést
kötöttek a II–III. rendű alperesekkel. A szerződés
alapján a II–III. rendű alperesek – osztatlan
szolgáltatásként – svájci frank (a továbbiakban:
CHF) pénznemben nyilvántartott kölcsön nyújtására
vállaltak kötelezettséget, a felperesek pedig
tudomásul vették, hogy a kölcsön, a kamat és a
költségek a folyósítást követően CHF-ben kerülnek
megállapításra. A szerződő felek a kölcsön összegét
12 000 000 forintban határozták meg azzal, hogy a
kölcsön összegének devizában való megállapítása a
folyósítás napján érvényes, a II. rendű alperes által
alkalmazott deviza vételi árfolyamon történik,
amelyről a hitelezők a folyósítási értesítő
megküldésével tájékoztatják a felpereseket. A
szerződés szerint a kölcsön ügyleti kamata a
szerződés aláírásakor 5,2%, a kezelési költsége
2,04%, a futamidő – egyenletes törlesztés mellett –
240 hónap, a minden hónap 4. napjáig esedékes
törlesztőrészletek induló összege pedig 678,11 CHF
volt azzal, hogy az egyes törlesztőrészletek forint
összegét a II. rendű alperes az általa alkalmazott, az
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esedékesség napját megelőző napon érvényes deviza
eladási árfolyam alapján határozza meg. A
felpereseket terhelő árfolyamkockázatról a szerződés
V.4. pontja, valamint a felperesek által a
kölcsönkérelem benyújtásakor, 2007. június 27-én
aláírt kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmazott
tájékoztatást.
A II–III. rendű alperesek a 2007. július 18-án
kiállított folyósítási értesítő szerint 147,5 Ft/CHF
árfolyamon 81 273,28 CHF-nek megfelelő összegű
kölcsönt folyósítottak a felpereseknek.
A III. rendű alperes 2013. május 13-án felmondta a
kölcsönszerződést arra hivatkozással, hogy a
felperesek nem tettek eleget szerződésszerűen a
fizetési kötelezettségüknek.
A II–III. rendű alperesek 2013. szeptember 6-án az I.
rendű alperesre engedményezték a felperesekkel
szemben fennálló követelésüket, amelynek behajtása
érdekében közjegyző – az I. rendű alperes kérelmére
– végrehajtási záradék útján közvetlen végrehajtást
rendelt el mindkét felperes ellen. A végrehajtásokat
az önálló bírósági végrehajtó foganatosítja.
A III. rendű alperes a Kúriának a pénzügyi
intézmények
fogyasztói
kölcsönszerződéseire
vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos
egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi
XXXVIII.
törvényben
rögzített
elszámolás
szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló
2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2
törvény) alapján elszámolt a felperesekkel, amelyben
megállapította, hogy az engedményezés időpontjáig
9 142,12 CHF-et számított fel tisztességtelenül. A
felperesek az elszámolással szemben panasszal éltek,
amelyet a Békéltető Testület jogerősen elutasított.
A felülvizsgált elszámolás szerint a tisztességtelenül
felszámított összeg meghaladja annak a hátraléknak
az összegét, amelyre tekintettel a III. rendű alperes
2013. május 13-án felmondta a kölcsönszerződést.

A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[7] A felperesek a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 369. § a) pontja
alapján előterjesztett keresetükben az ellenük indult
végrehajtások megszüntetését, a Pp. 370/B. §-a
alapján
pedig
a
kölcsönszerződés
érvénytelenségének megállapítását és érvényessé
nyilvánítását kérték. Arra hivatkoztak, hogy a
kölcsönszerződés – egyebek mellett – azért
érvénytelen, mert nem tartalmazza a szerződés
tárgyát és a törlesztőrészletek összegét, az
árfolyamkockázat rájuk telepítése és a kezelési
költség kikötése pedig tisztességtelen. Érvelésük
szerint jogszerűtlen a felmondás is, mert a
tisztességtelenül
felszámított
összeg
figyelembevételével a felmondáskor nem volt lejárt
tartozásuk.
[8] Az alperesek ellenkérelme a kereset elutasítására
irányult, vitatták a szerződés érvénytelenségét és a
felmondás jogellenességét.
Az első- és a másodfokú ítélet
[9] Az elsőfokú bíróság az ítéletével elutasította a
keresetet. A határozatát azzal indokolta, hogy a
kölcsönszerződés kiszámítható módon tartalmazza a
kölcsön és a törlesztőrészletek összegét. Az
árfolyamkockázat adósokra telepítése – a
kockázatfeltáró nyilatkozatban és a szerződés V.4.
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pontjában foglalt tájékoztatásra tekintettel – nem volt
tisztességtelen, csakúgy, mint a kezelési költség
kikötése, az ugyanis nem szolgáltatás nélküli díj. A
felperesek megszegték a kölcsönszerződést,
amelynek alapján – a saját állításuk szerint is –
jelenleg 8 000 000 forint tartozásuk áll fenn, így a
felmondás jogszerű volt.
A felperesek fellebbezése folytán a másodfokú
bíróság az ítéletével helybenhagyta az elsőfokú
bíróság ítéletét. Határozatának indokolása szerint az
elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az
elsőfokú eljárás megismétlését nem tette szükségessé
az, hogy az elsőfokú bíróság nem várta be a
felperesek végrehajtási záradék törlése iránt
előterjesztett kérelmének elbírálását, továbbá az
Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: az EUB)
előtt C-621/17. szám alatt indult előzetes
döntéshozatali eljárás befejezését. A záradék törlése
iránti kérelem ugyanis időközben jogerősen
elutasításra került, a másodfokú bíróság pedig a C612/17. számú előzetes döntéshozatali eljárás
befejezéséig felfüggesztette a per tárgyalását, így a
döntését ezen eljárás eredményének ismeretében
hozta meg.
Érvelése szerint az elsőfokú bíróság a jogvita
érdemét illetően is helyes jogi álláspontot foglalt el.
A 6/2013. és az 1/2016. Polgári jogegységi
határozatok értelmében a kölcsönszerződés akkor is
megfelel a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.) 213. § (1) bekezdés a) és e)
pontjainak, ha a szerződésben közölt adatok alapján
a kölcsönösszeg és a törlesztőrészletek mértéke nem
a szerződéskötéskor, hanem a folyósításkor, illetve a
törlesztőrészletek
esedékessé
válásakor
meghatározható. Ennek a követelménynek a
szerződés megfelelt. A felek a kölcsönösszeget a
lerovó pénznemben, azaz forintban határozták meg
és rendelkeztek arról, hogy azt a folyósítás
időpontjában a II. rendű alperes által alkalmazott
deviza vételi árfolyamon kell átszámítani a kirovó
pénznemre, azaz CHF-re, így a kölcsönösszeg a
folyósításkor kiszámítható volt. A folyósítás
időpontját nem lehetett előre meghatározni, az
ugyanis a felperesek által teljesítendő folyósítási
feltételek bekövetkezésétől függött. A szerződés
CHF-ben rögzítette az induló havi törlesztőrészletet,
valamint rendelkezett arról is, hogy az egyes
törlesztőrészletek forint összegét a II. rendű alperes
által alkalmazott, az esedékesség napját megelőző
napon érvényes deviza eladási árfolyam alapján kell
kiszámítani.
Ennek
alapul
vételével
a
törlesztőrészletek forintösszege – azok esedékessé
válásakor – egyszerű szorzással meghatározható
volt.
Kifejtette, hogy a felperesek nem vitathatták a DH2
törvény alapján elkészített elszámolást, az ugyanis
felülvizsgáltnak minősül, ezért úgy kell tekinteni,
hogy a felperesek nemcsak az elszámolás
eredményét, hanem az elszámolás során figyelembe
vett adatokat is elfogadták. Erre tekintettel egyetértett
az elsőfokú bíróság azon álláspontjával, hogy a
felperesek nem tehetik vita tárgyává a követelés
összegszerűségét.
Rámutatott, hogy a kezelési költségre vonatkozó
kikötés az EUB C-621/17. számú ítélete, az
árfolyamkockázatot
a
felperesekre
telepítő
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rendelkezés pedig az EUB C-51/17. számú ítélete,
valamint a 2/2014. Polgári jogegységi határozat
alapján nem tisztességtelen.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[14] A felperesek a felülvizsgálati kérelmükben
elsődlegesen azt kérték, hogy a Kúria a jogerős
ítéletet helyezze hatályon kívül és adjon helyt a
keresetnek. Másodlagosan a jogerős ítélet hatályon
kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra és
új határozat hozatalára utasítását kérték.
[16] Arra hivatkoztak, hogy a DH2 törvény alapján
készített elszámolás – a jogerős ítélettel ellentétben –
csak az árfolyamrés és a kamatemelés kérdését
rendezte, ezért az a követelés összegszerűségének
alátámasztására nem alkalmas. Mivel pedig a
tisztességtelenül
felszámított
összeg
figyelembevételével a szerződés felmondásának
időpontjában túlfizetésben voltak, nem követtek el
olyan súlyos szerződésszegést, amely a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 525. § (1) bekezdés e) pontja
alapján a felmondást jogszerűvé tette. A hitelezők a
Ptk. 302. §-a alapján egyébként is késedelemben
voltak, hiszen tévesen a tisztességtelenül felszámított
összeget is tartalmazó módon határozták meg a
tartozásukat, a jogosulti késedelem pedig a Ptk. 303.
§-a alapján kizárja az adósok késedelmét.
[17] A jogerős ítélet sérti a Hpt. 213. § (1) bekezdés a)
pontját. Az adósok ugyanis a szerződés alapján nem
láthatták előre, hogy CHF alapú kölcsönt vesznek fel,
és nem számíthatták ki azt sem, hogy mennyit. A
megállapodás nem tartalmazza a folyósítás
időpontját, ennek meghatározása a hitelezők
kizárólagos jogkörébe tartozott, így egyedül ők
dönthettek arról, hogy mekkora lesz a kölcsönösszeg.
[18] A jogerős ítélet sérti a Hpt. 213. § (1) bekezdés e)
pontját és ellentmondó is, hiszen kimondja, hogy a
törlesztési értesítő csak a hitelezők egyoldalú
nyilatkozata, kinyilvánítja ugyanakkor, hogy azzal
teljesíteni lehet a Hpt. 213. § (1) bekezdés e)
pontjában foglalt követelményeket.
[21] Az alperesek felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős
ítélet hatályában tartására irányult, annak helyes
indokai alapján.
A Kúria döntése és jogi indokai
[22] A felülvizsgálati kérelem alapos.
[29] Érdemben elbírálható volt a felülvizsgálati
kérelemben foglalt azon érvelés, amely szerint a
jogerős ítélet sérti a Hpt. 213. § (1) bekezdés a)
pontját, a 203. § (1) bekezdését és a 210. § (1)
bekezdését, mert a kölcsönszerződés nem
tartalmazza a kölcsön devizaösszegét, így az ezen
okból érvénytelen. Ez az érvelés ugyanakkor nem
foghatott helyt. E körben a Kúria maradéktalanul
egyetért a jogerős ítéletben kifejtett indokokkal,
amelyeket nem kíván megismételni. A felülvizsgálati
kérelem tükrében csupán azt emeli ki, hogy a felek a
kölcsön összegét a lerovó pénznemben, azaz
forintban határozták meg, hiszen a hitelezők arra
vállaltak
kötelezettséget,
hogy
oszthatatlan
szolgáltatásként 12 000 000 forint kölcsönt
nyújtanak a felpereseknek. Az így meghatározott
kölcsönösszeg kirovó pénznemben, azaz CHF-ben
kifejezett egyenértéke pedig a folyósításkor pontosan
kiszámítható volt, hiszen a szerződő felek úgy

rendelkeztek, hogy a kölcsön összegének CHF-ben
való megállapítása a folyósítás napján érvényes, a
bank által alkalmazott deviza vételi árfolyamon
történik. Mindez – az 1/2016. Polgári jogegységi
határozatra is figyelemmel – megfelel a Hpt. 213. §
(1) bekezdése a) pontjának, továbbá nem sértette
meg a Hpt. 203. § (1) bekezdését és a 210. § (1)
bekezdését sem.
[30] A jogerős ítélet – a felperesek felülvizsgálati
kérelemben foglalt, érdemi elbírálásra alkalmas
érvelésével szemben – nem volt ellentétes a Hpt. 213.
§ (1) bekezdés e) pontjával sem. A Kúria e körben is
egyetért a jogerős ítéletben foglalt indokolással,
amelyet a felülvizsgálati kérelem tükrében azzal
egészít ki, hogy a 6/2013. Polgári jogegységi
határozat nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely
szerint a kölcsönszerződésben mind a kirovó, mind
pedig a lerovó pénznemben rögzíteni kell a
törlesztőrészletek összegét. Épp ellenkezőleg: az
1/2016. Polgári jogegységi határozat 2. pontja szerint
a szerződés akkor is megfelel a Hpt. 213. § (1)
bekezdés e) pontjának, ha nem az egyes
törlesztőrészletek pontos összegét, hanem csupán
azokat az adatokat tartalmazza, amelyek alapján a
törlesztőrészlet – az egyes részletek esedékességekor
–
pontosan
meghatározható.
Ennek
a
követelménynek pedig a kölcsönszerződés eleget
tesz, hiszen – a kirovó pénznemben, azaz CHF-ben –
rögzíti a törlesztőrészlet induló összegét, a
törlesztőrészletek számát és esedékességét, valamint
azt is, hogy a törlesztendő forint összeget a II. rendű
alperes által az esedékességet megelőző napon
alkalmazott árfolyam alapul vételével kell
kiszámítani. Azt, hogy az egyes törlesztőrészleteket
– a szerződés III.2. pontjában foglalt egyenletes
törlesztés mellett – a teljes futamidő alatt hogyan kell
kiszámolni, a hitelezők devizában nyilvántartott,
lakáscélú és jelzálog típusú konzorciális hitelekre
vonatkozó,
szerződéskötéskor
hatályos
üzletszabályzata (a továbbiakban: üzletszabályzat)
határozta meg, amely a szerződés V.4. pontja szerint
a kölcsönszerződés részévé vált. Ennek 7.1. és 7.2.
pontjai értelmében a törlesztőrészletek mértékét az
ügyleti év kezdetekor fennálló tartozás és a még
hátralévő futamidő alapján kell meghatározni úgy,
hogy a havi részlet tartalmazza a szerződésszerű
teljesítés esetén fizetendő kamat és kezelési költség
időarányos részét. A kamat időarányos részének
számítási módját az üzletszabályzat 5.3. pontja, a
kezelési költség időarányos részének számítási
módját pedig az üzletszabályzat 5.5 pontja
tartalmazta. Ezen – világos és egyértelmű –
szabályok alapján a hitelezők kötelezettsége volt az
adott részlet meghatározása, a felperesek pedig
ellenőrizhették a számítás helyességét. Ezt a
konstrukciót a felperesek elfogadták, hiszen éveken
át eleget tettek a törlesztési kötelezettségüknek, így
alappal nem állíthatták, hogy a perbeli szerződés nem
felel meg a Hpt. 213.§ (1) bekezdés e) pontjának (a
Kúria Pfv.I.21.658/2019/6. számú ítéletének [15]
pontja).
[31] Nem foghatott helyt a felperesek azon érvelése sem,
amely szerint az eljárt bíróságok megsértették a Pp.
3. § (3) bekezdését és 213. §-át. A keresetben
hivatkozott okokból ugyanis a kölcsönszerződés nem
minősült érvénytelennek, így nem lehetett
alkalmazni az érvénytelenség jogkövetkezményeit,
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[32]

[33]

[34]

[35]

ezért nem kellett bizonyítást foganatosítani az
érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása
körében. Az érvénytelenségre alapított keresetet
elutasító jogerős ítélet pedig értelemszerűen kiterjed
az
érvénytelenség
jogkövetkezményének
alkalmazása iránt előterjesztett kereset elutasítására
is, így a felperesek alap nélkül állították, hogy az
eljárt bíróságok nem merítették ki a keresetet.
A felülvizsgálati kérelemben foglalt azon érvelés
azonban megalapozott volt, amely szerint a
felpereseknek – a tisztességtelenül felszámított
összeg figyelembevételével – a felmondáskor nem
volt hátralékuk, így a felmondás sérti a Ptk. 525. § (1)
bekezdés e) pontját, ezért ahhoz nem fűződhetnek
jogkövetkezmények, emiatt a végrehajtást meg kell
szüntetni.
E körben a Kúria mindenekelőtt azt emeli ki, hogy a
másodfokú bíróság – a jogerős ítélet [36] pontjának
tanúsága szerint – az elsőfokú ítélettel szemben
előterjesztett fellebbezés részének tekintette a
felperesek által benyújtott Pf. 5. sorszámú beadványt,
amelyet a felek egyike sem sérelmezett. Márpedig e
beadványban a felperesek – a keresetükkel egyezően
– hivatkoztak arra, hogy a felmondás időpontjában
túlfizetésben voltak, ezért a felmondás nem volt
jogszerű. Mivel e hivatkozás a fellebbezés része volt,
nem volt eljárásjogi akadálya annak, hogy azt a
felperesek a felülvizsgálati kérelmükben is
előterjeszthessék, amelyet szabályszerűen meg is
tettek, hiszen megsértett jogszabályi rendelkezésként
a Ptk. 525. § (1) bekezdés e) pontját jelölték meg,
továbbá kifejtették a jogszabálysértés tartalmi
indokait is. Ezért ezt a hivatkozást a Kúria érdemben
elbírálhatta.
Ennek során abból indult ki, hogy a Pp. 369. § a)
pontja értelmében a végrehajtási záradékkal ellátott
okirattal elrendelt végrehajtást akkor kell
megszüntetni, ha a végrehajtani kívánt követelés
érvényesen nem jött létre. A bírói gyakorlat szerint a
követelés érvényes létrejötte körében azt kell
vizsgálni, hogy a követelés a közvetlen
végrehajtáshoz szükséges formában érvényesen jötte létre (pl. a Kúria Pfv.I.21.259/2018/6. számú
ítéletének [11] pontja), amelybe beletartoznak a
felmondás jogszerűségét érintő kifogások is. Ennek
oka az, hogy jogellenes felmondáshoz nem
fűződhetnek joghatások, ezért amennyiben a
felmondás jogszerűtlen volt, az nem tehette
esedékessé a felmondott szerződésben foglalt teljes
tartozást, így – a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 23/C. § (2)
bekezdésében írt feltétel hiányában – nem
teremthette meg e tartozás közvetlen végrehajtásának
lehetőségét. Erre tekintettel a végrehajtás
megszüntetése iránti perekben is vizsgálni kell azt,
hogy a felmondás – olyan okból, amelyet a
közjegyző az előtte folytatott nemperes eljárásban
nem képes, ezért nem is köteles értékelni – jogszerű
volt-e, azaz alkalmas volt-e joghatás kiváltására vagy
nem
(pl.
a
Kúria
Pfv.I.20.488/2020/7.,
Pfv.I.20.032/2019/5.,
Pfv.I.20.313/2019/5.,
Pfv.I.20.487/2019/11. számú ítéletei).
A III. rendű alperes a felperesekkel kötött
kölcsönszerződést a Ptk. 525. § (1) bekezdés e)
pontjára hivatkozással azért mondta fel, mert
állította, hogy a felperesek nem tettek eleget
szerződésszerűen a törlesztési kötelezettségüknek. A
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felperesek ezzel szemben arra hivatkoztak, hogy a
felmondás nem felel meg a Ptk. 525. § (1) bekezdés
e) pontjának, mert a felmondás időpontjában – a
tisztességtelenül felszámított összeg figyelembe
vételével – nem volt hátralékuk, így nem követtek el
szerződésszegést. Az alperesek maguk is elismerték
azt, hogy a tisztességtelenül felszámított összeg,
amely a 28. sorszámú beadvány mellékletét képező
DH2 törvény szerinti elszámolás szerint 9 142,12
CHF volt, meghaladta a felmondáskor fennálló
hátralékot, amely az ugyanehhez a beadványhoz
csatolt részletes elszámolás szerint 6.543,74 CHF-t
tett ki.
[36] Azt a kérdést, hogy ilyen esetben minősíthető-e
jogszerűnek a hitelező felmondása, a 4/2021. Polgári
jogegységi határozat rendezte. E szerint a deviza
alapú fogyasztói kölcsönszerződések részleges
semmissége
miatt
szükséges
elszámolási
kötelezettséget előíró DH2 törvény szerinti
elszámolás nem zárja ki, hogy a bíróság a polgári jog
szabályai szerint utólag vizsgálja, hogy alapos volt-e
a pénzintézet részéről a szerződésnek az adós fizetési
késedelmére alapított felmondása. E vizsgálat során
abból kell kiindulni, hogy a kölcsönszerződés DH2
törvény alapján érvénytelennek minősülő kikötése
alapján az adósnak nem keletkezhet fizetési
kötelezettsége, a törlesztőrészletek érvénytelen
szerződéses rendelkezésen alapuló részének
nemteljesítésével tehát nem eshet késedelembe,
szerződésszegés e körben nem valósulhat meg. Ha az
adós a törlesztőrészletnek az érvénytelen kikötésen
alapuló hányadát is megfizette, azt teljes egészében a
szerződés teljesítéseként kell elszámolni, amelyhez
az adós további jognyilatkozatára, újabb
rendelkezésére
nincs
szükség.
Ha
a
többletszolgáltatást teljesítő adós a teljesítéskor az
érvényesen kikötött szolgáltatás tekintetében
késedelemben volt, a többletszolgáltatást a
hátralékos szolgáltatásra kell elszámolni [Ptk. 290. §
(1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont, 293. §]. Ha pedig
az érvényesen kikötött szolgáltatás vonatkozásában a
teljesítéskor nem állt fenn késedelem, a
többletszolgáltatást idő előtti teljesítésként [Ptk. 282.
§ (2) bekezdés, 292. § (2) bekezdés] kell figyelembe
venni és a következő törlesztőrészletre elszámolni. A
kölcsönszerződés fizetési késedelemre alapított
felmondása jogszerűségének vizsgálata során
mindezekre tekintettel a felmondást megelőzően a
törlesztőrészleteknek az érvénytelen kikötésen
alapuló hányadára teljesített befizetéseket is értékelni
kell – az ismertetett szempontoknak megfelelően – az
adós javára.
[37] Mindez
–
az
alperesek
felülvizsgálati
ellenkérelemben foglalt álláspontjával szemben – azt
jelenti, hogy a felperesek által az érvénytelen
szerződési kikötések alapján a hitelezők részére
megfizetett 9 142,12 CHF-t teljes egészében a
hátralékra kell elszámolni. Mivel pedig az így
elszámolt
többletszolgáltatás
meghaladja
a
felmondáskor kimutatott hátralékot, a felperesek
valójában nem estek késedelembe, tehát nem
követtek el szerződésszegést. Erre tekintettel a
felmondás jogellenes volt, mert nem felelt meg a Ptk.
525. § (1) bekezdés e) pontjának, így ahhoz nem
fűződhetnek joghatások. Emiatt a felmondás nem
tette esedékessé a felmondott szerződésben foglalt
teljes tartozást, így – a Vht. 23/C. § (2) bekezdésében
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írt feltétel hiányában – nem teremtette meg e tartozás
közvetlen végrehajtásának lehetőségét. Ezért a
végrehajtási záradékkal ellátott okiratban foglalt
végrehajtások tárgyát képező követelés – a közvetlen
végrehajtáshoz szükséges formában – érvényesen
nem jött létre.
[38] A kifejtett okok miatt a Kúria a Pp. 275. § (4)
bekezdése alapján a jogerős ítéletet hatályon kívül
helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta,
a Pp. 369. § a) pontja alapján a per tárgyát képező
végrehajtásokat megszüntette, továbbá a Pp. 370/A.
§ (6) bekezdése alapján rendelkezett arról, hogy a
megszüntetett
végrehajtásokkal
kapcsolatos
végrehajtási költségek viselésére az I. rendű alperes
köteles.
(Kúria Pfv. VIII. 20.045/2021/8.)
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előterjesztő hitelező követelése vitatható anélkül,
hogy a fizetési felhívásban megjelölt összeget az adós a

levelében megemlítené. A hitelező követelése
esedékességének érdemi kétségbe vonása elegendő
ahhoz, hogy az adós vitatását – amennyiben az írásban,
legkésőbb a hitelező fizetési felszólításának
kézhezvételét megelőző napig történik, meg lehessen
állapítani [1991. évi XLIX. tv. 27. § (2) bek. a) pont, (2c)
bek., 27. § (3) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A hitelező a P. Alapítvány építtetővel fővállalkozási
szerződést kötött 2017. április 7-én. Ennek teljesítése
körében a hitelező megrendelőként és az adós
vállalkozóként 2017. augusztus 2-án vállalkozási
szerződést kötött. Az adóst megillető vállalkozói díj
előlegeként a hitelező 2017. november 16-án 73 576
euró összeget fizetett az adósnak, melyről az adós
kiállította a számláját.
[2] A hitelező az építtető jogutódjával 2019. augusztus
23-án megegyezett a fővállalkozási szerződés
megszüntetéséről. A hitelező 2019. október 28-án
kelt levelében tájékoztatta az adóst a fővállalkozási
szerződés lezárásáról és arról, hogy emiatt a vele
kötött vállalkozási szerződés lezárása vált
szükségessé, egyúttal felhívta az adóst a részére
megküldött szerződésmódosítás 2019. november 4ig annak aláírásával ellátott visszaküldésére, továbbá
a részére megfizetett vállalkozói díjelőleg 2019.
november 12-ig történő visszafizetésére. Az adós
2019. november 25-i válaszlevele szerint a
hitelezőtől nem kapott teljesítési igazolást, illetve a
hitelező nem reagált a szerződésmódosítással,
lezárással kapcsolatos észrevételeire, ezért csak
abban az esetben haladhatnak tovább a szerződés
lezárásának irányába, ha mindezek megtörténnek.
[3] A hitelező ezt követően, 2019. december 12-én kelt
fizetési felszólításában – arra hivatkozással, hogy az
építtető és közte létrejött fővállalkozási szerződést
2019. augusztus 23-án közös megegyezéssel
megszüntették, és emiatt az adóssal kötött
vállalkozási szerződés megszűnt, melyre tekintettel a
felek egymással elszámolásra kötelesek –
felszólította az adóst az általa felvett 73 576 euróból
teljesítéssel nem fedezett nettó 52 407,84 euró
vállalkozói díjelőleg és annak 2019. augusztus 24-től
számított késedelmi kamata 15 napon belüli
megfizetésére. Tájékoztatta az adóst, hogy
amennyiben nem tesz eleget a fizetési
kötelezettségének a megadott határidőn belül,
felszámolási eljárást kezdeményez ellene. Az adós a
felszólítást 2020. január 6-án vette át.
A hitelező kérelme, az adós ellenkérelme
[4] A hitelező a csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a
továbbiakban: Cstv.) 27. § (2) bekezdés a) pontja

alapján állította az adós fizetésképtelenségét, és kérte
felszámolásának az elrendelését. Előadta, hogy a
követelése
a
szerződés
megszűnésének
időpontjában, 2019. augusztus 23-án vált esedékessé,
és az adós a vállalkozói díjelőleg visszafizetésére
vonatkozó tartozását nem egyenlítette ki és azt nem
is vitatta.
[5] Az adós ellenkérelmében kérte az eljárás
megszüntetését. Állította, hogy a felek közötti
alvállalkozói szerződés a fővállalkozói szerződés
megszűnésével egyidejűleg nem szűnt meg
automatikusan, így az érvényes és hatályos.
Hivatkozott arra, hogy a fizetésképtelensége
megállapításának feltételei hiányoznak, mert a felek
szerződése alapján a díjelőleg visszafizetése még
nem vált esedékessé; a követelés lejárttá tétele sem
történt meg; a 2019. október 28-i fizetési felszólítás
nem felelt meg a Cstv. 27. § (2c) bekezdésében
foglaltaknak; a 2019. december 12-én kelt fizetési
felszólítás ugyan megfelelt a törvényi feltételeknek,
de ezt megelőzően az adós már 2019. november 25-i
levelével érdemben vitatta a hitelező követelését.
Az első- és a másodfokú bíróság határozata
[6] Az elsőfokú bíróság megállapította az adós
fizetésképtelenségét és főeljárásként elrendelte
felszámolását. A végzés indokolásában kifejtette,
hogy a hitelező az adóst először 2019. október 28-án,
majd december 12-én hívta fel a fizetésre. Az adós
2019. november 25-én kelt levele a hitelező által
visszakövetelt vállalkozói díjelőleggel szemben a
Cstv. 27. § (2c) bekezdése szerinti érdemi vitatást
nem tartalmazott, a vállalkozói díjelőlegről
egyáltalán nem tett említést, az adós a követelés
összegszerűségét nem vitatta.
[7] Az adós fellebbezése alapján eljárt másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta
és az eljárást soron kívül megszüntette.
Határozatának indokolásában elsőként leszögezte,
hogy az elsőfokú bíróság a tényállást lényegében
helyesen állapította meg, abból azonban téves jogi
következtetésre jutott.
[8] A 2019. október 28-i „első” felszólítás (fizetési
felhívás) a követelésről való tájékoztatáshoz
elegendő volt, a 4/2013.PJE határozatban
foglaltakkal
is
összhangban
megfelelően
megteremtette az adós számára annak lehetőségét,
hogy a hitelező vele szemben támasztott követelését
megismerje, és azt vitássá tegye. Ezen nem változtat,
hogy a hitelező a követelését az adott előleg teljes
összegében jelölte meg, míg felszámolás iránti
kérelmében már csak 52 407,84 euróban jelölte meg
igényét.
[9] Tévedett azonban az elsőfokú bíróság abban, hogy az
adós 2019. november 25-én kelt K-2019/290
iktatószámú levelét nem találta a követelés Cstv. 27.
§ (2c) bekezdése által előírtaknak megfelelő, érdemi
vitatásnak. E levél ugyanis kifejezetten az első
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felszólításra adandó válaszként íródott. (Ez az
eljárásban nem volt a felek között vitás.) Annak
megállapításához, hogy az adós levele a fizetési
kötelezettségnek a Cstv. 27. § (2c) bekezdésében
vagylagosan felsorolt valamely ismérvét kétségbe
vonta-e, a hitelező 2019. október 28-i felszólítását és
az adós válaszát egymással egybevetve szükséges
értelmezni és értékelni.
[10] A felek egymáshoz írt leveleinek értelmezésével a
másodfokú bíróság arra az álláspontra jutott, hogy a
hitelezőnek az eljárásbeli előleg visszakövetelése
iránti követelésével szemben az adós a 2019.
november 25-i levelében, a vonatkozó jogviszonyuk
lezáratlanságára, és lényegében a 2019. október 28án
kelt
felszólításban
foglaltak
emiatti
időszerűtlenségére hivatkozott. Ezáltal tartalmilag az
ellenvéleményét fejezte ki azzal szemben, hogy a
felek – szerinte még fennálló – jogviszonyában az
előleggel történő elszámolás aktuálissá vált, azaz a
hitelező 2019. december 12-én kelt fizetési
felszólításának kézhezvételét megelőzően írásban,
érdemben kétségbe vonta az előleg visszafizetésének
az esedékességét. A Cstv. 27. § (2c) bekezdése
értelmében a követelés esedékességének érdemi
kétségbe vonása elegendő ahhoz, hogy az adós
vitatását – amennyiben az írásban, legkésőbb a
hitelező fizetési felszólításának kézhezvételét
megelőző napig történik, mint a jelen esetben – meg
lehessen állapítani.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[11] A hitelező felülvizsgálati kérelmében kérte a jogerős
végzés hatályon kívül helyezését és az elsőfokú
bíróság végzésének helybenhagyását.
[12] Állította, hogy a jogerős végzés sérti a Cstv. 27. § (2)
bekezdés a) pontját, (2c) bekezdését, (6) bekezdését
és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Pp.) 279. § (1) bekezdését.
[13] Álláspontja szerint a másodfokú bíróság részben
helytelenül állapította meg a tényállást, mivel az adós
határidőben nem vitatta a tartozását. A mérlegelés
súlyosan sérti a Cstv. megjelölt rendelkezéseit. A
bíróság belső meggyőződésének kialakítása gondos
bírálatot tételez fel a mérlegelés eredménye
szempontjából. Nem lehet a belső meggyőződés
valamiféle bírói önkény megnyilvánulása, a logika és
a gyakorlati tapasztalat szabályai szerint kell a
konkrét tényállást vizsgálni. A bíróság szabad
mérlegelési jogkörében eljárva sem tehet a perben
rendelkezésre
álló
adatokkal
ellentétes
megállapításokat.
[14] A másodfokú bíróság helytelenül állapította meg,
hogy az adós 2019. november 25-i válaszlevele a
követelés érdemi vitatásának minősül, nem lehet
olyan következtetésre jutni, hogy azzal az adós
érdemben kétségbe vonta volna a díjelőleg
visszafizetésének esedékességét.
[15] Hangsúlyozta, hogy az adós nyilatkozatának
egyértelműen a hitelező követelésére kell
vonatkoznia, az adós nyilatkozatának tárgyát az adós
– a hitelező felhívásában megjelölt – fizetési
kötelezettségének kell képeznie. Az adós a levelében
említést sem tett arról a fizetési kötelezettségről,
melynek teljesítésére a hitelező felhívta.
[16] Részletesen kifejtett álláspontja szerint az adós levele
tartalmának megállapításakor az adós nyilatkozatát
nemcsak a hitelező első felszólító levelével, hanem a
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szerződéstervezethez fűzött adósi észrevételekkel is
összevetve kell értelmezni.
[17] Az adós válaszleveléből az következik, hogy az adós
a hitelezői felhívásban szereplő követelést nem
vitatta. A másodfokú bíróság döntése egy olyan
tartalmú válaszlevelet minősít az adós érdemi
vitatásának, amely a hitelező által konkrétan
megjelölt tartozást egyáltalán nem említi meg, a
hitelező által felhívott fizetési kötelezettségre nem is
reagált, a követelés fennálltát, összegszerűségét,
esedékességét nem vitatta.
[18] Az adós felülvizsgálati ellenkérelmében kérte –
tartalma szerint – a jogerős végzés hatályában
fenntartását. Hangsúlyozta, hogy a hitelező maga is
hivatkozott arra az első felszólításában, hogy a felek
közötti jogviszony lezáratlan, így az adós állítólagos
tartozása sem válhatott esedékessé a szerződés
felmondása hiányában.
A Kúria döntése és jogi indokai
[19] A Kúria a jogerős végzést a felülvizsgálati kérelem
keretei között vizsgálta felül a Cstv. 6. § (3)
bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 423. § (1)
bekezdése szerint.
[20] A felülvizsgálati eljárásban eldöntendő jogkérdés az
volt, a másodfokú bíróság megsértette-e a Pp. 279. §
(1) bekezdését a bizonyítékok mérlegelése során
döntése meghozatalakor.
[21] A Kúria e vonatkozásban utal arra, hogy a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: régi Pp.) 206. § (1) bekezdése a Pp.
279. § (1) bekezdésével azonosan határozta meg a
bíróság feladatát a bizonyítás eredményének
mérlegelése körében, az új Pp. is a bizonyítékok
szabad mérlegelésének elvén áll. A régi Pp. 206. §
(1) bekezdése állított megsértése vonatkozásában
előterjesztett felülvizsgálati kérelem vonatkozásában
kialakított jogértelmezés ezért a Pp. 279. § (1)
bekezdésénél is alkalmazandó. Eszerint a
felülvizsgálati
eljárásban
az
minősíthető
nyilvánvalóan okszerűtlen következtetésnek – és így
ez ad alapot a jogerős határozat vonatkozásában a
jogszabálysértés megállapítására –, amikor a
bizonyítékokból csak egyfajta, a felülvizsgálattal
támadott határozattól eltérő következtetésre lehet
jutni (BH2013.119.).
[22] Ebből következően a Kúria vizsgálta, hogy a
rendelkezésre álló bizonyítékokból kizárólag az
ítélőtábla határozatával ellentétes határozatot
lehetett-e volna hozni.
[23] A másodfokú bíróság arra alapította az eljárást
megszüntető végzését, hogy az adós a fizetési
felszólítást megelőzően vitatta a hitelező igényét azt
állítva, hogy az még nem esedékes.
[24] A Kúria az eljárás irataiból – az adós által 12.
sorszámú beadványához csatolt e-mailekből, a 3.
számú szerződésmódosító közös nyilatkozat adós
által megjegyzésekkel ellátott változatából, valamint
a 2019. november 25-én kelt leveléből – arra a
megállapításra jutott, hogy a másodfokú bíróság a
bizonyítékok helyes értékelésével jogszabálysértés
nélkül állapította meg a tényállást. Helytállóan jutott
arra a következtetésre is, hogy az adós a 2019.
november 25-én kelt levelében vitatta a
követelésének esedékessé válását, ez a levél tartalma
alapján egyértelműen megállapítható. A Kúria
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egyetért a jogerős végzés indokolásában
kifejtettekkel.
[25] A Kúria hangsúlyozza, teljes mértékben egyetért a
másodfokú bírósággal abban is, hogy vitatottá tehető
egy követelés anélkül, hogy a fizetési felhívásban
megjelölt összeget az adós a levelében megemlítené,
az adott esetben nem a követelés összegének, hanem
esedékessé válásának a kérdésében vált a követelés
vitatottá.
[26] Mindezekre tekintettel a Kúria megállapította, hogy
nem áll fenn a hitelező által állított jogszabálysértés,
a másodfokú bíróság a Cstv. 27. § (2) bekezdés a)
pontjának, (2c) bekezdésének és (6) bekezdésének
megfelelő alkalmazásával szüntette meg a
felszámolási eljárást, úgy ítélve meg a bizonyítékok
alapján, hogy a hitelező követelése vitatott volt,
amikor a fizetési felszólítást megküldte az adós
részére.
[27] Ennek alapján a Kúria a jogszabályoknak megfelelő
jogerős végzést a Pp. 424. § (1) bekezdése alapján
hatályában fenntartotta.
(Kúria Gfv.VI.30.342/2021/4.)

[4]

[5]

I. Az 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 33/A. § (1)
78
bekezdése szerinti megállapítási per soha nem
eredményezheti a felszámolás alatt álló adós

vagyonának növekedését. A megállapítási perben
meghatározott összeg erejéig a felszámolási eljárás
befejezése utáni marasztalási perben léphetnek fel a
hitelezők ki nem egyenlített követelésük erejéig a
vezető tisztségviselővel szemben. A 2006. évi V. törvény
(Ctv.) 99. § (5) bekezdése szerinti per a felszámolási
vagyon növekedését eredményezheti, és az így befolyt
összeget a Cstv. kielégítési sorrendje szerint kell a
hitelezők között szétosztani.
II. A végelszámolóval szemben a Ctv. 99. § (5)
bekezdése szerinti igény a végelszámolást követő
felszámolás kezdő időpontjától számított ötéves
elévülési időben érvényesíthető [1991. évi XLIX. tv.
(Cstv.) 33/A. § (1) bek., 2006. évi V. tv. (Ctv.) 99. § (5)
bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes a Kft. (a továbbiakban: adós) vezető
tisztségviselője, majd 2007. február 20-tól a
végelszámolója volt a felszámolás 2009. február 27én történt megindulásáig.
[2] Az adóst 66,66%-ban, a felperest 33,33%-ban illette
meg az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a
továbbiakban: OGYI) nyilvántartásában 359/1992.
szám alatt bejegyzett, S. gyógyhatású készítmény (a
továbbiakban: gyógyhatású termék) hasznosításának
joga. A gyógyhatású termékhez védjegyoltalom is
kapcsolódott, a védjegylajstromban 137814
lajstromszám alatt szereplő S. védjegy jogosultja az
adós volt.
Az adós és a felperes 1993. március 10-én
megállapodtak abban, hogy az adós hasznosítási díjat
fizet a felperes részére a gyógyhatású termékkel
kapcsolatban.
[3] A felperesnek 2001. december 31-ig járó
hasznosítási díj összegét a Pest Megyei Bíróság
jogerős 6.P.20.642/1999/89. számú részítélete
állapította meg.
Az adóst a felperes 2005. december 31-ig keletkezett
hasznosítási díj követelése tekintetében a Fővárosi

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Bíróság 2006. november 29-én meghozott
8.P.29.751/2004/60. számú részítéletével 25 562 057
Ft megfizetésére kötelezte, egyben kimondta az adós
által
elismert
5 979 735
Ft
előzetes
végrehajthatóságát. Az adós fellebbezése folytán
hozott 8.Pf.20.176/2007/41 számú, 2008. február 19én kelt részítéletével a Fővárosi Ítélőtábla a
marasztalás összegét 15 503 543 Ft-ra leszállította.
A felperes a 2006. november 29-én kelt elsőfokú
részítéletben előzetesen végrehajthatóvá minősített
5 979 735 Ft összegű követelésének behajtása
érdekében eredménytelenül járt el. A 2007. február
8-án nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízásokat fedezethiány miatt nem tudták az adós
bankszámlájáról teljesíteni. A felperes által
kezdeményezett bírósági végrehajtási eljárásban
2007. szeptember 3-án lefoglalták a gyógyhatású
termék hasznosításából származó eredménnyel
kapcsolatos adóst megillető (66,6%) vagyoni értékű
jogot 1 000 000 Ft becsértéken. A 2008. január 25-én
kelt foglalási jegyzőkönyv szerint a szóvédjegyeket
egyenként 100 000 Ft becsértéken foglalták le.
2007. február 19-én az alperes által összehívott
taggyűlésen az adós tulajdonosai a végelszámolásról
határoztak, végelszámolóként az alperest jelölték ki.
Az alperes végelszámolóként nem hívott össze
taggyűlést pótbefizetés, illetve a tőke egyéb úton való
pótlása érdekében. A taggyűlés 2008. február 28-án
döntött a felszámolási eljárás kezdeményezéséről.
A végelszámolás alatt levő adós 2007. április 18-i
szerződéssel megbízást adott a P. Kft. részére a
gyógyhatású
termék
Magyarországon
való
értékesítésére. A P. Kft.-t az általa közvetített
szerződésekben foglalt érték 75%-ának megfelelő
jutalék illette meg.
A gyógyhatású termék nyilvántartásba vételi ideje
2007. augusztus 15-ig szólt az OGYI által vezetett
nyilvántartásban. Az adós 2007. augusztus 13-án
terjesztette elő a meghosszabbítás iránti kérelmét
2007. december 31-ig.
Az OGYI a 2008. május 5-én kelt levelében arról
tájékoztatta az adóst, hogy az eljárást nem folytatta
le, mivel tudomására jutott, hogy 2007. szeptember
4-én az adós gyógyhatású készítményre vonatkozó
vagyoni értékű joga lefoglalásra került.
A felperes a Fővárosi Bíróság 8.P.29.751/2004/87.
számú, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.797/2009/6.
számú, 2009. november 5-én meghozott részítélete
alapján
jogerőre
emelkedett
részítéletével
megszerezte az S. kizárólagos hasznosítását,
gyártását és forgalmazását.
Az alperes az adós mérlegeit letétbe helyezte, a
felszámolás
2009.
február
27-én
történt
megindulásakor
eleget
tett
iratátadási
kötelezettségének.
Az adós felszámolójának 2016. február 10-i
nyilvántartása szerint a bejelentett hitelezői igény
58 458 125 Ft, melyből a felperes hitelezői igényét a
felszámoló 53 759 760 Ft összegben vette
nyilvántartásba.
A 2011. április 15-én indult perben a felperes a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.
évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 33/A. §-a
alapján kérte annak megállapítását, hogy az alperes
nem a hitelezői érdekek elsődlegessége alapján látta
el vezetői tisztségét és ezáltal az adós vagyona
csökkent. Az elsőfokú bíróság a keresetet
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elutasította,
a
másodfokú
bíróság
14.Gf.40.046/2013/6. számú végzésével az ítéletet
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új
eljárásra és új határozat hozatalára utasította.
[12] A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság ismét
elutasította a keresetet, a másodfokú bíróság
15.Gf.40.210/2016/10/II.
számú
részítéletével
megállapította, hogy az alperes az adós vezető
tisztségviselőjeként
a
fizetésképtelenséggel
fenyegető helyzet bekövetkezését követően
ügyvezetői feladatait (2006. évi osztalék, 2007.
február 14-én és 2007. december 31-én tagi kölcsön
kifizetése) nem a hitelezői érdekek elsődlegessége
alapján látta el, ezáltal a társaság vagyona 5 232 000
Ft-tal csökkent. Az elsőfokú bíróság ítéletét az
indokolatlan, szükségtelen költségek, az elmaradt
árbevétellel kapcsolatos felelősség körében
helybenhagyta. A keresetet ezt meghaladóan
elutasító (az S. gyógyhatású készítmény hasznosítási
joga, az S. szóvédjegy miatti vagyoncsökkenés,
magáncélú kiadások elszámolása, alacsony értéken
történő eszköz eladás) részében hatályon kívül
helyezte, és az elsőfokú bíróságot e körben újabb
tárgyalásra és újabb határozat hozatalára utasította.
[13] A Kúria Gfv.VII.30.458/2017/5. számú, 2018. április
24-én kelt részítéletével a jogerős részítéletnek a
2007. december 31-én tagi kölcsön címén történt
kifizetéssel kapcsolatban az alperes felelősségét
megállapító rendelkezését hatályon kívül helyezte, és
az elsőfokú bíróság keresetet elutasító rendelkezését
e körben is helybenhagyta, a vagyoncsökkenés
mértékét 5 182 000 Ft-ban állapítva meg. A Kúria
kifejtette, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 99. § (4)–(5)
bekezdései alapján lehet fellépni a végelszámoló
ellen, erre a Cstv. 33/A. §-a nem alkalmazható.
A felperes keresete, az alperes ellenkérelme
[14] A felperes a megismételt eljárásban módosított
keresetében annak megállapítását kérte a Cstv. 33/A.
§-a szerint, hogy az alperes 2006. július 1-jétől nem
a hitelezői érdekek elsődlegessége szerint látta el az
adós ügyvezetési feladatait, és az S. gyógyhatású
készítmény forgalomba hozatali engedélyének
határidőben és megfelelő időtartamra történő
meghosszabbításának elmulasztásával a társaság
vagyona 79 900 000 Ft-tal, a magáncélú
elszámolások következtében 1 351 810 Ft-tal, egyéb
vagyontárgyak esetén 4 457 655 Ft-tal csökkent,
ezáltal a felszámoló által nyilvántartásba vett
felperesi hitelezői igény (56 137 504 Ft) kielégítését
meghiúsította. Kérte annak megállapítását is, hogy az
alperes 2006–2007-re nem tett eleget letétbe
helyezési és közzétételi kötelezettségének, ezáltal a
hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell.
[15] A 2018. június 26-án előadott másodlagos
keresetében – hivatkozva a Kúria részítéletére –
kérte, hogy a bíróság a Ctv. 99. § (5) bekezdése
alapján kötelezze az alperest, mint az adós
végelszámolóját
a
felszámolási
eljárás
kezdeményezésének késlekedése, a hitelezők
veszteségei csökkentésének elmulasztása miatt a Kft.
„f.a.” vagyonához 80 748 267 Ft tőke-hozzájárulás
teljesítésére a felszámoló számlájára történő
befizetés útján.
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[16] Az alperes kérte a kereset elutasítását, a másodlagos
keresettel szemben elévülési kifogást terjesztett elő,
de érdemben is vitatta azt.
Az első- és a másodfokú bíróság határozata
[17] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperes
a Kft. vezető tisztségviselőjeként a társaság
fizetésképtelenséggel
fenyegető
helyzete
bekövetkezését követően ügyvezetési feladatait
2007. február 20. napjáig a magáncélú kiadások
körében nem a hitelezői érdekek elsődlegessége
alapján látta el, és ezáltal a társaság vagyona 415 723
Ft-tal csökkent.
[18] Kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen
be a Kft. „f.a.” cég vagyonához tőke-hozzájárulás
címén 80 051 664 Ft-ot a felszámoló számlájára
történő befizetés útján, ezt meghaladóan a keresetet
elutasította.
[19] Az ítélet indokolásában – egyebek mellett –
kifejtette, hogy a keresetlevél benyújtásakor nem volt
jogcímhez kötöttség, a bíróságnak azt kellett
vizsgálnia, hogy mi a felperes érvényesíteni kívánt
joga. A felperes a másodlagos kereseti kérelmével is
azt a jogát kívánta érvényesíteni, hogy az adós
társaság hitelezőjeként az igények kielégítési alapja
biztosított legyen.
[20] A felek fellebbezése alapján eljárt másodfokú
bíróság ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét részben
megváltoztatta, és az alperes marasztalását
59 889 448 Ft-ra leszállította, a felperesnek járó
elsőfokú perköltséget 2 620 106 Ft-ra felemelte,
egyebekben
az
elsőfokú
bíróság
ítéletét
helybenhagyta.
[21] Elsőként rögzítette, hogy az elsőfokú bíróság a
tényállást helyesen állapította meg, és abból
túlnyomórészt helyes jogi következtetésre jutott.
[22] Megállapította, hogy a felperes a 2011. április 15-én
indult perre hatályos, a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 146.
§ (1) bekezdése értelmében a keresetét
megváltoztathatta, mert a megváltoztatott keresetet is
az adós társaság hitelezőjeként terjesztette elő az
alperessel mint az adós vezető tisztségviselőjével
[Ctv. 98. § (2) bekezdés] szemben, egyazon
magatartások miatt és egyaránt az alperes – egymást
követően,
folytatólag
betöltött
–
vezető
tisztségviselői minőségéből fakadó kártérítési
felelősségére alapítottan. Vagyis a feleknek az adós
társasághoz fűződő, lényegében azonos – felperes
részéről a hitelezői, alperesi oldalról vezető
tisztségviselői – kapcsolatára tekintettel a Cstv.,
illetőleg a Ctv. által megteremtett jogviszonyából
fakadó jogait érvényesítette továbbra is. Ezen nem
változtat, hogy a vezető kártérítési felelősségét a
jelen eljárásra hatályos Cstv. több lépésben – először
a Cstv. 33/A. §-a alapján történő megállapítás, majd
a Cstv. 63. § (3) bekezdése szerinti marasztalás útján
– szabályozza, míg a Ctv. 99. § (5) bekezdése
egységesen rendezi.
[23] Az alperesnek a megváltoztatott keresettel szembeni
elévülési kifogása alapvetően azért nem volt alapos,
mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 325. § (1)
bekezdése értelmében elévülés esetén a követelés
érvényesítése az, amire bírósági úton nincs lehetőség.
Az alperes a perben arra hivatkozott, hogy az
alperessel mint végelszámolóval szembeni követelés

Gazdasági Szakág
az adós felszámolásának elrendelésével (2009.
február 27.) vált esedékessé, ezt a téves álláspontját
azonban bővebben nem indokolta.
[24] Rámutatott, hogy a hitelezők kára akkor következik
be, amikor az adós felszámolása során nem jutnak
követelésük kielégítéséhez, ami a felszámolás
elrendelésekor még nyilvánvalóan nem tudható
biztosan. A végelszámolónak a Ctv. 99. § (5)
bekezdésében foglalt tőke-hozzájárulás fizetési
kötelezettsége pedig csak akkor áll be (válik
esedékessé), ha a bíróság a felszámoló vagy a
hitelezők keresete alapján, jogerősen ennek
megfizetésében marasztalja és a fizetési
kötelezettsége teljesítésére szabott határidő eltelt.
[25] Érdemben sem találta megalapozottnak az alperes
fellebbezését azzal, hogy megállapította, hogy az
elsőfokú bíróság a per fő tárgya körében
jogkérdésben tévedett, amikor az alperes
végelszámolói felelősségének vizsgálatakor nem volt
figyelemmel az adós felszámolási eljárásában meg
nem térülő hitelezői követelések összegére, pedig az
erre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak. Az
összes követelés 59 889 448 Ft, melyre az adós
vagyona nem nyújt fedezetet. Tekintettel arra, hogy
a Ctv. 99. § (5) bekezdésének alkalmazása
szempontjából jelen esetben a kár az adós
hitelezőinek a felszámolás során meg nem térülő
követelésében
jelentkezik,
az
alperes
végelszámolóként mindössze ezek összegének
megtérítéséért tartozik felelősséggel az adós cég
vagyonához történő tőke-hozzájárulás teljesítése
formájában, ezért az ezt meghaladó tőkehozzájárulás megfizetésében való marasztalása nem
volt alapos.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[26] Az alperes felülvizsgálati kérelmében kérte a
felülvizsgálati kérelem keretein belül a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését és – tartalma szerint – az
elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatásával a
kereset elutasítását.
[27] Állította, hogy a jogerős ítélet sérti a régi Ptk. 324–
326. §-ait, 339. §-át, 355. §-át, 360. §-át, a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 30. §-át, a Cstv. 33/A. §-át, a Ctv.
99. § (5) bekezdését, a régi Pp. 206. §-át, 146. §-át,
221. §-át és 164. §-át.
[28] Álláspontja szerint a megismételt eljárásban eljáró
bíróságok, bár tudomásul vették a Kúria döntését,
amely szerint a végelszámolási időszakra a Ctv.
rendelkezéseit kell alkalmazni, ennek ellenére a
másodfokú bíróság 15.Gf.40.210/2016/10/II. számú
részítéletében foglalt, hatályon kívül helyező
rendelkezésnek és iránymutatásnak megfelelően
folytatták le az eljárást, holott a másodfokú bíróság
határozatában foglaltak a kúriai döntéssel
ellentétesen a Cstv. rendelkezésein alapultak.
[29] Az eljárási szabályokat azzal sértette meg a
másodfokú bíróság, hogy az alperes beadványaiban,
a fellebbezésében, a fellebbezési ellenkérelemben és
az észrevételeiben foglaltakat és az alperesi
bizonyítást figyelembe sem vette, nem mérlegelte. A
másodfokú bíróság az indokolási kötelezettségét is
megsértette, holott a felperes fellebbezésére az
elsőfokú ítéletben foglaltaktól eltérő tartalommal
állapította meg az adós vagyonában beállt
vagyoncsökkenés idejét és körülményeit is.
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[30] Hangsúlyozta, hogy a felperes 2018. június 26-án
előadott másodlagos keresete – amelyben kérte az
alperest mint volt végelszámolót arra kötelezni, hogy
a cég vagyonához 80 885 086 Ft tőke-hozzájárulást
teljesítsen – új kereset, ezért az előterjesztését a régi
Pp. 146. §-ába ütközően minősítette a bíróság
megengedett
keresetváltoztatásnak.
Nem
keresetváltoztatás, mert a Cstv. 33/A. § (1) bekezdése
szerinti kereset megállapítási kereset, a Ctv. és a régi
Ptk. szerinti kereset pedig marasztalásra irányul, más
jogszabályi hivatkozás az alapjuk, más minőségű
alperessel szemben léphetnek fel, akivel más
jogviszonyban voltak és akinek más a kárfelelőssége.
Hangsúlyozta, hogy a keresetváltoztatás anyagi jogi
feltételei hiányoztak, az azonos eredet vagy
összefüggés
hiányában
nem
lehet
szó
keresetváltoztatásról, mert az ilyen kereset nem teszi
tárgytalanná az eredeti keresetet.
[31] Kifejtette, hogy bár az ügyvezető és a végelszámoló
is vezető tisztségviselőnek minősül, de a feladatok és
a kárfelelősség szempontjából nincs közös jogi
norma,
a
végelszámoló
kárfelelősségének
szempontjából a Gt. irreleváns.
[32] Jogszabálysértőnek és értelmezhetetlennek tartotta a
másodfokú bíróság ítélete [168] bekezdésében
kifejtetteket, mert nem a hitelező közvetlen kárának
a megtérítésére irányul az eljárás, hanem a társaságot
ért kár reparálása a per tárgya; nincs olyan speciális
jogszabály, amelyre hivatkozva a végelszámoló ellen
a felszámolási eljárás megindítása után és alatt
bármikor indítható lenne az ítélőtábla által
meghatározott típusú per; nem értelmezhető az a
rész, mely szerint „a tőke-hozzájárulás fizetési
kötelezettsége pedig csak akkor áll be, válik
esedékessé, … ha a bíróság … marasztalja”.
[33] A jogerős ítélet jogszabályt sértve értelmezte a régi
Pp. 146. §-át és a régi Ptk. 324. § (1) és a 325. § (1)
bekezdésébe ütközően utasította el az alperes
elévülési kifogását, tévesen értelmezte a Ctv. 99. §
(5) bekezdése alapján előterjeszthető keresetet, és
tévesen alkalmazta a régi Ptk. 325. § (1) bekezdését.
[34] Hivatkozva a Ctv. 99. § (4)–(5) bekezdésére, a régi
Ptk. 324–326. §-aira és 360. §-ára, kifejtette, hogy a
kár ilyen esetben a társaságot ért vagyonveszteség; az
igényérvényesítés első napja a felszámolás
elrendelésének a napja, mert a per megindításának a
feltétele, hogy a társaság felszámolás alá kerüljön, a
végelszámolás ideje alatt – még ha be is következett
a kár – a Ctv. 99. § (5) bekezdése szerint a hitelező
társasági vagyoncsökkenés miatti közvetlen perlési,
kártérítési követelése nem érvényesíthető, mert az
csak a felszámolás elrendelésével válik esedékessé,
ez
az
elévülési
határidő
kezdete;
az
igényérvényesítés határideje – egyéb jogszabályi
rendelkezés hiányában – öt év.
[35] Érdemben a végelszámoló magatartásának a Ctv. és
a régi Ptk. 339. § (1) bekezdése szerinti vizsgálata, a
jogellenesség és a kárfelelősség tekintetében
részletesen ismertette a forgalmazási engedély és a
hasznosítási jog vonatkozásában történteket.
Hangsúlyozta, hogy a bíróság nem vizsgálta a
forgalmazás jogi lehetőségét. Forgalmazási joga
annak van, akinek hasznosítási joga van, a
hasznosítási jog pedig az adott termék
vonatkozásában a mai napig megilleti a felperest,
mert a társaság még nem került törlésre, csak a
felperes van abban a helyzetben, hogy a társasági
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[36]

[37]

[38]
[39]

[40]

vagyon megmentése érdekében a forgalmazást
bejelentse és forgalmazzon.
A végelszámoló eljárása vonatkozásában kiemelte,
hogy az alperes úgy járt el, ahogy az adott helyzetben
elvárható volt, megkísérelt értékesíteni, megkísérelte
a hasznosítást, a forgalmazást fenntartani, próbálta
védeni a végelszámolási vagyont éppen a felperessel
mint társtulajdonossal szemben annak érdekében,
hogy a felperesi hitelezői követelést ki tudja
elégíteni.
A régi Ptk. 339. § (1) bekezdése szerinti ok-okozati
összefüggés vonatkozásában hangsúlyozta, hogy a
másodfokú
bíróság
álláspontja
szerint
a
végelszámoló nem követett el mulasztást a
forgalmazási engedély kapcsán, és rajta kívül álló
okból 2007 szeptemberét követően a végrehajtási
eljárás és a per megindulása miatt már nem tudott
további meghosszabbítást kérelmezni. A másodfokú
bíróság álláspontja szerint a másodfokú bíróság
8.Pf.20.797/2009/6. számú ítélete „csak” a
hasznosítási, forgalmazási jogot vonta el a
társaságtól, és került az a felpereshez, így a szellemi
termék 66,66%-a (személyhez fűződő jogként) az
adós vagyonában maradt. Miután a felperes az
egységesen meglevő hasznosítási, forgalmazási jog
és engedély, szóvédjegy értékét jelölte meg a
társasági vagyon értékének, és ezt határozta meg 80
millió Ft-ban, kérdés, hogy mi a végelszámoló
magatartásából okszerűen és elkerülhetetlenül beállt
vagyoncsökkenés mértéke. Részletesen kifejtette e
körben az álláspontját és kiemelte, hogy a másodfokú
bíróság a tőke-hozzájárulás értékét mint kártérítést
úgy állapította meg, hogy az alperes által okozott
vagyoncsökkenés, kár mértékét meg sem állapította,
holott a kár csak az adóst a felperessel szemben
megillető díjigény lehetett volna (ha a felperes a
terméket forgalmazta volna).
A végelszámolási vagyon értékére vonatkozóan a
felperest terhelte a bizonyítási kötelezettség, ezzel
kapcsolatban részletesen kifejtette az álláspontját.
Hangsúlyozta, hogy a bíróságnak a felperes
közreható magatartását figyelembe kellett volna
vennie. Bizonyított tény, hogy a hasznosítási és
forgalmazási jog 2009. évi ítélet alapján a
társtulajdonos felperest illette, aki nem kért
forgalmazási engedélyt, nem folytatta le a
forgalmazáshoz szükséges bejelentési eljárást, nem
vette meg a felszámoló által felajánlott és árverésen
értékesített szóvédjegyet, meg sem kísérelte a
forgalmazást, így a társaság kárát társtulajdonosi
minőségében okozta (régi Ptk. 4–5. §)
A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet hatályában való fenntartását kérte, egyetértve
annak indokaival.

A Kúria döntése és jogi indokai
[41] A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelem
keretei között vizsgálta a régi Pp. 275. § (2)
bekezdése alapján. E körben előre bocsátja, hogy
ítéletében az elsőfokú bíróság megállapította, hogy
az alperes vezető tisztségviselőként 2007. február 20.
napjáig (a végelszámolás kezdő időpontjáig) a
magáncélú kiadások körében nem a hitelezői érdekek
elsődlegessége alapján látta el a feladatát és ezáltal a
társaság vagyona 415 723 Ft-tal csökkent. Ezen felül
kötelezte az alperest tőke-hozzájárulás címén a
felszámolás alatt álló adós javára befizetésre. A
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másodfokú bíróság a fizetendő tőke-hozzájárulás
összegét leszállította, egyebekben az elsőfokú
bíróság ítéletét helybenhagyta. Az alperes a
felülvizsgálati kérelmében tartalmilag csak a
végelszámolás alatti felelősség miatti tőkehozzájárulásban való marasztalását sérelmezte, a
felülvizsgálati kérelem a Cstv. 33/A. § (1) bekezdése
szerinti vezető tisztségviselői felelősség tekintetében
a magáncélú kiadásokkal kapcsolatos döntésre és
értelemszerűen a keresetet részben elutasító ítéleti
rendelkezésre nem terjedt ki, így ezeket a kérdéseket
a Kúria jelen határozata – mivel a felülvizsgálati
eljárás keretein kívül esnek – nem érinti.
Erre tekintettel elsődlegesen abban a kérdésben
kellett a Kúriának állást foglalnia, hogy a másodlagos
kereset 2018. június 26-án történt előterjesztése
megengedett keresetváltoztatásnak minősült-e.
Az alperes álláspontja szerint nem lehetett szó a régi
Pp. 146. §-a szerinti keresetváltoztatásról, mert ezzel
nem vált tárgytalanná az eredeti kereset. E
vonatkozásban nem helytálló az alperes álláspontja,
mert keresetváltoztatásnak minősül a tárgyi
keresetkiterjesztés is, amikor a felperes az eredeti
keresetét új keresettel egészíti ki. Az eredetileg a
Cstv. 33/A. § (1) bekezdése alapján előterjesztett
keresettel indult perben a Ctv. 99. § (5) bekezdésére
hivatkozással
előterjesztett
keresetváltoztatás
megengedhetősége vonatkozásában a másodfokú
bíróság által kifejtettekkel a Kúria egyetért: a felperes
hitelezője az adósnak, míg az alperes vezető
tisztségviselője, illetve végelszámolója volt, és így a
feleknek az adós társasághoz fűződő, lényegében
azonos pozíciójú kapcsolatára tekintettel a kereset
kiterjesztésére a felperesnek lehetősége volt. Nem
jelenti azonban ez azt, hogy a keresetkiterjesztéssel
előadott másodlagos kereset előterjesztésének, azaz a
végelszámolóval szembeni igényérvényesítésnek az
időpontját az elsődleges kereset benyújtásának
időpontjában kellene figyelembe venni.
Megjegyzi a Kúria a másodfokú bíróság által
kifejtettekre tekintettel, hogy a Ctv. 99. § (5)
bekezdése és a Cstv. 33/A. § (1) bekezdése szerinti
felelősségi tényállások csak abban a tekintetben
hasonlítanak egymásra, hogy mindkét esetben a
felelős személy nem szabályszerű tevékenysége
miatti felelősség megállapításáról van szó. A két
jogintézmény szabályozási megoldása azonban
eltérő, nem egyikből következik a másik, és külön
eljárási megoldások is vonatkoznak rájuk. A Cstv.
33/A. § (1) bekezdése szerinti megállapítási per soha
nem eredményezheti a felszámolás alatt álló adós
vagyonának növekedését, a megállapítási perben
meghatározott összeg erejéig a felszámolási eljárás
befejezése utáni marasztalási perben léphetnek fel a
hitelezők ki nem egyenlített követelésük erejéig a
vezető tisztségviselővel szemben. A Ctv. 99. § (5)
bekezdése szerinti per azonban a felszámolási
vagyon növekedését eredményezheti, és az így
befolyt összeget a Cstv. kielégítési sorrendje szerint
kell a hitelezők között szétosztani.
A továbbiakban az alperes elévülési kifogására
tekintettel a Kúria vizsgálta, hogy a végelszámolóval
szemben a Ctv. 99. § (5) bekezdése alapján
előterjeszthető keresetben igényelt kártérítés a
felszámolás egész tartama alatt érvényesíthető-e.
A Cstv. 33/A. § (1) bekezdése szerinti kereset a
vezető tisztségviselővel szemben a felszámolás
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kezdő időpontjától a felszámolási eljárás jogerős
befejezéséig terjeszthető elő (BH2018. 231.), és
amennyiben a hitelező jár el felperesként, úgy a
megállapítási per folyhat a felszámolási eljárás
jogerős befejezése után is, annak jogerőre
emelkedését követően a marasztalási kereset
előterjesztéséről az adós elleni felszámolás kezdő
időpontjában (2009. január 22-én) hatályos Cstv. 63.
§ (4) bekezdése rendelkezik. Ennek az az oka, hogy
a Cstv. 33/A. §-a szerinti eljárás nem az adós
vagyonának a növelését szolgálja, hanem lehetőséget
biztosít a hitelezők számára külön kielégítésre a
vezető
tisztségviselő
vagyonából.
Ebből
következően tehát az állapítható meg, hogy a Cstv.
33/A. §-a szerinti, a vezetővel szembeni
felelősségből eredő követelés érvényesítése
(megállapítási per) a felszámolás megindulásával
válik lehetővé – az igény érvényesítésének a
határideje ekkor kezdődik –, de az igényérvényesítés
ezen első lépcsőjének a végső időpontját a törvény
külön meg is határozza. Ha tehát a felszámolási
eljárás valamilyen oknál fogva elnyúlik, tovább tart
mint 5 év, a vezető tisztségviselővel szembeni
követelés akkor sem évül el, mert a Cstv. másként
rendelkezik.
A végelszámolóval szembeni kártérítési igényt a Ctv.
99. § (4) bekezdése alapozza meg, mely alapján a
kárt szenvedett személy léphet fel a végelszámolóval
szemben. Az (5) bekezdés azonban ezen felül külön
felelősségi szabályokat tartalmaz, kifejezetten a
felszámolási eljárás sajátosságaihoz igazítja a
végelszámoló kötelezettségeit, és az annak
megszegéséből eredő kártérítési igényt alapít meg.
A Ctv. 99. § (5) bekezdése – mely a végelszámolóval
szembeni
speciális
kártérítési
felelősséget
megteremti – a Cstv. 33/A. §-ától eltérően azt
tartalmazza, hogy a felsorolt esetekben „a felszámoló
vagy a hitelezők keresetére a bíróság arra kötelezi a
végelszámolót, hogy a cég vagyonához a károkozás
összege mértékéhez igazodó tőke-hozzájárulást
teljesítsen”. Ez a rendelkezés feltételezi, hogy a
felszámolási eljárás még folyik, az adós még létezik,
mert a felszámolási vagyont fogja növelni a felperes
pernyertessége esetén a volt végelszámoló alperes
marasztalása. Csak a felszámolás tartama alatt
indítható tehát a végelszámolóval szembeni per, és a
felszámolási eljárás befejezésével meg is kell várni a
per befejezését.
A Kúria nem értett egyet a másodfokú bírósággal
abban, hogy mikor válik esedékessé a
végelszámolóval szembeni követelés, ha a Ctv. 99. §
(5) bekezdése szerinti magatartást tanúsította. A
másodfokú bíróság álláspontja szerint a követelés
csak akkor válik esedékessé (a fizetési kötelezettség
akkor áll be), ha a felperes keresetének megfelelően
a bíróság jogerősen kötelezte a végelszámolót a
fizetésre. A Kúria álláspontja szerint azonban ez az
értelmezés nem helytálló.
A Ctv. 99. § (5) bekezdése szerint – figyelemmel a
kárt
okozó
elkövetelési
magatartásokra
(„megállapítható, hogy a végelszámoló alapos ok
nélkül késlekedett a felszámolási eljárás
kezdeményezésével, vagy nem tett meg mindent a
hitelezők veszteségeinek csökkentése, illetve a
környezeti károk mérséklése a kármentesítés
érdekében vagy egyes hitelezőket mások rovására
előnyben részesített”) – a károsult valójában nem egy
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személy (az adós), hanem a felszámolási eljárásban
nyilvántartásba vett „hitelezők összessége”. Az ő
vonatkozásukban – jóllehet a kár a felszámolás kezdő
időpontja előtt keletkezik – a felszámolás kezdő
időpontját megelőző időpont nem határozható meg
az igényérvényesítés kezdő időpontjaként.
Ha a végelszámoló a Ctv. 99. § (5) bekezdésében
felsorolt magatartás(oka)t tanúsította, és ebből a
felszámolási eljárásban a hitelezők összességének
kára származott, akkor a kár bekövetkeztekor
esedékessé válik a követelés. Figyelemmel azonban
arra, hogy e speciális felelősségi szabály csak a
végelszámolás után indított felszámoláshoz, annak
folyamatban létéhez köti a perindítás lehetőségét, a
Kúria álláspontja szerint a végelszámolóval
szembeni speciális kártérítési igény a felszámolás
kezdő időpontjában válik esedékessé, ekkor
kezdődik elévülése is [régi Ptk. 326. § (1) bekezdés],
és eltérő szabály hiányában öt év elteltével elévül a
követelés még akkor is, ha folyamatban van a
felszámolás.
A másodfokú bíróság tehát tévesen határozta meg a
Ctv. 99. § (5) bekezdésén alapuló követelés
esedékessé válásának idejét és így az elévülés kezdő
időpontját, emiatt az alperesi elévülési kifogás
elbírálása során helytelen alapból indult ki.
A Kúria ezért a jogerős ítéletet a felülvizsgálattal
támadott részében hatályon kívül helyezte, és a
másodfokú bíróságot új eljárásra, új határozat
hozatalára utasította.
A megismételt eljárásban a fentiekből kiindulva kell
elbírálni az alperes elévülési kifogását azzal, hogy a
kifogás megalapozottsága esetén a Ctv. 99. § (5)
bekezdése szerinti kereset elutasításának van helye,
ellenkező esetben a szükséges részletességgel
megindokolt határozatban érdemben el kell bírálni az
alperesi fellebbezés további hivatkozásait.
(Kúria Gfv.VI.30.010/2021/5.)

POLGÁRI KOLLÉGIUM
MUNKAÜGYI SZAKÁG
Ha az alapító a költségvetési szerv útján ellátott
79
közfeladatot a többségi befolyása alatt álló
gazdasági társaság részére adja át, a közalkalmazott
tovább-foglalkoztatásához írásbeli hozzájárulására
nincs szükség, ennek hiányában is a törvény erejénél
fogva munkaviszony létesül közte és az új munkáltató
között a közalkalmazotti jogviszony megszűnését
követő nappal [a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25/A. § (7) bek.].

A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás
[1] A felperes 1999. október 15-től állt közalkalmazotti
jogviszonyban karbantartó munkakörben.
[2] K. Megyei Jogú Város közgyűlése önkormányzati
határozatával úgy döntött, hogy a felperes
munkáltatóját 2020. március 31-ével megszünteti. A
határozat kimondta, hogy a V. által ellátott településüzemeltetési feladatokról a költségvetési szerv
megszűnését
követően
gazdasági
társaság
formájában,
közfeladatellátási
szerződés
megkötésével fog a továbbiakban gondoskodni. A K.
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a K. P. Kft.
mint közszolgáltató 2020. március 30-án
közszolgáltatási szerződést kötött a parkolási
közszolgálatatás és az ahhoz kapcsolódó egyéb
tevékenység ellátására.
[3] A megszüntető okiratot azzal indokolták, hogy az
ellátandó feladat más szervezeti formában
hatékonyabban teljesíthető. A megszüntetés dátuma
2020. március 31. volt, annak módjaként pedig
jogutód nélküli megszüntetést tüntettek fel.
[4] Rendelkezés született arról, hogy az intézményben
foglalkoztatott 39 közalkalmazott jogviszonyának
megszüntetésére a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.)
25/A. §-a alapján kerül sor, erre tekintettel az
önkormányzat a K. Kft.-vel és a K. P. Kft.-vel az
intézményben
dolgozók
továbbfoglalkoztatási
kötelezettsége mellett köt megállapodást.
[5] A megszűnő átadó munkáltató és a K. P. Kft. mint
átvevő munkáltató közös írásbeli nyilatkozattal arról
tájékoztatta a felperest, hogy jogviszonyváltásra
tekintettel az átadó munkáltatónál fennálló
közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. 25/A. § (7)
bekezdése szerint 2020. március 31-ével megszűnik,
és az átvevő munkáltatóval 2020. április 1-jével a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó
munkaviszony létesül. Közölték azt is, hogy az
automatikusan
létesülő
munkaviszonyban
munkabére nem lehet alacsonyabb a korábbinál,
továbbá a munkaszerződés megkötésével létesített
jogviszonya megszűnése vagy megszüntetése esetén
az átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban
töltött idő együttes tartamának figyelembevételével
illeti meg felmondási idő és végkielégítés.
[6] A felperes munkáltatója közalkalmazotti igazolást
állított ki a felperes részére, amely szerint

jogviszonya 1999. október 15-től 2020. március 31ig állt fenn, az a munkáltató jogutód nélküli
megszűnésével szűnt meg. Kiadta a munkáltatótól
származó jövedelemről, adóról és adóelőleg
levonásáról a munkaviszony megszűnésekor
kiállítandó
adatlapot,
a
munkaviszony
megszűnésének időpontját pedig 2020. március 31ben jelölte meg.
[7] A K. P. Kft. elkészítette a munkaszerződést a felperes
részére, amely alapján a 2020. április 1-jétől
határozatlan időtartamra létesített munkaviszonyt
jogfolytonosnak ismerte el 1999. október 15-től. A
felperes a munkaszerződést nem írta alá, a jegyzőhöz
fordult végkielégítésének kifizetése érdekében, aki
attól elzárkózott.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[8] A felperes keresetében bruttó 3 213 600 forint
megfizetésére kérte kötelezni az alperest 12 havi
távolléti díjnak megfelelő összegben, végkielégítés
címén. Arra hivatkozott, hogy munkáltatója jogutód
nélküli megszűnését követően részére a végkielégítés
jár, mivel a K. P. Kft.-vel munkaszerződést nem
kötött, vele munkaviszonyt nem létesített.
Sérelmezte, hogy nem tájékoztatták az új
munkaviszony létre nem jöttének esetén irányadó
jogairól. Álláspontja szerint a fennállt jogviszony
alapján számított 8 havi végkielégítésen túl további 4
havi végkielégítésre is jogosult, mivel az öregségi
nyugdíjkorhatár betöltése előtt 5 éven belül szűnt
meg a jogviszonya.
[9] Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására
irányult.
Hivatkozása
szerint
a
felperes
közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél
fogva 2020. március 31-ével megszűnt, és ugyancsak
a törvény erejénél fogva létesült munkaviszony közte
és a K. P. Kft. között 2020. április 1. napjával. A Kjt.
25/A. § (7) bekezdése értelmében – figyelemmel a
Kjt. 37. § (2) bekezdés c) pontjára is – nem szerzett
jogosultságot a felperes végkielégítésre.
Az első- és a másodfokú bíróság ítélete
[10] A törvényszék ítéletével kötelezte az alperest, hogy
fizessen a felperes részére bruttó 2 142 400 forint
végkielégítést, ezt meghaladóan a keresetet
elutasította.
[11] Az elsőfokú bíróság ítélete szerint a felperes
munkáltatója a munkáltatói igazolást 2020. március
31-ével kiadta, a jogviszony megszüntetés
módjaként a jogutód nélküli megszűnést tüntette fel.
A bíróság e szerint elfogadta az alperes azon
hivatkozását, hogy a felperes közalkalmazotti
jogviszonya a törvény erejénél fogva jogutód nélkül
megszűnt. Ugyanakkor nem értett egyet azon
előadással, hogy a felperesnek a Kjt. 25/A. § (7)
bekezdése alapján a K. P. Kft.-vel munkaviszonya
létesült, figyelemmel a kiadott, fentiek szerinti
munkáltatói igazolásra.
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[12] A Kjt. 37. § (1) bekezdés c) pontja szerint
végkielégítés jár, ha a közalkalmazott jogviszonya a
munkáltató
jogutód
nélküli
megszűnése
következtében történt.
[13] A felperes jogviszonya a kiadott munkáltatói
igazolások szerint a munkáltató jogutód nélküli
megszűnésére tekintettel szűnt meg 2020. március
31-én, a jogviszony átalakulása nem történt meg, így
a felperes részére végkielégítés jár.
[14] A felperes a Kjt. 37. § (7) bekezdésére hivatkozva
megalapozatlanul kérte kötelezni az alperest további
4 havi távolléti díjnak megfelelő összegű
végkielégítés megfizetésére utalva arra, hogy a
jogszabály szerint a végkielégítés ugyanezen
paragrafus (6) bekezdésében meghatározott mértéke
4 havi távolléti díj összegével emelkedik, ha a
közalkalmazott jogviszonya az öregségi nyugdíjra
[Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont ga) alpont] való
jogosultság megszerzését megelőzően 5 éven belül
szűnik meg. A társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban:
Tny.) 18. § (1) bekezdés g) pontja szerint a felperesre
vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár 65 életév, azaz a
felperesnél ez 2022-ben következik be. Ebből
következően a jogviszony nem a nyugdíjkorhatárt
megelőző 5 éven belül szűnt meg, így részére további
végkielégítés nem jár.
[15] Az alperes fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét fellebbezett
részében megváltoztatta, a keresetet elutasította.
[16] A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által
rögzített tényállást annyiban módosította, hogy a
felperes és az átadó munkáltató között nem
munkaviszony, hanem közalkalmazotti jogviszony
állt fenn, azaz a közalkalmazotti jogviszony
megszűnésének időpontja volt 2020. március 31.
[17] A másodfokú bíróság szerint az elsőfokú döntés
lényegében kizárólag az átadó munkáltató által
kiállított közalkalmazotti igazoláson és adatlapon
alapult, amely szerint a felperes közalkalmazotti
jogviszonya 2020. március 31-én megszűnt. Ezek az
okiratok önmagukban nem keletkeztetnek jogalapot
a keresetben írt követeléshez a jogszabályi
rendelkezésekkel szemben.
[18] A felperes végkielégítés iránti követelésének
megalapozottságát a Kjt. 25. § (1) bekezdés c) pontja
és 37. § (1) bekezdés c) pontja teremti meg. Eszerint
a végkielégítés akkor jár a közalkalmazottnak a
munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, ha az
a Kjt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján következik
be. Jelen esetben azonban nem ez történt, a
munkáltató nem a Kjt. 25. § (1) bekezdés c) pontja,
illetve Kjt. 25/A. § (1) bekezdése alapján szüntette
meg a jogviszonyt, hanem az a Kjt. 25/A. § (7)
bekezdése alapján szűnt meg.
[19] A felperes a határozatlan időre szóló
munkaszerződés tervezetét nem írta alá. Emellett az
illetmény számfejtő igazgatóság 2020. április 2-i
keltezéssel kiállította a munkáltató 2020. március 31i
jogutód
nélküli
megszűnéséről
szóló
közalkalmazotti igazolást, valamint a személyi
jövedelemadó megállapításához szükséges iratot.
Mindebből a felperes arra következtetett, hogy
közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, és mivel az
átvevő munkáltatóval nem kívánt szerződést kötni,
úgy vélte, végkielégítést igényelhet. A másodfokú
bíróság azonban rögzítette, hogy a számítógépes
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program rovatainak adatai a per eldöntése
szempontjából nem lehetnek jelentősek, mivel a
jogviszony megszűnésének törvényben szabályozott
módját nem írhatják felül. A Kjt. vonatkozó
rendelkezéseit egymással egybevetve, együttesen
értelmezve a másodfokú bíróság az alperessel egyező
következtetésre jutott.
[20] Amennyiben az alapító a költségvetési szerv útján
ellátott közfeladatot a többségi befolyása alatt álló
gazdasági társaság részére adja át – mint ahogy az
nem vitatottan jelen esetben is történt – a
közalkalmazottnak nem kell nyilatkoznia írásban
arról, hogy továbbfoglalkoztatásához hozzájárul-e,
mert ennek hiányában is munkaviszony létesül közte
és az új munkáltató között a törvény erejénél fogva a
közalkalmazotti jogviszony megszűnését követő
nappal. Ebben az esetben a munkaviszony a
közalkalmazott
akaratától
függetlenül,
automatikusan létrejön, mégpedig a törvényben
meghatározott tartalmi elemekkel. Helyesen
tájékoztatta tehát erről a Megyei Jogú Város jegyzője
a felperest 2020. április 29-én és május 18-án kelt, a
keresetlevélhez csatolt leveleiben.
[21] A K. P. Kft.-vel automatikusan létrejött
munkaviszony folytán a felperes nem tarthat igényt a
Kjt. 37. § (1) bekezdés c) pontjában írt
végkielégítésre.

[22]

[23]

[24]

[25]

A felperes felülvizsgálati kérelme és az alperes
felülvizsgálati ellenkérelme
A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését és a jogszabályoknak
megfelelő új határozat meghozatalát kérte az
elsőfokú ítélet szerint.
A munkáltató 2020. március végén a felperesnek
kiadta az időarányos szabadságát, március 31-én
megkapta a március hónapra esedékes munkabért,
majd április 6-án megküldték részére a
közalkalmazotti
jogviszony
megszűnésekor
esedékes iratokat, amelyek szerint közalkalmazotti
jogviszonya a munkáltató jogutód nélküli
megszűnése miatt szűnt meg. Jelen esetben nem a
számítógépes program rovatairól van szó, hanem a
munkáltató nyilatkozatáról, amely megfelel a
munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony
megszűnésekor jogszabály által előírt tartalomnak.
A felperes már 2020. március 26-án jelezte, hogy a
tájékoztatás hiányossága, illetve jogszabály által a
munkaszerződés mellékleteként előírt munkaköri
leírásának hiánya miatt a munkaszerződést nem
fogadja el, az április 6-án kelt iratokban közölt
információ alapján pedig elhitte és tudomásul vette,
hogy közalkalmazotti jogviszonya a munkáltató
jogutód nélküli megszűnése miatt megszűnt.
Mivel egyéb iratot, elszámolást stb. nem kapott, ezért
fordult a jegyzőhöz a Kjt. 25/A. § (5) bekezdése
szerinti végkielégítés iránti igénnyel. Válaszlevélben
közölték, hogy a Kjt. 25/A. § (7) bekezdése szerint
az új munkáltató és a felperes között a munkaviszony
a törvény erejénél fogva létrejött, majd a 2020. június
8-án kelt válaszlevélben arra hívták fel a figyelmét,
hogy a jogviszony rendezése értelmében keresse fel
a K. V. N. Kft.-t. Ezt a tájékoztatást nem tudta
értelmezni, ezért volt kénytelen az igényét peres úton
érvényesíteni.
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[26] Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős
ítélet hatályában való fenntartására irányult a felperes
perköltségben való marasztalásával.
A Kúria döntése és jogi indokai
[31] A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott.
[33] A perbeli időben hatályos Kjt. szerint a munkáltató
jogutód nélküli megszüntetése esetén végkielégítés
akkor jár a közalkalmazottnak, ha az a Kjt. 25. § (1)
bekezdés c) pontja alapján következik be. Jelen
esetben azonban a jogviszony nem eszerint, hanem a
Kjt. 25/A. § (7) bekezdése szerint szűnt meg.
[34] A Kjt. 25/A. § (7) bekezdése értelmében, ha a
munkáltató személye azért változik meg, mert az
alapító a költségvetési szerv útján ellátott
közfeladatot
a) az alapító közvetett vagy közvetlen legalább
többségi befolyása alatt álló, vagy
b) az államháztartásról szóló törvény szerint az
alapításra jogosult szerv által alapított és annak
közvetett vagy közvetlen, legalább többségi
befolyása alatt álló gazdasági társaság utódszervezet
vagy alapítvány részére adja át közfeladat-ellátási és
továbbfoglalkoztatási
kötelezettséggel,
a
közalkalmazotti jogviszony megszűnik, és a
megszűnését követő nappal az új munkáltatóval
jogviszony létesül. Ebben az esetben az átadó és
átvevő munkáltatók tájékoztatási kötelezettsége
kizárólag a (2) és (3) bekezdésben foglaltakra
kiterjedően áll fenn.
[35] A Kjt. 25/A. § (1), (2), (3), (5) és (7) bekezdéseinek
együttes értelmezése alapján a másodfokú bíróság az
adott tényállás alapján helyesen fejtette ki, hogy
amennyiben az alapító a költségvetési szerv útján
ellátott közfeladatot a többségi befolyása alatt álló
gazdasági társaság részére adja át, a közalkalmazott
továbbfoglalkoztatásához írásbeli hozzájárulására
nincs szükség, ennek hiányában is a törvény erejénél
fogva munkaviszony létesül közte és az új
munkáltató között a közalkalmazotti jogviszony
megszűnését követő nappal. Ebből következően a
felperes esetében is ez történt, így – és jogviszonya
fennállására tekintettel – nem tarthat igényt a Kjt. 37.
§ (1) bekezdés c) pontjában írt végkielégítésre.
[36] A jogvita eldöntése során a felperes által hivatkozott
igazolás kiadása nem releváns tényező. Az átalakulás
2020. április 1-jével megtörtént, az ezt követően
(2021. április 2-i keltezéssel) a jogutód nélkül
megszűnő régi (költségvetési szerv) munkáltató által
kiadott
igazolásnak
a
felperes
fennálló
(munkaviszonnyá a törvény által átalakult)
jogviszonyára kiható joghatása nem lehet.
[37] A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet
hatályában fenntartotta a Pp. 424. § (1) bekezdése
alapján.
(Kúria Mfv.II.10.091/2021.)
Nem jogszabálysértő és nem minősül a megfelelő
munkakör
felajánlási
kötelezettség
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megsértésének, ha a munkáltató – figyelemmel a
nyugdíjazás előtt álló munkavállaló érdekeire – azért
dönt a munkaköri megnevezéshez képest további
speciális feladatokat és ehhez igazodó magasabb iskolai
végzettséget előíró munkakör létrehozásáról, hogy az
megfeleljen az Mt. 66. § (5) bekezdésében előírtaknak.
Az ilyen feltételekkel felajánlott munkakör valótlan

voltát nem alkalmas bizonyítani az a körülmény, hogy
azt a munkavállaló elutasítása után a munkáltató nem
töltötte be, illetve az adott álláshelyen más munkakörű
munkavállalót
alkalmazott
[a
munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 66. §
(5) bek.].
A tényállás
[1] A felperes 2013. július 1-jén létesített munkaviszonyt
az alperes jogelődjének minősülő hatósággal
biztonsági vezető munkakör betöltésére. Ennél a
hatóságnál
nemzetbiztonsági
ellenőrzések
lebonyolítását végezte, amelynek keretében a
szükséges
iratok
kiadását
felügyelte,
felhatalmazásokat adott ki. Feladatainak részét
képezte a minősített adatvédelmi törvény
rendelkezéseinek betartása és ellenőrzése. Biztonsági
vezetőként a beléptető rendszerrel és a
kamerarendszer
működtetésével
kapcsolatos
feladatokat is végzett, a bélyegzők nyilvántartásával,
kiadásával kapcsolatos tevékenységet is ellátott,
illetve a NATO egyik munkacsoportjában is részt
vett. Alapbére havi bruttó 740 000 forint volt.
[2] A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 65. életév
volt, a 60. életévét 2016. január 13. napján töltötte be.
[3] Ez a hatóság 2016. december 31. napjával beolvadás
útján, jogutódlással megszűnt, feladatait és személyi
állományát 2017. január 1-jétől az alperesnek adták
át. A felperes a munkakörébe tartozó feladatok közül
a jogutódlást követően bélyegző nyilvántartással
kapcsolatos
tevékenységet
és
a
NATO
munkacsoportba tartozó feladatokat látta el.
[4] Az alperesnél a biztonsági vezető munkakör a
jogutódlás időpontjában és azt követően is betöltött
volt, így őt az I.B.B. Osztályán nyilvántartási
munkakörben kívánták foglalkoztatni. 2017. június
7-én adták át részére a munkaköri leírást. A
munkakör betöltésének feltételéül felsőfokú iskolai
végzettséget, kétéves szakmai tapasztalatot, továbbá
MS Office felhasználó szintű ismeretet kívántak
meg.
A
felperes
a
munkaköri
leírás
áttanulmányozását követően a munkaszerződés
módosításához nem járult hozzá.
[5] Az alperes 2017. február 2. és 2017. május 23. napja
között különböző állások betöltését hirdette meg. A
meghirdetett állások kormányzati szolgálati
jogviszony keretében voltak betölthetők. A közúti
ellenőri állás betöltéséhez középfokú, míg a többi
állás esetén felsőfokú végzettségre volt szükség.
Felsőfokú végzettséghez kötött munkakörök – a
koordinációs referens, a közút fenntartási referens és
az energetikai referens kivételével – jogász
végzettséggel vagy azzal is betölthetőek voltak.
[6] Az alperes 2017. június 22-én kelt felmondással 35
napos felmondási idővel megszüntette a felperes
munkaviszonyát. Annak indokolása szerint a felperes
korábbi munkakörének megfelelő munkakör –
kormányzati szolgálati jogviszony keretében –
betöltött volt, így a felperesnek a Minisztériumban a
Hatóságnál betöltött munkakörben történő további
foglalkoztatása nem volt lehetséges. Az indokolás
utalt arra is, hogy erre figyelemmel az alperes
munkaszerződés-módosítást
kezdeményezett,
amelyben a felperesnek a korábbi, biztonsági vezetői
munkakör helyett – képességének, végzettségének,
gyakorlatának megfelelően – a Minisztérium I.B.B.
Osztály állományában, nyilvántartási munkatárs
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munkakörben történő foglalkoztatását ajánlották,
azonban ő ezt elutasította, ezért az alperes
felmondással szüntette meg munkaviszonyát.
[7] Az alperes a felperes munkaviszonyának
megszüntetését követően, a felperes álláshelyét
2017. október 1-jén töltötte be, melynek során titkos
ügyiratkezelő referensi munkakörre vett fel
munkatársat. A munkakörre vonatkozó munkaköri
leírás eltért a felperes részére felajánlott
nyilvántartási munkatárs munkakörre vonatkozó
munkaköri leírástól.
A felperes keresete és az alperes ellenkérelme
[8] A felperes elsődlegesen azt kérte, hogy a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 193. § (5) bekezdése
alapján átalánykártérítésként 24 havi távolléti
díjának megfelelő összegként 17 760 000 forintot
fizessen meg részére az alperes. Másodlagos igénye
a Kttv. 193. § (3) bekezdése alapján elmaradt
munkabér címén 16 688 634 forint, cafeteria juttatás
címén 625 554 forint megfizetésére irányult azzal,
hogy az eredeti munkakörébe való visszahelyezését
nem kérte. Kérte továbbá annak megállapítását, hogy
munkaviszonya a jogellenességet megállapító
határozat jogerőre emelkedésekor szűnik meg,
valamint a Kttv. 193. § (4) bekezdése alapján
átalánykártérítés címén 12 havi távolléti díjának
megfelelő összeg, azaz 8 880 000 forint megfizetését
igényelte.
[9] Előadta, hogy 2016. január 13-án betöltötte 60.
életévét, ezért ettől az időponttól „védett korúnak”
minősül, amelynek alapján a munkaviszonya
megszüntetése során a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 66.
§ (4)–(5) bekezdése alkalmazandó. Ez alapján olyan
munkakörben történő továbbfoglalkoztatását kellett
felajánlani
számára,
amely
megfelel
a
képzettségének, végzettségének. Hivatkozása szerint
korábban biztonsági vezető munkakörben dolgozott,
ehhez képest a felajánlott nyilvántartási munkatárs
elnevezésű
munkakör
nem
felelt
meg
végzettségének, nem is hasonlított a korábbi
munkaköréhez, tehát az alperes az Mt. 66. § (5)
bekezdésében foglaltakat megsértette, ezért
munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg.
[10] A felajánlott új munkakör vonatkozásában előadta
azt is, hogy az ahhoz tartozó munkaköri leírás
valójában egy utólagosan kreált, nem a valós
helyzetet rögzítő dokumentum. Álláspontja szerint
az alperesnek egy olyan munkaköri leírást kellett
készítenie, amely kvázi látszólag megfelel a
végzettségének, de mégis rangon alulinak fogja
tartani, és azt nem fogja elfogadni. Ezentúl a
felajánlott munkakör nem került a továbbiakban
betöltésre, az alperesnél nincs olyan nyilvántartási
munkakör, ahol elvárás lenne a felsőfokú végzettség.
[11] Arra is hivatkozott, hogy a részére felajánlott
munkakört az alperes utóbb nem töltötte be, helyette
2017. október 1-jétől titkos ügyiratkezelő referensi
munkakörre vett fel munkatársat. Megjelölte azokat
a munkaköröket, amelyeket az alperes meghirdetett,
és amelyeknek a képzettsége, végzettsége és
gyakorlata alapján megfelelt volna, a munkáltató
mégsem ajánlotta fel azokat számára. Utalt továbbá
arra, hogy az alperes Szervezeti és Működési
Szabályzatát 2017. február 15-én módosították,
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emiatt a munkáltató által 2017. június 7-én közölt
munkaszerződés-módosítás elkésett. Álláspontja
szerint az alperes magatartása sértette a jóhiszemű és
tisztességes eljárás követelményét.
[12] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Arra
hivatkozott, hogy a felperes állításával szemben a
nyilvántartási munkakör adminisztratív jellegű volt,
nem tekinthető vezetői munkakörnek. A munkáltató
a munkaköri feladatok megállapítása során
figyelemmel volt arra, hogy a felperes korábbi
munkavégzési területéhez (biztonsági terület)
kapcsolódjon az új munkakör, vagyis a felajánláskor
nem csak a képzettségére, végzettségére, hanem
szakmai tapasztalatára is figyelemmel járt el.
Mérlegelnie kellett azt a körülményt is, hogy a
felperes munkavállalóként jóval kedvezőbb
helyzetben volt, mintha vezetőként kormányzati
szolgálati
jogviszonyba
került
volna,
a
munkaszerződése szerint ugyanis az alapbére
nyilvántartási munkakörben sem változott volna. A
munkakör kreált voltával kapcsolatban arra
hivatkozott, hogy a felperes ezt az állítását nem
bizonyította. A felperes továbbfoglalkoztatásához az
üres álláshely rendelkezésre állt, a felajánlott
munkakör valós volt, annak elfogadása esetén a
munkáltató a felajánlott munkakörben foglalkoztatta
volna őt. A felperes által felsorolt további
munkakörök vonatkozásában előadta, hogy azok
csupán
közszolgálati
jogviszonyban
voltak
elláthatók, meghirdetésükre is így került sor, azokat
nem ajánlhatta fel a felperesnek.
Az első- és a másodfokú bíróság határozat
[13] A törvényszék ítéletével kötelezte az alperest
14 800 000 forint átalánykártérítés megfizetésére, ezt
meghaladóan a felperes keresetét elutasította.
[14] A bíróság megállapította, hogy a felmondás
megfelelt a világosság követelményének. Kifejtette,
hogy önmagában a felajánlott munkakör munkaköri
leírásában foglaltakból feltétel nélkül nem volt
megállapítható a felajánlott munkakör valós volta. A
körülményeket értékelve arra a következtetésre
jutott, hogy a munkaköri leírásban szereplő széles
körű feladatokat a felperesnek nem kellett volna
elvégeznie, ennél fogva a felajánlott munkakör
valótlan volt. Ezt támasztotta alá az az alperesi
nyilatkozat is, hogy a munkaköri feladatokat a
felperes képességéhez, felelősségéhez, bérezéséhez
igazodóan határozták meg.
[15] Rögzítette, hogy nem képezte a peres eljárás tárgyát
a munkáltató munkaszervezési kérdései, azonban
értékelnie kellett, hogy a munkaköri leírásban
meghatározott feladatokat ténylegesen végezte
volna-e a felperes. Megállapította azt is, hogy a
munkaköri feladatokat a Kttv. 8. (1) bekezdése
alapján munkaviszonyban nem is lehetett volna
ellátni. Bizonyítottnak találta azt a felperesi állítást,
hogy a felmondás indoka valótlan volt, az alperes
jogellenesen szűntette meg a munkaviszonyt.
[16] A betöltetlen munkakörök kapcsán kifejtette, hogy
azokat kormányzati szolgálati jogviszony keretében
lehetett ellátni. Az alperesnek 2017. január 1-jétől
számított 45 napon belül 2017. február 14-ig kellett
volna megtennie a munkaszerződés-módosítási
ajánlatát a Kttv. 58. § (2) bekezdésére figyelemmel.
Mivel ezt elmulasztotta a felmondás jogellenesnek
minősült.
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[17] A felperes kereseti kérelme összegszerűségével
kapcsolatban a Kttv. 193. § (5) bekezdése alapján
átalánykártérítés címén 20 havi munkabérnek
megfelelő összeg megfizetésére kötelezte az alperest.
Ennek meghatározása során elsősorban arra volt
figyelemmel, hogy a felperes jogviszonyát „védett
korban”, tehát az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését
megelőző 5 éven belül szüntette meg a munkáltató,
elhelyezkedési esélyei a minimálisra csökkentek
függetlenül attól, hogy magasan kvalifikált
szakembernek számított.
[18] Az ítélőtábla ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét
helybenhagyta.
[19] Az ítélőtábla megállapította, hogy az adott esetben
azt kellett vizsgálni, hogy a felperes számára
felajánlott munkakör megfelelt-e a felperes
képességének, képzettségének, illetve ténylegesen
létező munkakör volt-e. A másodfokú bíróság
álláspontja szerint az alperes felajánlhatta volna
azokat a munkaköröket is a felperes számára,
melyeket meghirdetett és melyek csak kormányzati
szolgálati jogviszonyban lettek volna elláthatók,
lehetősége lett volna a felperest kormányzati
szolgálati jogviszonyban tovább foglalkoztatni.
Megállapította továbbá, hogy a felperes számára
felajánlott nyilvántartási munkatárs munkaköri leírás
is több olyan feladatot tartalmazott, amely kizárólag
kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati
jogviszonyban lettek volna elláthatók.
[20] Egyetértett a másodfokú bíróság az elsőfokú
bíróságnak az okszerűség vonatkozásában kifejtett
álláspontjával is. A Kttv. 58. § (5) bekezdése alapján
45 napon belül meg kellett volna tennie az alperesnek
a munkaszerződés módosítására vonatkozó ajánlatát,
ezt azonban jelentősen elmulasztotta. Erre
figyelemmel a jogviszony megszüntetése jogsértő
volt.
A felülvizsgálati kérelem és felülvizsgálati
ellenkérelem
[21] A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, melyben elsődlegesen azt
kérte, hogy a jogerős ítéletet a Kúria helyezze
hatályon kívül, mivel az jogalapjában és
összegszerűségében megalapozatlan, és a felperes
keresetét utasítja el. Másodlagosan azt kérte, hogy a
jogerős ítéletet helyezze hatályon kívül, hozzon a
jogszabályoknak megfelelő határozatot és a Kttv.
193. § (5) bekezdése alapján megítélt
átalánykártérítés összegét 2 havi illetménynek
megfelelő összegre mérsékelje. Harmadlagosan azt
kérte, hogy a másodfokú ítéletet a Kúria helyezze
hatályon kívül, és utasítsa a másodfokú bíróságot új
eljárásra és új határozat hozatalára.
[22] Álláspontja szerint a jogerős ítélet sérti a Pp. 221. §
(1) bekezdését, a 253. § (2) bekezdését, az Mt. 6. §
(1) bekezdését, a 66. § (4)–(5) bekezdését, továbbá a
Kttv. 8. § (1) bekezdését és 193. § (5) bekezdését. A
másodfokú bíróság nem megfelelően mérlegelte a
rendelkezésére bocsátott bizonyítékokat, a határozat
iratellenes és jogszabálysértő.
[23] A munka szervezésére vonatkozó kérdéseket a
bíróság nem vizsgálhatta, az alperes által
meghirdetett
további
álláspályázatokkal
kapcsolatban a másodfokú bíróság helytelen
következtetéseket vont le, nem értékelte azt a
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körülményt, hogy a felperes alapos ok nélkül nem
fogadta el a megfelelő munkakört.
A megelőző eljárásban a törvényszék rámutatott arra,
hogy a felperest terhelte a bizonyítási kötelezettség
abban a körben, hogy a számára felajánlott munkakör
kreált volt. Állítását nem tudta igazolni, bizonyítási
kötelezettségének nem tett eleget, az elsőfokú
bíróság is pusztán meggyőződésére hivatkozott, nem
a bizonyítékokra. Ezzel ellentétben a bíróság
rendelkezésére állt az e munkakör vonatkozásában
fennálló üres státuszra vonatkozó bizonyíték, illetve
a munkaköri leírás is.
Hivatkozott arra, hogy a Kúria egyik eseti
döntésében
kifejtette,
hogy
a
felajánlott
munkakörnek nem szükséges fennállnia a felajánlás
időpontjában. Az arra jogosult vezető elhatározása az
újabb munkakör létrehozására megszületett. Az adott
esetben a felajánlott munkakör az alperesnél
rendelkezésre állt az érintett szervezeti egységben,
így amennyiben a felperes azt elfogadta volna, úgy
az alperes a szerint foglalkoztatta volna őt tovább. A
munkakör létezését, valóságát megfelelően
bizonyították, a felperes azonban ellenbizonyítási
kötelezettségének nem tett eleget.
A más munkakör felajánlásánál tekintettel voltak
arra, hogy a felperes részére felajánlott munkakör
betöltése esetén a korábbi munkabére folyamatosan
biztosított legyen. Ez a körülmény azt igazolja, hogy
továbbra is alkalmazni kívánták őt olyan
munkakörben, amely ezt lehetővé teszi. Vitatta azt az
állítást, hogy a felperes elfogadta volna a
kormányzati szolgálati jogviszonyban betölthető
egyéb
munkaköröket,
amelyek
jelentős
jövedelemcsökkenéssel jártak volna.
Álláspontja szerint annak megítélése, hogy milyen
okból tartotta a munkáltató a felajánlott
munkakörben megjelölt feladatokat szükségesnek,
célszerűnek, hasznosnak, kívül esik a peres eljárás
keretein.
A
munkáltató
munkaszervezési
kompetenciája az, hogy ennek megfelelően döntsön.
Ugyancsak a munkáltató megítélésébe tartozik az is,
hogy a felperes jogviszonyának megszüntetését
követően milyen munkakörökben foglalkoztat
tovább alkalmazottakat.
Helytelenül következtetett a másodfokú bíróság a
Kttv. 8. § (1) bekezdése alapján arra is, hogy a
felperesnek felajánlott munkaköri feladatok egy
része kormányzati szolgálati jogviszonyban lett
volna ellátható. A felajánlott munkakör valós volt, az
abban foglalt feladatokat elláthatta volna a felperes,
ha elfogadja a munkaszerződés-módosítást,
ellenkezője a perben nem nyert bizonyítást.
A felülvizsgálati érvelés szerint a felmondás
megfelelt az okszerűség követelményének is. A
munkáltató részéről nem következett be olyan
mértékű késedelem a munkakör felajánlása során,
amely jogellenessé tenné az alperesi eljárást, mivel a
felperes semmilyen hátrányt nem szenvedett a
foglalkoztatása során, az alperes őt a felmondásáig
változatlan bérezés mellett folyamatosan állományba
tartotta és azon dolgozott, hogy az átszervezések
során mindvégig így is maradjon. Erre figyelemmel
az eljárt bíróságok a felmondás okszerűsége kapcsán
helytelen megállapításokat tettek.
Az átalánykártérítés mértéke körében az eljárt
bíróságok a Kttv. 193. § (5) bekezdésébe ütközően az
eset összes körülményeit helytelenül értékelték, nem
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megfelelően mérlegelték a jogsértés és annak
következményei
súlyát.
A
megállapított
átalánykártérítés jelentősen eltúlzott, az esetleges
hátrány kompenzálására legfeljebb 2 havi
illetménynek megfelelő összeg elegendő. Nem
merült fel arra adat, hogy a felperes megpróbált volna
a perbeli jogviszony megszüntetését követően
elhelyezkedni, s az életkora okán eredménytelen lett
volna. A felperes nem nyilatkozott úgy, hogy
felmentését követően nyugdíjba vonult, adatokkal
nem alátámasztott a bírósági érvelés.
A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében kérte,
hogy a Kúria a jogerős ítéletet „hagyja helyben”.
Érvelése szerint a bíróságok által feltárt tényállás
megfelelő, helytállóan következtettek arra, hogy a
munkaviszonya megszüntetésére jogellenesen került
sor.
A jogutódlást követően 6 hónappal később kapott
munkaszerződés módosítására javaslatot munkaköri
leírás nélkül. Az alperes csak többszöri kérésre, két
héttel később adott át olyan munkaköri leírást, amely
két különböző osztály felügyelete alatt végezhető
feladatokat tartalmazott. Az alperes sem vitatta, hogy
a felajánlást megelőzően és azt követően sem töltött
be senki olyan munkakört, amelyet felajánlottak a
számára. A felajánlott feladatok nagy része csak a
Kttv. hatálya alatt lett volna végezhető, ezzel
ellentétben a munkáltató több olyan állásra írt ki
pályázatot, amelyet ő is betölthetett volna
képzettsége, végzettsége alapján. Mivel ezeket nem
ajánlották fel számára, mindez a foglalkoztatási
szándék teljes hiányát mutatja.
Az alperes állításával ellentétben munkaviszonya
megszüntetését követő hónapokban aktívan keresett
állást, amely azonban nem vezetett eredményre, ezért
élt a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségével.
Az alperes figyelmen kívül hagyta, hogy a Kttv. 58.
§ (5) bekezdésében rögzített határidőt elmulasztva
ajánlotta fel az új munkakört a számára, törekedett a
jogviszony
közös
megegyezéssel
történő
módosítására.

A Kúria döntése és annak jogi indokai
[35] Az alperes felülvizsgálati kérelme megalapozott.
[36] A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás
szerint a felperes munkaviszonyban, felsőfokú
végzettséggel, biztonsági vezető munkakörben
dolgozott az alperes jogelődjének minősülő
hatóságnál a jelen per alpereshez történt beolvadása
előtt. A beolvadást követően az alperesnek nem állt
fenn jogszabályi kötelezettsége arra, hogy a felperest
kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztassa
a továbbiakban. Ilyen jogszabályi rendelkezésre a
felperes nem hivatkozott a perben, illetve azt a
korábban eljárt bíróságok sem jelöltek meg. Erre
figyelemmel az ítélőtábla által kifejtettekkel
ellentétben nem értékelhető az alperes terhére az,
hogy nem létesített a felperessel kormányzati
szolgálati jogviszonyt, nem ajánlotta fel számára a
kizárólag kormányzati szolgálati jogviszonyban
ellátható munkahelyeket.
[37] A Mt. 66. § (5) bekezdésében előírt munkakör
felajánlási
kötelezettség
teljesítése
alapján
megállapítható az is, hogy a hatóság beolvadásakor a
biztonsági vezető munkakör betöltött volt, így azt a
továbbiakban munkaviszony keretén belül nem
láthatta volna el a felperes.
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[38] Nem volt vitás a felek között az sem, hogy a
beolvadás időpontjában a felperes havi 740 000
forint munkabéréhez képest a kormányzati szolgálati
jogviszonyban osztályvezetőként 432 900 forint lett
volna a felperes 100%-os beállási illetménye. Ezt a
körülményt az alperes okszerűen és életszerűen ítélte
meg olyanként, amelyre figyelemmel az
álláshelyfelajánlási kötelezettség teljesítése körében
olyan megoldást keresett a röviddel a
nyugdíjkorhatár elérése előtt álló munkavállalója
számára, amely kedvezőbb megoldást biztosított
volna.
[39] Az Mt. 66. § (5) bekezdése szerinti kötelezettség
körében az alperes bizonyította, hogy a felperes
részére változatlanul 740 000 forint munkabérrel
olyan munkakört ajánlott, amelyhez tartozó
feladatokat a munkaköri leírásban részletesen
rögzített, és ellátásának feltételeként felsőfokú
iskolai végzettséget írt elő. Ezek nem minősíthetők
kedvezőtlen feltételnek.
[40] A felperes maga nyilatkozta és a bíróságok is
megállapították, hogy az adott munkakörhöz tartozó
feladatokat a munkáltató azért határozta meg
szélesebb körben, és azért követelte meg a felsőfokú
iskolai végzettséget, mert a munkakört a felajánlott
megemelt bérezéshez és a munkakörhöz tartozó
felelősséghez
igazították.
Mindezekből
okszerűtlenül jutottak az eljárt bíróságok arra, hogy
ez a konkrét feltételekkel rendelkező és ténylegesen
felajánlott, írásba foglalt munkakör nem létező, mert
azt az alperes csupán „kreálta”.
[41] Az alperes a perben és a felülvizsgálati kérelmében
is helyesen hivatkozott arra, hogy a munkaszervezés,
a munkakörök és az ahhoz tartozó feladatok,
valamint a felelősségi kör meghatározása a
munkáltató jogkörébe tartozik, annak célszerűsége,
hasznossága és gazdaságossága az egységes bírói
gyakorlat értelmében munkaügyi perben nem
vizsgálható. A felajánlott munkakör elutasítása miatt
elmaradt a felperes munkavégzése, az pedig csupán
feltételezés, hogy a munkaköri leírásban
meghatározott feladatokat nem végezhette volna.
[42] Nem jogszabálysértő és nem minősül a megfelelő
munkakörfelajánlási kötelezettség megsértésének, ha
a munkáltató – figyelemmel a nyugdíjazás előtt álló
munkavállaló érdekeire – azért dönt a munkaköri
megnevezéshez képest további speciális feladatokat
és ehhez igazodó magasabb iskolai végzettséget
előíró munkakör létrehozásáról, hogy az megfeleljen
az Mt. 66. § (5) bekezdésében előírtaknak. Az ilyen
feltételekkel felajánlott munkakör valótlan voltát
nem alkalmas bizonyítani az a körülmény, hogy azt a
munkavállaló elutasítása után a munkáltató nem
töltötte be, illetve az adott álláshelyen más
munkakörű munkavállalót alkalmazott.
[43] Annak sincs jelentősége az álláshelyfelajánlási
kötelezettség teljesítésének megítélésénél, hogy két
másik, azonos megnevezésű munkakör betöltéséhez
az alperes csupán középfokú iskolai végzettséget írt
elő, hiszen a munkakörök azonos megnevezése
ellenére a felperesnek ajánlotthoz képest ezek eltérő
tartalommal bírtak.
[44] Az alperes ennek megfelelően nem járt el
tisztességtelenül és rendeltetésellenesen, a per
adataiból nem következik a jóhiszeműség hiánya,
inkább a lehetősége határáig igyekezett a felperes
érdekeit figyelembe venni. A felperes nem fogadta el
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az
állásajánlatot,
kormányzati
szolgálati
jogviszonyban másik munkakört szeretett volna
betölteni, ilyen munkakör felajánlására azonban a
jogviszony keretén belül az alperesnek nem volt
kötelezettsége.
Kellő alap nélkül jutottak az eljárt bíróságok arra a
következtetésre is, hogy az alperes elmulasztotta a
Kttv. 58. § (5) bekezdésében előírt 15 napos
munkakörfelajánlási kötelezettséget, ezért a
munkaviszony megszüntetése okszerűtlen volt. Az
Mt. 64. § (2) bekezdése szerint a munkáltatói
felmondás indokolásának nem csupán valósnak,
hanem okszerűnek is kell lennie. Ez azt jelenti, hogy
a jogviszony megszüntetését megalapozó indoknak
olyan súlyúnak vagy jellegűnek kell lennie, amelyből
az általános felfogás szerint is következik a
jogviszony felszámolása.
A felperes munkaviszonya megszüntetéséhez nem
kapcsolható az a körülmény, hogy az alperes a Kttv.ben rögzített határidőt túllépve tett eleget
munkakörfelajánlási
kötelezettségének.
A
jogviszony megszüntetésének az volt az oka, hogy a
felperes a számára felajánlott munkakört nem
fogadta el, az eredeti munkaszerződésében rögzített
munkakörben pedig az alperes nem tudta
továbbfoglalkoztatni őt. Az okszerűtlenség fogalma
ennek megfelelően nem kapcsolható a Kttv. 58. § (5)
bekezdésében előírt határidő túllépéséhez.
Megállapítható tehát, hogy a felmondás perbeli
indoka világos, valós és okszerű volt, a munkáltató a
munkakör felajánlási kötelezettségének eleget tett,
azt a felperes elutasította, így az adott körülmények
között munkaviszonyban a továbbiakban nem tudta
tovább foglalkoztatni őt. A jogviszonyok
különbözősége okán a felperes által megjelölt
kormánytisztviselői munkakörök felajánlására az
alperesnek nem állt fenn törvényi kötelezettsége, így
a felperes munkaviszonya megszüntetésére
jogszerűen került sor.
Mindezekre figyelemmel a Kúria a jogerős ítéletet a
Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül
helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta
és a felperes keresetét elutasította.
(Kúria Mfv.IV.10.094/2021.)

I. Készenléti jellegű munkakörben a hat havi
munkaidőkeret meghatározása jogszerű és a hat
81
hónapra eső 240 órát el nem érő munkavégzés nem

minősülhet rendkívüli munkaidőnek [a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 91. §,
92. § (2) bek. b) pont].
II. A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a
munkáltató állapítja meg [a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 96. § (1) bek.].
A tényállás
[1] Az I. rendű felperes 2011. március 29-től, a II. rendű
felperes 2004. november 26-tól állt közalkalmazotti
jogviszonyban az alperessel biztonsági őr
munkakörben. A felperesek a rendészeti csoportban
folyamatos munkarendben készenléti jellegű munkát
végeztek. Az I–II. rendű felperesek kinevezési
okirata a havi 240 órás munkaidőkeret mellett azt
tartalmazta, hogy a napi munkaidő 11,08 óra. A
felperesek 2018. június 1-jéig 24/48 órás

munkarendben végezték munkájukat, 24 óra
munkavégzést 48 óra pihenőidő követett.
[2] Az alperes főigazgatói utasításban 2018. június 1jétől akként rendelkezett, hogy a feladatok
hatékonyabb ellátása, a szigorúbb és alaposabb
ellenőrzések érdekében a biztonsági, illetve
vagyonvédelmi munkakörökben a munkarend 12
órás szolgálatra módosul, a korábbi munkaidőkeret is
megváltozik, a munkaidő 174 óra lesz változatlan
illetmény mellett. Az alperes erre vonatkozó
tájékoztatásának átvételét a felperesek megtagadták.
[3] A 2018. június 1-jét követő első munkanapjukon
mindkét felperes az új munkarend szerint végzett
munkát, majd az I. rendű felperes 2018. június 2-án,
a II. rendű felperes 2018. június 3-án rendkívüli
lemondással szüntették meg közalkalmazotti
jogviszonyukat. A felperesek által közölt rendkívüli
lemondások indokolása megegyezett. Ennek 1.
pontjában azt állították, hogy a munkarend
munkáltató által történő megváltoztatása nem
elfogadható, mivel ez a kinevezés egyoldalú
módosításának minősül, figyelemmel arra, hogy a
korábbi 24 órás szolgálat helyett 12 órás műszakban
kell ellátniuk feladataikat. A 2. pont azt tartalmazta,
hogy
az
ezzel
összefüggő
egyoldalú
kinevezésmódosítást nem fogadták el. Sérelmezték,
hogy a munkáltató nem kívánt élni a felmondás
lehetőségével, ugyanakkor az új munkarend
elfogadására nem láttak lehetőséget, annak
bevezetését pedig az Mt. 58. §-ával ellentétes,
egyoldalú intézkedésnek tekintették. A 3. pontban a
felperesek arra hivatkoztak, hogy jogi tájékoztatás
során vált számukra világossá, hogy a korábbi
munkarend alapján a heti 40 órát meghaladó
munkavégzésük rendkívüli munkaidőben végzett
munkának minősül, függetlenül a 240 órás
munkaidőkeretre
vonatkozó
rendelkezéstől.
Tekintettel arra, hogy a munkáltató a napi 8 órán
felüli munkavégzéshez kapcsolódóan évekre
visszamenőleg nem fizette ki a rendkívüli
munkavégzés díjazását, ez az eljárás 8 év alatt több
millió forintnyi ki nem fizetett munkabért
eredményezett, ezért az ezzel kapcsolatos el nem
évült igényüket érvényesíteni kívánják.
[4] Az alperes írásban tájékoztatta a felpereseket arról,
hogy a rendkívüli lemondásukat nem fogadja el, és
2018. június 14-én felszólította őket a
távolmaradásuk igazolására. A felperesek erre nem
válaszoltak, 2018. június 2-át, illetőleg 3-át követően
már nem végeztek munkát az alperes számára. Az
alperes ezért 2018. július 10-én rendkívüli
felmentéssel
megszüntette
a
felperesek
közalkalmazotti jogviszonyát. Az indokolás mindkét
felperes esetében az volt, hogy 2018. június 2-től,
illetve 3-tól nem jelentkeztek a munkavégzés
érdekében és a távolmaradásukat nem igazolták.
Mindez a közalkalmazotti jogviszonyukból eredő
lényeges kötelezettség szándékos megszegésének
minősült.
A felperesek keresete és az alperes ellenkérelme
[5] A felperesek a 2018. augusztus 13-án előterjesztett
keresetükben rendkívüli felmentésük hatályon kívül
helyezését,
ennek
jogkövetkezményei
alkalmazásaként
kéthavi
távolléti
díjuknak
megfelelő mértékű átalánykártérítés megfizetését
kérték. A 2018. június 27-én előterjesztett
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keresetükben a rendkívüli lemondásukra tekintettel a
felmentési időre járó illetmény és végkielégítés,
valamint kamatainak megfizetésére kérték kötelezni
az alperest. Ezen túl rendkívüli munkaidőre járó
juttatás megfizetésére tartottak igényt. Előadták,
hogy a munkáltató egyoldalúan, hozzájárulásuk
nélkül változtatta meg a munkarendet, csökkentette a
kötelező 240 óra munkavégzést 174 órára, elismerve
azt, hogy korábban rendkívüli munkaidőben munkát
végeztek, és az elmúlt három évben közel 2536 óra
rendkívüli munkaidejük keletkezett. A munkáltató
lényeges kötelezettségszegést követett el azzal, hogy
egyoldalúan módosította kinevezésüket, ezért
jogszerűen éltek a rendkívüli lemondás eszközével.
[6] Az alperes a keresetek elutasítását kérte arra
hivatkozva, hogy a munkaidő-beosztás szabályait a
munkáltató állapítja meg, egyoldalúan módosíthatja
azt, és feladatainak teljesítése során arra kellett
törekednie, hogy a jogszabály keretei között a
leghatékonyabban és a leggazdaságosabban lássa el
tevékenységét. Ennek érdekében került sor a
felperesek illetményének változatlanul hagyása
mellett a havi munkaidőkeret csökkentésére, a
munkarend megváltoztatására.
Az első- és a másodfokú bíróság határozata
[7] A törvényszék ítéletével a felperesek keresetét
elutasította. A munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 91. § b) pontja, a
92. § (2) bekezdés a) pontja, a 99. § (3) bekezdése és
a 107. § alapján kifejtette, hogy a felperesek nem
vitatták, hogy biztonsági őrként készenléti jellegű
munkakört töltöttek be, munkájukat 24/48 órás
szolgálatban látták el. Nem találta alaposnak a
felperesek rendkívüli munkavégzés ellenértéke iránt
előterjesztett igényét sem, tekintettel arra, hogy
munkaidőkeretben történő foglalkoztatásuk jogszerű
volt, a 240 órát el nem érő munkavégzésük nem
minősülhetett rendkívüli munkának.
[8] A felperesek rendkívüli lemondása jogszerűségét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2)
bekezdés d) pontja és 29. §-a alapján vizsgálta.
Megállapította, hogy az nem felelt meg a jogszabályi
előírásoknak. A munkáltató diszkrecionális
jogkörébe tartozott a munkarend megváltoztatása. A
munkáltatónak nem kellett figyelemmel lennie
döntése meghozatala során az alkalmazottjai további
jogviszonyban folytatott tevékenységére. A
felperesek megtagadták a főigazgatói utasítás
átvételét, azonban az az Mt. 24. § (1) bekezdése
alapján közöltnek minősült, velük szemben
hatályosult.
[9] Megállapította, hogy alaptalanul állították a
felperesek, hogy munkarendjük a kinevezési
okiratban rögzítésre került, és az csak közös
megegyezéssel lett volna módosítható. Rámutatott
továbbá arra, hogy nincs olyan jogszabályi
kötelezettsége a munkáltatónak, amely alapján a
felperesek által hivatkozott esetekben köteles lett
volna felmentéssel megszüntetni a jogviszonyt. A
bíróság vizsgálta a joggal való visszaéléssel
összefüggésben előadott felperesi állításokat is, azt
azonban nem találta megalapozottnak. Az alperes
által
kibocsátott
rendkívüli
felmentésekkel
összefüggő keresetet azért nem találta alaposnak,
mert azt megelőzően a felperesek rendkívüli
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lemondással éltek, és jogviszonyuk ez alapján szűnt
meg.
[10] A felperesek fellebbezése folytán eljárt ítélőtábla
ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az ítélőtábla kiegészítette az elsőfokú bíróság által
megállapított tényállást azzal, hogy az alperes a
felperesek kinevezése módosítására is ajánlatot tett a
munkaidő-beosztás (munkarend) tekintetében azzal,
hogy a korábbi kinevezésük ilyen tárgyú
rendelkezést nem tartalmazott.
[11] Megállapította, hogy a felperesek készenléti jellegű
munkakörben 24/48 órás szolgálatban végezték
tevékenységüket, havi 240 órás munkaidőkeret
alkalmazása a felperesek munkaköri feladataira
tekintettel nem minősült jogszabálysértőnek. Erre
figyelemmel alaptalannak találta a felperesek azon
állítását is, miszerint a napi 8 órát meghaladó
munkavégzésük rendkívüli munkaidőnek minősült.
[12] Nem találta megalapozottnak a felpereseknek az
azzal kapcsolatos kifogását, hogy az elsőfokú bíróság
nem bírálta el a teljes kereseti kérelmüket. A
közalkalmazottak
által
közölt
rendkívüli
lemondással a jogviszonyuk már megszűnt, a
jogviszony ismételt megszüntetésére ezért már nem
volt mód.
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A felülvizsgálati kérelem és felülvizsgálati
ellenkérelem
A jogerős ítélet ellen az I. és a II. rendű felperes
terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. Elsődlegesen
kérték, hogy azt a Kúria helyezze hatályon kívül, és
hozzon a jogszabályoknak megfelelő határozatot,
keresetüknek megfelelően marasztalja az alperest.
Másodlagosan azt kérték, hogy utasítsa az elsőfokú
bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat
hozatalára.
Előadták, hogy annak el nem ismerése, hogy az
alperes a túlóradíjat nem fizette meg, egyben
rendkívüli lemondási ok is volt. Az eljárt bíróságok
kereseti kérelmüket a túlóradíj vonatkozásában
félreértelmezték, és e
körben iratellenes
megállapításokat tettek. A havi munkaidőkereten
felüli munkavégzést, tehát a havi munkanapok 8 órás
szorzatán felüli jogszerű havi munkaidőkereten felüli
részt kifogásolták. Csak 176 óra munkavégzést
rendelhettek volna el számukra a 240 óra helyett, így
havi 64 óra túlmunka díjazását követelték egy 22
munkanapos hónapban az általuk végzett 240
munkaóra teljesítésére figyelemmel.
A munkaidőkereten felül végzett munka
túlmunkának minősül, e körben a munkaidő
meghatározásáról szóló EU Irányelvet is alkalmazni
kell. E körben hivatkoztak a Legfelsőbb Bíróság
Mfv.II.10.283/2008/3., Mfv.II.10.164/2009/5. és
Mfv.II.10.131/2009/16. számú döntéseire, amelyek
megállapították, hogy a 6 havi szolgálatteljesítési
időkereten belül 7 naponta 48 órát meghaladóan
teljesített szolgálat túlszolgálatnak minősül.
Hivatkozásuk szerint a téves tényállás alapján az
ítélőtábla iratellenes tényállásra alapozva fejtette ki
álláspontját a vélelmezett igényről, azonban ilyen
tartalmú kérelmet nem terjesztettek elő.
A felperesek szerint a munkáltató a munkarend
módosításával átszervezést is végrehajtott. A
jogviszonyuk létesítésekor azt fogadták el, hogy
szolgálatonként 24 órás időtartamban fogják ellátni
feladataikat, nem pedig azt, hogy lényegesen
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[19]

[20]

[21]

sűrűbben vannak jelen munkavégzés céljából az
alperesnél. Az átszervezéssel megszűnt a 24 órás
szolgálat, megszűnt a havi 10 alkalmas
munkavégzés, így a munkáltatónak felmentési
kötelezettsége állt fenn esetükben. Munkaköri
leírásuk tartalmazta, hogy 24 órás szolgálattal végzik
munkájukat, a megállapodás a közös megegyezéssel
lett volna módosítható, ezért a munkáltató eljárása
sérti az Mt. 58. §-ában foglaltakat. A 24 órás
szolgálatban történő foglalkoztatásuk feltétele volt
kinevezésüknek, módosításához a hozzájárulásukra
lett volna szükség.
Az alperes azzal, hogy megszüntette a 24 órás
szolgálatban ellátható munkakört, hatálytalanította a
kinevezési okmányban rögzített munkakört, a felek
közötti jogviszonyt egyoldalúan szüntette meg,
tudván, hogy ők azt nem fogadják el. Az alperes
eljárása a felmentés elmaradása vonatkozásában
rendeltetésellenes mulasztás volt. A munkáltató
tudott arról, hogy jelentős mértékű juttatás illetné
meg őket felmentésük esetén. Az Mt. 6. §-ába
ütközött a munkáltató magatartása akkor is, amikor
elmulasztotta a kinevezésmódosítás előtt tájékoztatni
őket, felmérni reakciójukat.
Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében kérte,
hogy a Kúria a jogerős ítéletet hatályában tartsa fenn.
Megítélése szerint a döntés a jogerős ítéletben
helyesen megállapított tényálláson alapul, az
ítélőtábla
a
jogszabályoknak
megfelelő
következtetéseket vont le, így az nem jogsértő. A
munkáltató a leghatékonyabb és leggazdaságosabb
megoldásra
törekedett,
szempontként
vette
figyelembe, hogy az érintett változás a felperesek
jogait se sértse. Illetményük változatlanul hagyása
mellett csökkentette napi munkaidejük mértékét.
A bíróságok helyes megállapítást tettek a felperesek
rendkívüli munkaidőre járó díjazása vonatkozásában
is. A felperesek készenléti jellegű munkakörben
kerültek foglalkoztatásra és esetükben a napi
munkaidő mértéke 12 óra volt. A beosztásukkal
kapcsolatban kifogást nem emeltek, nem állították,
hogy túlmunka végzése történt, az megfelelő volt
számukra. A munkáltató a munkaidőkereten felül
végzett munkavégzést a felperesek tudtával a
munkáltató szabadidőben váltotta meg a felperesek
által ismert időtartamban és időszakban.
Az eljárás során nem bizonyították, hogy a
munkáltató olyan szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartást tanúsított, amely a
közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné
tette volna. A munkáltató nem tanúsított olyan
magatartást, nem teremtett olyan helyzetet, amely
objektíve alkalmas annak megállapítására, hogy a
közalkalmazotti jogviszony folytathatatlanná vált.

A Kúria döntése és annak jogi indokai
[22] Az I. és a II. rendű felperes felülvizsgálati kérelme
nem megalapozott.
[23] A felülvizsgálati kérelem benyújtásának feltételeire a
Pp. a munkaügyi perek körében speciális
rendelkezéseket tartalmaz. A Pp. 523. § (1)
bekezdésére figyelemmel az adott esetben nem volt
szükség az engedélyezési eljárás lefolytatására, így a
felperesek felülvizsgálati kérelmét a Kúria érdemben
vizsgálta.
[24] A felülvizsgálati kérelem egymással szorosan
összefüggő
kötelező
tartalmi
kellékei
a

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely
megjelölése, valamint annak kifejtése, hogy a fél a
határozat megváltoztatását milyen okból kívánja [Pp.
413. § (1) bekezdés b) pont]. Ezen együttes törvényi
feltételeknek a fél akkor tesz eleget, ha egyrészt a
megsértett jogszabályhelyet konkrétan megjelöli,
másrészt pedig a hivatkozott jogszabálysértést
tartalmilag is körülírja, az arra vonatkozó jogi
álláspontját kifejti, vagyis ha a jogszabálysértésre
való hivatkozása indokait is ismerteti. Mindezek
bármelyikének hiánya a felülvizsgálati kérelem
hivatalbóli elutasítását eredményezi [a felülvizsgálati
kérelem hivatalbóli elutasításának egyes kérdéseiről
szóló 1/2016. (II. 15.) PK vélemény].
Az I. és a II. rendű felperes felülvizsgálati
kérelmében megsértett jogszabályhelyként a Kjt. 29.
§ (1) bekezdés b) pontjára, a 24. § (2) bekezdésére,
az Mt. 58. §-ának, a 92. § (1) bekezdésének, a 93. §
(2) bekezdésének, a 105. § (1) bekezdésének, a 107.
§ b) pontjának, továbbá a Pp. 263. § (1)
bekezdésének és 346. § (4) és (5) bekezdéseinek
megsértésére hivatkozott.
Kifogásolták továbbá, hogy az eljárt bíróságok
helytelenül értékelték a rendelkezésükre álló
bizonyítékokat és nem megfelelően állapították meg
a tényállást. E körben megsértett jogszabályhelyet
[Pp. 279. §(1) bekezdés] nem jelöltek meg, így a
Kúria a felülvizsgálati kérelemnek ezzel kapcsolatos
érvelését a Pp. 413. § (1) bekezdés b) pontja
értelmében nem vizsgálta, és az elsőfokú bíróság
által megállapított és a másodfokú bíróság által
kiegészített tényállás alapján hozta meg határozatát.
A felperesek előadták azt is, hogy a munkáltatónál
átszervezés történt, ezért a Kjt. 30. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti indokkal felmentéssel kellett volna
megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyukat. Ez
az érvelés sem az első-, sem a másodfokú eljárásnak
nem képezte tárgyát, a jogerős ítélet pedig csak olyan
körben támadható felülvizsgálattal, amely az első- és
a másodfokú eljárásban is felmerült (EBH 2000.371.,
BH 2002.283.). Erre figyelemmel a Kúria a
felülvizsgálati kérelem ezen pontját érdemben nem
vizsgálta.
Az I. és a II. rendű felperes kifogásolta azt is, hogy
bár a bíróság azt állapította meg, hogy az alperes
eljárása nem volt jogszerű, nem indokolta meg, hogy
miért utasította el az ezzel kapcsolatos járulékos
igényüket. Érvelésük szerint a Kjt. nem tartalmaz
olyan rendelkezést, amely szerint az alaptalan
rendkívüli felmondás szükségszerű konjunktív
feltétele lenne az, hogy a jogviszony jogilag
fennálljon az adott munkáltatói intézkedés
pillanatában. Érvelésük szerint a Kjt. 33/A. §-a
szerinti alperesi intézkedés jogsértő jellegét nem
teszi semmissé annak ténye, hogy ők is éltek a
rendkívüli lemondás eszközével.
Ezzel kapcsolatban helytállóan állapította meg az
első-, illetve a másodfokú bíróság – hivatkozva a
Kúria Mfv.I.10.237/2016/4. számú határozatában
kifejtettekre –, hogy a közalkalmazott által közölt
azonnali hatályú lemondás egy egyoldalú címzett
jognyilatkozat, amely a másik féllel történő közléssel
hatályosul (Mt. 24. §). A közalkalmazotti jogviszony
ez alapján a közlés időpontjában megszűnik,
függetlenül attól, hogy a jognyilatkozat a jogszabályi
követelményeknek megfelel-e. A munkáltató ezt
követően kibocsátott azonnali hatályú felmentése
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egy megszűnt jogviszonyra vonatkozik, tehát a
kívánt joghatás kiváltására nem alkalmas.
A felperesek rendkívüli lemondása folytán a
közalkalmazotti jogviszonyuk 2018. június 2-án,
illetve június 3-án megszűnt. Az ezt követően 2018.
július 10-én kibocsátott alperesi rendkívüli felmentés
már nem volt alkalmas a joghatás kiváltására, ezért
helyesen nem vizsgálták az eljárt bíróságok a
munkáltatói intézkedés jogszerűségét, mert ahhoz
jogkövetkezmény nem fűzhető.
A felperesek követelésének lényege a rendkívüli
munkaidő ellenértékének megfizetése körében az
volt, hogy rájuk az Mt. 93. § (2) bekezdését (a
munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt) úgy
kellett volna alkalmazni, hogy a napi munkaidő
mértékét az Mt. 92. § (1) bekezdése szerinti általános
teljes napi munkaidő (8 óra) figyelembevételével
kellett
volna
meghatározni,
illetve
a
munkaidőkeretben teljesítendő munkamennyiséget
ennek a napi tartamnak és a munkaidőkeretben az
általános munkarend [Mt. 97. § (2) bekezdés] szerinti
napoknak a szorzatával kialakítani. Az Mt. 93. § (2)
bekezdésének ez az értelmezése arra vezetne, hogy
az Mt. 107. § b) pontja alapján a munkaidőkeretben
teljesítendő munkaidőt meghaladó mértékű
munkaidő rendkívüli munkaidőnek minősülne,
aminek az lenne a következménye, hogy alkalmazni
kellene az Mt. 143. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott díjszabást is.
Erre figyelemmel a perben alapkérdésnek az
tekinthető, hogy jogosult volt-e a munkáltató a napi
munkaidő és ennek következményeként a
munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő mértékét a
napi 8 óránál magasabb mértékben megállapítani.
Az Mt. 92. § (2) bekezdés a) pontja alapján a napi
munkaidő mértéke – a felek megállapodása alapján –
legfeljebb napi 12 órára emelhető, ha a munkavállaló
készenléti jellegű munkakört lát el. A perben nem
volt vitás a felperesek munkakörének készenléti
jellege, illetve az sem, hogy az I. és a II. rendű
felperes napi munkaidejének mértékét 8 óránál
magasabb mértékben, 12 órában határozták meg.
Erre figyelemmel a felperesek munkakörének
készenléti jellegére és az Mt. 93. § (2) bekezdésére
tekintettel a felperesek esetében a munkaidőkeretben
teljesítendő munkaidő mennyisége meghaladhatta a
napi 8 óra és az általános munkarend szerinti
munkanapok szorzatával számított mennyiséget.
A felperesek által teljesített szolgálatok teljes tartama
munkaidőnek minősült, és ez a perben sem volt vitás.
Ez a megítélés megfelel a munkaidőszervezés egyes
szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv (a
továbbiakban: irányelv) 2. cikk 1. pontja szerinti
fogalomnak, illetve e fogalom Európai Bíróság általi
értelmezésének.
Az irányelv 6. cikke arra kötelezi a tagállamokat,
hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy hétnapos időtartamokban az átlagos
munkaidő - a túlórát is beleértve - ne haladja meg a
48 órát. A magyar munkajog ennek a
követelménynek az általános teljes napi munkaidő
mértékének, a munkaidőkeret általános szabályainak
meghatározásával tesz eleget. Nyilvánvaló, hogy a
legfeljebb napi 12 órás mértékű munkaidőmennyiség mellett az említett irányelvi követelmény
nem teljesülhet, hiszen a heti átlagos munkaidő 60
órára emelkedhet.
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[36] Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy az irányelv az
„Eltérések és kivételek” című 5. Fejezetében több
tekintetben eltérést enged a tagállamok számára az
irányelv általános szabályaitól, és ugyancsak –
meghatározott esetekben – eltérési lehetőséget állapít
meg a munkaidő heti átlagos mértékét meghatározó
6. cikktől is. A magyar munkajog az említett eltérési
lehetőséggel élt, amikor az ún. készenléti jellegű
munkakörök esetében az általánosnál magasabb
munkaidő alkalmazását engedi, hiszen ezekben a
munkakörökben a tényleges munkaidőt rendszerint
nem mérik és/vagy nem is határozzák meg előre.
[37] Megállapítható tehát, hogy a magyar munkajognak
az úgynevezett készenléti jellegű munkakörre
vonatkozó szabályai megfelelnek az irányelvnek,
továbbá az a munka díjazására vonatkozó szabályt
egyáltalán nem tartalmaz, abból díjazási tekintetben
semmi nem következik, arra igényt nem lehet
alapítani.
[38] Az irányelv munkaidő fogalmának értelmezésével
kapcsolatos Európai Bíróság előtti ügyekben a
nemzeti jogok rendelkezéseinek megítélése, illetve
adott tényállásokban való alkalmazásakor a
jogalkalmazási kérdés minden esetben az volt, hogy
a munkavállaló által rendelkezésre állással, azaz
valamilyen lekötöttséggel járóan töltött időtartam
munkaidőnek tekintendő-e. Ezekben az ügyekben az
Európai Bíróság nem díjazással kapcsolatos igények
minősítésével, elbírálásával foglalkozott, hanem
csupán egy meghatározott időtartamnak a
minősítésével. A felperesek által hivatkozott
Matzak-ügy ítéletének is az volt a tárgya, hogy a
munkavállaló által a munkahelyen kívül – gyors
elérhetőség mellett – készenlétben töltött idő
munkaidőnek minősül-e.
[39] Nem kétséges, hogy a felperesek által a beosztott
munkaidőben teljesített szolgálat teljes tartama
munkaidőnek minősül, azonban erre az időtartamra
vagy annak egy részére nem lehetett alkalmazni az
Mt. 143. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
díjazási szabályt, mivel ez az időtartam még részben
sem minősíthető rendkívüli munkaidőnek, azaz
munkaidőkereten felül végzett munkának.
[40] Az Mt. 96. § (1) bekezdése szerint a
munkaidőbeosztás szabályait, a munkarendet a
munkáltató állapítja meg és a munkaidőbeosztást az
Mt. 97. § szabályai szerint közli. A perbeli esetben
azt lehet megállapítani, hogy a felperesek és az
alperes közötti megállapodások (kinevezések) nem
tartalmaztak a munkaidőbeosztás szabályaira vagy az
egyéni munkaidőbeosztásokra vonatkozó eltérő
klauzulát. A munkaidő mértékében vagy a
munkaidőkeret tartamában való kinevezésben foglalt
megállapodás nem minősíthető ilyennek. Abból,
hogy a munkáltató esetleg tartósan meghatározott
munkaidőbeosztást alkalmazott, nem lehet arra
következtetni, hogy a felek között ebben a
tárgykörben megállapodás jött volna létre (szóban
vagy
ráutaló
magatartással),
hiszen
a
munkaidőbeosztás alkalmazása természeténél fogva
tartós jellegű, és annak megváltoztatására rendszerint
a munkáltató tevékenységében bekövetkező
valamilyen változáshoz kapcsolódón kerül sor. Ilyen
változás merült fel az alperes munkáltató esetében is,
illetve ezért kívánt élni a munkaidőbeosztás
megváltoztatásának jogával. Ezen az a körülmény
sem változtat, hogy az alperes a közalkalmazott
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felpereseknek a munkaidőbeosztás kinevezéses
rögzítésére vonatkozó ajánlatot tett. Az ilyen
ajánlatból ugyanis nem lehet okszerűen arra
következtetni, hogy a felek között korábban már
létrejött ilyen tartalmú megállapodás.
[41] Azt
kell
tehát
megállapítani,
hogy
a
munkaidőbeosztás
megváltoztatására
irányuló
munkáltatói joggyakorlás nem volt jogellenes, a
munkáltató
nem
követett
el
lényeges
kötelezettségszegést, és eljárása nem szolgálhatott
alapul a felperesek rendkívüli lemondására. Erre
tekintettel a felperesek azonnali hatályú rendkívüli
lemondása jogszabályba ütközött, így azzal
kapcsolatban az alperessel szemben nem
érvényesíthetnek igényt.
[42] Mindezekre figyelemmel a Kúria a jogerős ítéletet a
Pp. 424. § (1) bekezdésére figyelemmel hatályában
fenntartotta.
(Kúria Mfv.IV.10.099/2021.)

KÖZIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM
Élettársak esetén az ingatlan-nyilvántartáson
82
kívüli tulajdonszerzés elismerése vagy ítéleti
megállapítása nem eredményez további illetékfizetési
kötelezettséget [1990. évi XCII. törvény (Itv.) 3. § (3)
bek., 18. § (1) bek., 27. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes és G. É. élettársak (továbbiakban: élettárs)
voltak, amikor 2003. december 17-én kelt adásvételi
szerződéssel az élettárs nevére megvásárolták a …
szám alatt lévő társasházi lakást a felperes
különvagyonából. Az ingatlanra 7 000 000 Ft és
járuléka erejéig jelzálogjog bejegyzésére is sor
került. Az élettársi kapcsolat megszakadását
követően a felperes keresetet nyújtott be a Fővárosi
Törvényszékhez, melyben az ingatlan 80/100
hányadára élettársi közös vagyon jogcímén kérte
tulajdonjoga
ingatlan-nyilvántartásba
való
bejegyzését, és ennek az élettársa, valamint a
jelzálogjog jogosult általi tűrésére kötelezését kérte.
A Fővárosi Ítélőtábla 2018. november 14-én kelt
7.Pf.20.754/2018/4. számú részítéletével rendelte el
a felperes tulajdonjogának bejegyzését az ingatlannyilvántartásba élettársi közös vagyon jogcímén az
ingatlan ½ részére, és ennek tűrésére kötelezte az
élettársat és a jelzálogjog jogosultat. Az ítélőtábla
döntése értelmében abból kellett kiindulni, hogy a
régi Ptk. 578/G. § (1) bekezdése vélelmet állít fel az
élettársak közös vagyonszerzése mellett azzal, hogy
az élettársak a szerződésben való közreműködésük
arányában szereznek közös tulajdont. Ettől a törvényi
vélelemtől az élettársak szerződésükkel eltérhetnek,
az eltérő szerződés tartalmának a bizonyítása az erre
hivatkozó felet terheli. A Fővárosi Ítélőtábla
álláspontja szerint a felek nyilatkozatainak és az
ingatlanvásárlás körülményeinek az összevetéséből
az a következtetés vonható le, hogy az
ingatlanvásárlás a közös szerzés szándékával történt
és az élettárs nevére megvásárolt ingatlan nem az
élettárs külön vagyonát, hanem az élettársak közös
vagyonát gyarapította.
[2] Budapest Főváros Kormányhivatala 2019. február 5.
napján
kelt
43432/1/2019.
ügyiratszámú
határozatával a felperes ½ arányú tulajdonjogát
élettársi közös vagyon jogcímén bejegyezte az
ingatlan-nyilvántartásba. Az elsőfokú adóhatóság
2019. szeptember 23. napján kelt 3592838057 számú
fizetési meghagyásával a felperes terhére a 2018.
november 14-én jogerőre emelkedett bírósági
részítélet alapján történt tulajdonjog megszerzése
után 1 600 000 Ft visszterhes vagyonátruházási
illeték fizetési kötelezettséget állapított meg.
[3] A fizetési meghagyással szemben a felperes
fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy a
jogerős ítélet alapján valóban tulajdonjogot szerzett a
tárgyi ingatlan ½ tulajdoni hányadán, azonban az
ingatlan értékének felmérése ingatlanszakértő által
jelenleg is folyamatban van egy bírósági eljárásban,
melyben jogerős döntés még nem született, így az
értékmegállapításának halasztását kérte.

[4] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a 2020.
január 9. napján kelt 2234995843 számú
határozatával a fizetési meghagyást az indokolási
rész kiegészítésével helyben hagyta. Határozatának
indokolásában a jogszabályhelyek részletes
ismertetését követően rögzítette a forgalmi érték
megállapítására
vonatkozó
álláspontját
és
számításának módját, emellett megállapította, hogy a
felperesnek a tárgyi ingatlanhányad tulajdonjogának
megszerzésével az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény (a továbbiakban: Itv.) 18. § (1) bekezdése és
az Itv. 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján a részítélet
jogerőre
emelkedése
napján
visszterhes
vagyonátruházási illeték fizetési kötelezettsége
keletkezett. Utalt arra is, hogy az elsőfokú hatóság
jogszerű eljárásban fogadta el a felperesi bejelentés
alapján a forgalmi értéket, amely az összehasonlító
érték adatokkal sem volt ellentétes.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[5] A felperes keresetében az alperesi határozat és a
fizetési meghagyás felülvizsgálatát, ennek során a
fizetési meghagyás megváltoztatását kérte akként,
hogy a bíróság állapítsa meg, hogy illetékfizetési
kötelezettsége nem áll fenn. Előadta, hogy
ténylegesen az ingatlan megvásárlásakor szerzett
tulajdonjogot, csak ez az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzésre nem került. Ekként tulajdonjogának
megállapítása
következtében
illetékfizetési
kötelezettség nem terheli. Ezen túlmenően vitatta az
ingatlan forgalmi értékét is, az szerinte eltúlzott.
[6] Az alperes védiratában a felperes keresetének
elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy a felperes
sem az első-, sem a másodfokú eljárás során nem
vitatta a tulajdonszerzés tényét, illetőleg
illetékfizetési kötelezettségének fennállását. Az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Itv.) 27. § (1) bekezdése alapján a
vagyonszerzési illetéket a vagyonszerző köteles
megfizetni. A felperes az ítélet és a földhivatali
határozat szerint megszerezte az ingatlan ½ tulajdoni
hányadát, így illetékfizetési kötelezettsége fennáll, a
2003. évi élettársi tulajdonjogszerzés és illetékfizetés
pedig nem mentesíti ennek megfizetése alól.
Az elsőfokú bíróság döntése
[7] Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét
megalapozottnak találta, erre figyelemmel az alperes
határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően
megsemmisítette, és az elsőfokú adóhatóságot új
eljárás lefolytatására kötelezte.
[8] Lényeges kérdésnek tekintette, hogy a felperes
tulajdonjoga mikor keletkezett, és a Ptk. 117. § (1)
bekezdésére történő utalással megállapította, hogy a
felperes
részéről
a
tulajdonjog
ingatlannyilvántartáson kívüli megszerzése már 2003.
december 17-én az adásvételi szerződés
megkötésekor megtörtént.
[9] Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a 2003-ban
történt felperesi tulajdonszerzést követően 2018-ban
a felperes már nem szerzett tulajdont, az ingatlan-
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nyilvántartásba a tulajdonjogának bejegyzésére
élettársi közös vagyon jogcímén került sor, ami azt
jelenti, hogy az élettársak életközösségük alatt
fennálló közös tulajdonukat megosztották, a közös
vagyonuk körébe tartozó ingatlant a bírósági döntés
megosztotta, és ezzel ténylegesen a felperes
tulajdonában változás nem állt be. Hangsúlyozta,
hogy az alperes által hivatkozott Itv. 18. § (1),
valamint (2) bekezdése visszterhes ügyletekre
vonatkozóan
tartalmaz
illetékkötelezettségre
vonatkozó megállapításokat, és miután a felperes
tulajdonszerzésének
jogcíme
élettársi
vagyonközösség, amely élettársi vagyonközösségbe,
a közös vagyonba a 2003. évi adásvételi szerződéssel
került a tárgyi ingatlan, így a felperesi
tulajdonszerzés szempontjából is ez az időpont az
irányadó. Az ítéleti megállapítás illetékfizetési
kötelezettséget nem keletkeztetett, mivel nem volt
olyan visszterhes ügylet, amely bármilyen
visszterhes vagyonszerzési illetékkötelezettség
megállapításának alapjául szolgálhatott volna.
Felperes az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdoni
igényét érvényesítette a polgári peres eljárásban,
melynek a Fővárosi Ítélőtábla ítéletével eleget tett.
[10] A megismételt eljárásra ezért előírta, hogy az
elsőfokú adóhatóságnak a fenti jogi értelmezés
szerint kell eljárnia, illetékfizetési kötelezettséget
nem állapíthat meg a felperes terhére.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[11] A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet az elsőfokú ítélet hatályon
kívül helyezése és az elsőfokú bíróság új eljárásra és
új határozat meghozatalára történő utasítása
érdekében. Álláspontja szerint a bíróság ítélete sérti
az Itv. 1. § (1) bekezdésében, a 3. § (3) bekezdésében,
a 18. § (1) bekezdésében, a 19. § (1) bekezdésében, a
27. § (1) bekezdésében, a 68. § (1) bekezdésében és
a 69. § (1) bekezdésében foglaltakat.
[12] Hangsúlyozta, hogy az Itv. 27. § (1) bekezdése
alapján a vagyonszerzési illetéket a vagyonszerző
köteles megfizetni, így tekintettel arra, hogy 2003ban az élettárs szerezte meg a tárgyi ingatlan 1/1
tulajdoni hányadát, a felperesnek a 2003. évi
vagyonszerzés
után
nem
keletkezett
illetékkötelezettsége. Nem merült fel adat arra
vonatkozóan, hogy a 2003. évi szerzés kapcsán a
teljes vételáron felül a felperes fizette volna meg a
vagyonszerzés
után
felmerülő
visszterhes
vagyonátruházási illetéket is. Rámutatott arra, hogy a
tárgyi ingatlan vonatkozásában a felperes ½ arányú
tulajdonjoga a bíróság részítélete alapján került
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Az ítéletnek
a földhivatalhoz való benyújtása illetékjogi
szempontból azt eredményezte, hogy ezzel
illetékkiszabási eljárás indult az adóhatóságnál. A
szerzés
visszterhes
vagyonátruházási
illetékkötelezettség alá esik az Itv. 1. § (1) bekezdése,
a 3. § (3) bekezdés c) pontja, a 18. § (1) bekezdése, a
19. § (1) bekezdése, valamint a 27. § (1) bekezdése
értelmében. Az illetékfizetési kötelezettség az Itv. 3.
§ (3) bekezdés c) pontja alapján az ítélet jogerőre
emelkedésének napján, azaz 2018. november 14-én
keletkezett. Az a körülmény, hogy a bíróság ítélete
szerint a felperes ½ tulajdoni illetősége ingatlannyilvántartáson kívül 2003. december 17-i adásvételi
szerződésen alapul, nem változtat azon, hogy jelen
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esetben a 2018. november 14-én kelt részítélet
megállapításai alapján a felperes részéről
vagyonszerzés következett be, amely illetékköteles
szerzés a földhivatali bejegyzést követően jutott az
adóhatóság tudomására.
[13] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmet nem
terjesztett elő.
A Kúria döntése és jogi indokai
[14] Az alperes felülvizsgálati kérelme alaptalan.
[16] A perbeli tulajdonjogszerzésre irányadó régi Ptk. az
ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés
számos esetét ismerte (elbirtoklás, ráépítés, közös
háztartásban élők, házastársak közös szerzése,
élettársi vagyonközösséggel, öröklés stb.), és aki
ilyen módon szerzett tulajdont, igényt tarthatott arra,
hogy tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartás
feltüntesse [Ptk. 116. § (1) bekezdés]. Azonos
szabályozást tartalmaz a jelenleg hatályos Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:37. §a, mely szintén kimondja, hogy ha az
ingatlantulajdonos a tulajdonjogot ingatlannyilvántartáson kívül szerezte, igényt tarthat arra,
hogy tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezzék. Ezekben az esetekben valamilyen tény
bekövetkezte
eredményezi
a
tulajdonjog
keletkezését, és ily módon az örökös, az elbirtokló, a
házastárs, az élettárs stb. tulajdonosnak tekintendő
annak ellenére, hogy tulajdonjoga az ingatlannyilvántartásba nincs bejegyezve. Ezzel szemben, ha
valaki adásvétel, csere vagy más szerződés alapján
jut az ingatlanhoz, tulajdonjoga csak az ingatlannyilvántartási bejegyzéssel keletkezik, és a bejegyzés
időpontjáig legfeljebb kötelmi jogcíme lehet a
különböző igények tekintetében. A perbeli esetben a
felek megállapodása hiányában ennek az igénynek az
érvényesítése tulajdoni perben történhetett, és a már
megszerzett
tulajdonjognak
az
ingatlannyilvántartási bejegyzése deklaratív hatályú, vagyis
joghatály nélküli, a tulajdonszerzést – ellentétben a
konstitutív bejegyzéssel – nem az ingatlannyilvántartási bejegyzés keletkezteti.
[17] Illetékjogi szempontból vizsgálva a szerzést,
rögzíthető, hogy a felperes már 2003-ban az
adásvételi szerződés megkötésével megszerezte az
ingatlan ½ tulajdoni illetőségét, ingatlannyilvántartáson kívüli tulajdonosként. A visszterhes
vagyonátruházásra figyelemmel az illetékkiszabás
megtörtént, melyet az ingatlantulajdon teljes
egészére megfizették, nem csupán az ½ tulajdoni
hányadra. A felperes élettársa a teljes
vagyonszerzésre
vonatkozóan
teljesítette
illetékfizetési kötelezettségét. Az élettársak között
folyamatban volt tulajdoni per és az ítéleti
megállapítás
nem
keletkeztetett
további
tulajdonszerzést, csupán a valós tulajdonszerzési
arányokat állapította meg, de illetékjogi szempontból
ez további illetékfizetési kötelezettséget nem
eredményezett.
[18] Téves az az alperesi felfogás, hogy az élettársak
tartoznak elszámolni egymással az illetékfizetés
vonatkozásában, mert az államnak a visszterhes
vagyonátruházásra tekintettel járó illetékfizetés
megtörtént, ennek ismételt, az ½ tulajdoni hányadra
történő kiszabására nincs lehetőség. Ennek
érvényesítése azt jelentené, hogy az állam olyan
illeték megfizetésére kötelezné a felperest, melynek

Közigazgatási Kollégium

415

kiszabására már 2003-ban az ingatlan visszterhes
megszerzésekor sor került. Annak sincs jelentősége,
hogy az illetékfizetést melyik fél teljesítette, hiszen
nem vitatott, hogy az a teljes ingatlan tekintetében
kiszabásra és megfizetésre került. Az alperesi
nézőpont ellentétben áll az illetéktörvényben
megfogalmazott
céllal
is,
miszerint
a
vagyonszerzéshez kötődő illetékek – az arányos
közteherviselés elvének megfelelően – a
vagyonszerzésre felhalmozott jövedelem (nyereség)
egy részének egyszeri alkalommal fizetendő
vagyonadóként történő megfizetése. Az illeték a
vagyonszerzéshez kötődik, az pedig a felperes
esetében már 2003-ban megtörtént, és az államnak
járó fizetési kötelezettség is megállapításra került,
függetlenül attól, hogy az melyik tulajdonszerző
tekintetében merült fel és került kiszabásra.
[19] Mindezek alapján a jogerős ítélet nem sérti a
felülvizsgálati
kérelemben
megjelölt
jogszabályhelyeket, ezért a Kúria az elsőfokú bíróság
döntését a Kp. 121. § (2) bekezdésének
alkalmazásával hatályában fenntartotta.
(Kúria Kfv.I.35.403/2021.)
A tisztességes eljáráshoz való jogból is fakadóan
az, hogy a jogalkotó nem nevesíti a téves helyen
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történő előterjesztést külön visszautasítási okként,

további vizsgálat nélkül nem azonosítható más
visszautasítási okkal és nem értékelhető az ügyfelek
hátrányára. Ha a keresetlevél határidőben megérkezik
a Kp. 39. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
szervhez, úgy az nem lehet elkésett, arról a bíróságnak
egyéb perakadály fennállta hiányában érdemben
döntenie kell [2017. évi I. törvény (Kp.) 39. § (1) bek.,
48. § (1) bek. i)].
A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes Kormányhivatal egyfokú eljárásban, a
588.852-2/2021., 588.854-2/2021., 588.864-2/2021.,
588.755-2/2021., 588.743-2/2021., 588.739-2/2021.
ügyiratszámú határozataiban a haszonbérbeadó és a
felperes mint haszonbérlő között létrejött
haszonbérleti szerződés jóváhagyását a felperessel
megtagadta, azt az elfogadó jognyilatkozatot tevővel
jóváhagyta. A felperes az 588.852-2/2021. ügyszámú
határozatot 2021. május 17., az 588.854-2/2021.
ügyiratszámú határozatot 2021. május 17., az
588.864-2/2021. ügyiratszámú határozatot 2021.
május 17., az 588.755-2/2021. ügyiratszámú
határozatot 2021. április 29., az 588.743-2/2021.
ügyiratszámú határozatot 2021. április 27., az
588.739-2/2021. ügyiratszámú határozatot 2021.
április 29. napján vette át. A felperes jogi képviselője
útján
a
határozatok
jogszerűségét
vitató
keresetleveleket terjesztett elő elektronikusan a
Kormányhivatal Járási Hivatalánál (a továbbiakban:
Járási Hivatal).
[2] A Járási Hivatal a keresetleveleket a határozatokat
hozó alpereshez 2021. május 27. (588.755-2/2021.,
588.743-2/2021.,
588.739-2/2021.
számú
határozatok elleni keresetlevél), valamint 2021.
június 10. napján (588.852-2/2021., 588.8542/2021., 588.864-2/2021. számú határozatok elleni
keresetlevél) továbbította. A keresetlevelek az előírt
harminc napos határidőben az alpereshez
megérkeztek.

Az elsőfokú bíróság végzése
[3] Az elsőfokú bíróság a benyújtott keresetlevelek
alapján megindult közigazgatási pereket a Kp. 31. §
(1) bekezdése alapján egyesítette, majd a 2021.
szeptember 30. napján kelt 7. sorszámú végzésével a
felperes
keresetleveleit
visszautasította
a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 48. § (1) bekezdés i)
pontjára tekintettel. Kifejtette a visszautasítás
indokaként, hogy a keresetlevelek nem a Kp. 39. §
(1) bekezdése szerinti helyre kerültek benyújtásra, és
azok a kivételek sem álltak fenn, amelyek az elvétés
ellenére megengednék, hogy a bíróság azt
határidőben benyújtottnak tekintse. Rögzítette, hogy
a Kormányhivatal járt el az ügyben, az ügyintézésben
a kormányhivatal felperes által alperesként jelölt
szervezeti egysége vett részt, a Járási Hivatalnak a
megelőző eljárás során és a keresetlevél
előterjesztésekor nem volt, emellett jelenleg sincs
semmilyen hatásköre a földhasználati szerződés
hatósági
jóváhagyására
irányuló
eljárás
lefolytatására.
[4] Utalt arra is az elsőfokú bíróság a Kp. Kommentárra
tekintettel, hogy a jogalkotó a téves helyen történő
előterjesztést nem nevesítette külön visszautasítási
okként, hanem ezt a körülményt a határidő
megtartottságával összefüggésben kellett vizsgálnia.
A keresetindítási határidő és a keresetindítás helye
két összefüggő feltétel, bármelyik feltétel elvétése
ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, visszautasítási
ok megállapítását eredményezi. Ha a jogi
képviselővel eljáró felperes a keresetlevelét
kizárólag nem a jogszabályban meghatározott helyen
nyújtja be, úgy azt kell vizsgálnia a bíróságnak, hogy
az ügy tartozhat-e abba a körbe, amelyet a Kp. a
benyújtás helye alóli kivételek alatt nevesít. Ha
megállapítható, hogy ezek a kivételek nem állnak
fenn, úgy a határidőben való benyújtás nem merülhet
fel. E körben hivatkozott a Kúria BH2021.152. szám
alatt közzétett határozatára.
A fellebbezés és az észrevétel
[5] A felperes fellebbezésében az elsőfokú bíróság
végzésének megváltoztatását és a keresetlevelek Kp.
48. § (1) bekezdés l) pontja szerinti visszautasítását
indítványozta.
[6] Nem vitatta, hogy téves helyen terjesztette elő a
keresetleveleket, azonban a törvényszék végzésének
jogalapjával nem értett egyet. Előadása szerint azt a
tényt, hogy a keresetlevél határidőben megérkezett
az alpereshez, vitatni nem lehet. Ha a keresetlevél
nem megfelelő helyre kerül benyújtásra és a felperes
elvéti a benyújtásra nyitva álló határidőt is, úgy a Kp.
48. § (1) bekezdés i) pontja alkalmazásának helye
van, de ha kizárólag csak a benyújtás helyét véti el a
felperes, úgy a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontja
alapján kell azt visszautasítania a bíróságnak. Utalt
arra is, hogy az alperes a Járási Hivatallal azonos
címen található, így a felperes a két hivatalt
összetévesztette. Álláspontja szerint téves a
BH2021.152. számon közzétett döntés azon logikája,
hogy a téves helyen történő előterjesztés határidő
elmulasztása miatti ok lenne akkor, amikor nem
vitathatóan az alpereshez a keresetlevél határidőben
megérkezik.
[7] Az
alperes
észrevételében
a
végzés
helybenhagyására tett indítványt.
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[8] A felperes fellebbezése – az alábbiak szerint – alapos.
[9] A Kúria az elsőfokú bíróság végzését a Kp. 112. § (3)
bekezdése folytán alkalmazandó 108. § (1)
bekezdése szerint a fellebbezés és ellenkérelem
keretei között bírálta felül.
[10] A Kp. 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet –
ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott
közigazgatási cselekmény közlésétől számított
harminc napon belül kell a vitatott cselekményt
megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani.
[11] A Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontja szerint a bíróság a
keresetlevelet visszautasítja, ha az elektronikus
ügyintézésre köteles felperes vagy a jogi képviselő
nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de
nem a jogszabályban meghatározott módon
terjesztette elő.
[12] A Kp. 48. § (1) bekezdés i) pontja szerint szintén
visszautasítási ok, ha a felperes a keresetindítási
határidőt elmulasztja, és igazolási kérelmet nem
terjeszt elő vagy azt a bíróság elutasítja.
[13] A Kúria megállapította – és az a felek között sem volt
vitatott –, hogy a keresetlevél az alpereshez a
keresetindítási határidőben megérkezett. Azzal, hogy
a felperes a keresetlevelet – a felek által sem
vitatottan – az eljárás intézésére semmilyen
hatáskörrel nem bíró járási hivatalhoz és nem az
egyfokú eljárásban eljárt alpereshez nyújtotta be, a
benyújtás helyét vétette el.
[14] Az eltérő tényállású ügyben hozott BH2021.152.
szám alatt közzétett határozatában foglalt érvelés
szerint is a téves helyen történő előterjesztést a
jogalkotó külön nem nevesítette visszautasítási
okként, az nem a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontja
szerinti visszautasító ok. Ellenben a téves helyen
történő előterjesztést a határidő megtartottságával
összefüggésben vizsgálnia kell, azaz a keresetindítási
határidő és a keresetindítás helye ebben a
vonatkozásban összefüggő feltétel.
[15] A határidő megtartottságát jelen esetben az elsőfokú
bíróság nem vizsgálta.
[16] A Kúria gyakorlata szerint a keresetlevél
előterjesztésének időpontja az az időpont, amikor a
fél a keresetlevelet megfelelő helyen előterjeszti
vagy, amennyiben nem a megfelelő helyre nyújtja be,
úgy amikor a keresetlevél a megfelelő közigazgatási
szervhez megérkezik. (Kpkf.VI.39.206/2021/2.,
Kfv.III.37.409/2017/4.) Ezt támasztja alá a Kúria
14/2010. (XI. 8.) KK. véleménye is, melyben
kimondásra került, hogy a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.)
330. § (1) bekezdése alapján a keresetlevelet akkor
kell határidőben benyújtottnak tekinteni, ha az az
elsőfokú szervhez 30 napon belül megérkezik. A régi
Pp. és a Kp. e körben tartalmát és érdemét tekintve
azonos fogalomkészlettel dolgozik.
[17] A tisztességes eljáráshoz való jogból is eredően az,
hogy a jogalkotó nem nevesíti a téves helyen történő
előterjesztést külön visszautasító okként, további
vizsgálat
nélkül
nem
azonosítható
más
visszautasítási okkal és nem értékelhető az ügyfelek
hátrányára. A Kúria gyakorlatából pedig
egyértelműen az vezethető le, hogy a határidő
megtartottságát
annak
az
időpontnak
a
vonatkozásában, amikor a keresetlevél a Kp. 39. § (1)
bekezdése szerinti szervhez megérkezik, minden
esetben vizsgálni kell.
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[18] Mindez nem jelenti azt, hogy azon hatóságnak, ahol
tévesen terjesztik elő a keresetlevelet, haladéktalan
továbbküldési kötelezettsége lenne a határidő
megtartottsága érdekében. A kialakult bírói
gyakorlat
(lásd
pl.
Fővárosi
Ítélőtábla
4.Kf.27.556/2006/2.,
Fővárosi
Ítélőtábla
4.Kf.27.521/2007/4.) ezen kérdésben egységes, és ez
tükröződik a Kp. elsőfokú bíróság által hivatkozott
Kommentárjából is. A Kommentár szerint a
közigazgatási szervnek téves benyújtás esetén nincs
olyan jogszabályi kötelezettsége, hogy a hozzá nem
joghatályosan benyújtott keresetlevelet a hatáskörrel
rendelkező szervhez közvetlenül és azonnal
továbbítsa. Annak kockázatát, hogy a keresetlevél
időben megérkezik-e a Kp. 39. § (1) bekezdése
szerinti közigazgatási szervhez, az azt téves helyen
előterjesztő felperesnek kell vállalnia és
következményeit viselnie kell.
[19] Ebből viszont a Kúria álláspontja szerint az
következik, hogy amennyiben az a keresetindítási
határidőben megérkezik az adott szervhez, az
elkésettség Kp. 48. § (1) bekezdés i) pontjában
rögzített jogkövetkezménye automatikusan a téves
helyen történt benyújtás miatt nem alkalmazható.
Mindezen megállapítás nem vonatkozik arra az
esetre, ha a téves helyen történő előterjesztést
követően a keresetlevél továbbküldésére nem kerül
sor, vagy nem a Kp. 39. § (1) bekezdése szerinti
szervhez történik meg a továbbítás, illetve a Kp. 39.
§ (1) bekezdése szerinti szervhez kerül továbbításra
a keresetlevél, azonban az a keresetindítási határidőn
túl érkezik meg.
[20] A fentiekre tekintettel, ha a keresetlevél határidőben
megérkezik a Kp. 39. § (1) bekezdése szerinti
közigazgatási szervhez, úgy az – a Kp. 48. § (1)
bekezdés i) pontja szerinti visszautasító okként
megjelöltek szerint – nem lehet elkésett, arról a
bíróságnak – amennyiben nem áll fenn további, a Kp.
48. § (1) bekezdése szerinti perakadály – érdemben
döntenie kell.
[21] Hangsúlyozza a Kúria a BH2021.152. szám alatt
közzétett döntéssel és a Kúria más végzéseivel
kapcsolatban, hogy az ügyazonosság nem merült fel,
mivel jelen ügyben megállapított és nem vitatott
tény, hogy a felperes keresetlevele a keresetindítási
határidőn belül megérkezett a Kp. 39. § (1)
bekezdése szerinti közigazgatási szervhez (az
alpereshez), míg a korábbi ügyekben ilyen
körülmény nem képezte a megállapított tényállás
részét.
[22] Mindezek alapján a Kúria az elsőfokú bíróság
végzését a Kp. 112. § (3) bekezdése folytán
alkalmazandó Kp. 114. § (4) bekezdése alapján
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot az
eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára
utasította.
[23] A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak a
felperes kereseti kérelméről – ha a keresetlevél
vizsgálata alapján egyéb perakadály nem áll fenn –
érdemben kell döntenie.
(Kpkf.II.40.960/2021.)
Ha a telekalakítás következtében az egyik
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ingatlan a HÉSZ 26. § (1) bekezdésébe ütközően
konkáv, poligon geometriai formát öltene, és a HÉSZ
57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
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legnagyobb beépítettség mértékét is hátrányosan
befolyásolná, a kérelmet el kell utasítani annak
ellenére, hogy az új telekhatár a már több évtizede
kialakult használati állapotot követné [253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet (OTÉK) 34. § (1) bek., 85/2000.
(XI. 8.) FVM rendelet 3. § (2) bek., 29/1971. (XII. 29.)
ÉVM rendelet 41. § (1) bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes a pomázi …/9. hrsz.-ú kivett lakóház,
udvar megnevezésű, 767 m2 nagyságú (a
továbbiakban: Ingatlan 1.), valamint az azzal
közvetlenül szomszédos …/10. hrsz.-ú kivett
lakóház, udvar megnevezésű 1028 m2 nagyságú (a
továbbiakban: Ingatlan 2.) ingatlanoknak 2/80
arányban tulajdonosa.
[2] Mindkét ingatlanon egy-egy lakóépület áll. Az
Ingatlan 2. telken lévő lakóépület 42 négyzetméter
területtel átlóg az Ingatlan 1.-re.
[3] Az II. rendű alperes 1988-ban az Ingatlan 2.-nek az
Ingatlan 1.-en történő bővítésére építési, majd
használatbavételi engedélyt adott. 1999. december 9én kelt 4162/1999. számú határozatával a hatóság a
két ingatlan közötti telekrendezést is engedélyezte, a
telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére
azonban nem került sor. A telekalakítási engedély két
év elteltével érvényét vesztette.
[4] A felperes 2020. június 26-án telekalakítási
kérelemmel fordult az I. rendű alpereshez, amelyben
a korábbi telekalakítási engedéllyel egyezően kérte
az érintett ingatlanok telekhatár rendezését. A
kérelméhez csatolt változási vázrajz szerint a
telekalakítást követően az Ingatlan 2. területe 1028
m2-ről 1070 m2-re növekedne, míg az Ingatlan 1.
területe 767 m2-ről 725 m2-re csökkenne.
[5] Az eljárásba szakhatóságként bevont II. rendű
alperes a telekalakítás engedélyezéséhez nem járult
hozzá. Állásfoglalásában rögzítette, hogy az nem
felel meg Pomáz Város Önkormányzata helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
14/2018. (VI. 25.) számú rendelete (a továbbiakban:
HÉSZ) 26. § (1) bekezdésének, mivel a kialakuló
Ingatlan 2. alakja konkáv sokszögű lenne. Az
Ingatlan 1. beépítettsége 36,36%-ról 38,57%-ra
emelkedne, így a HÉSZ 57. § (1) bekezdés d)
pontjában foglalt 30%-os legnagyobb terepszint
feletti
beépítettség
szempontjából
még
szabálytalanabb állapot jönne létre.
[6] Az I. rendű alperes 2020. november 3-án kelt
885116-5/2020. számú határozatában a felperes
telekalakítási kérelmét – a II. rendű alperes
szakhatósági
állásfoglalására
alapítottan
–
elutasította.
A kereseti kérelem
[7] Keresetében a felperes elsődlegesen az I. rendű
alperes határozatának megváltoztatását kérte akként,
hogy a bíróság tekintse megadottnak a II. rendű
alperes szakhatósági hozzájárulását, és a
telekalakítást a kérelme szerint engedélyezze. Nem
vitatta, hogy az I. rendű alperes az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-ának
alapulvételével nem hagyhatta figyelmen kívül a II.
rendű alperes szakhatósági állásfoglalását, azonban
kifejtette, az állásfoglalás jogszabálysértő. Érvelése
szerint az építésügyi hatóság jogerős határozatával a
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telekalakítást már korábban engedélyezte, ahhoz a II.
rendű alperes kötve van. Sérti az ügyféllel való
együttműködés alapelvét és ezáltal az Ákr. 2. § (2)
bekezdését az, hogy egy tartalmilag azonos
kérelemről a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóság ellentétesen foglal állást.
[8] A II. rendű alperes szakhatósági állásfoglalását a
telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
(a továbbiakban: FVM r.) 3. § (2) bekezdésére
hivatkozással vitatta, hiszen a kialakuló telkek a
jelenlegi állapothoz képest az építésügyi
előírásoknak és az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 37. § (1)
bekezdésének jobban megfelelnek. Kifejtette, a II.
rendű alperes szakhatósági állásfoglalásában
hivatkozott HÉSZ 26. § (1) bekezdése kizárólag új
építési telkek kialakítására vonatkozik.
Az elsőfokú ítélet
[9] A törvényszék ítéletében a felperes keresetét
elutasította.
[10] Kiemelte, a felperes alaptalanul hivatkozott arra,
hogy az 1999-es telekalakítási engedély bármilyen
módon kötötte volna a hatóságot, hiszen annak
érvényessége 2001. december 9-én lejárt. Az azóta
eltelt időben alapjaiban megváltozott a helyi és az
országos jogszabályi környezet, így ugyan a
korábbival megegyező tényállás alapján, de az új
jogszabályi előírásoknak megfelelően kellett a
kérelmet a hatóságnak elbírálnia.
[11] Rámutatott, hogy alaptalanul hiányolta felperes az
Ákr. 88. § (1) bekezdésében foglaltakat.
[12] A szakhatóság állásfoglalása helytállóan hivatkozott
a HÉSZ 26. § (1) bekezdésére, az nyilvánvalóan
nemcsak újonnan kialakított, hanem már meglévő,
telekhatár-rendezéssel érintett ingatlanokra is
vonatkozik. Habár telekhatár-rendezés esetén új
ingatlan nem jön létre, annak értelmezése nem
vezethet oda, hogy a korábban szabályos, a HÉSZnek megfelelő geometriájú ingatlanból a
telekalakítás következményeként konkáv poligon
formájú ingatlan keletkezzék.
[13] Az ítélet kitért arra is, hogy a telekalakítás azért sem
engedélyezhető, mert az Ingatlan 1. szabálytalan
beépítettsége tovább növekedne. A felperes ugyan
hivatkozott arra, hogy a tervezett telekalakítással az
OTÉK 34. § (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel szabályos állapot alakulna ki, azonban
arra nem mutatott rá, hogy az mely jogszabályi
rendelkezés alapján lenne figyelembe vehető.
[14] A telekalakítás nem annak az eszköze, hogy egy
korábban létrejött szabálytalanság megszüntetésre
kerüljön, a telekalakítás engedélyezésének feltétele,
hogy az megfeleljen a helyi és országos jogszabályi
előírásoknak.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[15] A felperes felülvizsgálati kérelmében az elsőfokú
bíróság ítéletének megváltoztatását, a közigazgatási
cselekmény teljes egészében történő hatályon kívül
helyezését és az I. rendű, valamint a II. rendű
alperesek új eljárás lefolytatására kötelezését kérte.
Ennek indokaként hivatkozott az Alaptörvény B)
cikk (1) bekezdése, az R) cikk (2) bekezdése, a 28.
cikk, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 2. § (1)
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[16]

[17]

[18]

[19]

bekezdésének, az OTÉK 34. § (1) bekezdésének, a
FVM r. 3. § (2) bekezdésének, a HÉSZ 26. § (1)
bekezdésének és az 57. § (1) bekezdés d) pontjának
a megsértésére. Megismételve a keresetlevelében
előadott jogi indokolást rámutatott, az ügynek
különleges súlya, társadalmi jelentősége van azáltal,
hogy öt ingatlanon összesen huszonegy lakás, azaz
kb. 60–80 ember otthonának, jogi sorsának a
rendezése érintett. Egy korábban kialakult és teljesen
jogellenes állapot felszámolása érdekében szerették
volna a tulajdonostársakkal a tulajdonviszonyokat
rendezni és társasházat alapítani. Ezt azonban a
törvényszék döntése megakadályozza.
A HÉSZ 26. § (1) bekezdését az elsőfokú bíróság
tévesen, indokolatlanul kiterjesztően értelmezte és
alkalmazta. A rendelkezés nyilvánvalóan az újonnan
kialakított ingatlanokra, illetve az OTÉK 1. számú
melléklete 30.a pontjában meghatározott építési
telekre vonatkozik. A telekalakítással érintett
ingatlanoknak azonban egyike sem építési telek,
azok nem beépítésre szánt, hanem már beépített
területek.
Mindemellett kifejtette, a HÉSZ 57. § (1) bekezdés
d) pontjában foglalt beépítettségi százalék szabály
nem alkalmazható, hiszen az a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. §
(2) bekezdésében foglalt visszaható hatályú
jogalkotás, illetve jogalkalmazás tilalmának
megsértését jelentené. Az 1997–1998-as években
lezajlott építkezésekre nem terjedhet ki a HÉSZ
2018-as hatálya. Az önkormányzat mint építésügyi
hatóság 1997-ben engedélyezte az építkezést a
hatályos jogszabályok szerint, 1999-ben jogerősen a
telekalakítást.
Egyértelmű, hogy az ingatlanok méretei jelenlegi
állapotukban az OTÉK 34. § (1) bekezdésében
foglaltaknak nem felelnek meg, hiszen az Ingatlan 2.
telken levő épület a telekhatáron átnyúlik, a
telekhatár és az épület között nincs meg a minimális
távolság. Ez a jogellenes állapot azonban a
telekhatár-rendezéssel megszüntethető. Az épület és
a telek egymáshoz képest történő elhelyezkedése az
egész ingatlan fix adottsága, ami az épület
állagsérelme vagy telekalakítása nélkül nem
változtatható. A telekalakítással az Ingatlan 1.
beépítettsége 36%-ról mindösszesen 37%-ra
emelkedne, ugyanakkor mindkét ingatlan megfelelne
az OTÉK méretekre vonatkozó előírásainak.
Mindezek ismeretében a kért telekhatár-rendezés a
FVM. r. 3. § (2) bekezdése alapulvételével
engedélyezhető.
A II. rendű alperes felülvizsgálati ellenkérelme az
elsőfokú ítélet hatályában fenntartására irányult.

A Kúria döntése és jogi indokai
[21] A felperes felülvizsgálati kérelme – az alábbiak
szerint – alaptalan.
[22] A felülvizsgálati eljárás kereteit a Kp. 115. § (2)
bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 108. § (1)
bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelem és
felülvizsgálati ellenkérelem jelöli ki.
[23] A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a
törvényesen megállapított tényállásból a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések alkalmazásával helyes
jogi következtetéseket vont le.
[24] A telekalakítás valamely ingatlan vagy ingatlanok
adataiban, így jellemzően az alapterületében,

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]
[32]

elrendezésében történő változásokat jelenti.
Telekhatár-rendezésről akkor beszélünk, amikor két
vagy több szomszédos földrészlet közös
határszakaszát módosítják.
A perbeli esetben a felperes telekalakítás iránti
kérelmével két szomszédos ingatlan telekhatárrendezését kívánta elérni a már több évtizede felépült
épületek jogi sorsának rendezése céljából.
Ugyanakkor a telekhatár-rendezés iránti kérelem
elbírálásakor a felperes egyéb érdekei nem vehetők
figyelembe, telekalakítás engedélyezése során a
jogszabályban rögzített feltételeket, illetve azok
meglétét kell vizsgálni.
A Kúria elsősorban rámutat, a felülvizsgálati
eljárásban a jogerős ítélet jogszerűségéről dönt, arról,
hogy az adott ügyben alkalmazandó konkrét jogi
normáknak megfelelően járt-e el az elsőfokú bíróság,
illetve a hatóság. Nem feladata a jogszerűtlen állapot
megszüntetésére
megoldási
javaslat
megfogalmazása.
A Kúria megállapította, hogy az eljárás során az I.
rendű alperes a tényállást kellőképpen tisztázta, és
döntése, csakúgy, mint az elsőfokú bíróságé
jogszerű, az I. rendű alperes határozata a II. rendű
alperes mint szakhatóság jogszabályoknak megfelelő
állásfoglalásán alapult.
A felperes alaptalanul állította, hogy az 1999-es
telekalakítási engedély jelen eljárásában kötötte
volna a hatóságot. A korábban kiadott telekalakítási
engedély érvényessége a telekalakításról szóló
29/1971. (XII. 29.) ÉVM rendelet 41. § (1) bekezdése
szerint két év elteltével, azaz 2001. december 9-én
érvényét vesztette, miután annak ingatlannyilvántartási átvezetésére nem került sor. Ezt
követően a felperes 2020. június 26-án nyújtotta be
telekalakítási kérelmét, melyet az akkor hatályos
jogszabályi rendelkezések figyelembevétele mellett,
új kérelemként kellett elbírálni. Ezáltal a visszaható
hatályú jogalkotás, illetve jogalkalmazás tilalmának
megsértése nem merülhet fel.
Az FVM r. 3. § (2) bekezdése szerint meglévő telkek
esetében a telekegyesítés, a telekhatár-rendezés
abban az esetben is engedélyezhető, ha az új telek,
illetve telkek területnagysága, egyéb mérete nem
felel meg a területre vonatkozó jogszabályok
előírásainak. Ez az előírás telekhatár-rendezés esetén
csak akkor alkalmazható, ha a kialakuló telkek
méretei a korábbiakhoz képest az építésügyi
előírásoknak jobban megfelelnek.
Az alperesek számba vették és értékelték azokat a
szempontokat, melyek a döntés kialakításánál
figyelembe veendők. A felülvizsgálati kérelemben
megjelölt OTÉK 34. § (1) bekezdése a beépítés
módjára vonatkozó előírásokat tartalmaz, ellenben az
FVM r. 3. § (2) bekezdésének alkalmazása a telkek
mérete körében tesz megengedő rendelkezést.
A telkek beépítettségi aránya a telekalakítással az
építésügyi szabályoknak továbbra sem feleltethető
meg.
A kért telekhatár-rendezéssel az Ingatlan 2. a HÉSZ
26. § (1) bekezdésébe ütközően konkáv, poligon
geometriai formát öltene, és a HÉSZ 57. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott legnagyobb
beépítettség mértékét is hátrányosan befolyásolná
annak ellenére, hogy az új telekhatár a már több
évtizede kialakult használati állapotot követné.
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[33] Az elsőfokú bíróság helytállóan alkalmazta a HÉSZ
26. § (1) bekezdését, amely rendelkezés a HÉSZ „24.
Telekalakítás” fejezeten belül helyezkedik el, ami
szintén alátámasztja azon értelmezést, hogy a tilalom
nemcsak az újonnan kialakított, hanem a már
meglévő, telekhatár-rendezéssel érintett ingatlanokra
is vonatkozik.
[34] Az Alaptörvény sérelmére vonatkozó felperesi
kifogás kapcsán a Kúria azt állapította meg, hogy a
törvényszék és az I. rendű és a II. rendű alperes
eljárása mindenben megfelelt a jogszabályi
előírásoknak, a jogerős ítélet a felülvizsgálati
kérelemben
hivatkozott
alaptörvényi
rendelkezéseket, illetőleg jogszabályokat nem
sértette meg.
[35] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a támadott
elsőfokú ítéletet a Kp. 121.§ (2) bekezdése
alkalmazásával hatályában fenntartotta.
(Kúria Kfv.III.37.678/2021.)
A Kp. 8. § (1) és (3) bekezdésében megjelölt okok
85
hiányában a közigazgatási bíróság három
hivatásos bíróból álló tanácsban jár el [2017. évi I.
törvény (Kp.) 8. § (1), (3) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes az általa üzemeltetett Áruházra
rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelmet
nyújtott be Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője
elsőfokú hatósághoz.
[3] Az elsőfokú szakhatóság a 2019. július 4. napján
hozott szakhatósági állásfoglalásában a szakhatósági
hozzájárulás kiadását megtagadta.
[4] Az elsőfokú építési hatóság a 2019. július 8-án kelt
határozatával a felperes rendeltetésmódosítási
engedély iránti kérelmét – a szakhatósági
állásfoglalásban
foglaltakra
figyelemmel
–
elutasította.
[6] Az I. rendű alperes a 2019. október 16-án hozott
határozatával az elsőfokú hatóság határozatát – az
indokolási részből egyes hivatkozásokat mellőzve –
helybenhagyta
a
másodfokú
szakhatósági
állásfoglalásra alapítottan.
[7] A felperes keresete alapján eljárt Szegedi
Törvényszék három hivatásos bíróból álló tanácsa a
103.K.700.078/2020/3. számú ítéletében az I. rendű
alperes határozatát – az elsőfokú hatóság
határozatára kiterjedő hatállyal – megsemmisítette és
az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte.
[8] Az új eljárásra előírta, hogy az elsőfokú hatóságnak
ismételten meg kell keresnie az elsőfokú
szakhatóságot, amelynek az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban:
Ákr.)
tartalmi
és
formai
követelményeinek megfelelő új szakhatósági
állásfoglalást kell kiadnia, amelyben el kell végeznie
az
irányadó
jogszabályhelyekben
szereplő
mérlegelési tevékenységet. Az elsőfokú szakhatósági
állásfoglalásnak tartalmaznia kell a megállapított
tényállást, a döntéshozatalnál figyelembe vett
valamennyi releváns tényt, okot és körülményt,
valamint fel kell tárnia azok értékelését és számot
kell adnia a mérlegelés során figyelembe vett
szempontoktól.
[10] Az új eljárás alatt módosult a rendeltetésmódosítási
eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról

szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) ezért Szeged Megyei Jogú
Város Jegyzője hatáskör hiánya miatt a kérelmet
áttette az I. rendű alpereshez.
[11] A megismételt eljárás során ismételten megkeresett
II. rendű alperes beszerezte a Bizottság véleményét,
amelyben a Bizottság a tervezett beruházást
ismételten nem támogatta, mert véleménye szerint az
a fenntarthatóság szempontjainak nem felel meg.
[12] A II. rendű alperes nyilatkozatában nem támogatta a
felperes kérelmének való helytadást.
[13] Az I. rendű alperes a 2020. augusztus 24-én kelt CS06/D01/03047-5/2020. számú határozatában a
felperes kérelmét elutasította. A határozat
indokolásának rendelkező része tartalmazza a II.
rendű alperes szakkérdésben tett nyilatkozatát.
A kereseti kérelem
[15] A felperes eljárási és anyagi jogi jogsérelmekre
hivatkozással keresetet nyújtott be az alperes
határozatával szemben.
Az elsőfokú ítélet
[16] A törvényszék egyesbíró által hozott ítéletében az I.
rendű alperes határozatát megsemmisítette és az I.
rendű alperest új eljárás lefolytatására kötelezte.
[17] Az indokolásban megállapította, hogy a Bizottság
állásfoglalása okszerűtlen és megalapozatlan, mert
annak indokolása nem konzekvens és részben
hiányos is.
[20] Az új eljárásra a törvényszék az alapügyben hozott
ítéletében írt iránymutatást adta az I. rendű
alperesnek.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[21] A jogerős ítélet ellen az I. rendű és a II. rendű
alperesek terjesztettek elő közös felülvizsgálati
kérelmet annak teljes egészében történő hatályon
kívül helyezése és az elsőfokú bíróság új eljárás
lefolytatására és új határozat hozatalára utasítása
iránt.
[22] Az alperesek előadták, hogy a megismételt eljárás
során – a Rendelet mellett – érdemben módosult az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)
IV/A. fejezete egyebek mellett oly módon, hogy a II.
rendű alperes a rendeltetésmódosítási eljárásban már
nem szakhatóság, hanem szakkérdésben nyilatkozó
szerv. Ezt a tényt az elsőfokú bíróság nem értékelte.
Ennek azért van különös jelentősége, mert az
alperesek szerint a II. rendű alperesre és az általa
kiadott nyilatkozatra nem irányadók az Ákr.
rendelkezései.
[23] Ezt
meghaladóan
az
ítélet
iratellenes
megállapításokat tartalmaz, továbbá a rendelkezésre
álló bizonyítékokból és a tényállásból súlyosan
okszerűtlen következtetést vont le, amelyek
jogszabályokba ütköznek.
[24] Az ítélet sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdését és 28. cikkét, a Kp. 1. § (1), 4. § (1) és 85.
§ (2) bekezdését, az Étv. 57/C. §-át, az 57/D. § (1),
(3) bekezdését, az 57/F. § (2) bekezdését, az Ákr. 7.
§ (2), az 55. § (2) bekezdését és a 81. §-t, továbbá a
jogalkotásról szóló törvény (a továbbiakban: Jat.) 15.
§ (2) bekezdését.
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Döntés a befogadásról
[26] A Kúria a Kfv.III.37.698/2021/2. számú végzésében
a felülvizsgálati kérelmet befogadta.
A Kúria döntése és jogi indokai
[27] A jogerős ítélet az alábbiak szerint érdemi
felülbírálatra alkalmatlan.
[28] A Kp. 115. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó
Kp. 110. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a
másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet – a
fellebbezés, a csatlakozó fellebbezési kérelem,
illetve a fellebbezési ellenkérelem korlátaira tekintet
nélkül – végzéssel hatályon kívül helyezi, és az
elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat
hozatalára utasítja, ha az elsőfokú bíróság nem volt
szabályszerűen megalakítva.
[29] Az alperesek felülvizsgálati kérelmükben, a felperes
felülvizsgálati
ellenkérelmében
nem
tettek
nyilatkozatot az elsőfokú bíróság megalakítása
körében. A Kúria ugyanakkor hivatalból vizsgálta,
hogy a felülvizsgálati kérelemmel támadott ítéletet
hozó elsőfokú bíróság szabályszerűen volt-e
megalakítva vagy nem.
[30] A Kp. 8. § (1) bekezdése szerint e törvény eltérő
rendelkezése hiányában a bíróság három hivatásos
bíróból álló tanácsban jár el. A Kp. 8. § (3) bekezdése
zárt felsorolásban határozza meg azokat az ügyeket,
amelyekben első fokon egyesbíró jár el. A 8. § (3)
bekezdés a) pontja alapján egyesbíró jár el elsőfokon
a kétfokú közigazgatási eljárásban hozott
közigazgatási cselekmény vizsgálatára indított
perben.
[31] Az alapper alapjául szolgáló közigazgatási eljárás
kétfokú volt, első fokon Szeged Megyei Jogú Város
Jegyzője járt el, míg a másodfokú határozatot az I.
rendű alperes hozta. Ennek megfelelően a Kp. 8. §
(3) bekezdés a) pontja alapján főszabály szerint
egyesbírónak kellett eljárnia az ügyben.
[32] A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az
alapügyben hozott 18.K.27.862/2019/6. számú
végzésében a Kp. 8. § (4) bekezdésére alapítottan
elrendelte, hogy az ügyben három hivatásos bíróból
álló tanács járjon el. A hatáskörváltozás folytán a
perben a Szegedi Törvényszék döntött a
103.K.700.078/2020/2. számú ítéletében, három
hivatásos bíróból álló tanácsban.
[33] Miután a Szegedi Törvényszék fenti számú
ítéletében az I. rendű alperes – ott alperes –
határozatát az elsőfokú döntésre is kiterjedően
megsemmisítette, és az elsőfokú hatóságot új
eljárásra kötelezte, az ügy iratai visszakerültek
Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez.
[34] A korábban írtaknak megfelelően az új eljárás során
módosult a Rendelet, annak 2020. július 2-től
hatályos 2. §-a az építmény fekvése szerinti fővárosi
és megyei kormányhivatalt jelölte ki egyfokon eljáró
hatóságként. Ezért Szeged Megyei Jogú Város
Jegyzője hatáskör hiánya miatt a kérelmet áttette az
I. rendű alpereshez, amely egyfokú eljárásban hozta
meg a keresettel támadott határozatát.
[35] Az I. rendű alperesi határozattal szemben benyújtott
keresetlevéllel indult közigazgatási pert egyesbíró
kezdte meg, aki az eljárást lefolytatta és meghozta a
felülvizsgálati kérelemmel támadott ítéletet.
[36] A Kúria rámutat, hogy mivel a jelen per alapjául
szolgáló közigazgatási eljárás nem kétfokú, hanem
egyfokú volt, a Kp. 8. § (3) bekezdés a) pontja nem
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alkalmazható. Ezt meghaladóan a 8. § (3) bekezdés
b–j) pontjai sem alapozzák meg egyesbíró eljárását.
[37] A Kúria hangsúlyozza, a fentiekből következően a
közigazgatási pert három hivatásos bíróból álló
tanácsnak kellett volna lefolytatnia a Kp. 8. § (1)
bekezdésére tekintettel. Miután a felülvizsgálati
eljárással érintett közigazgatási pert egyesbíró
folytatta le, ezért az elsőfokú bíróság nem volt
szabályszerűen megalakítva.
[38] A Kúria a Kp.121. § (1) bekezdés a) pontját
alkalmazva a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte,
és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új
határozat hozatalára utasította.
[39] Az új eljárás során az elsőfokú bíróság köteles három
hivatásos bíróból álló tanácsban eljárni.
(Kúria Kfv.III.37.276/2021.)
A pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó
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áfa utáni kamatok tárgyában az új Art. 274/G. §ára figyelemmel a bíróság elsőként nem dönthet, mert

ezzel a hatóság hatáskörét vonja el [2003. évi XCII.
törvény 37. § (6) bek., 2017. évi CL. törvény (Art.)
274/G. §, 2011. évi CXXIII. törvény (Módtv.) 1. § (1)
bek.].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes 2016. december 31-én postára adott
kérelmében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya
Megyei Adó- és Vámigazgatóságánál (a
továbbiakban: elsőfokú adóhatóság) a pénzügyileg
nem rendezett beszerzésekhez kapcsolódó általános
forgalmi adó (áfa) visszaigénylés késedelmes
teljesítése miatt 2005–2011. évekre 1 556 000 Ft
alapkamat (a továbbiakban: áfa-kamat) és a kamat
késedelmes kifizetése miatt kamatos kamat kiutalását
kérte a jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (a továbbiakban: Art.) 37. § (6) bekezdése
szerinti kamatmértékkel.
[2] Az elsőfokú adóhatóság 2017. május 5. napján kelt
2059756201 iktatószámú határozatával a felperes
kérelmének részben adott helyt, és a felperes javára
779 000 Ft jegybanki alapkamattal megegyező
mértékű késedelmi kamatot állapított meg.
[3] A felperes fellebbezése alapján eljárt alperes a 2017.
augusztus 7. napján kelt 2234012762/2017
iktatószámú határozatával az elsőfokú határozatot
helybenhagyta.
[4] Döntését az Art. 37. § (6) bekezdésére, 124/C–D. §ára, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. (a továbbiakban: Áfa tv.)
jogharmonizációs módosításáról és az adóvisszaigénylés különös eljárási szabályairól szóló
2011. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.)
1. § (1) bekezdésére, 3. §-ára, valamint az Európai
Unió Bírósága (EUB) C-274/10. (Bizottság kontra
Magyarország) ítéletére, a C-654/13. (Delphi)
végzésére, valamint a Kúria Kfv.I.35.472/2016/5.
számú ítéletében foglalt jogértelmezésre alapította.
[5] Indokolása szerint a pénzügyileg nem rendezett
beszerzésekhez kapcsolódó áfa után az Art. 124/C. §
(6) bekezdése és 124/D. § (3) bekezdése alapján a
jegybanki alapkamatnak megfelelő kamat jár. A
felperes
nem
terjesztett
elő
rendkívüli
visszaigénylési kérelmet az áfa kiutalásra, hanem a
későbbi bevallásában az előbbi adót fizetendő
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adócsökkentő tételként elszámolta, visszaigényelte,
ezért az adóhatóság nem esett késedelembe az adó
kiutalásával, így a felperest az Art. 37. § (6)
bekezdése szerinti, a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő mértékű kamatos kamat
nem illeti meg.
A kereseti kérelem és az alperes védekezése
[7] A felperes a per során az EUB 2020. április 23-i C13/18. és C-126/18. (Sole Mizo/Dalmandi) ítéletében
foglaltakra tekintettel az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. törvény (új Art.) 274/G. §-ának 2020. július
15-i hatálybalépését követően módosította kereseti
kérelmét,
és
elsődlegesen
a
határozat
megváltoztatását, az áfa-kamat tekintetében az új
Art. 274/G. § szerinti, a mindenkori jegybanki
alapkamat +2%-os kamatmérték alkalmazását, vagy
a piaci hitelkamat, valamint az inflációnak megfelelő
monetáris értékvesztés, valamint a tagállami
késedelem beálltától, 2017. február 14-től a
kamatkülönbözet tényleges kiutalásáig az Art. 37. §
(6) bekezdése szerinti, kétszeres jegybanki
alapkamat összeg megállapítását kérte.
Az elsőfokú ítélet
[9] Az elsőfokú bíróság tárgyalását az EUB C-13/18. és
C-126/18. (Sole Mizo/Dalmandi) egyesített ügyben
hozandó döntésének meghozataláig felfüggesztette,
majd jogerős ítéletével a bíróság az alperes
határozatát – a 779 000 Ft késedelmi kamatot
megállapító részét nem érintve – az elsőfokú
határozatra is kiterjedő hatállyal hatályon kívül
helyezte, és az elsőfokú adóhatóságot új eljárásra
kötelezte.
[10] Indokolásában ismertette az EUB C-13/18. és C126/18. (Sole Mizo/Dalmandi) ítélet rendelkező
részét, és annak tükrében megállapította, hogy az
alperesi határozat jogszabálysértő. Ennek oka
egyrészt, hogy köztudomású tény, hogy a keresettel
érintett időszakban a jegybanki alapkamat
alacsonyabb volt, mint amennyit a felperesnek a
visszatartott áfa összegével azonos összegű hitel
felvétele esetén fizetnie kellett volna. Másrészt az
alperes nem ellentételezte az áfa-kamatok eredeti
esedékességének és a felperes késedelme
előterjesztésének időpontjára tekintettel számított, 45
napos kiutalási határidő letelte (2017. február 13.),
azaz a tagállami késedelem beállta közötti
időtartamban elszenvedett pénzügyi veszteséget.
Harmadrészt pedig azért, mert a 2016. december 30.
napján benyújtott kérelem késedelmes elintézésére
tekintettel kamatos kamatot nem állapított meg a
felperes számára.
[11] Arra az álláspontra helyezkedett, hogy a monetáris
értékvesztésre vonatkozó felperesi igény nem tiltott
keresetváltoztatás, mert a felperes eredetileg is
támadta azon az alapon az alperes határozatát, hogy
a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű
egyszeres kamatmérték nem fedezi azt a kárát,
amelyet az áfa túlfizetésének késedelmes
visszafizetése miatt elszenvedett.
[12] Kifejtette, hogy az adóhatóság előtt a monetáris
értékvesztés tekintetében bizonyítás nem folyt,
annak terjedelme a közigazgatási per kereteit
meghaladja, továbbá az alperesi határozat
megváltoztatása esetén a bíróság megfosztaná a
felperest a rendes jogorvoslat lehetőségétől is.
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Megalapozatlannak találta az alperes hivatkozását,
hogy a felperes nem bizonyította az áfa késedelmes
kiutalása miatt bekövetkezett kárát.
[13] A megismételt eljárásra szóló iránymutatása (jogerős
ítélet [51]–[53] bekezdései) szerint az elsőfokú
adóhatóságnak vizsgálnia kell, hogy a felperes javára
már megállapított egyszeres jegybanki alapkamaton
felül mi az a kamatmérték, amelyet a hitelintézetnek
nem minősülő felperesnek a visszatartott levonható
áfa összege után fizetnie kellett volna bankkölcsön
esetén likviditási hiánya fedezésére. E körben abból
kell kiindulnia, hogy a visszatartási időszakra rövid
lejáratú, a jegybanki alapkamat akkori értékét
meghaladó piaci kamat volt igénybe vehető, és e
kamat és az egyéb járulékos költségek mértékét
bizonyítékokkal kell alátámasztania. Meg kell
határoznia a monetáris értékvesztés mértékét, amely
a bevallási időszakot követően a reálisan járó
kamatok tényleges kifizetéséig az idő múlása által
okozott, az érintett összeg értékét befolyásoló
értékcsökkenés. Az áfa-kamat mértékének és a
monetáris értékékvesztés mértékének megállapítását
követően az adóhatóságnak a tagállami késedelem
beálltától – 2017. február 14-től – a tényleges
kiutalásig meg kell állapítania az Art. 37. § (6)
bekezdése szerinti kétszeres jegybanki alapkamat
figyelembevételével késedelmi kamatot, a már
kiutalt áfa-kamat vonatkozásában is.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[14] Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
hatályon kívül helyezését, az elsőfokú bíróság új
eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte.
[15] Álláspontja szerint a jogerős ítélet sérti a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 164. § (1) bekezdését, a 221. § (1)
bekezdését, az Európai Unió Működéséről szóló
szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikkét és
az uniós alapelveket, különösen a tényleges
érvényesülés és az adósemlegesség elvét.
[16] Előadta, hogy az EUB döntését kizárólag alapelvek
értelmezésének alapulvételével hozta meg, melyek
szerint a tagállamok feladata a kamatkifizetés
feltételeinek meghatározása [C-654/13. (Delphi)
végzés 35. pontja, C-13/18. és C-126/18. (Sole
Mizo/Dalmandi) ítélet 30. pontja]. Az Európai Unió
Bírósága nem jogalkotó szerv. Az Országgyűlés a C13/18. és C-126/18. (Sole Mizo/Dalmandi) ítéletre
tekintettel módosította az új Art. 195. §-át, a 196. §
(l) és (6) bekezdését, a 197. § (3) bekezdését, és 2
százalékponttal megemelte a fizetendő áfa-kamatot.
A jogszabály és annak tartalma nem lehet bizonyítás
tárgya, így jogszabálysértő az ítélet azon
rendelkezése, miszerint az adóhatóságnak vizsgálnia
és bizonyítania kell, hogy mi az a kamatmérték,
egyéb járulékos költség, monetáris értékvesztés,
amelyet a felperes részére a visszatartott áfa összege
után fizetnie kellett volna. A felperes ugyan nem
kapott a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre
jutó áfa-kamat után kamatos kamatot, azonban arra
2011. december 6. napjától az új Art. 274/G. § (5)
bekezdése alapján benyújtott kérelemre jogosult, az
Art. 37. § (6) bekezdése szerinti mértékkel számítva.
A
kétszeres
kamatmérték
alkalmazásának
ugyanakkor nem az adóhatóság késedelme az oka,
hanem az a célja, hogy érvényesülhessen az az elv,
hogy az uniós jogba ütköző tagállami szabályozás
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okozta pénzügyi veszteségeket kompenzálni kell,
nem maradhat kamattal le nem fedett időszak.
[17] Az EUB ítéletének helyes értelmezése szerint, ha
teljesül az a feltétel, hogy a kamat mértéke a piaci
kamatnak megfelel, és az adózó minden időszakra
kapott kamatot, a nemzeti gyakorlat már nem
ütközhet uniós jogba monetáris értékvesztés miatt. A
változó tényezők okán (futamidő, felvett összeg)
nem lehet egzakt módon jogszabályban rögzíteni a
piaci hitelkamatot pontosan követő kamatmértéket, a
jegybanki alapkamat 2 százalékponttal növelt
összege annak azonban megfelel. Hivatkozása
szerint a monetáris értékvesztés jogcímén történő
kamatfizetés jogalapja is kérdéses, ha figyelembe
vesszük, hogy a felperes ezeknek a beszerzéseknek
adót is tartalmazó ellenértékét a szállítójának nem
fizette meg, kiadásként, „forrásigényként” nem
merült fel.
[18] Végül jogszabálysértőnek tartotta a jogerős ítélet
azon rendelkezését, hogy az adóhatóság 2017.
február 14-től a tényleges kiutalásig köteles az Art.
37. § (6) bekezdése szerinti kamatos kamat
meghatározására.
[19] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős
ítélet hatályában való fenntartását kérte.
A Kúria döntése és jogi indokai
[27] A felülvizsgálati kérelem részben alapos.
[28] A Pp. 271. § (2) bekezdése értelmében a jogerős
ítélet felülvizsgálatát a fél jogszabálysértésre
hivatkozással kérheti, a Kúria azt vizsgálja, hogy a
jogerős ítélet a kérelemben megjelölt körben
jogszabálysértő-e.
[30] Az alperes felülvizsgálati kérelmében nem támadta a
jogerős ítélet azon megállapítását, hogy a keresettel
érintett határozata jogszabálysértő, azonban vitatta az
elsőfokú bíróság által az új eljárásra adott
iránymutatás jogszerűségét.
[31] A Kúria előrebocsátja, hogy a közösségi joggal
ellentétes
a
pénzügyileg
nem
rendezett
beszerzésekhez kapcsolódó áfa visszaigénylésének
kizártsága, illetve a nemzeti szabályozás EUB által
megállapított közösségi jogba ütközéséről szóló
döntések és a jogszabályváltozások nyomán a bírói
gyakorlat folyamatos fejlődésen ment keresztül, így
a Kúria Kfv.I.35.472/2016/5. számú elvi
határozatként is megjelent döntésében foglaltakat az
EUB 2020. április 23-i C-13/18. és C-126/18. (Sole
Mizo/Dalmandi) ügyben hozott ítélete szerinti
tartalommal lehet csak alkalmazni, mivel az EUB
döntés tárgya részben a Kúria joggyakorlatának
közösségi jog szempontú vizsgálata volt.
[32] A Kúria a Kfv.I.35.117/2021/6. számú végzése [23]–
[25] bekezdéseiben foglalta össze a szabályozás és a
joggyakorlatban kialakult értelmezésének fejlődését,
a jelen eljárás keretei között a Kúria ezt kiegészíti.
[33] Kiemeli, hogy a Módtv., amelynek címében foglalt
célja szerint az Áfa tv. jogharmonizációs
módosításáról és az adó-visszaigénylés különös
eljárási szabályairól szólt, az 1. § (1) bekezdésében
úgy rendelkezett, hogy azt az összeget, amelyre az
adózó e törvény hatálybalépését megelőzően utoljára
esedékes, benyújtott áfa bevallásában kizárólag a
pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó
adóként szerepeltetett összeg miatt visszaigénylési
jogát nem érvényesíthette, jogvesztő határidő alatt –
2011. szeptember 27-től 2011. október 20. napjáig –
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az állami adóhatósághoz az erre a célra
rendszeresített
nyomtatványon
benyújtott,
bevallásnak minősülő kérelemben igényelhette
vissza, vagy e határidőtől függetlenül a rá vonatkozó
szabályok szerinti bevallásában a fizetendő adót
csökkentő
tételként
elszámolhatta,
illetve
bevallásában visszaigénylési jogát érvényesíthette. A
Módtv. tehát kizárólag az utolsó bevallásban
szerepeltetett, a közösségi joggal ellentétes
szabályozás miatt nem visszaigényelhető összeg
vonatkozásában írta elő kérelem előterjesztésének
kötelezettségét a jogvesztő, a törvény 2011.
szeptember 27-i hatálybalépését követő első áfabevallás időpontjához igazodó (Art. 3. számú
melléklet 2.2.1. és 2.2.2. pontjai) határnapig,
azonban azt nem zárta ki és a 2011. július 28-i C274/10.(Bizottság kontra Magyarország) ügyben
hozott ítélettel megállapított közösségi joggal
ellentétes magyar szabályozás miatt nem is zárhatta
ki, hogy a hatálybalépését megelőzően pénzügyi
rendezettségi
feltétel
miatt
vissza
nem
igényelhető adó utóbb az áfa-bevallásban
levonható/visszaigényelhető legyen. A Módtv. arról
nem rendelkezett, hogy a közösségi joggal ellentétes
szabályozásból eredően milyen szabályok szerint jár
kamat az adózóknak amiatt, hogy több, mint egy
bevallási időszakban nem élhettek az őket megillető
adólevonási jogukkal.
[34] Az EUB a 2014. július 17-i C-654/13. (Delphi)
végzésében egyértelműsítette, hogy jár kamat az után
az áfa után, amelyet az adózók az uniós joggal
ellentétes magyar szabályozás után nem tudtak
visszaigényelni.
A
kamat
mértékére
és
érvényesíthetőségére
közösségi
szabályozás
hiányában csak azt az iránymutatást adta, hogy a
nemzeti jog az egyenértékűség és a tényleges
érvényesülés elvének tiszteletben tartásával
határozhatja meg az áfa-kamat kifizetésére
vonatkozó szabályokat, amelyek nem lehetnek
kedvezőtlenebbek az uniós jog megsértésén alapuló
igényekkel hasonló tárgyú és jogalapon álló belső
szabályok megsértésének esetére alkalmazandóknál,
és nem tehetik gyakorlatilag lehetetlenné vagy
rendkívül nehézzé az uniós jog által biztosított jogok
gyakorlását.
[35] A kamatra vonatkozó kifejezett nemzeti szabályozás
hiányában a Kúria a Kfv.I.35.472/2016/5.
(EBH2017.K.18) számú ítéletében a C-654/13.
(Delphi) végzésből azt a következtetést vonta le,
hogy az adóalanyok nemcsak a visszatartott áfára,
hanem annak késedelmi kamataira is igényt
tarthatnak, amennyiben észszerű időn belül nem
tudták visszaigényelni a megfizetettségi feltétel miatt
az áfát. A Kúria rámutatott, hogy az adóalanyok joga
az áfa és a kamat igényléséhez nem az eredeti
esedékességekor, hanem – mivel a megfizetettségi
feltétel miatt a levonási jogukkal eddig az
adóalanyok nem élhettek
– a Módtv.
hatálybalépésekor (2011. szeptember 27.) nyílt meg,
ezért az Art. elévülésre vonatkozó 164. §-a
értelmében az adózó a kamatigényét az ezt megelőző
időszakra a Módtv. szerinti kérelem alapján, illetve a
közösségi joggal ellentétes szabályozás hatálya alatt
keletkezett, de a Módtv. hatálybalépése után
benyújtott bevallásba beállított és ezek alapján utóbb
visszatérített áfa után 2016. december 31-ig
érvényesítheti (Kfv.I.35.472/2016/5. ítélet [25]
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bekezdése). A kamat mértékét illetően a Kúria arra
az álláspontra helyezkedett, hogy a kamatfelszámítás
időszakát két részre szükséges bontani: az első
időszakban az adóalany a közösségi jogba ütköző
feltétel miatt nem jutott hozzá időben az őt megillető
áfához, az adóhatóság viszont nem volt
mulasztásban, ezért nem az Art. 37. § (6) bekezdése
szerinti, a jegybanki alapkamat kétszeresével
megegyező kamat, hanem az Art. 124/D. § (3)
bekezdése (jegybanki alapkamattal azonos kamat)
alkalmazandó minden olyan időszakra, amely le volt
fedve olyan bevallással, amely tartalmazott
visszatartott áfát. Emellett a Kúria a bevallás
sajátosságaira figyelemmel úgy találta, hogy a kamat
a bevallási periódusok szerint számolandó. A
kamatperiódus kezdete az adott bevallási határidő
utolsó napját követő nap, vége a következő bevallási
határidő utolsó napja azzal, hogy a fentiek
értelmében a visszatartott áfát tartalmazó bevallással
le nem fedett napokra kamat nem jár, azonban az
ügyintézési időszakra is jár kamat. A kamatszámítás
második szakasza a költségvetési támogatásnak
minősülő kamat kiutalására vonatkozó ügyintézési
határidő adóhatóság általi túllépésével kezdődik,
vagy – ha az előbbi – akkor, amikor az adóhatóság a
kiutalást kamatok kifizetése nélkül teljesíti. Erre a
második időszakra az Art. 37. § (6) bekezdése
szerinti, a jegybanki alapkamat kétszeresével
megegyező kamat jár.
[36] A Kúria döntése alapján kialakult adóhatósági
gyakorlat
miatt
kezdeményezett
előzetes
döntéshozatali eljárásban az EUB kifejezetten a
tárgyi kamatok mértékével és igénylésük eljárási
szabályaival foglalkozott a 2020. április 23-i C13/18. és C-126/18. (Sole Mizo/Dalmandi)
ítéletében.
[37] Az EUB egyrészt vizsgálta, hogy összeegyeztethetőe az adóhatóságnak a Kúria elvi határozatán alapuló
gyakorlata az egyenértékűség elvével, mely szerint
az áfa-kamat mértékének megállapítására az Art.
124/C. és 124/D. §-a és nem a 37. § (4) és (6)
bekezdése alapján kerül sor, illetve hogy az áfakamat felszámításának kezdő időpontja azon
bevallás benyújtására nyitva álló határidőt követő
nap, amelyben az adóalany kimutatta azon
túlfizetését, amelyet a „megfizetettségi feltétel” miatt
a következő adómegállapítási időszakra kellett
átvinni, záró időpontja pedig a következő bevallási
nyomtatvány benyújtási határidejének utolsó napja
(EUB ítélet [33]–[51] bekezdések). A Kúria
Kfv.I.35.472/2016/5. (EBH2017.K.18) ítéletének
[26]–[27] bekezdéseiben foglaltakkal egyezően
ugyan rögzítette, hogy az Art. 124/C. és 124/D. §ának és a 37. § (4) és (6) bekezdésének nincs hasonló
tárgya és jogalapja, azonban kimondta, hogy
ellentétes az uniós joggal az a tagállami gyakorlat,
amely az áfa-kamatok kiszámítására a nemzeti
jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatmértéket
alkalmazza, amennyiben egyrészt e kamatmérték
alacsonyabb, mint amelyet a hitelintézetnek nem
minősülő adóalanyoknak az említettel azonos
összegű hitel felvétele esetén kell fizetniük, másrészt
pedig annyiban, amennyiben az áfa-kamatokat egy
adott bevallási időszakra terjedően kell megfizetni,
olyan kamat felszámítása nélkül, amely arra szolgál,
hogy ellensúlyozza az adóalany számára az e
bevallási időszakot követően az áfa-kamat tényleges
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[39]

[40]

[41]

[42]

kifizetéséig az idő múlása által okozott, az érintett
összeg értékét befolyásoló monetáris értékvesztést
[EUB ítélet rendelkező rész 1. pont].
Az EUB ítéletében vizsgálta az áfa-kamatra
vonatozó igény elévülésének kérdését (EUB ítélet
[52]–[60] bekezdések), és kimondta, hogy
összeegyeztethető a közösségi joggal az a gyakorlat,
amely a héa-különbözet után járó kamatok (áfakamat) követeléséhez való jogot ötéves elévülési
időhöz köti, amelynek kezdő napja az e többletre
vonatkozó visszatérítési eljárást bevezető nemzeti
szabályozás hatálybalépésének időpontja [EUB ítélet
rendelkező rész 2. pont].
E
megállapítás
következtében
a
Kúria
Kfv.I.35.472/2016/5. (EBH2017.K.18) ítéletének
[22]–[25] bekezdéseiben foglaltak továbbra is
irányadók, az áfa-kamat iránti igény a Módtv.
hatálybalépésének mint az igény megnyíltának
napjára tekintettel 2016. december 31-én évül el, és
ezen elévülési időszakon belül az adózó annyi
kamatra tarthat igényt, amennyi arra a visszatartott
áfára jut, amelyet jogszerűen beállított a Módtv.
szerinti rendkívüli visszaigénylési kérelmébe, vagy
ha ezzel nem, illetve nem teljes egészében élt,
amennyit jogszerűen beállított a rá vonatkozó
szabályok szerinti bevallásába. Annyi kamat
érvényesíthető az elévülési időn belül, amennyi arra
a visszatartott áfára jut, amelynek visszaigénylési
joga rendkívüli kérelem esetében annak benyújtása
évétől, bevallás esetén annak benyújtása évétől
visszafelé számolva az ötödik naptári év első napján
vagy azt követően nyílt volna meg a megfizetettségi
feltétel hiányában.
Végül az EUB az áfa-kamat késedelmes kifizetése
miatt járó kamat, azaz a kamatos kamat
érvényesítésének eljárási kérdéseivel, nevezetesen
számításának kezdő időpontjával és kérelemhez
kötöttségével
foglalkozott
ítélete
[61]–[74]
bekezdéseiben annak kapcsán, hogy az ügy alapjául
szolgáló tényállás szerint a Dalmandi a kamat iránti
kérelmét megelőzően nem nyújtott be sem rendkívüli
visszaigénylési kérelmet, sem visszatérítés iránti
igényt tartalmazó áfa bevallást (lásd EUB ítélet
tényállása, [22] bekezdés). Az EUB egyrészt állást
foglalt, hogy nem ellentétes a közösségi joggal az a
tagállami gyakorlat, amely kifejezett kérelem
benyújtásától teszi függővé a kamatos kamat
megfizetését, miközben más esetben az ilyen kamat
kifizetésére hivatalból kerül sor. Másrészt az sem
ellentétes a közösségi joggal, hogy a kamatos
kamatot az ilyen kérelem tekintetében az adóhatóság
számára nyitva álló 30 vagy 45 napos ügyintézési
határidő lejártától, nem pedig az ezen túlfizetés
keletkezésének időpontjától kezdődően alkalmazza
[EUB ítélet rendelkező rész 3.].
Ezek a megállapítások kifejezetten a kamatos kamat
igényre vonatkoznak, és ezek folytán az Art. 37. § (6)
bekezdése szerinti, azaz a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő mértékű kamatos kamat
megállapításának feltétele, hogy az adózó az áfavisszatérítés iránti igényét kifejezetten, kérelemben
vagy bevallásban előterjessze, és az adóhatóság a rá
irányadó ügyintézési határidőt túllépje. Amennyiben
az adózó nem terjesztett elő az elévülési időn belül
kérelmet vagy bevallást a megfizetettségi feltétel
miatt visszatartott áfa iránt, részére kamatos kamat
nem jár. A kamatszámítás kezdő időpontja az
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ügyintézési határidő leteltét követő nap. A Kúria
Kfv.I.35.472/2016/5. (EBH2017.K.18) ítéletének
[37] bekezdésében foglaltak tehát az EUB ítéletének
tükrében is irányadók.
A jogalkotó a C-13/18. és C-126/18. (Sole
Mizo/Dalmandi) döntést követően a visszatartott áfakamatra új szabályokat alkotott: a 2020. július 15-én
hatályba lépett új Art. 274/G. §-a.
Az EUB döntését követően a Kúria már több
ítéletében foglalkozott az áfa-kamat, illetve a
kamatos kamat érvényesíthetőségének eljárásjogi
kérdéseivel, a kimunkált elvek az alábbiak szerint
foglalhatók össze: az áfa adóhatóság általi
visszatérítése
kérelemhez
kötött
(Kfv.I.35.253/2021/5. [30] bekezdés), kérelemnek
tekintendő az áfa-kiutalási kérelmet tartalmazó
bevallás is (Kfv.I.35.472/2016/5. ítélet [25]
bekezdés). Kérelem előterjesztése esetén az áfakamat a göngyölített áfát tartalmazó bevallási
időszakra jár, ennyiben tehát az áfa-kamat is
kérelemhez kötött (Kfv.I.35.117/2021/6. [27]
bekezdés, Kfv.I.35.118/2021/6. [28] bekezdés). A
kamatos kamat iránt azonban az adózónak kifejezett
kérelmet kell előterjesztenie (Kfv.I.35.253/2021/5.
[30] bekezdés, Kfv.I.35.118/2021/6. [28] bekezdés).
A peres eljárás folyamán az EUB által meghozott C13/18. és C-126/18. (Sole Mizo/Dalmandi) döntésre
és a tagállami jogszabály változtatására, vagyis a
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandó, új
Art. 274/G. §-ára figyelemmel előterjesztett kereseti
kérelem módosítás alaposságáról a bíróság elsőként
nem dönthet, mert ezzel a hatóság hatáskörét vonja
el. A hatóság új eljárás keretében vizsgálhatja a
megváltozott jogszabályi előírások tükrében a
felperesi kérelem alaposságát [Kfv.I.35.080/2021/6.
(BH2021.236),
Kfv.I.35.119/2021/5.,
Kfv.I.35.222/2021/7., Kfv.I.35.253/2021/5.].
Mindebből a jelen ügyet érintően az következik,
hogy az elsőfokú bíróság nem volt tekintettel az új
eljárásra szóló, adóhatóságnak címzett iránymutatása
meghatározásakor arra, hogy a jogalkotó az EUB C13/18. és C-126/18. (Sole Mizo/Dalmandi) ítéletben
foglaltakra tekintettel új szabályokat alkotott a
megfizetettségi feltétel miatt le nem vonható áfa
utáni kamat, illetve az utóbbi késedelmes kifizetésére
figyelemmel
fizetendő
kamatos
kamat
érvényesíthetőségére, és megnyitotta a már jogerős
(végleges) közigazgatási döntésekkel lezárt ügyek
esetében is azok érvényesíthetőségét. Az EUB
döntése és az annak alapján hatályba léptetett és a
folyamatban lévő, valamint a véglegesen lezárt
ügyekben is alkalmazandó új Art. rendelkezéseire
tekintettel a Kúria – gyakorlatának megfelelően –
annak érdekében, hogy az adóhatóság hatáskörét
tiszteletben tartsa, továbbá a bírósági jogorvoslat az
adózó számára érdeksérelemmel ne járjon, az
adóhatóság új eljárásra szóló utasítását módosította,
a kamatok mértékére, illetve a kamatszámítás
időtartamára vonatkozó rendelkezéseket nem tartja
fenn, és előírja, hogy az adóhatóság a Kúria jelen
döntésében, az EUB C-13/18. és C-126/18. (Sole
Mizo/Dalmandi) ügyben hozott ítéletben és a 2020.
július 15-én hatályba lépett új Art. 274/G. §-ában
foglaltak szerint köteles állást foglalni a felperes
kamatigényéről.
A hatályba léptetett új jogszabályi rendelkezések
okán a Kúria nem látott lehetőséget a felek

kamatszámításra vonatkozó álláspontjának érdemi
értékelésére sem, mert azáltal a közigazgatási szerv
által még el nem bírált szempontok elemzését kellett
volna elvégeznie, amely ellentétes lett volna a
közigazgatási per lényegével.
[47] Mindezek folytán a Kúria a jogerős ítélet
felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem
érintve a Pp. 275. § (3) bekezdésének alkalmazásával
a jogerős ítéletet az indokolás részbeni
megváltoztatásával tartotta fenn hatályában.
(Kúria Kfv.V.35.237/2021.)
I. A felülvizsgálati kérelem a Kp. 118. § (1)
bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nem
87
fogadható be, ha a felülvizsgálati kérelem nem vet fel a

joggyakorlat egységesítését vagy továbbfejlesztését
igénylő elvi jelentőségű jogkérdést.
II. A felülvizsgálati kérelemben nem elegendő
mindössze a befogadhatóság törvényi jogcímére utalni.
Annyit mindenképpen ki kell fejteni, hogy a fél az adott
ok(ok)ból miért tartja szükségesnek a felvetett
jogkérdés Kúria általi eldöntését [2017. évi I. törvény
(Kp.) 118. § (1) bek. a) pont aa) alpont].
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] Az alperes a 2021. február 26-án kelt, keresettel
támadott határozatával haszonbérbeadó és a felperes
mint haszonbérlő által megkötött haszonbérleti
szerződés jóváhagyását megtagadta.
A jogerős ítélet
[2] A felperes az alperes határozata ellen közigazgatási
pert indított, az elsőfokú bíróság a 2021. szeptember
21-én kelt, felülvizsgálati kérelemmel támadott
jogerős ítéletével a keresetet elutasította.
A felülvizsgálati kérelem
[3] A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet
megváltoztatásával a közigazgatási cselekmény
megsemmisítését és a közigazgatási szerv új eljárás
lefolytatására kötelezését kérte.
[4] A felülvizsgálati kérelem befogadhatósága körében a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 118. § (1) bekezdésére
hivatkozott azzal, hogy az ügy érdemére kiható
jogszabálysértés történt, a felvetett jogkérdés a
joggyakorlat egységét és továbbfejlesztését érinti a
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:
Földforgalmi tv.) 38. §-a, valamint a Földforgalmi
tv.-nyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.
törvény (a továbbiakban: Fétv.) 46. §-a
vonatkozásában,
figyelemmel
az
általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-ában
foglaltakra.
A Kúria döntése és jogi indokai
[5] A felülvizsgálati kérelem befogadására – az
alábbiakra tekintettel – nincs törvényes lehetőség.
[6] A Kúria a Kp. 118. § (1) bekezdése alapján a
felülvizsgálati kérelmet akkor fogadja be, ha
a) az ügy érdemére kiható jogszabálysértés
vizsgálata
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aa)
a
joggyakorlat
egységének
vagy
továbbfejlesztésének biztosítása,
ab) a felvetett jogkérdés különleges súlya, illetve
társadalmi jelentősége,
ac) az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali
eljárásának szükségessége,
ad) a kérelmező alapvető eljárási jogának
valószínűsíthető sérelme, vagy az ügy érdemére
kiható egyéb eljárási szabályszegés, illetve
b) a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való
eltérés
miatt indokolt.
A Kúria megvizsgálta a felülvizsgálati kérelem
befogadhatóságával kapcsolatban előadottakat, ám
az alapján a rendkívüli perorvoslati eljárás
lefolytatását nem látta indokoltnak. A felülvizsgálati
kérelemben foglaltakra figyelemmel az alábbiakat
tartja fontosnak kiemelni.
A
felperes
a
felülvizsgálati
kérelme
befogadhatóságának okaként – bár a pontos
jogszabályhelyet nem jelölte meg, de szövegszerűen
– a Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjára
hivatkozott.
A Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja
alapján, a joggyakorlat egységének biztosítása
érdekében a felülvizsgálati kérelem befogadására –
általánosságban – akkor kerülhet sor, ha a jogerős
ítélet olyan elvi jelentőségű jogkérdést vet fel,
amellyel kapcsolatban a Kúria még nem foglalt
állást, feltéve, hogy a jogértelmezést igénylő elvi
jelentőségű jogkérdésben a bírói gyakorlat nem
egységes, vagy a joggyakorlattól eltérő bírói döntés
megismétlődésének,
ezáltal
a
jogegység
megbomlásának a veszélye áll fenn. A joggyakorlat
továbbfejlesztése céljából a felülvizsgálati eljárás
érdemi lefolytatását az indokolhatja, ha a jogerős
ítélet által felvetett elvi jelentőségű jogkérdésben a
bírói gyakorlat már kialakult és egységes ugyan,
annak követése azonban a körülmények változására
tekintettel nem támogatható.
A perbeli esetben a felperes nem jelölt meg olyan
körülményt, amely a joggyakorlat egységének vagy
továbbfejlesztésének biztosítása érdekében a
felülvizsgálati kérelme befogadását indokolná.
Mindenekelőtt azt sem jelölte meg, hogy mi lenne az
az elvi kérdés, amelynek megválaszolását kérné az
általa felhívott Földforgalmi tv. 38. §-a, a Fétv. 46. §a és az Ákr. 44. §-a körében, tekintettel arra is, hogy
a jogerős ítélet jogszabálysértő voltát – e
jogszabályhelyektől részben eltérően – a
Földforgalmi tv. 51. §-a, valamint a Fétv. 34. és 46.
§-ai kapcsán állította. Kiemeli a Kúria, hogy a
rendkívüli perorvoslati eljárás lefolytatásának
szükségességét önmagában nem alapozza meg, hogy
a fél a jogerős ítéletben foglaltakkal nem ért egyet,
azt jogszabálysértőnek tartja. A felperes
felülvizsgálati kérelmének túlnyomó részét a
keresetlevelében foglaltaknak a megismétlése teszi
ki, amelynek elbírálása nem a Kúria, hanem az
elsőfokú bíróság feladata. Így a felperes már az
elsőfokú eljárásban is hivatkozott a Kúria
Kfv.IV.37.062/2018/7. számú ítéletére, azzal
összefüggésben az elsőfokú bíróság a jogerős ítélet
[20] bekezdésében részletezte, hogy az az eltérő
tényállás miatt a jelen perben nem vehető
figyelembe. Ezzel kapcsolatban a felperes a
felülvizsgálati kérelmében további érvelést nem
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fogalmazott meg, a Jogegységi Panasz Tanács
Jpe.I.60.002/2021/7. határozatának [19]–[21] és [25]
bekezdéseiben kifejtettek szerint ügyazonosságot
nem valószínűsített, ezért azt figyelembe venni nem
lehetett. Új előadásként részleteket idézett a
Veszprémi Törvényszék 10.K.700.680/2021/11/II.
számú határozatából, de e tekintetben is adós maradt
a jelen üggyel való összefüggések bemutatásával,
ügyazonosságra itt sem hivatkozott, végső soron nem
szolgáltatott kellő információt arra vonatkozóan,
hogy a törvényszéki határozatra is figyelemmel a
bírói gyakorlat valamely elvi jelentőségű
jogkérdésben esetleg széttartó lenne, annak egysége
– ellentétes jogértelmezés miatt – sérült volna vagy
ennek veszélye fenyegetne. Továbbá nem tárt fel a
bírói gyakorlat megváltoztatását, továbbfejlesztését
igénylő, felsőbírósági iránymutatást igénylő
problémát sem.
[11] Hangsúlyozza a Kúria: a felülvizsgálati kérelemben
meg kell jelölni a kérelem befogadhatóságának okát,
de azt indokolni, illetve a fennállását bizonyítékokkal
alátámasztani nem kell, a bíróság pedig a fél által
megjelölt befogadhatósági okhoz nincs kötve [Kp.
117. § (4) bek.]. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
felülvizsgálatot kérő félnek elegendő lenne
mindössze a befogadhatóság törvényi jogcímére
utalnia. Annyit mindenképpen ki kell fejtenie, hogy
az adott ok(ok)ból miért tartja szükségesnek a
felvetett jogkérdés Kúria általi eldöntését. Így
kerülhet ugyanis abba a helyzetbe a Kúria, hogy a fél
szempontjait értékelhesse a felülvizsgálati kérelem
befogadhatóságáról hozandó döntése körében.
Ellenkező
esetben
a
fél
szempontjainak
figyelembevétele
lehetetlen
lenne,
ami
nyilvánvalóan nem volna összhangban a
felülvizsgálati eljárás céljával, mert módot adna a
jogerős határozat önkényes felülbírálatára.
[12] Minderre tekintettel a felülvizsgálati kérelem
befogadásának feltételei nem állnak fenn, ezért a
Kúria a befogadást a Kp. 118. § (2) bekezdése
alapján megtagadta.
(Kúria Kfv.VII.38.147/2021.)
Létező munkaszerződés alapján a munkaügyi
88
bíróságnak kell a tényállást feltárnia. Abban az
esetben van lehetőség a közigazgatási bírósághoz való
áttételre, ha a bizonyítás eredményeképp azt állapítja
meg, hogy a felek között közszolgálati jogviszony jött
létre [2017. évi I. törvény (Kp.) 15. §].

A kijelölés iránti kérelem alapjául szolgáló
tényállás
[1] A felperes 2019. november 1. napján
munkaszerződést kötött az I. rendű alperessel mint
munkáltatóval. A munkaszerződés 1. pontja
értelmében a munkáltató a munkavállalót 2019.
november 1. napjától kezdődően referensi
munkakörben, határozatlan időtartamra alkalmazza a
munkaszerződésben foglaltak szerint. A 7. pont
szerint a munkaszerződés a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.)
meghatározott módokon szüntethető meg. A 13. pont
alapján a munkáltatói jogok gyakorlására a
polgármester jogosult.
[2] A II. rendű alperes munkáltató képviseletében a
polgármester a 2020. április 30. napján kelt
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[3]

[4]

[5]

[6]

munkaviszony-megszüntetés elnevezésű okiratban a
felperes munkaviszonyát az Mt. 29. § (1) bekezdése
alapján
azonnali
hatállyal
megszüntette.
Megállapította, hogy az Mt. 29. § (2) bekezdése
alapján a felperest 1 havi távolléti díj illeti meg. Az
azonnali
hatályú
felmondás
indokolásának
értelmében a felperes munkaviszonyának létesítése
jogszabályba
ütközik,
ami
a
szerződés
érvénytelenségét eredményezi. Az Mt. 29. § (1)
bekezdése alapján az érvénytelen megállapodás
alapján létrejött jogviszonyt – ha e törvény eltérően
nem rendelkezik – a munkáltató köteles
haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni,
feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek nem
hárítják el.
A felperes 2020. június 8. napján a munkaügyi
perekhez rendszeresített nyomtatványon kereseti
kérelmet nyújtott be a Budapest Környéki
Törvényszék Munkaügyi Kollégiumához. Ebben
kérte, hogy a bíróság a jogellenesen megszüntetett
munkaviszonyát állítsa helyre, állapítsa meg
munkaszerződésének érvényességét, valamint, hogy
munkaviszonyát nem a munkaszerződésben
meghatározott munkáltató szüntette meg. A
munkaviszony megszüntetése napjától a bíróság
ítélete jogerőre emelkedésének napjáig az elmaradt
munkabére (késedelmi kamatával) megfizetésére is
kérte kötelezni az alperest, valamint a perköltsége
megfizetésére is.
Az I. rendű alperes elsődlegesen a peres eljárás
megszüntetését,
másodlagosan
a
felperes
keresetének elutasítását, a felperes perköltségben
marasztalását kérte. A keresetre benyújtott
ellenkérelméhez csatolta a II. rendű alperes és a
felperes között létrejött, 2019. november 1. napján
kelt munkaszerződést, valamint egy 2019. november
27. napján kelt, 09585-2/2019. ügyiratszámú
munkaszerződést, amely szintén a II. rendű alperes és
a felperes között jött létre. Valamennyi
munkaszerződés értelmében a felperes munkaköre
alpolgármesteri referens.
A Budapest Környéki Törvényszék Munkaügyi
Kollégiuma a 2020. október 6. napján kelt,
27.M.70.574/2020/11.
számú
végzésével
engedélyezte, hogy a felperes perbe vonja a Város
Önkormányzatát II. rendű alperesként. A II. rendű
alperes írásbeli ellenkérelmében kérte a felperes
keresetének elutasítását, a felperes perköltségben
való marasztalását.
A Munkaügyi Bíróság az ügyben tárgyalást tartott. A
felperes jogi képviselője 2021. március 10. napján a
munkaügyi perben keresetváltoztatást terjesztett elő,
melyben elsődlegesen kérte, hogy a bíróság a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 25. § (1) és (5)
bekezdése alapján kötelezze az I. rendű alperest az
elmaradt illetményének és egyéb járandóságainak
megtérítésére
a
jogviszonya
jogellenes
megszüntetése napjától az ítélet jogerőre
emelkedésének napjáig, kérte továbbá, hogy a Kttv.
25. § (1) bekezdése szerinti érvénytelen szerződést a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 6:110. § (1) bekezdése és a
Kttv. 10. § (4) bekezdése alapján a szerződés
megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal
nyilvánítsa a bíróság érvényesnek akként, hogy a
felek közötti szerződést a Kttv. alá helyezi, valamint

a felperest a Kttv. hatálya alá tartozó munkakörébe
helyezze vissza. Másodlagosan kérte, hogy a bíróság
a Kttv. 25. § (1) és (5) bekezdése alapján kötelezze
az I. rendű alperest a felperes elmaradt illetményének
és egyéb járandóságának megtérítésére, a
jogviszonya jogellenes megszüntetésének napjától az
ítélet jogerőre emelkedésének napjáig, továbbá a
Kttv. hatálya alá tartozó jogviszonyt a bíróság hozza
létre. Harmadlagosan kérte, hogy a bíróság a Kttv.
25. § (1) és (5) bekezdése alapján kötelezze az I.
rendű alperest az elmaradt illetményének és egyéb
járandóságának megtérítésére, a jogviszonya
jogellenes megszüntetése napjától az ítélet jogerőre
emelkedésének napjáig. Előadta, hogy álláspontja
szerint a létrejött jogviszony alanyai a felperes
munkavállaló és az I. rendű alperes mint munkáltató,
ugyanakkor a felek között nem munkaszerződés jött
létre, hanem a Kttv. 25. § (1) bekezdése alapján egy,
a Kttv. hatálya alá tartozó – közszolgálati jogviszonyt
eredményező – érvénytelen megállapodás. Ebből
adódóan a jogviszonyra meglátása szerint nem az
Mt., hanem a Kttv. rendelkezései az irányadók és
alkalmazandók.
[7] A II. rendű alperes írásbeli ellenkérelmében kérte a
munkaügyi bíróságot, hogy az ügyet tegye át a
Budapest Környéki Törvényszék Közigazgatási
Kollégiumához a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 5. §
(4) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése és a 12. § (8)
bekezdése alapján.
[8] Ezt követően a Budapest Környéki Törvényszék –
mint munkaügyi bíróság – a 2021. március 30.
napján
kelt,
27.M.70.062/2021/10.
számú
végzésével a felperes keresetváltoztatására tekintettel
– részletes indokolás nélkül – megállapította
hatáskörének hiányát, és az ügy iratait a Kp. 5. § (4)
bekezdése, a 7. § (1) bekezdése és a 12. § (8)
bekezdése alapján megküldte a Budapest Környéki
Törvényszék Közigazgatási Kollégiumának.
[9] A közigazgatási bíróság által az ügyben tartott
tárgyaláson a felperes az őt ért jogsérelmet abban
jelölte meg, hogy jogellenesen került megszüntetésre
a jogviszonya, aminek a jogkövetkezményeit kívánja
érvényesíteni a perben a Kttv. 25. §-a alapján.
A kijelölés iránti kérelem
[10] A Budapest Környéki Törvényszék – mint
közigazgatási bíróság – 2021. november 5. napján
kelt 14.K.700.773/2021/5-I. számú végzésében
megállapította hatáskörének hiányát, és a Kp. 15. §
(4) bekezdése alapján az iratokat megküldte a Kúria
részére az eljáró bíróság kijelölése érdekében.
[11] A kijelölést kérő bíróság hivatkozott a Kp. 5. § (4)
bekezdésére, mely szerint a bíróság közszolgálati
jogviszonnyal kapcsolatos jogvitát közigazgatási
perben bírálja el. A Kp. 4. § (7) bekezdés 3. pontja
szerint pedig a közszolgálati jogviszony az állam
vagy az állam nevében eljáró szerv és az állam
nevében
foglalkoztatott
személy
között
munkavégzés, illetve szolgálatteljesítés céljából
létesített, a köz szolgálatára irányuló, törvényben
meghatározott speciális kötelezettségeket és jogokat
tartalmazó jogviszony; ide nem értve a bírák, az
igazságügyi alkalmazottak, továbbá az ügyészségi
alkalmazottak szolgálati viszonyát, valamint a
munkaviszonyban állók jogviszonyát.
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[12] A kijelölést kérő bíróság álláspontja szerint a felek
között nem vitásan munkaszerződés jött létre, maga
a felperes is akként nyilatkozott a munkaügyi perben,
hogy kizárólag a munkaszerződés az a dokumentum,
amelynek alapján a felek között bármilyen
jogviszony létrejött. Tény, hogy az iratok között
három különböző munkaszerződés is megtalálható, a
munkaszerződés megtámadására pedig adat nem
merült fel, ilyenre a felek sem hivatkoztak. Az
érvényes munkaviszony a felek által szintén nem
vitatottan jogszabályba ütközik, ezért az Mt. 27. §-a
szerint semmis. A felperes jogsérelme a
munkaviszonya jogellenes megszüntetése, amit a
Kttv. 25. §-ában nevesített érvénytelenség
jogkövetkezménye alapján kíván orvosolni, azonban
a Kttv. szabályai a perbeli jogviszonyra nem
alkalmazhatók, mivel a felperes – kinevezés
hiányában – nem a közszolgálat alanya, hanem
érvényesen létrejött munkaviszony munkavállalója,
így a Kttv. hatálya az általa létesített munkaviszonyra
nem terjed ki.
[13] Hivatkozott továbbá arra is, hogy a munkaügyi
bíróság hatáskörének hiányát megállapító végzését
részletesen nem indokolta, azonban feltehetően az
áttételt az eredményezte, hogy a felperes
jogkövetkezményként – a keresetváltoztatás folytán
– a Kttv. 25. §-át kívánja alkalmazni.
[14] A kijelölést kérő bíróság a Kp. 2. § (4) bekezdésére
tekintettel hivatkozott arra, hogy a bíróság a fél által
előadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszerű
megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi
figyelembe. Ebből következően a kereseti kérelem a
jogvita tartalmát jelöli meg, és nem a kívánt bírói
intézkedést jelenti, tehát nem azt foglalja magában,
hogy a felperes milyen jogkövetkezményt kér,
hanem azt, hogy mely jogsérelme kivizsgálását kéri
a
bíróságtól.
Hivatkozott
a
Kúria
Kf.VII.40.100/2021/5. számú ítéletére, mely szerint
a jogkövetkezmény meghatározására a kereseti
kérelemhez kötöttség tilalma nem terjed ki. A perbeli
esetben ez azt jelenti, hogy a felperes keresete –
annak tartalma szerint – a munkaviszony jogellenes
megszüntetésének orvoslására irányul, a bíróság
hatáskörét pedig nem a felperes téves
jogkövetkezmény-megjelölése határozza meg,
hanem a felek között fennálló jogviszony, amely a
perbeli esetben egyértelműen munkaviszony volt.
A Kúria döntése és jogi indokai
[15] A hatásköri összeütközés feloldásához a Kúriának
azt kellett vizsgálnia, hogy a Kp. 4. § (7) bekezdése
szerinti közszolgálati jogvitáról van-e szó, és ekként
a Kp. 5. § (4) bekezdése alapján közigazgatási
bíróság rendelkezik-e hatáskörrel a kereseti kérelem
elbírálására.
[16] A Kp. 4. §-a határozza meg a közigazgatási jogvita
tárgyát, a 4. § (7) bekezdés 3. pontja pedig rögzíti a
közszolgálati jogviszony fogalmát, mely szerint az
állam vagy az állam nevében eljáró szerv és az állam
nevében
foglalkoztatott
személy
között
munkavégzés, illetve szolgálatteljesítés céljából
létesített, a köz szolgálatára irányuló, törvényben
meghatározott speciális kötelezettségeket és jogokat
tartalmazó jogviszony; ide nem értve a bírák, az
igazságügyi alkalmazottak, továbbá az ügyészségi
alkalmazottak szolgálati viszonyát, valamint a
munkaviszonyban állók jogviszonyát.

427
[17] A Kp. 4. § (7) bekezdés 3. pontjához fűzött
törvényjavaslatban foglalt indokolás kiemeli, hogy
„a közszolgálati jogviszony tekintetében a
perrendtartás nem konkrét törvényekre hivatkozva,
hanem a közszolgálati jogviszony fogalmi elemeit
összefoglalva határozza azt meg”. Az indokolás
hivatkozik többek között a 2011. évi CXCIXX.
törvényre is. E törvény személyi hatályát szabályozó
rendelkezések egyrészt a munkáltató, másrészt a
közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak
személyét határozza meg (1–3. §, 6. § 13., 14. és 20.
pontjai). Ezért a perbeli esetben a munkajogi
jogviszony Mt. vagy Kttv. hatálya alá tartozása attól
függ, hogy a felperes milyen tevékenységet látott el
és melyik alperesnél, ez alapján a Kttv. 6. § 13., 14.,
illetve 20. pontjában foglalt tevékenységet végzett-e.
Nem a jogviszonyt létrehozó aktus elnevezése
(munkaszerződés vagy kinevezés) a lényeg, hanem a
jogviszony
alapján
ellátott
tevékenység.
Polgármesteri hivatalnál [Kttv. 1. § (1) bekezdés a)
pont]
ugyanis
köztisztviselő,
közszolgálati
ügykezelő feladatok (Kttv. 6. § 13., 14. pont) csak
közszolgálati jogviszonyban végezhetők. A felperes
2021. március 14-i keresetváltoztatása 3/3. pontjában
állította, hogy a Kttv. 6. §-ának 14. pontja szerinti
közszolgálati
ügykezelő
(döntéselőkészítő,
adminisztratív) feladatokat végzett az alpolgármester
részére, referens elnevezésű munkaköre megfelel a
Kttv. 2. számú mellékletében megjelölt „előadó”
munkakörnek. Az alperesek azonban vitatták
ellenkérelmükben a felperes előadását, (az iratokból
kitűnően úgy tűnik) önkormányzati tanácsadónak
(Kttv. 239. §) tekintve a felperest.
[18] Mindezek
mellett
a
munkaviszonyban
foglalkoztatottak jogviszonyából eredő perek nem
tartoznak a közigazgatási jogvita fogalomkörébe, így
közigazgatási per sem kezdeményezhető. A felperes
és az I. rendű felperes közötti szerződés nem
tartalmazott a Kttv.-ben nevesített speciális
kötelezettségeket és jogokat.
[19] A felperes jogi képviselője keresetváltoztatást
terjesztett elő a polgári perrendtartásról szóló 2016.
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 185. § (1)
bekezdése alapján. A felperes ebben kérte, hogy a
bíróság a Kttv. 25. § (1) bekezdése szerinti
érvénytelen szerződést a Ptk. 6:110. § (1) bekezdése
és a Kttv. 10. § (4) bekezdése alapján a szerződés
megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal
nyilvánítsa érvényesnek akként, hogy a felek közötti
szerződést a Kttv. hatálya alá helyezi.
[20] A felperes által 2019. november 1-jén kötött
munkaszerződés 7. pontja szerint „A jelen
munkaszerződés a Munka Törvénykönyvében
meghatározott módokon szüntethető meg.” A
munkaviszony megszüntetése tárgyában folyó
perben a közigazgatási bíróság által 2021. november
5. napján tartott tárgyalás jegyzőkönyvéből is
egyértelművé vált, hogy a felperes a jogviszonyának
jogellenes megszüntetését sérelmezte, és ennek
jogkövetkezményeit kívánja érvényesíteni a perben a
Kttv. 25. §-a alapján. A negatív hatásköri
összeütközésről
rendelkező
végzésében
a
közigazgatási bíróság úgy foglalt állást, hogy jelen
per tárgya nem minősül közigazgatási jogvitának, így
a Kttv. szabályai a perbeli jogviszonyra nem
alkalmazhatók.
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[21] A Kúria a kijelölést kérő bírósággal egyezőleg utal
továbbá a Kúria azon gyakorlatára, mely szerint a
kereseti kérelem a közszolgálati jogvita tartalmát
jelöli meg és nem a kívánt bírói intézkedést jelenti,
azaz nem azt foglalja magában, hogy a felperes
milyen jogkövetkezményt kér, hanem azt, hogy mely
jogsérelmének kivizsgálását kéri a bíróságtól, a
jogkövetkezmény meghatározására a kereseti
kérelemhez kötöttség tilalma nem terjed ki
(Kf.VII.40.100/2021/5.).
[22] A felperes keresetváltoztatásában utal arra, hogy
amennyiben a munkaügyi bíróság nem rendelkezik
hatáskörrel elsődleges és másodlagos kereseti
kérelmének teljesítésére, úgy harmadlagosan az I.
rendű alperest kéri kötelezni a Kttv. 25. § (1) és (5)
bekezdése alapján a felperes elmaradt illetményének
és egyéb járandóságainak megtérítésére.
[23] A Kúria rámutat: az eljáró bíróság feladata annak
megállapítása, hogy a felek között az adott feladat
ellátására létre jöhetett-e a munkaszerződés, a
jogviszony megszüntetésére szabályszerűen került-e
sor, illetőleg a felek között létrejött szerződés
semmis-e, ez alapján a felperes keresete
megalapozott-e, és milyen jogkövetkezmények
alkalmazásának van helye. A peradatokból jelenleg
nem állapítható meg egyértelműen, hogy a felperes
az első- vagy a másodrendű alperesnél, illetve minek
minősülő munkakörben végzett munkát. Ezért a
Budapest
Környéki
Törvényszéknek
mint
munkaügyi bíróságnak jogszerűen nem volt
lehetősége az iratokat a Budapest Környéki
Törvényszéknek mint közigazgatási bíróságnak
megküldeni. A jogviszony minősítése további
vizsgálódást
igényel.
Amennyiben
a
munkaszerződés
a
felperes
által
ellátott
tevékenységre nem volt köthető, a munkát azonban
elvégezték, a jogviszony a felmondásig fennállt. Az
elvégzett tevékenység alapján az (érvénytelen)
munkaszerződés ellenére közszolgálati jogviszony
létesült,
így
a
jogellenes
megszüntetés
jogkövetkezményeit a Kttv. alapján kell megvonnia
a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perek
elbírásálára hatáskörrel rendelkező közigazgatási
bíróságnak.
[24] A további vizsgálódás szükségessége miatt a létező
munkaszerződés alapján és hogy jelen időpontban a
közszolgálati jogviszony még nem állapítható meg, a
munkaügyi bíróságnak kell a tényállást feltárnia. A
bizonyítási eljárás eredményeként a közszolgálati
jogviszony fennállásának megállapítása esetén van
lehetősége a közigazgatási bírósághoz való áttételre
(2016. évi CXXX. törvény 174. §).
[25] Erre tekintettel a Kúria a Kp. 15. § (3) bekezdése
alapján eljáró bíróságnak a Budapest Környéki
Törvényszéket – mint munkaügyi bíróságot – jelöli
ki és utasítja az eljárás lefolytatására.
(Kúria Kkk.41.121/2021.)
Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha
89
törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat és ezek
között az önkormányzat nem szerepel, mégis

megállapít díjfizetési kötelezettséget [2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bek., 1988. évi I.
törvény (Kkt.) 33. § (1) bek., 2011. évi CXCIV. törvény
(Stv.) 29. § (1) bek.].

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] Gödöllő helyi közútjai állagának megóvása, illetve a
súlykorlátozással védett helyi közutakra történő
behajtás feltételeinek meghatározása céljából alkotta
meg Gödöllő Város Polgármestere Gödöllő város
útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a
település egyes területeire való behajtás rendjéről és
a fizetendő díjakról szóló 14/2021. (V. 17.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). Az
Ör. értelmében a rendeletet a képviselő-testületnek a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.
§ (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kkt.) 3. § (1) bekezdésében, a 34. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti
jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM
rendelet (a továbbiakban: KM rendelet) 10/A. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkották
meg.
[2] Az Ör. tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatal
(a továbbiakban: indítványozó) a Mötv. 134. § (1)
bekezdés első mondatában foglaltak alapján
törvényességi felhívással élt. Felhívta a képviselőtestületet, hogy a törvényes állapot helyreállítása
érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 9. § (2)–(3) bekezdése alapján 60 napon
belül külön rendeletben hozzon döntést arról, hogy
az Ör. 6. § (1) bekezdés g) pontja és (4) bekezdése, a
12. § (2) bekezdése, 13–15. §-ai, a 17. § (2)
bekezdése, a 18. § (3) bekezdése, a 19. § (3)
bekezdése és a 4. számú melléklet 2022. január 1.
napján nem lép hatályba, valamint az Ör. fizetési
kötelezettségeit megállapító rendelkezéseit helyezze
hatályon kívül.
[3] A törvényességi felhívás szerint a Mötv. 13. § (1)
bekezdés 2. pontja a helyben biztosítandó
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
feladatnak minősíti a helyi közutak és tartozékaik
kialakítását és fenntartását. A Kkt. 33. § (1) bekezdés
b) pont bb) alpontja a települési önkormányzatot
jelöli ki a helyi közutak kezelőjének. A Kkt.
rendelkezik a közút kezelőjének feladatairól,
meghatározza a közútkezelői intézmény tartalmát, a
helyi önkormányzatot ugyanakkor nem hatalmazza
fel arra, hogy az általa létesített közút közlekedési
célú
használatáért,
akár
annak
fokozott
igénybevételéért úthasználati díjat állapítson meg.
Hivatkozott a Kúria Köf.5.014/2012/8. számú
határozatára, mely a Kkt. felhatalmazó rendelkezése
hiányában semmisítette meg az útfenntartási
hozzájárulási díj fizetésére vonatkozó kötelezettséget
megállapító önkormányzati rendeleti előírást.
[4] A polgármester – a törvényességi felhívásban
megadott határidő meghosszabbítását követően –
2021. szeptember 3-án a Törvényességi Felügyelet
Írásbeli Kapcsolattartás (TFIK) rendszerbe feltöltött
levelében arról tájékoztatta az indítványozót, hogy a
törvényességi felhívásban foglaltakkal a képviselőtestület nem értett egyet.
Az indítvány és az önkormányzat védirata
[5] A fenti előzmények után az indítványozó
PE/030/00982-8/2021. számon kezdeményezte a
Kúria Önkormányzati Tanácsánál az Ör. 22. § (3)
bekezdése, az 1. melléklet 6. pontja (ténylegesen 5.
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[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

pontja), a 2. melléklet 6. pontja és a 3. melléklet 7.
pontja (ténylegesen 6. pontja) más jogszabályba
ütközésének megállapítását és megsemmisítését,
valamint annak megállapítását, hogy az Ör.
kihirdetett, de még hatályba nem lépett 6. § (1)
bekezdés g) pontja és (4) bekezdése, a 12. § (2)
bekezdése, a 13–15. §-ok, a 17. § (2) bekezdése, a 18.
§ (3) bekezdése, a 19. § (3) bekezdése és a 4. számú
melléklet 2022. január 1-jén nem lép hatályba.
Az indítványban a törvényességi felhívásban
kifejtetteket ismételte meg. Az Mötv. és a Kkt. fenti
rendelkezéseire hivatkozva hangsúlyozta, hogy nincs
olyan törvényi előírás, amely a helyi önkormányzatot
felhatalmazná arra, hogy az általa létesített közút
közlekedési célú használatáért, illetve annak fokozott
igénybevételéért úthasználati díjat állapítson meg.
Hivatkozott továbbá a Kúria Köf.5.014/2012/8.
számú határozatára. Előadta, hogy a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény (a továbbiakban: Stv.) 29. § (1) bekezdése
szerint fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre
kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét,
a kedvezmények, mentességek körét és mértékét
megállapítani kizárólag törvényben vagy törvény
felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben
lehet, a Kkt. pedig nem jogosítja fel az
önkormányzati jogalkotót a közút használatáért
történő díjmegállapításra, így az Ör. „úthasználati
díjra”
vonatkozó
fenti
rendelkezései
jogszabálysértőek.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 140. § (1) bekezdése alapján
alkalmazandó 42. § (1) bekezdése alapján az érintett
önkormányzatot felhívta az indítványra vonatkozó
nyilatkozata megtételére.
Az érintett önkormányzat védiratában előadta, hogy
az útfenntartási hozzájárulásra vonatkozó szabályok
megalkotására nem a vizsgált Ör.-rel került sor. A
súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő
használatáról a képviselő-testület 2019. február 21-i
ülésén alkotott rendeletet, amely azonban nem lépett
hatályba. Ezt követően történt meg a település egyes
területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő
díjakról szóló 29/2020. (XI. 20.) önkormányzati
rendelet elfogadása, melynek hatálybalépését 2022.
január 1. napjában határozta meg a testület, és már
tartalmazta a vitatott, a jelenleg hatályos Ör.
díjfizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit,
illetve a díjtáblázatot. Bár hatályba (még) nem lépett
helyi önkormányzati rendeletekről van szó, a
szabályozások tartalma az indítványozó előtt ismert
volt.
Az érintett önkormányzat hivatkozott arra is, hogy a
kifogásolt rendelkezésekhez hasonló előírások
alkalmazása a Pest Megyei Kormányhivatal
törvényességi felügyeleti illetékességi körében
számos településen bevett helyi jogintézménynek
számít, a joggyakorlat részét képezi évek óta. A Kkt.
úthasználati díj megállapításához szükséges törvényi
felhatalmazást nem tartalmaz, erre vonatkozó
kifejezett tiltást sem említ.
Az
érintett
önkormányzat
szerint
a
Köf.5.014/2012/8. számú kúriai döntés is megerősíti,
hogy az önkormányzat a törvényi keretek között, a
helyi közút fenntartása és üzemeltetése körében
kötheti a közút használatát engedélyhez. Álláspontja
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szerint, ha az engedély kiadásáról mint „törvény által
nem szabályozott társadalmi viszonyról” eredeti
jogalkotói
hatáskörben
rendelkezhet
az
önkormányzat, úgy az útfenntartási hozzájárulásról
is, hiszen az Stv. 29. § (1) bekezdése a származtatott
jogalkotói hatáskörben történő fizetési kötelezettség
előírását lehetővé teszi.

[11]
[12]
[13]

[14]

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének
indokai
Az indítvány megalapozott.
Az Ör. indítvánnyal érintett rendelkezései a
következők.
A hatályban lévő rendelkezések:
22. §
(3) A 6. § (1) bekezdés g) pontja és (4) bekezdése, a
12. § (2) bekezdése, a 13–15. §, a 17. § (2) bekezdése,
a 18. § (3) bekezdése és a 19. § (3) bekezdése és a 4.
melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 14/2021. (V. 17) polgármesteri
rendelethez
Kérelem a korlátozással védett helyi közutakra
történő behajtás engedélyezésére
[…]
5. Kedvezmény vagy mentesség igénybevételének
mértéke és indoka
2. melléklet a 14/2021. (V. 17) polgármesteri
rendelethez
Vállalkozói éves behajtási engedély iránti kérelem
[…]
6. Kedvezmény vagy mentesség igénybevételének
mértéke és indoka
3. melléklet a 14/2021. (V. 17) polgármesteri
rendelethez
A szállítási éves behajtási engedély iránti kérelem
[…]
6. Kedvezmény vagy mentesség igénybevételének
mértéke és indoka
A 2022. január 1-jén hatályba lépő rendelkezések.
A behajtási engedély
6. §
(1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
[…]
g) az útfenntartási hozzájárulási díj összegét,
befizetésének módját és határidejét
[…]
(4) Amennyiben már kiadott éves engedély esetében
az engedéllyel érintett tehergépkocsi cseréjére kerül
sor vagy a forgalmi rendszám megváltozik, a
jogosult a kérelemben feltünteti az engedélynek a
régi tehergépkocsiról az új tehergépkocsira történő
átruházási szándékát és annak indokát. Ha az új
tehergépkocsi a régi tehergépkocsinál nagyobb
össztömegű, akkor a kérelmező az útfenntartási díj
különbözetének megfizetésére köteles.
12. §
[…]
(2) A[z engedély visszavonása esetén a] fennmaradó
időszakra a befizetett díj nem jár vissza.
Az engedély kiadásának feltételei
13. §
(1) A helyi közutak és műtárgyak állagának
megóvása, fenntartása, a kisebb teherbírású utak
további állagromlásának megelőzése és a helyi
közutakon a biztonságos közlekedés biztosítása
érdekében a kérelmezőnek a védett helyi közútra
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történő behajtás céljából az önkormányzat javára
útfenntartási hozzájárulási díjat kell fizetnie.
(2) Az (1) bekezdés szerinti útfenntartási
hozzájárulási díj összegét a tehergépkocsi
össztömegének alapulvételével e rendelet 4.
melléklet 1. és 2. pontja szerinti táblázatban foglaltak
szerint kell megállapítani.
(3) Az engedélyben meghatározott útfenntartási
hozzájárulási díj összegét a kérelmező köteles az
engedély alapján kiállított számlán szereplő fizetési
határidőn belül az Önkormányzat részére megfizetni.
(4) Az engedély kiadása, módosítása, visszavonása
iránti eljárás mentes a közigazgatási hatósági eljárási
illeték alól.
(5) Az útfenntartási hozzájárulási díj összege
független az igénybe veendő behajtási korlátozással
védett helyi közutak számától és hosszától.
(6) Éves díj esetében az adott év június 30-át
követően beadott kérelem alapján megállapított díj az
éves díj 50%-a.
14. §
(1) A Gödöllő városban bejelentett székhellyel,
telephellyel
rendelkező
tehergépkocsi
tulajdonosokat, üzembentartókat éves behajtási
engedély iránti kérelem benyújtása esetén 50%
díjkedvezmény illeti meg az éves díjból.
(2) A Gödöllő városban bejelentett telephellyel
rendelkező azon tehergépkocsi tulajdonosokat,
üzembentartókat, akik tehergépkocsijukkal az
országos közút és a telephely között elhelyezkedő
védett helyi közutat kizárólag a telephely
megközelítése és elhagyása céljából veszik igénybe
éves behajtási engedély iránti kérelem benyújtása
esetén 75% díjkedvezmény illeti meg az éves díjból.
(3) Az Önkormányzatnak a rendelet hatálybalépését
követően, saját beruházásaihoz kiadott engedély
esetében a kérelmező a díjfizetési kötelezettség alól
nem mentesül. A rendelet hatálybalépése előtt
megkezdett önkormányzati beruházások esetében a
kérelmező a díjfizetési kötelezettség alól mentesül.
(4) Gödöllő város közigazgatási területén található
mezőgazdasági terület tulajdonosa, haszonbérlője,
művelője részére a műveléshez szükséges
mezőgazdasági vontatóra díjmentes engedély
adható.
(5)
Az
e
rendeletben
meghatározott
díjkedvezmények nem vonhatók össze.
15. §
(1) Az engedély esetén megfizetendő díjak kizárólag
Gödöllő város helyi közútjainak építésére,
fenntartására, fejlesztésére, üzemeltetésére és a
közúthoz
tartozó
csapadékvíz
elvezetés
megvalósítására használhatók fel.
(2) Az Önkormányzat éves költségvetésének
elfogadásakor dönt az útfenntartási hozzájárulás
összegének útberuházási, karbantartási célú
felhasználásáról.
Speciális behajtási engedélyek
17. §
[…]
(2) A különleges behajtási engedély kiadásakor a díj
összege a napi behajtási engedély meghatározott
díjtételével egyezik meg, a 7 napra, 30 napra, fél évre
vagy 1 évre meghatározott és megfizetett díjtételen
túlmenően.
18. §
[…]

[15]
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[17]
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[20]

(3) A vállalkozói éves behajtási engedély díjának
összege a kérelemben megjelölt valamennyi
tehergépkocsi figyelembevételével számított teljes
díj 30%-kal csökkentett értéke. A vállalkozói
engedély nem vonható össze a 14. § (1)
bekezdésében foglalt kedvezménnyel.
19. §
[…]
(3) A szállítási éves behajtási engedély díja a
súlykorlátozással érintett legnagyobb össztömegű
tehergépkocsira vonatkozóan kerül meghatározásra
az e rendelet 4. mellékletének 2. pontja szerinti
táblázatban foglaltak szerint.
A 4. számú melléklet az útfenntartási hozzájárulási
díj összegét meghatározó táblázatot tartalmazza.
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban:
Alaptörvény) 32. cikk (2) bekezdése alapján
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény
által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás
alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében
az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem
lehet ellentétes.
A Kp. 143. § (3) bekezdése értelmében a Kúria az
önkormányzati rendelet vitatott rendelkezésével
szoros összefüggésben álló rendelkezésének más
jogszabályba ütközését is vizsgálhatja. Az
úthasználati hozzájárulási díj az Ör. 13. § (1)
bekezdése értelmében a behajtási engedély
megadásának feltétele. Tekintettel arra, hogy az
úthasználati díj ily módon a behajtási engedély
szabályozási rendszerének szerves részét képezi, a
Kúria Önkormányzati Tanácsa – hasonlóképpen,
mint az indítványozó által is hivatkozott
Köf.5014/2012/8. számú határozat – először azt a
kérdést vizsgálta, hogy jogosult-e az érintett
önkormányzat a tulajdonában álló helyi közút
használatát engedélyhez kötni.
A Mötv 13. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
feladatok különösen a településüzemeltetés, ezen
belül pedig a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása.
A Kkt. 33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja
értelmében az út kezelője helyi közutak, a lakott
területen lévő járda tekintetében a helyi
önkormányzat vagy a fenntartásra, a fejlesztésre és a
fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított
költségvetési szerv vagy olyan gazdálkodó szervezet,
amelyben a helyi önkormányzat 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik.
A közút kezelőjének a közúti közlekedéssel
kapcsolatos feladatait a Kkt. 8. § (1) bekezdés a)
pontja szabályozza az önkormányzatokra is kiterjedő
hatállyal. E rendelkezés szerint a feladatok közé
tartozik 1. a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése,
szabályozása és ellenőrzése; 2. a közúti közlekedés
szervezeti és működési feltételeinek meghatározása;
3. a közúthálózat fejlesztése, fenntartása,
üzemeltetése. Mivel a helyi közút közlekedési célú
használatának biztosítása közszolgáltatás, amelynek
tartalmát a Kkt. határozza meg, az önkormányzati
jogalkotó e törvényi keretek között alkothat
szabályokat
(Köf.5014/2012/8.).
A
Kúria
Önkormányzati Tanácsa a Köf.5014/2012/8. számú
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határozattal egyezően állapítja meg, hogy az érintett
önkormányzat a törvényi keretek között, a helyi
közút fenntartása és üzemeltetése körében kötheti a
közút használatát engedélyhez. Az engedélyezési
rendszer törvényességét egyébként maga az
indítványozó sem vitatta.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa ezt követően
vizsgálta azt a kérdést, hogy az érintett önkormányzat
jogosult-e az engedély kiadását díjfizetéstől függővé
tenni.
A védiratban foglaltakra hivatkozással rögzítendő,
hogy a jelen eljárásnak nem képezte a tárgyát sem a
29/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendelet, sem az
érintett önkormányzat által hivatkozott más
önkormányzatok szabályozásának vizsgálata. A
29/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendelet ugyanis
nem lépett hatályba, és az Ör. 21. §-ából következően
nem is fog hatályba lépni, ezért nincs jelentősége
annak, hogy az indítványozó e rendelet tekintetében
nem, csak az Ör. szabályozása kapcsán élt
törvényességi felhívással. Más önkormányzatok
hasonló tárgyú rendeleteinek vizsgálata pedig csak
egyedi eljárásban történhet meg.
Díjfizetési kötelezettség megállapítása tekintetében a
Kkt. két területen ad felhatalmazást: díjfizetés
(használati díj formájában) országos közutak
közlekedési célú használata esetében írható elő (Kkt.
33/A–33/C. §), illetve a közutak nem közlekedési
célú használatakor (Kkt. 37. §). Az előbbi esetben a
felhatalmazás címzettje a kormány, illetve a
közlekedésért felelős miniszter [Kkt. 33/B. §, Kkt.
48. § (3) bekezdés a) és g) pont], valamint
koncessziós társaság a közút koncesszió keretében
történő üzemeltetése esetén [Kkt. 9/C. § (1)
bekezdés]. A közutak nem közlekedési célú
használata, illetve útcsatlakozás létesítése esetében a
felhatalmazás címzettje a közlekedésért felelős
miniszter [Kkt. 39. § (3) bekezdés]. Használati díj
fizetésére vonatkozó kötelezettség, illetve a
használaton alapuló „útfenntartási hozzájárulási díj”
megállapítására a Kkt. nem ad felhatalmazást az
önkormányzatoknak, a helyi közutak tekintetében
sem. Az Ör.-ben felhatalmazó rendelkezésként
megjelölt Kkt. 3. § (1) bekezdése egyes közutakra
vonatkozóan
a
gyalogosok
és
járművek
közlekedésének jogszabály általi korlátozhatóságáról
szól, ezzel összefüggő díj megállapítására
rendelkezést nem tartalmaz, mint ahogyan a KM
rendelet 10/A. § (1) bekezdése sem.
Nem megalapozott az érintett önkormányzat azon
érvelése, melynek értelmében, mivel a Kkt.
úthasználati díj megállapítására vonatkozó tiltást
nem említ, az Ör. vitatott rendelkezései nem
törvénysértőek. Az Stv. 29. § (1) bekezdése szerint
fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre
kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét,
a kedvezmények, mentességek körét és mértékét
megállapítani kizárólag törvényben vagy törvény
felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben
lehet, kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi
aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérően
rendelkezik. Az Stv. e rendelkezéséből következően,
kifejezett törvényi felhatalmazás hiányában az
érintett önkormányzat útfenntartási hozzájárulási
díjra vonatkozó fizetési kötelezettséget nem írhat elő.
Mindezek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa
megállapította, hogy az érintett önkormányzatnak
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nincs
törvényi
felhatalmazása
útfenntartási
hozzájárulási díj megállapítására, ezért a Kp. 146. §
(1) bekezdés a) pontja alapján az Ör. 22. § (3)
bekezdését, 1. mellékletének 5. pontját, 2.
mellékletének 6. pontját és 3. mellékletének 6.
pontját megsemmisítette. A Kp. 146. § (3) bekezdése
értelmében, a megsemmisített önkormányzati
rendelet vagy annak rendelkezése a bíróság
határozatának a hivatalos lapban való közzétételét
követő napon hatályát veszti, és attól a naptól nem
alkalmazható.
[26] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a fentieken túl a
Kp. 146. § (1) bekezdés c) pontja alapján
megállapította, hogy az Ör. kihirdetett, de még
hatályba nem lépett 6. § (1) bekezdés g) pontja és (4)
bekezdése, a 12. § (2) bekezdése, a 13–15. §-ok, a 17.
§ (2) bekezdése, a 18. § (3) bekezdése, a 19. § (3)
bekezdése és a 4. számú melléklet – figyelemmel a
Kp. 146. § (3) bekezdés második fordulatára – 2022.
január 1. napján nem lép hatályba.
(Kúria Köf.5.029/2021.)

EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
HATÁROZATAI
I.
C-251/20. sz. Gtflix Tv kontra DR ügyben 2021.
december 21-én hozott ítélet
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról,
valamint
a
határozatok
elismeréséről
és
végrehajtásáról
szóló
2012.
december
12‑i
1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7.
cikkének 2. pontját úgy kell értelmezni, hogy az a
személy, aki – miután úgy véli, hogy rá nézve sértő
megjegyzéseknek interneten való terjesztése révén
megsértették a jogait – egyszerre jár el egyrészt az
állítások helyreigazítása és az interneten közzétett
tartalmak törlése érdekében, másrészt az ezen
interneten való közzétételből eredő kárának
megtérítése érdekében, minden egyes olyan tagállam
bíróságai előtt kérheti az általa megkeresett azon
bíróság tagállamának területén okozott kár
megtérítését, amelynek területén e megjegyzések
hozzáférhetők vagy hozzáférhetők voltak, akkor is, ha
e bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal a
helyreigazítási és a törlési kérelem elbírálására.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a
polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról,
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
szóló, 2012. december 12‑i 1215/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.) 7.
cikke 2. pontjának értelmezésére vonatkozik.
2
E kérelmet a Gtflix Tv, egy felnőtt tartalmakat
sugárzó, a Cseh Köztársaságban letelepedett
szórakoztatóipari társaság és DR, egy, az ugyanezen
területen tevékenységet végző, Magyarországon
lakóhellyel rendelkező másik személy között
folyamatban lévő azon eljárás keretében terjesztették elő,
amelynek tárgya az e társaságra nézve ez utóbbi személy
által tett, több internetes oldalon és fórumon online
formában közzétett, állítólagosan sértő megjegyzések
miatti helyreigazítás és törlés iránti kérelem, valamint az
ezen online közzétételből eredően elszenvedett kár
megtérítése iránti kérelem.
Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdés
11
A Cseh Köztársaságban letelepedett Gtflix Tv,
amely érdekeltségeinek központja e tagállamban
található, felnőtt audiovizuális tartalmakat állít elő és
terjeszt, főként internetes oldalán keresztül. DR
ugyanilyen
típusú
filmeknek
Magyarországon
lakóhellyel rendelkező filmrendezője, producere és
forgalmazója, amelyeket magyarországi szervereken
tárolt internetes oldalakon forgalmaznak.
12
A Gtflix Tv azt rója fel DR‑nek, hogy DR rá
nézve sértő megjegyzéseket tett, amelyeket több
internetes oldalon és fórumon is közzétett.

13
Miután
felszólította
e
megjegyzések
eltávolítására, e társaság ideiglenes intézkedés iránti
kérelmet nyújtott be a tribunal de grande instance de
Lyon (lyoni általános hatáskörű elsőfokú bíróság,
Franciaország) elnökéhez annak érdekében, hogy bírság
terhe mellett kötelezzék őt arra, hogy hagyjon fel minden,
rá és az ugyanezen társaság honlapjára vonatkozó sértő
megjegyzések tételéből álló cselekménnyel, valamint
hogy tegyen közzé egy francia és egy angol nyelvű
bírósági közleményt minden egyes érintett internetes
fórumon, továbbá, hogy engedélyezzék számára, hogy e
fórumokon ő is közzétehessen egy megjegyzést, végül
pedig, hogy ideiglenes jelleggel ítéljenek meg a számára
egy jelképes, egy euró összegű vagyoni kártérítést és egy
ugyanekkora összegű nem vagyoni kártérítést.
14
DR e bíróságnál a francia bíróságok
joghatóságának hiányára alapított kifogást terjesztett elő,
amelynek a 2017. április 10‑i végzéssel helyt adtak.
15
A Gtflix Tv e végzéssel szemben fellebbezést
nyújtott be a cour d’appel de Lyonhoz (lyoni fellebbviteli
bíróság, Franciaország), amelyben a Franciaországban
elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár címén kért
ideiglenes összeget 10 000 euróra emelte. 2018. július
24‑i ítéletében e bíróság szintén helyt adott a joghatóság
hiányára alapított kifogásnak.
16
A kérdést előterjesztő bíróság előtti eljárásban a
Gtflix Tv azt kifogásolta, hogy az említett ítélet a francia
bíróságok joghatóságának hiányát a cseh bíróságok
javára állapította meg, míg álláspontja szerint valamely
tagállam bíróságai joghatósággal rendelkeznek az
interneten közzétett tartalom által e tagállam területén
okozott kárral kapcsolatos kereset elbírálására,
amennyiben e tartalom ott elérhető. A Gtflix Tv azt
állítja, hogy a cour d’appel de Lyon (lyoni fellebbviteli
bíróság) megsértette az 1215/2012 rendelet 7. cikkének
2. pontját, amikor a francia bíróságok joghatóságának
kizárása érdekében megállapította, hogy nem elegendő
az, hogy a sértőnek ítélt és interneten közzétett
megjegyzések hozzáférhetők legyenek a megkeresett
bíróság illetékességi területén, hanem az is szükséges,
hogy azok valamiféle érdeklődésre tartsanak számot az
ezen illetékességi területen tartózkodó internethasználók
körében, és alkalmasak legyenek arra, hogy ott kárt
okozzanak.
17
A 2017. október 17‑i Bolagsupplysningen és
Ilsjan ítéletre (C‑194/16, EU:C:2017:766) tekintettel a
kérdést előterjesztő bíróság úgy ítélte meg, hogy a francia
bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal az
állítólagosan sértő megjegyzések törlésére és az
állításoknak
közlemény
közzétételével
történő
helyreigazítására irányuló kérelem elbírálására, többek
között amiatt, hogy a Gtflix Tv érdekeltségeinek
központja a Cseh Köztársaságban van, DR pedig
Magyarországon rendelkezik lakóhellyel.
18
A kérdést előterjesztő bíróság ugyanakkor arra
keresi a választ, hogy az a személy, aki úgy véli, hogy
sértő megjegyzéseknek interneten való terjesztése révén
megsértették a jogait, és egyszerre jár el az állítások

Európai Unió Bírósága Határozatai
helyreigazítása és a tartalmak törlése érdekében,
valamint az ebből eredő nem vagyoni és vagyoni kárának
megtérítése érdekében, a 2011. október 25‑i eDate
Advertising és társai ítéletnek (C‑509/09 és C‑161/10,
EU:C:2011:685, 51. és 52. pont) megfelelően minden
egyes olyan tagállam bírósága előtt kérheti az e tagállam
területén okozott kár megtérítését, amelynek területén e
megjegyzések hozzáférhetők vagy hozzáférhetők voltak,
vagy pedig a 2017. október 17‑i Bolagsupplysningen és
Ilsjan ítélet (C‑194/16, EU:C:2017:766, 48. pont) alapján
e kártérítési keresetet azon bíróság előtt kell
megindítania, amely az állítások helyreigazításának és a
sértő
megjegyzések
törlésének
elrendelésére
joghatósággal rendelkezik.
19
E körülmények között a Cour de cassation
(semmítőszék, Franciaország) felfüggesztette az eljárást,
és előzetes döntéshozatal céljából kérdést terjesztett a
Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
„A[z 1215/2012 rendelet] 7. cikkének 2. pontját úgy
kell‑e értelmezni, hogy az a személy, aki úgy véli, hogy
sértő megjegyzéseknek az interneten történő terjesztése
révén a jogai sérültek, és egyszerre jár el az állítások
helyesbítése és a tartalmak törlése érdekében, valamint
az ebből eredő nem vagyoni és vagyoni kárának
megtérítése érdekében, a [2011. október 25‑i] eDate
Advertising és társai ítéletnek [(C‑509/09 és C‑161/10,
EU:C:2011:685, 51. és 52. pont)] megfelelően minden
olyan tagállam bírósága előtt kérheti az e tagállam
területén okozott kár megtérítését, amelynek területén az
interneten közzétett tartalom hozzáférhető vagy
hozzáférhető volt, vagy a [2017. október 17‑i]
Bolagsupplysningen és Ilsjan ítélet [C‑194/16,
EU:C:2017:766, 48. pont] alapján e kártérítési keresetet
azon bíróság előtt kell megindítania, amely az állítások
helyesbítésének és a sértő hozzászólások törlésének
elrendelésére joghatósággal rendelkezik?”
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésről
20
Kérdésével az előterjesztő bíróság lényegében
arra vár választ, hogy az 1215/2012 rendelet 7. cikkének
2. pontját úgy kell‑e értelmezni, hogy az a személy, aki –
miután úgy véli, hogy rá nézve sértő megjegyzések
interneten való terjesztése révén megsértették a jogait –
egyszerre jár el egyrészt az állítások helyreigazítása és az
online közzétett tartalmak törlése érdekében, másrészt az
ezen online közzétételből eredő kárának megtérítése
érdekében, minden egyes olyan tagállam bíróságai előtt
kérheti az általa megkeresett bíróság szerinti tagállam
területén okozott kár megtérítését, amelynek területén e
megjegyzések hozzáférhetők vagy hozzáférhetők voltak,
akkor is, ha e bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal
a helyreigazítási és törlési kérelem elbírálására.
21
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az
1215/2012 rendelet 7. cikkének 2. pontja úgy
rendelkezik, hogy a valamely tagállamban lakóhellyel
rendelkező személy más tagállamban perelhető
jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy
tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből
fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben annak a helynek a
bírósága előtt, ahol a kárt okozó esemény bekövetkezett
vagy bekövetkezhet.
22
Mivel ez a rendelkezés egyenértékű a 44/2001
rendelet 5. cikkének 3. pontjával, a Bíróság által e
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rendelkezés tekintetében adott értelmezés az 1215/2012
rendelet 7. cikkének 2. pontja tekintetében is
alkalmazandó
(lásd:
2017.
október
17‑i
Bolagsupplysningen és Ilsjan ítélet, C‑194/16,
EU:C:2017:766, 24. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
23
Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a
jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy
tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből
fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben a különös
joghatósági szabályt önállóan kell értelmezni, azon
rendelet rendszerére és célkitűzéseire figyelemmel,
amelynek az részét képezi (2017. október 17‑i
Bolagsupplysningen és Ilsjan ítélet, C‑194/16,
EU:C:2017:766, 25. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
24
E különös joghatósági szabály alapja a jogvita
és a kárt okozó esemény bekövetkezésének vagy
esetleges bekövetkezésének helye szerinti bíróságok
közötti különösen szoros kapcsolat fennállása, amely a
megfelelő igazságszolgáltatásra és a hatékony
eljárásszervezésre tekintettel igazolja a joghatóság e
bíróságok számára való biztosítását (2017. október 17‑i
Bolagsupplysningen és Ilsjan ítélet, C‑194/16,
EU:C:2017:766, 26. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
25
Amint az az 1215/2012 rendelet (16)
preambulumbekezdéséből kitűnik, az ilyen kapcsolat
fennállása jogbiztonságot nyújt és elkerüli azt, hogy az
alperes ellen egy olyan tagállam bíróságán indíthassanak
eljárást, amelyre észszerűen nem számíthatott, amely
szempont különösen fontos a magánélet és a
személyiségi jogok – többek között a jóhírnév –
megsértéséből eredő szerződésen kívüli kötelmi
viszonyokkal kapcsolatos jogviták tekintetében (lásd
ebben
az
értelemben:
2017.
október
17‑i
Bolagsupplysningen és Ilsjan ítélet, C‑194/16,
EU:C:2017:766, 28. pont).
26
Márpedig a jogellenes károkozással, jogellenes
károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy
ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos
ügyekben a jogvita tárgyához való közelsége és a
könnyebb bizonyításfelvétel miatt rendszerint a kárt
okozó esemény bekövetkezésének vagy esetleges
bekövetkezésének
helye
szerinti
bíróság
a
legalkalmasabb a határozathozatalra (2017. október 17‑i
Bolagsupplysningen és Ilsjan ítélet, C‑194/16,
EU:C:2017:766, 27. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
27
A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint
az „[az a hely], ahol a kárt okozó esemény bekövetkezett
vagy bekövetkezhet” fordulat egyaránt utal a kárt okozó
esemény helyére és a kár bekövetkezésének helyére,
mivel a körülményektől függően mindkettő alkalmas
arra, hogy a bizonyítást és az eljárásszervezést illetően
különösen hasznos információkkal szolgáljon (2017.
október 17‑i Bolagsupplysningen és Ilsjan ítélet,
C‑194/16, EU:C:2017:766, 28. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
28
Az előzetes döntéshozatalra utaló határozat nem
tartalmaz semmiféle arra utaló elemet, hogy az alapügy a
kárt okozó esemény helye alapján a francia bíróságokhoz
való fordulás lehetőségére vonatkozna. Felvetődik
azonban az a kérdés, hogy e bíróságok rendelkeznek‑e
joghatósággal az állítólagos kár bekövetkezésének helye
szerint. Ráadásul, amint arra a kérdést előterjesztő
bíróság rámutatott, a Gtflix Tv nem kérte, hogy francia
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területen tegyék hozzáférhetetlenné az alapügy tárgyát
képező állításokat és megjegyzéseket.
29
E tekintetben a Bíróság egy, az írott sajtóban
közzétett, jóhírnevet sértő újságcikk által állítólagosan
okozott nem vagyoni kár megtérítésére irányuló keresetet
illetően korábban már megállapította, hogy a sértett a
kiadó ellen kártérítés iránti keresetet indíthat minden
olyan tagállam bíróságai előtt, ahol a közzététel
megvalósult, és ahol a sértett jóhírnevét állítólag
megsértették, amely bíróságok kizárólag az adott eljáró
bíróság szerinti tagállamban okozott kár elbírálására
rendelkeznek joghatósággal (1995. március 7‑i Shevill és
társai ítélet, C‑68/93, EU:C:1995:61, 33. pont).
30
Ami konkrétan a személyiségi jogoknak
valamely internetes oldalon közzétett tartalmak útján
történő megsértésére vonatkozó állításokat illeti, a
Bíróság korábban már kimondta, hogy az 1215/2012
rendelet 7. cikke 2. pontjának megfelelően a sértett
személynek lehetősége van arra, hogy az okozott teljes
kár megtérítése címén céljából felelősség megállapítása
iránti keresetet nyújtson be: vagy e tartalom
kibocsátójának letelepedési helye szerinti tagállam
bíróságához,, a kárt okozó esemény helye alapján, vagy
azon tagállam bíróságához, amelyben érdekeltségeinek
központja található, a kár bekövetkezésének helye
alapján. E személy az okozott teljes kár megtérítése
érdekében benyújtott, felelősség megállapítása iránti
kereset helyett keresetét benyújthatja minden olyan
tagállam bíróságához is, amelynek a területén az
interneten közzétett tartalom hozzáférhető vagy
hozzáférhető volt. E bíróságok kizárólag a tagállamuk
területén okozott kár elbírálására rendelkeznek
joghatósággal (lásd ebben az értelemben: 2011. október
25‑i eDate Advertising és társai ítélet, C‑509/09 és
C‑161/10, EU:C:2011:685, 52. pont).
31
Ugyanilyen
keresetindítási
jogokkal
rendelkeznek azok a jogi személyek is, amelyek
gazdasági tevékenységet folytatnak, és kérik az üzleti
jóhírnevüknek az őket érintő helytelen állítások
interneten való közzétételével történő megsértéséből és a
rájuk tett megjegyzések eltávolításának hiányából eredő
károk megtérítését (lásd ebben az értelemben: 2017.
október 17‑i Bolagsupplysningen és Ilsjan ítéletet,
C‑194/16, EU:C:2017:766, 28. pont).
32
Valamely internetes oldalon közzétett állítások
és tartalmak mindenütt jelenvaló jellegére és azon
körülményre tekintettel, hogy a közzétett tartalom
főszabály szerint bárhol hozzáférhető, az előbbiek
helyesbítésére és az utóbbiak eltávolítására irányuló
kérelem egy és oszthatatlan, a Bíróság mindazonáltal
pontosította, hogy csak olyan bíróság előtt terjeszthető
elő, amely, a teljes kártérítési kereset elbírálására
joghatósággal rendelkezik, olyan bíróság előtt azonban
nem, amely ilyen joghatósággal nem rendelkezik (2017.
október 17‑i Bolagsupplysningen és Ilsjan ítélet,
C‑194/16, EU:C:2017:766, 48. pont).
33
Ebből következik, hogy az 1215/2012 rendelet
7. cikke 2. pontjának megfelelően az a személy, aki úgy
véli, hogy bizonyos állítások valamely internetes oldalon
való közzétételével megsértették a jogait, ezen állítások
helyreigazítása és az interneten közzétett tartalmak
eltávolítása céljából az e tartalmak kibocsátójának
letelepedési helye szerinti bírósághoz fordulhat, vagy
pedig ahhoz a bírósághoz, amelynek illetékességi
területén e személy érdekeltségeinek központja található.
34
A kérdést előterjesztő bíróság szerint az
állítások helyreigazítására és az interneten közzétett
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tartalmak eltávolítására irányuló kérelem, valamint az
ezekhez kapcsolódóan előterjesztett, az ezen
közzétételből eredő károk teljes vagy részleges
megtérítése iránti kérelem között fennálló „szükségszerű
összefüggés” miatt úgy kell tekinteni, hogy a jelen ítélet
előző pontjában említett bíróságok egyike kizárólagos
joghatósággal rendelkezik e két kérelem elbírálására. A
megfelelő igazságszolgáltatáshoz fűződő érdek tehát
igazolhatja e kizárólagos joghatóság telepítését.
35
Mindazonáltal ilyen joghatóság-telepítés nem
következhet az 1215/2012 rendelet 7. cikke 2. pontjának
a jelen ítélet 32. pontjában szereplő értelmezésén, mivel
az állítások helyreigazítása és a tartalmak eltávolítása
iránti kérelemtől eltérően, amely egységes és
oszthatatlan, a kár megtérítésére irányuló kérelem tárgya
lehet akár teljes, akár részleges kártérítés. Márpedig,
noha az a tény, hogy az interneten közzétett állítások
helyreigazítása és a tartalmak eltávolítása iránti kérelmet
nem lehet a kártérítési kérelem egészének elbírálására
joghatósággal rendelkező bíróságtól eltérő bírósághoz
benyújtani, azzal az indokkal igazolható, hogy az ilyen
kérelem egységes és oszthatatlan, ugyanezen indok
alapján azonban nem lenne indokolt e kérelmező azon
lehetőségének kizárása, hogy a részleges kártérítés iránti
kérelmét bármely más olyan bíróságnál benyújthassa,
amelynek illetékességi területén úgy véli, hogy kárt
szenvedett.
36
Végeredményben
az
ilyen
kizárólagos
joghatóság azon bíróságra való telepítésének
szükségessége, amely az interneten közzétett tartalmak
kibocsátójának letelepedési helye szerinti tagállamban
található, vagy azon bíróságra való telepítésének
szükségessége, amelynek illetékességi területén a
felperes érdekeltségeinek központja található, nem
következik abból sem, hogy a kérdést előterjesztő bíróság
egymással „szükségszerű függőségi viszonyban”
állóként jellemzi egyrészt az állítások kiigazítására és az
interneten közzétett tartalom eltávolítására irányuló
kérelmeket, másrészt pedig az e közzétételből eredő kár
megtérítésére irányuló kérelmet. Amennyiben ugyanis –
az e kérelmek alapját képező tényállás azonosságától
függetlenül – a kérelmek tárgya, jogalapja és
oszthatósága eltérő, jogilag nem szükséges, hogy azokat
egyetlen bíróság együttesen vizsgálja.
37
A joghatóság ily módon való telepítése a
megfelelő igazságszolgáltatás elvére tekintettel sem
feltétlenül szükséges.
38
E tekintetben egy olyan bíróság, amely
kizárólag az abban a tagállamban keletkezett, szóban
forgó kár elbírálására rendelkezik joghatósággal,
amelynek a területén működik, az e tagállamban
folytatott eljárás keretében és az ott összegyűjtött
bizonyítékokra tekintettel mindenképpen alkalmasnak
tűnik az állítólagos kár bekövetkezésének és
terjedelmének értékelésére is.
39
Ezenkívül a kérelmező azon lehetősége, hogy
kártérítési keresetet indíthat minden olyan tagállami
bíróság előtt, amely a saját tagállamának területén
okozott károk elbírálására kizárólagos joghatósággal
rendelkezik,
hozzájárul
a
megfelelő
igazságszolgáltatáshoz olyan esetben, amikor a
kérelmező érdekeltségeinek központja nem határozható
meg. Egy ilyen esetben a Bíróság korábban már
kimondta, hogy e személy nem jogosult arra, hogy az
1215/2012 rendelet 7. cikkének 2. pontja alapján e
jogsértés
feltételezett
elkövetőjétől
a
kár
bekövetkezésének helye alapján az elszenvedett kár
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egészének megtérítését követelje (lásd: 2017. október
17‑i Bolagsupplysningen és Ilsjan ítélet, C‑194/16,
EU:C:2017:766, 43. pont). Ezzel szemben az említett
személy, e lehetőség alapján és ugyanezen az alapon, e
joggal élhet az olyan részleges kártérítés céljából is,
amely kizárólag az azon bíróság tagállamában okozott
kárra korlátozódik, amelyhez a keresetet benyújtotta.
40
A megfelelő igazságszolgáltatás biztosítására
irányuló célkitűzés megvalósítását tehát nem kérdőjelezi
meg a kérelmező azon lehetősége, hogy a kártérítési
keresetet azon bíróságok előtt indítsa meg, amelyek a
tagállamuk területén okozott kár elbírálására
joghatósággal rendelkeznek.
41
Végül emlékeztetni kell arra, hogy a kizárólag a
tagállamuk területén okozott kár elbírálására vonatkozó
joghatóságnak ez utóbbi bíróságokra történő telepítése
csak attól a feltételtől függ, hogy a sértő tartalom
hozzáférhető vagy hozzáférhető volt ezen a területen. Az
1215/2012 rendelet 17. cikke (1) bekezdésének c)
pontjával ellentétben ugyanis, a 7. cikk 2. pontja nem ír
elő olyan további feltételt a joghatósággal rendelkező
bíróság meghatározásához, mint például az arra
vonatkozó feltétel, hogy a személy tevékenységének az
eljáró bíróság tagállamát „kell megcéloznia” (lásd ebben
az értelemben: 2013. október 3‑i Pinckney ítélet,
C‑170/12, EU:C:2013:635, 42. pont; 2015. január 22‑i
Hejduk ítélet, C‑441/13, EU:C:2015:28, 32. pont).
42
Márpedig a kártérítési kérelemnek a jelen ítélet
40. pontjában említett bíróságok valamelyikéhez való
benyújtására vonatkozó lehetőség további feltételekkel
történő korlátozása adott esetben e lehetőség tényleges
kizárásához vezethetne, noha a Bíróságnak a jelen ítélet
26. pontjában hivatkozott állandó ítélkezési gyakorlata
szerint annak a személynek, aki úgy véli, hogy
megsértették a jogait, mindig lehetősége kell, hogy
legyen arra, hogy kérelmét a kár bekövetkezésének helye
szerinti bíróságokhoz nyújtsa be.
43
A fentiek összességére tekintettel az
előterjesztett kérdésre azt a választ kell adni, hogy az
1215/2012 rendelet 7. cikkének 2. pontját úgy kell
értelmezni, hogy az a személy, aki – miután úgy véli,
hogy rá nézve sértő megjegyzéseknek interneten való
terjesztése révén megsértették a jogait – egyszerre jár el
egyrészt az állítások helyreigazítása és az interneten
közzétett tartalmak törlése érdekében, másrészt az ezen
interneten való közzétételből eredő kárának megtérítése
érdekében, minden egyes olyan tagállam bíróságai előtt
kérheti az általa megkeresett azon bíróság tagállamának
területén okozott kár megtérítését, amelynek területén e
megjegyzések hozzáférhetők vagy hozzáférhetők voltak,
akkor is, ha e bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal
a helyreigazítási és törlési kérelem elbírálására.
II.
C-497/20. Randstad Italia SpA kontra Umana SpA és
társai ügyben 2021. december 21-én hozott ítélet
Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését és az EUSZ 19. cikk (1)
bekezdését, valamint a 2014. február 26‑i 2014/23/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított,
az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló
közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos
jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi,
rendeleti
és
közigazgatási
rendelkezések
összehangolásáról szóló, 1989. december 21‑i
89/665/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének az Európai
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Unió
Alapjogi
Chartájának
47.
cikkével
összefüggésben értelmezett (1) és (3) bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes valamely
tagállam belső jogának olyan rendelkezése, amelynek a
nemzeti ítélkezési gyakorlat szerint az a hatása, hogy
az olyan jogalanyok, mint a közbeszerzési eljárásban
részt vevő ajánlattevők, az e tagállam közigazgatási
rendszerének legfelsőbb szintű bírósága által hozott
ítéletnek az uniós joggal való összeegyeztethetőségét
nem vitathatják az említett tagállam bírósági
rendszerének legfelsőbb szintű bírósága előtti
jogorvoslat keretében.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az
EUSZ 4. cikk (3) bekezdésének, az EUSZ 19. cikk (1)
bekezdésének, az EUMSZ 2. cikk (1) és (2)
bekezdésének, és az EUMSZ 267. cikknek az Európai
Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 47.
cikkével összefüggésben történő értelmezésére, valamint
a 2014. február 26‑i 2014/23/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel (HL 2014. L 94., 1. o.; helyesbítések:
HL 2015. L 114., 24. o.; HL 2018. L 82., 17. o.)
módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével
kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló, 1989. december 21‑i
89/665/EGK tanácsi irányelv (HL 1989. L 395., 33. o.;
magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 246. o.; a
továbbiakban: 89/665 irányelv) 1. cikke (1) és (3)
bekezdésének és 2. cikke (1) bekezdésének az
értelmezésére vonatkozik.
2
E kérelmet az egyrészről a Randstad Italia SpA
(a továbbiakban: Randstad) és másrészről az Umana
SpA, az Azienda USL Valle d’Aosta (Valle d’Aosta
tartomány helyi egészségügyi szerve, Olaszország; a
továbbiakban: USL), az IN. VA SpA és a Synergie Italia
agenzia per il Lavoro SpA (a továbbiakban: Synergie)
között folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették
elő, amelynek tárgya egyrészt a Randstad közbeszerzési
eljárásból való kizárása, és másrészt ezen eljárás
szabályszerűsége.
Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdések
11
Az USL 2017. december 13‑án a gazdaságilag
legelőnyösebb
ajánlat
kritériumán
alapuló,
hozzávetőlegesen 12 millió euró értékű közbeszerzési
eljárást indított azon munkaerő‑közvetítő ügynökség
kiválasztása céljából, amelyet a személyzet ideiglenes
biztosításával kívánt megbízni.
12
A műszaki ajánlat tekintetében „az eljárásban
való részvételhez szükséges küszöbértéket” írtak elő (48
pontban), az e küszöbértéknél kevesebb pontot szerző
ajánlattevők kizárása mellett.
13
Az eljárásban nyolc ajánlattevő vett részt,
köztük a Randstad, a GI Group SpA, valamint a
Synergie‑ből és az Umanából álló ideiglenes
vállalkozáscsoport (a továbbiakban: Synergie‑Umana
csoport).
14
A bírálóbizottság 2018. október 3‑án, a műszaki
ajánlatok értékelését követően a GI Groupot és a
Synergie‑Umana csoportot átjuttatta az ajánlatok
gazdasági értékelésére vonatkozó, következő szakaszba.
A műszaki ajánlatok értékelésének eredményeképpen
harmadik helyre rangsorolt Randstadot kizárták, mivel a
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műszaki ajánlata az eljárásban való részvételhez
szükséges küszöbértéknél alacsonyabb pontszámot ért el.
15
2018. november 6‑án a szerződést a
Synergie‑Umana csoportnak ítélték oda.
16
A Randstad keresetet indított a Tribunale
amministrativo regionale della Valle d’Aosta (Valle
d’Aosta tartomány közigazgatási bírósága, Olaszország)
előtt, amelyben vitatta egyrészt a közbeszerzési
eljárásból való kizárását, és másrészt ezen eljárás
szabályszerűségét. Keresete tehát nemcsak az említett
kizárásra vonatkozott, hanem a közbeszerzési
szerződésnek a Synergie‑Umana csoport részére történő
odaítélésére is.
17
A Randstad a keresetének alátámasztása
érdekében többek között a szerződés részekre bontásának
hiányára, az értékelési szempontok pontatlan jellegére és
a bírálóbizottság kinevezésének jogellenességére
hivatkozott. Az USL és a Synergie‑Umana csoport a
Randstad
által
a
közbeszerzési
eljárás
szabályszerűségének vitatása érdekében előterjesztett
jogalapok elfogadhatatlanságának a megállapítását
kérelmezte. A Randstad ilyen jogalapok előterjesztésére
álláspontjuk szerint nem jogosult, mivel ezen eljárásból
kizárták.
18
A Tribunale amministrativo regionale della
Valle d’Aosta (Valle d’Aosta tartomány közigazgatási
bírósága) a 2019. március 15‑i ítéletével elutasította ezt
az elfogadhatatlansági kifogást. Mivel a Randstad
jogszerűen vett részt a közbeszerzési eljárásban, és a
műszaki ajánlatának kedvezőtlen értékelése alapján
került kizárásra, e vállalkozás e bíróság álláspontja
szerint jogosult arra, hogy az eljárás eredményét minden
szempontból vitassa. Az ügy érdemét illetően azonban az
említett bíróság a Randstad valamennyi jogalapját – és
ebből következően a keresetét teljes egészében –
elutasította.
19
A Randstad ezen ítélettel szemben fellebbezést
nyújtott be a Consiglio di Statóhoz (államtanács),
amelyben megismételte az elsőfokú eljárásban felhozott
jogalapjait. A Synergie és az Umana csatlakozó
fellebbezést terjesztettek elő, amelyben azt kifogásolták,
hogy a Tribunale amministrativo regionale della Valle
d’Aosta (Valle d’Aosta tartomány közigazgatási
bírósága) elfogadhatónak nyilvánította azokat a
jogalapokat, amelyekkel a Randstad az eljárás
szabályszerűségét
és
ezáltal
a
közbeszerzési
szerződésnek az ezen eljárás alapján történt odaítélését
vitatta.
20
A Consiglio di Stato (államtanács) 2019.
augusztus 7‑i ítéletével (a továbbiakban: az államtanács
ítélete) érdemben elutasította azt a fellebbezési jogalapot,
amellyel a Randstad a műszaki ajánlatára adott
pontszámot vitatta. E bíróság ezen ítélettel – egyebekben
helyt adva a Synergie és az Umana csatlakozó
fellebbezéseinek – megváltoztatta a megtámadott ítéletet
abban a részében, amelyben a Tribunale amministrativo
regionale della Valle d’Aosta (Valle d’Aosta tartomány
közigazgatási bírósága) elfogadhatónak nyilvánította, és
ezáltal érdemben megvizsgálta a Randstad által az eljárás
szabályszerűségének
vitatása
céljából
felhozott
jogalapokat.
21
A
Consiglio
di
Stato
(államtanács)
határozatának alátámasztása érdekében többek között
megállapította, hogy a Randstad, „amelyet azért zártak ki
a közbeszerzési eljárásból, mert nem felelt meg a
műszaki ajánlatra a páronkénti összehasonlítás alapján
megadott pontszámmal elérendő, az eljárásban való
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részvételhez szükséges küszöbérték »próbáján«, és
amelynek nem sikerült bizonyítania a közbeszerzési
eljárásnak az említett pontszám megadását érintő
jogellenességét, nemcsak […] arra nem jogosult, hogy
ezen eljárásban részt vegyen, hanem arra sem, hogy
annak eredményét más szempontokból vitassa, mivel
kizárólag olyan, pusztán ténybeli érdekkel rendelkezik,
mint az ágazat bármely más olyan gazdasági szereplője,
aki nem vett részt az eljárásban.
22
A Randstad az államtanács ítéletével szemben
felülvizsgálati kérelmet terjesztett a kérdést előterjesztő
bíróság, a Corte suprema di Cassazione (semmítőszék,
Olaszország) elé. Érvelése szerint az államtanács
megsértette a többek között a 89/665 irányelv 1. cikkében
biztosított, hatékony jogorvoslathoz való jogát. A
Randstad e tekintetben a Bíróság 2013. július 4‑i Fastweb
ítéletére (C‑100/12, EU:C:2013:448), 2016. április 5‑i
PFE‑ítéletére (C‑689/13, EU:C:2016:199) és 2019.
szeptember 5‑i Lombardi ítéletére (C‑333/18,
EU:C:2019:675) hivatkozik.
23
A Randstad álláspontja szerint a hatékony
jogorvoslathoz való jog megsértésére alapított jogalap a
„hatásköri” indokok közé tartozik, amelyek tekintetében
az alkotmány 111. cikkének nyolcadik bekezdése azt írja
elő, hogy a Consiglio di Stato (államtanács)
határozataival szembeni felülvizsgálati kérelem
megengedett.
24
Az alapeljárásban részt vevő többi fél arra
hivatkozik, hogy e felülvizsgálati kérelem nemcsak
megalapozatlan, hanem elfogadhatatlan is. E kérelem a
Consiglio di Stato (államtanács) által végzett értékelés
jogszerűségét érinti, tehát nem a közigazgatási bíróságok
hatáskörének kérdésére vonatkozik.
25
A kérdést előterjesztő bíróság véleménye szerint
az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló esetben a
közbeszerzési eljárás szabálytalanságára alapított
jogalapok vizsgálatának a Consiglio di Stato
(államtanács) általi megtagadása sérti az uniós jog
értelmében vett, hatékony jogorvoslathoz való jogot.
26
E bíróság álláspontja szerint az uniós jog
egységességének és hatékonyságának a megőrzéséhez
szükséges, hogy a Consiglio di Stato (államtanács) ilyen
ítéletével szemben az alkotmány 111. cikkének
nyolcadik bekezdése alapján felülvizsgálati kérelmet
lehessen előterjeszteni. Az ilyen felülvizsgálati kérelem
ugyanis a végső jogorvoslati lehetőséget jelenti annak
elkerülésére, hogy a Consiglio di Stato (államtanács)
uniós joggal ellentétes ítélete jogerőre emelkedjen.
27
E tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság úgy
véli, hogy amennyiben a Consiglio di Stato (államtanács)
a nemzeti jogi rendelkezéseket a Bíróság által értelmezett
uniós jogi rendelkezésekkel összeegyeztethetetlen
módon alkalmazza vagy értelmezi, olyan hatáskört
gyakorol, amellyel nem rendelkezik. Ilyen esetben
valójában olyan bírósági jogkört gyakorol, amely még a
nemzeti jogalkotó hatáskörébe sem tartozik. Ez a
hatáskör hiányának minősül, amellyel szemben lehetővé
kell tenni a jogorvoslatot.
28
Mindemellett a kérdést előterjesztő bíróság
megállapítja, hogy a Corte costituzionalénak
(alkotmánybíróság, Olaszország) az alkotmány 111.
cikke nyolcadik bekezdésének értelmezésére vonatkozó,
2018.
január
18‑i
6/2018.
sz.
ítéletéből
(ECLI:IT:COST:2018:6, a továbbiakban: 6/2018. sz.
ítélet) kitűnik, hogy az olasz alkotmányjog jelenlegi
állása szerint az uniós jog megsértésére alapított jogalap
nem azonosítható az alkotmány e 111. cikkének
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nyolcadik bekezdése értelmében vett „hatáskörre”
vonatkozó jogalappal.
29
Ezen ítélet alapján ugyanis a bírósági jogkör
túllépése, amely a Corte suprema di Cassazione
(semmítőszék) előtt a hatáskörhöz kapcsolódó jogalapok
alapján felülvizsgálati kérelem tárgyát képezheti,
kizárólag kétféle helyzetre vonatkozik. Egyrészt az ilyen
felülvizsgálati kérelmet a hatáskör teljes hiánya esetén
lehet benyújtani, nevezetesen akkor, ha a Consiglio di
Stato (államtanács) vagy a Corte dei conti
(Számvevőszék) a jogalkotónak vagy a közigazgatásnak
fenntartott terület tekintetében megállapítja a hatáskörét,
vagy ellenkezőleg, a hatáskörének hiányát állapítja meg
azon téves előfeltevés alapján, hogy az adott terület teljes
mértékben mindenfajta bírósági hatáskörön kívül áll.
Másrészt a bírósági jogkör túllépésével összefüggő
felülvizsgálati kérelem a hatáskör relatív hiányának
eseteiben terjeszthető elő, ha a Consiglio di Stato
(államtanács) vagy a Corte dei conti (számvevőszék) egy
más bírósághoz rendelt terület tekintetében megállapítja
a hatáskörét, vagy ellenkezőleg, a hatáskörének hiányát
állapítja meg azon téves előfeltevés alapján, hogy e
hatáskör más bírósághoz tartozik.
30
A kérdést előterjesztő bíróság álláspontja szerint
abban az esetben, ha az alkotmány 111. cikke nyolcadik
bekezdésének ezen értelmezésével összhangban kell
eljárnia, meg kell állapítania a Randstad felülvizsgálati
kérelmének az elfogadhatatlanságát. Úgy véli azonban,
hogy az említett értelmezés összeegyeztethetetlen az
uniós jog értelmében vett, hatékony jogorvoslathoz való
joggal. Ha ez igaz, a 6/2018. sz. ítéletből eredő útmutatást
figyelmen kívül kell hagyni, és a Randstad felülvizsgálati
kérelmét érdemben meg kell vizsgálni.
31
E bíróság rámutat arra, hogy a saját egyesített
tanácsainak a 6/2018. sz. ítélet kihirdetését megelőző
állandó ítélkezési gyakorlata szerint a Consiglio di Stato
(államtanács) ítéleteivel szembeni felülvizsgálat
keretében az alkotmány 111. cikkének nyolcadik
bekezdése értelmében vett „hatáskör” külső határainak
vizsgálata a jogszabályok elferdítésének olyan
alapjaikban történő eseteire is kiterjedt, amelyek az
igazságszolgáltatás megtagadásának minősülhetnek,
mint például valamely nemzeti eljárásjogi szabálynak az
uniós jog által biztosított, hatékony jogorvoslathoz való
joggal összeegyeztethetetlen alkalmazása.
32
A kérdést előterjesztő bíróság ezért azt kéri,
hogy a Bíróság határozzon arról a kérdésről, hogy a
többek között az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésében és a Charta 47. cikkének első
bekezdésében biztosított, hatékony jogorvoslathoz való
joggal ellentétes‑e az, hogy többek között az alkotmány
111. cikkének a 6/2018. sz. ítéletben értelmezett
nyolcadik bekezdéséből eredően a Consiglio di Stato
(államtanács)
ítéletével
szemben
benyújtott
felülvizsgálati kérelem keretében nem lehet hivatkozni az
uniós jog megsértésére alapított jogalapokra.
33
Egyébiránt, mivel a Consiglio di Stato
(államtanács) az alapügyben nem terjesztett kérdést a
Bíróság elé azzal kapcsolatban, hogy a jelen ügy
szempontjából releváns‑e a 2013. július 4‑i Fastweb ítélet
(C‑100/12, EU:C:2013:448), a 2016. április 5‑i
PFE‑ítélet (C‑689/13, EU:C:2016:199) és a 2019.
szeptember
5‑i
Lombardi
ítélet
(C‑333/18,
EU:C:2019:675), amelyekre a Randstad hivatkozott,
szükséges, hogy a kérdést előterjesztő bíróság az e
vállalkozás által benyújtott jogorvoslati kérelem
keretében e kérdést a Bíróság elé terjeszthesse.
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34
E körülmények között a Corte suprema di
Cassazione (semmítőszék) úgy határozott, hogy az
eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából a
következő kérdéseket kérdéseket terjesztett a Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
„1)
Ellentétes‑e az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével,
az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésével, valamint az EUMSZ
2. cikk (1) és (2) bekezdésével és az EUMSZ 267. cikkel
– a [Charta] 47. cikkének fényében is értelmezve – az
olasz alkotmány 111. cikkének nyolcadik bekezdésére, a
polgári eljárásról szóló törvénykönyv 360. cikk[ének]
első bekezdésé[re] és 362. cikkének első bekezdésére,
valamint a közigazgatási eljárásról szóló törvénykönyv
110. cikkére vonatkozóhoz hasonló olyan értelmezési
gyakorlat – amennyiben ezek a rendelkezések a
Consiglio di Stato (államtanács) ítéleteivel szembeni
felülvizsgálati kérelemnek a »hatásköri indokok« alapján
történő benyújtását teszik lehetővé –, mint amely a
[6/2018. sz. ítéletből] […] következik, amely a korábbi
megközelítést módosítva azt állapította meg, hogy az
úgynevezett »bírósági jogkör hiányán« alapuló
felülvizsgálati kérelem mint jogorvoslat nem
alkalmazható a Consiglio di Stato (államtanács) olyan
ítéleteinek megtámadására, amelyek nemzeti szinten
kidolgozott, a Bíróság ítéleteivel ellentétes megoldást
eredményező értelmezési gyakorlatot alkalmaznak az
uniós jog által szabályozott azon ágazatokban (a jelen
esetben a közbeszerzési szerződések odaítélése
területén), amelyekben a tagállamok lemondtak arról,
hogy
szuverén
hatáskörüket
e
joggal
összeegyeztethetetlen módon gyakorolják, ami a[z uniós]
jog olyan sérelmeinek állandósulásához vezet, amelyek
az említett jogorvoslat segítségével orvosolhatók
lennének, illetve az uniós jog egységes alkalmazásának
és a[z uniós] jog szempontjából releváns alanyi jogokat
érintő bírói jogvédelem hatékonyságának megsértéséhez,
ami ellentétes azzal a követelménnyel, hogy ezt a jogot
minden bíróság teljeskörűen és gondosan alkalmazza,
kötelező jelleggel a Bíróság általi helyes értelmezéssel
összeegyeztethetően, figyelembe véve a tagállamokat az
eljárásjogi szabályok kialakítása tekintetében megillető
»eljárási autonómia« korlátait?
2)
Ellentétes‑e az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével,
az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésével, valamint az EUMSZ
267. cikkel – a [Charta] 47. cikkének fényében is
értelmezve – az olasz alkotmány 111. cikke nyolcadik
bekezdésének, a polgári eljárásról szóló törvénykönyv
360. cikke első bekezdés[ének] és 362. cikke első
bekezdésének, valamint a közigazgatási eljárásról szóló
törvénykönyv 110. cikkének a nemzeti ítélkezési
gyakorlatból következő olyan értelmezése és
alkalmazása, amely szerint a »hatásköri indokok« alapján
az úgynevezett »bírósági hatáskör hiányával«
összefüggésben a [Corte suprema di Cassazione
(semmítőszék) egyesített tanácsaihoz] nem nyújtható be
felülvizsgálati kérelem a Consiglio di Stato (államtanács)
azon ítéleteivel szembeni jogorvoslati lehetőségként,
amelyek az uniós jog alkalmazását érintő kérdésekre
vonatkozó jogvitákról döntve indokolás nélkül
tartózkodnak előzetes döntéshozatal iránti kérelemnek a
Bíróság elé terjesztésétől azon, ez utóbbi által (az 1982.
október 6‑i Cilfit és társai ítélet [283/81, EU:C:1982:335]
óta]) kimerítően felsorolt, szigorúan értelmezendő
feltételek fennállása nélkül, amelyek mentesítik a
nemzeti bíróságot a fent említett kötelezettség alól,
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ellentétben azzal az elvvel, miszerint az uniós joggal
összeegyeztethetetlenek azok a nemzeti eljárásjogi
törvények vagy gyakorlatok, függetlenül attól hogy ezek
a jogalkotásból vagy az alkotmányból erednek‑e,
amelyek akár időlegesen megfosztják (az akár végső,
akár alacsonyabb fokon eljáró) nemzeti bíróságot annak
szabadságától, hogy az előzetes döntéshozatal iránti
kérelem előterjesztéséről dönthessen, ami azzal a
következménnyel jár, hogy a[z uniós] jog helyes és
kötelező érvényű értelmezése tekintetében a Bíróság
kizárólagos hatáskörét bitorolja, és orvosolhatatlanná
teszi a nemzeti bíróság által alkalmazott jog és az uniós
jog tekintetében alkalmazott értelmezések esetleges
összeegyeztethetetlenségét
(elősegítve
annak
állandósulását), és sérti az uniós jog által biztosított
alanyi jogokat érintő bírói jogvédelem egységes
alkalmazását és hatékonyságát?
3)
Alkalmazhatók‑e a Bíróság által a 2019.
szeptember 5‑i Lombardi ítéletben [C‑333/18,
EU:C:2019:675], a 2016. április 5‑i PFE‑ítéletben
[C‑689/13, EU:C:2016:199] és a 2013. július 4‑i Fastweb
ítéletben [C‑100/12, EU:C:2013:448] a [2007/66
irányelvvel] módosított [89/665 irányelv] 1. cikkének (1)
és (3) bekezdésével, valamint 2. cikkének (1)
bekezdésével összefüggésben megállapított elvek az
alapeljárás tárgyát képező ügyben, amelyben a Consiglio
di Stato (államtanács) – miután az ajánlattevő vállalkozás
megtámadta a közbeszerzési eljárásból való kizárását és
a közbeszerzési szerződésnek egy másik társaság részére
történő odaítélését – kizárólag azt a fellebbezési
jogalapot vizsgálta érdemben, amelyben a kizárt
vállalkozás a műszaki ajánlatára kapott, »az eljárásban
való
részvételhez
szükséges
küszöbértéknél«
alacsonyabb pontszámot vitatta, és az ajánlatkérő szerv
és a nyertes ajánlattevő társaság csatlakozó fellebbezéseit
elsőbbséggel
vizsgálva
hely
adott
azoknak,
elfogadhatatlannak nyilvánítva (és érdemben nem
vizsgálva) a többi fellebbezési jogalapot, amelyek más
okokból (az ajánlattételhez szükséges dokumentációban
szereplő, az ajánlatok értékelésére vonatkozó
szempontok meghatározatlansága, az adott pontszám
indokolásának hiánya, a bírálóbizottság jogellenes
kinevezése és összetétele) vitatják az eljárás eredményét,
egy olyan nemzeti ítélkezési gyakorlatot alkalmazva,
amely szerint a közbeszerzési eljárásból kizárt
vállalkozás nem jogosult a versenytárs vállalkozás
részére való odaítélés vitatására irányuló kifogások
előterjesztésére, akár a közbeszerzési eljárás
érvénytelenítése útján, jóllehet meg kell vizsgálni, hogy
összeegyeztethető‑e az uniós joggal, ha a vállalkozást
azon jogától, hogy a közbeszerzési eljárás eredményét
bármely indokból bíróság előtt vitassa, megfosztják
olyan helyzetben, amelyben a kizárását még nem
állapították meg véglegesen, és amelyben minden egyes
ajánlattevő érvényesítheti a többiek ajánlatának
kizárásához fűződő, hasonló jogos érdekét, aminek
eredményeképpen az ajánlatkérő szerv megállapíthatja,
hogy nem lehetséges egy szabályos ajánlat kiválasztása,
és új közbeszerzési eljárást indíthatnak, amelyben az
ajánlattevők mindegyike részt vehet?”
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről
Az első kérdésről
42
Előzetesen emlékeztetni kell arra, hogy az
állandó ítélkezési gyakorlat szerint a nemzeti bíróságok
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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. Mindezek
fényében adott esetben a Bíróságnak át kell fogalmaznia
az elé terjesztett kérdéseket (2021. július 15‑i The
Department for Communities in Northern Ireland ítélet,
C‑709/20, EU:C:2021:602, 61. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
43
Az első kérdés az uniós jog által biztosított
jogokat érintő hatékony bírói jogvédelemre vonatkozik.
Lényegében arra irányul, hogy sérül‑e e védelem, ha
valamely tagállam bírósági rendszerének legfelsőbb
szintű bírósága nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy az
e tagállam közigazgatási rendszerének legfelsőbb szintű
bírósága által az uniós jog megsértésével hozott ítéletet
hatályon kívül helyezze.
44
Márpedig, amint arra a főtanácsnok az
indítványa 59. pontjában rámutatott, az EUMSZ 2. cikk
(1) és (2) bekezdése, valamint az EUMSZ 267. cikk,
amelyek az első kérdésben kerülnek említésre, ezen
összefüggésben nem relevánsak.
45
E tekintetben meg kell jegyezni egyrészt azt,
hogy az EUMSZ 2. cikk a kötelező erejű jogi aktusok
megalkotására és elfogadására vonatkozó hatáskörnek az
Unió és annak tagállamai közötti megosztására
vonatkozik. Az e cikk (1) és (2) bekezdésében ezt
érintően előírt szabályok a kérdést előterjesztő bíróság
által felvetett bírósági hatásköri kérdés szempontjából
irrelevánsak.
46
Ami másrészt az EUMSZ 267. cikket illeti,
emlékeztetni kell arra, hogy az az uniós jog tiszteletben
tartására vonatkozó bírósági felülvizsgálat biztosítására
szolgáló rendszer részét képezi, és e felülvizsgálat
biztosításában – amint az az EUSZ 19. cikk (1)
bekezdéséből következik – a Bíróságon kívül a tagállami
bíróságok is részt vesznek (lásd ebben az értelemben:
2018. március 13‑i European Union Copper Task Force
kontra Bizottság ítélet, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, 112.
pont; 2021. február 25‑i VodafoneZiggo Group kontra
Bizottság ítélet, C‑689/19 P, EU:C:2021:142, 143. pont).
E rendszer keretében az EUMSZ 267. cikkel bevezetett
eljárás a Bíróság és a nemzeti bíróságok közötti
együttműködés eszköze, amelynek révén az előbbi az
utóbbiak által eldöntendő jogviták megoldásához
szükséges támpontokat nyújt az uniós jog értelmezése
terén (2016. július 5‑i Ognyanov ítélet, C‑614/14,
EU:C:2016:514, 16. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat). Márpedig a kérdést előterjesztő
bíróság által az első kérdésében felvetett kérdéskör,
amely – amint az a jelen ítélet 43. pontjából kitűnik – arra
irányul, hogy az uniós jog által megkövetelt hatékony
bírói jogvédelem biztosításához mennyiben szükséges,
hogy a nemzeti bírósági rendszer legfelsőbb szintű
bírósága hatáskörrel rendelkezzen arra, hogy a nemzeti
közigazgatási rendszer legfelsőbb szintű bírósága által
hozott ítéletek felett bírósági felülvizsgálatot
gyakoroljon, önmagában nem függ össze a Bíróság és a
nemzeti bíróságok közötti együttműködésre vonatkozóan
az EUMSZ 267. cikk által bevezetett ezen
mechanizmussal.
47
Következésképpen az első kérdést át kell
fogalmazni oly módon, hogy annak az EUMSZ 2. cikk
(1) és (2) bekezdése, valamint az EUMSZ 267. cikk ne
képezze a tárgyát.
48
Mivel a kérdést előterjesztő bíróság az első
kérdésében ezenfelül a Charta 47. cikkében előírt,
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hatékony jogorvoslathoz való jogra is hivatkozik,
emlékeztetni kell arra, hogy ezen utóbbi 51. cikkének (1)
bekezdése értelmében a Chartának a tagállamok
kizárólag annyiban címzettjei, amennyiben az Unió jogát
hajtják végre.
49
E tekintetben meg kell állapítani, hogy a
közbeszerzés területén, amely az alapügy tárgyát képezi,
a 89/665 irányelv 1. cikkének (1) és (3) bekezdése előírja
a tagállamok azon kötelezettségét, hogy hatékony
jogorvoslatot biztosítsanak. Ebből következően, amint
arra a főtanácsnok az indítványának a 67. pontjában
rámutatott, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes
eljáráshoz való jog, amelyet a Charta 47. cikkének első
és második bekezdése biztosít, releváns, különösen
akkor, ha a tagállamok e kötelezettség alapján azokat a
jogorvoslati eljárási részletszabályokat állapítják meg,
amelyek az ajánlatkérő szervek határozata miatt sérelmet
elszenvedő jelöltek és ajánlattevők számára az uniós jog
által előírt jogok védelmét biztosítják (lásd ebben az
értelemben: 2021. szeptember 7‑i Klaipėdos regiono
atliekų
tvarkymo
centras
ítélet,
C‑927/19,
EU:C:2021:700, 128. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
50
Következésképpen az első kérdést oly módon is
át kell fogalmazni, hogy annak tárgya kiterjedjen a
89/665 irányelv 1. cikkének (1) és (3) bekezdésére, amely
rendelkezéseket a Charta 47. cikkével összefüggésben
kell értelmezni.
51
A fenti megfontolásokból következően az első
kérdést úgy kell értelmezni, hogy az arra irányul, hogy az
EUSZ 4. cikk (3) bekezdését és az EUSZ 19. cikk (1)
bekezdését, valamint a 89/665 irányelv 1. cikkének a
Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett (1) és (3)
bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy azokkal ellentétes
valamely tagállam belső jogának olyan rendelkezése,
amelynek a nemzeti ítélkezési gyakorlat szerint az a
hatása, hogy az olyan jogalanyok, mint a közbeszerzési
eljárásban részt vevő ajánlattevők, az e tagállam
közigazgatási rendszerének legfelsőbb szintű bírósága
által hozott ítéletnek az uniós joggal való
összeegyeztethetőségét nem vitathatják az említett
tagállam bírósági rendszerének legfelsőbb szintű
bírósága előtti jogorvoslat keretében.
52
E tekintetben először is emlékeztetni kell arra,
hogy az uniós jog elsőbbségének elve értelmében nem
engedhető meg, hogy a nemzeti jog – akár alkotmányos
jellegű – rendelkezései sértsék az uniós jog
egységességét és hatékonyságát (2021. június 22‑i
Latvijas Republikas Saeima [Büntetőpontok] ítélet,
C‑439/19, EU:C:2021:504, 135. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
53
Az ezen elvhez kapcsolódó hatások a
tagállamok valamennyi szervére vonatkoznak, anélkül
hogy többek között a bírósági hatáskörök megosztására
vonatkozó belső rendelkezések – ideértve az
alkotmányos jellegűeket is – akadályozhatnák azt (2021.
május 18‑i Asociaţia „Forumul Judecătorilor din
România” és társai ítélet, C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19,
C‑291/19, C‑355/19 és C‑397/19, EU:C:2021:393, 245.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
54
Következésképpen abban az esetben, ha
bebizonyosodik az uniós jog olyan rendelkezésének a
megsértése,
amely
világos
és
pontos
eredménykötelezettséget ír elő a tagállamok számára, a
nemzeti bíróságoknak szükség esetén mellőzniük kell az
e jogsértést eredményező belső jogi rendelkezések
alkalmazását, még akkor is, ha azok alkotmányos
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jellegűek (lásd ebben az értelemben: 2021. május 18‑i
Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” és társai
ítélet, C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19
és C‑397/19, EU:C:2021:393, 250. és 251. pont, valamint
az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Ha a belső jogi
rendelkezésnek
az
uniós
joggal
való
összeegyeztethetetlensége
konkrétabban
e
rendelkezésnek az érintett tagállam valamely bírósága
által elfogadott értelmezéséből ered, ezen ítélkezési
gyakorlatot figyelmen kívül kell hagyni (lásd ebben az
értelemben: 2016. április 5‑i PFE‑ítélet, C‑689/13,
EU:C:2016:199, 38. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
55
Meg kell tehát vizsgálni, hogy a jelen ügyben az
alkotmány 111. cikke nyolcadik bekezdésének a 6/2018.
sz. ítéleten alapuló értelmezéséből származó, azon
lehetőséget érintő korlátozás, hogy a tagállami
közigazgatási rendszer legfelsőbb szintű bírósága által
hozott ítéletekkel szemben felülvizsgálati kérelemmel
lehessen élni, sérti‑e a hatékony bírói jogvédelemnek az
uniós jog által előírt követelményeit, és ezáltal e jog
egységességét és hatékonyságát.
56
E követelményeket illetően emlékeztetni kell
arra, hogy az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második
albekezdése arra kötelezi a tagállamokat, hogy teremtsék
meg azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyek az
uniós jog által szabályozott területeken a jogalanyok
hatékony bírói jogvédelemhez való jogának tiszteletben
tartásához szükségesek (2020. március 26‑i Miasto
Łowicz és Prokurator Generalny ítélet, C‑558/18 és
C‑563/18, EU:C:2020:234, 32. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
57
A jogalanyok uniós jogból eredő jogai hatékony
bírói védelmének elve, amelyre e rendelkezés utal, a
tagállamok közös alkotmányos hagyományain nyugvó
uniós jogi alapelv, amelyet rögzít az emberi jogok és
alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950.
november 4‑én aláírt európai egyezmény (kihirdette: az
1993. évi XXXI. tv.) 6. és 13. cikke, és amelyet jelenleg
a Charta 47. cikke is megerősít (lásd ebben az
értelemben: 2021. július 15‑i Bizottság kontra
Lengyelország [Fegyelmi felelősségi rendszer] ítélet,
C‑791/19, EU:C:2021:596, 52. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
58
Mindemellett, az adott területre vonatkozó uniós
szabályozás sérelme nélkül, a jelen ítélet 56. pontjában
említett jogorvoslati lehetőségeket érintő eljárásjogi
szabályok meghozatala az eljárási autonómia elve
alapján az egyes tagállamok belső jogrendjébe tartozik,
azzal a feltétellel azonban, hogy az uniós jog hatálya alá
tartozó helyzetekben e szabályok nem lehetnek
kedvezőtlenebbek a hasonló jellegű belső jogi
helyzetekre vonatkozóknál (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).
59
Így az uniós joggal főszabály szerint nem
ellentétes az, ha a tagállam korlátozza vagy feltételhez
köti azt, hogy milyen jogalapokra lehet hivatkozni a
felülvizsgálati eljárásokban, feltéve hogy tiszteletben
tartja a tényleges érvényesülés és az egyenértékűség elvét
(2016. március 17‑i Bensada Benallal ítélet, C‑161/15,
EU:C:2016:175, 27. pont).
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Az egyenértékűség elvének tiszteletben tartását
illetően az előzetes döntéshozatalra utaló határozatban és
a Bíróság előtti tárgyaláson szolgáltatott információk
alapján úgy tűnik, hogy az alkotmány 111. cikkének a
6/2018. sz. ítéletben értelmezett nyolcadik bekezdése a
Corte suprema di Cassazione (semmítőszék) arra
vonatkozó hatáskörét, hogy a Consiglio di Stato
(államtanács) ítéletei elleni jogorvoslati kérelmekről
határozzon, ugyanazon szabályok alapján korlátozza,
függetlenül attól, hogy e kérelmek a nemzeti jog vagy az
uniós jog rendelkezésein alapulnak‑e.
61
Ilyen körülmények között meg kell állapítani,
hogy az ilyen belső jogi szabály nem sérti az
egyenértékűség elvét.
62
Ami a tényleges érvényesülés elvét illeti,
emlékeztetni kell arra, hogy az uniós jog nem kötelezi a
tagállamokat arra, hogy a nemzeti jogban
megállapítottaktól eltérő jogorvoslati lehetőségeket
hozzanak létre, kivéve azonban azt az esetet, ha a szóban
forgó nemzeti jogrend egészéből az következik, hogy
nem létezik olyan bírósági jogorvoslat, amellyel akár
közvetett módon biztosítható lenne a jogalanyok uniós
jogból eredő jogainak tiszteletben tartása, illetve ha a
jogalanyok bírósághoz fordulásának az lenne az egyetlen
módja, hogy kénytelenek lennének jogot sérteni (lásd
ebben az értelemben: 2020. május 14‑i Országos
Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél‑alföldi Regionális
Igazgatóság ítélet, C‑924/19 PPU és C‑925/19 PPU,
EU:C:2020:367, 143. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
63
A jelen ügyben, bár a kérdést előterjesztő
bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy az olasz jogrendben
főszabály szerint létezik‑e ilyen jogorvoslati lehetőség a
közbeszerzés területén, az előzetes döntéshozatal iránti
kérelemben
vagy
a
Bírósághoz
benyújtott
észrevételekben említett információk egyike sem utal
arra a priori, hogy az olasz eljárásjog önmagában
lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé tenné az uniós jog
által biztosított jogok gyakorlását a közigazgatási jog e
területén.
64
Az olyan helyzetben, amelyet a jogalanyokat az
uniós jog alapján megillető jogok tiszteletben tartását
biztosító, ilyen bírósági jogorvoslati lehetőség fennállása
jellemez, az uniós jog szempontjából – amint az a jelen
ítélet 62. pontjában felidézett ítélkezési gyakorlatból
következik – teljességgel megengedett, hogy az érintett
tagállam a közigazgatási rendszerének a legfelsőbb
szintű bíróságát ruházza fel azzal a hatáskörrel, hogy az
adott jogvitában tény‑ és jogkérdésekben végső fokon
határozzon,
és
e
tagállam
következésképpen
megakadályozza, hogy e jogvitát a bírósági rendszerének
a legfelsőbb szintű bírósága elé terjesztett felülvizsgálati
kérelem keretében még érdemben meg lehessen
vizsgálni.
65
Ebből az következik, hogy amennyiben az előző
pontban leírthoz hasonló bírósági jogorvoslati lehetőség
fennállása bizonyított, az olyan belső jogi szabálynak,
mint az alkotmány 111. cikke nyolcadik bekezdésének a
6/2018. sz. ítéletből következő értelmezése nem sérti a
tényleges érvényesülés elvét sem, és nem vet fel olyan
információt, amelyből az EUSZ 19. cikk (1) bekezdése
második albekezdésének a megsértése következne.
66
E következtetés nem vonható kétségbe az EUSZ
4. cikk (3) bekezdése alapján sem, amely arra kötelezi a
tagállamokat, hogy a Szerződésekből, illetve az Unió
intézményeinek intézkedéseiből eredő kötelezettségek
teljesítésének biztosítása érdekében tegyék meg a
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megfelelő általános vagy különös intézkedéseket. A
hatékony bírósági felülvizsgálatnak az uniós jog által
szabályozott területeken való biztosításához szükséges
jogorvoslati rendszer tekintetében ugyanis az EUSZ 4.
cikk (3) bekezdése nem értelmezhető úgy, hogy az a
tagállamoktól olyan új jogorvoslati lehetőségek
létrehozását követeli meg, amelyeket az EUSZ 19. cikk
(1) bekezdésének második albekezdése ugyanakkor nem
ír elő a számukra.
67
Ami a közbeszerzés konkrét területét illeti, az
említett következtetés a 89/665 irányelvnek a Charta 47.
cikkének első bekezdésével összefüggésben értelmezett
1. cikkével sem ellentétes.
68
A 89/665 irányelv 1. cikkének (1) bekezdéséből
az következik, hogy az ezen irányelv 2–2f. cikkében
meghatározott feltételek mellett az ajánlatkérő szerv által
a 2014/24 vagy a 2014/23 irányelv hatálya alá tartozó
közbeszerzési eljárásban hozott határozattal szemben
hatékony és a lehető leggyorsabb jogorvoslati lehetőséget
kell biztosítani, amelynek keretében vitatható az említett
határozatnak a közbeszerzésre vonatkozó uniós joggal
vagy az e jogot átültető nemzeti szabályokkal való
összeegyeztethetősége. Az említett 1. cikk a (3)
bekezdésében továbbá azt írja elő, hogy e jogorvoslati
lehetőségeket elérhetővé kell tenni legalább azon
személyek számára, akiknek érdekükben áll vagy állt egy
adott szerződés elnyerése, és akiknek az állítólagos
jogsértés érdeksérelmet okozott, vagy ennek kockázata
fennáll.
69
Ha az érintett területen a jogalanyok a Charta
47. cikkének második bekezdése értelmében vett, a
törvény által megelőzően létrehozott, független és
pártatlan bírósághoz fordulhatnak, ami – a kérdést
előterjesztő bíróság által elvégzendő vizsgálat sérelme
nélkül – úgy tűnik, hogy az olasz jogrendben fennáll, az
olyan nemzeti jogszabály, amely megakadályozza, hogy
a közigazgatási rendszer legfelsőbb szintű bírósága által
végzett érdemi értékelést a bírósági rendszer legfelsőbb
szintű bírósága még megvizsgálja, nem tekinthető a
Charta 47. cikkében előírt, tisztességes eljáráshoz való
jognak a Charta 52. cikkének (1) bekezdése értelmében
vett korlátozásának.
70
Mindemellett emlékeztetni kell arra, hogy a
Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a 89/665 irányelv 1.
cikkében említett jogorvoslati kérelmek elfogadhatósága
nem köthető ahhoz a feltételhez, hogy a jogorvoslatot
kérelmező személy bizonyítsa, hogy amennyiben a
jogorvoslati kérelemnek helyt adnak, az ajánlatkérő
szervnek meg kell ismételnie a közbeszerzési eljárást. Az
ilyen lehetőség fennállását e tekintetben elegendőnek kell
tekinteni (lásd ebben az értelemben: 2019. szeptember 5‑i
Lombardi ítélet, C‑333/18, EU:C:2019:675, 29. pont).
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Következésképpen az olyan esetben, mint amely
az alapügy tárgyát képezi, amelyben a Randstad
közbeszerzési eljárásból kizárt ajánlattevőként olyan
jogorvoslati
kérelmet
terjesztett
az
elsőfokú
közigazgatási bíróság elé, amely az ezen eljárás
szabálytalanságának
a
bizonyítására
irányuló
jogalapokon alapult, e jogorvoslati kérelmet érdemben
meg kell vizsgálni.
72
Ami a közbeszerzési eljárásból kizárt
ajánlattevőket illeti, a 89/665 irányelv 2a. cikke szerint
ők már nem tekinthetők érintettnek, és ezért abban az
esetben, ha a kizárásuk végleges, nem kell velük közölni
a szerződés odaítéléséről szóló döntést. Ha azonban ezen
ajánlattevők kizárása még nem végleges, közölni kell
velük a szerződés odaítéléséről szóló döntést, amelyhez
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mellékelni kell a lényeges indokok összefoglalását,
valamint az e határozatot követő szerződéskötési tilalmi
időszakról szóló tájékoztatást. E cikk (1) és (2)
bekezdésének együttes olvasatából kitűnik, hogy e
minimumkövetelmények tiszteletben tartása annak
lehetővé tételére irányul, hogy ezen ajánlattevők
hatékony jogorvoslati kérelmet terjeszthessenek elő az
említett határozattal szemben.
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A 89/665 irányelv 2a. cikkének (2) bekezdése
értelmében az ajánlattevő kizárása akkor végleges, ha
arról az ajánlattevőt értesítették, és ha a kizárást egy
„független jogorvoslati szerv jogszerűnek ítélte”, vagy ha
a kizárás ellen jogorvoslatnak többé nincs helye. Ezen
irányelvet, amely a hatékony jogorvoslathoz és a
tisztességes eljáráshoz való jog teljes mértékű
tiszteletben tartásának a biztosítását célozza (lásd ebben
az értelemben: 2016. szeptember 15‑i Star Storage és
társai ítélet, C‑439/14 és C‑488/14, EU:C:2016:688, 45.
pont), a Charta 47. cikkének második bekezdésére
tekintettel kell értelmezni. E körülmények között annak
meghatározásához, hogy valamely ajánlattevő kizárása
véglegessé vált‑e, az e 2a. cikk értelmében vett
„független jogorvoslati szerv” kifejezést úgy kell érteni,
hogy az a Charta 47. cikke értelmében vett, törvény által
megelőzően létrehozott, független és pártatlan bíróságra
vonatkozik.
74
A kizárásról szóló határozat még nem végleges
jellege ezen ajánlattevők esetében tehát meghatározza a
szerződés odaítélésről szóló határozattal szembeni
kereshetőségi jogot, amelyet más irreleváns tényezők,
mint például a kizárt ajánlattevő ajánlatának rangsora
vagy a közbeszerzési eljárás résztvevőinek száma, nem
korlátozhatnak (lásd ebben az értelemben többek között:
2017. május 11‑i Archus és Gama ítélet, C‑131/16,
EU:C:2017:358, 57. és 58. pont; 2019. szeptember 5‑i
Lombardi ítélet, C‑333/18, EU:C:2019:675, 29–32.
pont).
75
A jelen ügyben a Consiglio di Stato
(államtanács) azáltal, hogy úgy határozott, hogy az első
fokon eljáró független jogorvoslati szervnek,
nevezetesen a Tribunale amministrativo regionale della
Valle
d’Aostának
(Valle
d’Aosta
tartomány
közigazgatási bírósága) elfogadhatatlannak kellett volna
nyilvánítania a szerződés odaítéléséről szóló határozatot
vitató jogalapokat azon indok alapján, hogy a Randstadot
kizárták az eljárásból, megsértette az említett, az uniós
jogalkotó által előírt és a Bíróság ítélkezési
gyakorlatában felidézett azon szabályt, amely szerint
kizárólag a 89/665 irányelv 2a. cikkének (2) bekezdése
értelmében vett végleges kizárás járhat azzal a hatással,
hogy az ajánlattevő elveszíti a szerződés odaítéléséről
szóló határozattal szembeni kereshetőségi jogát.
76
E tekintetben az alapügy tényállását illetően
meg kell állapítani, hogy a Bíróság rendelkezésére álló
iratokból az tűnik ki, hogy abban az időpontban, amikor
a Randstad benyújtotta keresetét a Tribunale
amministrativo regionale della Valle d’Aostához (Valle
d’Aosta tartomány közigazgatási bírósága), és abban az
időpontban, amikor e bíróság határozott, a
bírálóbizottságnak a Randstadot az eljárásból kizáró
határozatát még sem az említett bíróság, sem más
független jogorvoslati szerv nem ítélte jogszerűnek.
77
Úgy tűnik tehát, hogy a Tribunale
amministrativo regionale della Valle d’Aosta (Valle
d’Aosta tartomány közigazgatási bírósága) ítéletének a
Consiglio di Stato (államtanács) általi megváltoztatása,
amely elfogadhatatlannak nyilvánította a Randstad
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keresetének azon részét, amellyel az a szerződésnek a
Synergie‑Umana csoport részére történő odaítélését
vitatta, összeegyeztethetetlen a hatékony jogorvoslathoz
való joggal, amelyet a 89/665 irányelv 1. cikkének a 2a.
cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett
(1) és (3) bekezdése biztosít. Következésképpen a
Consiglio di Stato (államtanács) ítélete nem felel meg a
Charta 47. cikke első bekezdésének sem.
78
Az olyan helyzetben azonban, mint amely az
alapügy tárgyát képezi, amelyben – a kérdést előterjesztő
bíróság által elvégzendő vizsgálat sérelme nélkül – a
nemzeti eljárásjog önmagában lehetővé teszi az
érdekeltek számára, hogy független és pártatlan bíróság
előtt jogorvoslati kérelmet terjesszenek elő, és e bíróság
előtt hatékonyan hivatkozzanak az uniós jognak és az e
jogot a belső jogrendbe átültető nemzeti jogi
rendelkezéseknek a megsértésére, de amelyben az
érintett tagállam közigazgatási rendszerének legfelsőbb
szintű és végső fokon eljáró bírósága e jogorvoslati
kérelem elfogadhatatlanságát megalapozatlanul olyan
feltételekhez köti, amelyek a hatásukat tekintve ezen
érdekelteket megfosztják a hatékony jogorvoslathoz való
joguktól, az uniós jog nem követeli meg, hogy e tagállam
a hatékony jogorvoslathoz való jog megsértésének
orvoslása céljából előírja annak lehetőségét, hogy a
legfelsőbb szintű közigazgatási bíróság ilyen,
elfogadhatatlanságot megállapító határozataival szemben
a bírósági rendszer legfelsőbb szintű bírósága előtt
jogorvoslati kérelmet lehessen előterjeszteni, ha e
tagállam nemzeti joga nem ír elő jogorvoslati
lehetőséget.
79
Ilyen helyzetben a 89/665 irányelvnek és a
Charta 47. cikke első bekezdésének a legfelsőbb szintű
közigazgatási bíróság ítélkezési gyakorlatából eredő
megsértését az a kötelezettség orvosolja, hogy az uniós
joggal ellentétes ezen ítélkezési gyakorlatot az érintett
tagállam valamennyi közigazgatási bíróságának –
beleértve magát a legfelsőbb szintű közigazgatási
bíróságot is – figyelmen kívül kell hagynia, illetve e
kötelezettség tiszteletben tartásának az elmulasztása
esetén az a lehetőség, hogy az Európai Bizottság e
tagállammal szemben kötelezettségszegés megállapítása
iránti keresetet indíthat.
80
Ezenfelül azon magánszemélyek, akik számára
a hatékony jogorvoslathoz való joguknak a valamely
végső fokon eljáró bíróság határozata által történő
megsértése sérelmet okozott, megállapíttathatják az
említett tagállam felelősségét, feltéve hogy a jogsértés
kellően súlyos jellegére, valamint az e jogsértés és a
sérelmet elszenvedő személy részéről felmerült kár
közötti közvetlen okozati összefüggésre vonatkozó
feltételek teljesülnek (lásd ebben az értelemben többek
között: 2003. szeptember 30‑i Köbler ítélet, C‑224/01,
EU:C:2003:513, 59. pont; 2018. október 24‑i XC és
társai ítélet, C‑234/17, EU:C:2018:853, 58. pont; 2020.
március 4‑i Telecom Italia ítélet, C‑34/19,
EU:C:2020:148, 67–69. pont).
81
A fenti megfontolások összességére tekintettel
az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy az EUSZ 4.
cikk (3) bekezdését és az EUSZ 19. cikk (1) bekezdését,
valamint a 89/665 irányelv 1. cikkének a Charta 47.
cikkével összefüggésben értelmezett (1) és (3)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem
ellentétes valamely tagállam belső jogának olyan
rendelkezése, amelynek a nemzeti ítélkezési gyakorlat
szerint az a hatása, hogy az olyan jogalanyok, mint a
közbeszerzési eljárásban részt vevő ajánlattevők, az e
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tagállam közigazgatási rendszerének legfelsőbb szintű
bírósága által hozott ítéletnek az uniós joggal való
összeegyeztethetőségét nem vitathatják az említett
tagállam bírósági rendszerének legfelsőbb szintű
bírósága előtti jogorvoslat keretében.
A második kérdésről
82
A kérdést előterjesztő bíróság a második
kérdésével lényegében arra vár választ, hogy az EUSZ 4.
cikk (3) bekezdését és az EUSZ 19. cikk (1) bekezdését,
valamint az EUMSZ 267. cikket a Charta 47. cikkével
összefüggésben úgy kell‑e értelmezni, hogy azokkal
ellentétes az olyan belső jogi rendelkezés, amely a
nemzeti ítélkezési gyakorlat szerint azzal a hatással jár,
hogy a jogalanyok az e tagállam közigazgatási
rendszerének legfelsőbb szintű bírósága által hozott
ítélettel szemben az ugyanezen tagállam bírósági
rendszerének legfelsőbb szintű bírósága elé terjesztett
felülvizsgálati kérelem keretében nem vitathatják, ha az
ezen utóbbi, végső fokon eljáró bíróság indokolás nélkül
tartózkodik attól, hogy előzetes döntéshozatal iránti
kérelmet terjesszen a Bíróság elé, jóllehet az uniós jog
helyes értelmezése tekintetében bizonytalanság áll fenn.
83
Márpedig a Bíróság rendelkezésére álló
iratokból az tűnik ki, hogy a Randstad a felülvizsgálati
kérelmében nem hivatkozik olyan jogalapra, amely azon
alapulna, hogy a Consiglio di Stato (államtanács) az
EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdését megsértve
tartózkodott attól, hogy előzetes döntéshozatal iránti
kérelmet terjesszen a Bíróság elé, amit a Randstad a
Bíróság előtti tárgyaláson ezzel kapcsolatban feltett
kérdésre válaszolva megerősített.
84
Ebből az következik, hogy a kérdést előterjesztő
bíróságnak az előtte folyamatban lévő jogvita keretében
nem kell döntenie arról a kérdésről, hogy a tagállamok az
uniós jogból eredő követelményekre tekintettel
kötelesek‑e előírni a jogrendjükben annak lehetőségét,
hogy a bírósági rendszer legfelsőbb szintű bíróságához
jogorvoslati kérelemmel lehessen fordulni abban az
esetben, ha a közigazgatási rendszer legfelsőbb szintű
bírósága tartózkodott attól, hogy előzetes döntéshozatal
céljából kérdést terjesszen a Bíróság elé, így a második
kérdésre adott válasz a jelen jogvita megoldása
szempontjából irreleváns.
85
A második kérdés, mivel az alapügy tárgyával
nem áll összefüggésben, az állandó ítélkezési gyakorlat
értelmében elfogadhatatlan (lásd ebben az értelemben:
2021. július 15‑i Ministrstvo za obrambo ítélet,
C‑742/19, EU:C:2021:597, 30. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
A harmadik kérdésről
86
Az első kérdésre adott válaszra tekintettel a
harmadik kérdésre nem szükséges válaszolni.
III.
C-243/20. sz. DP és SG kontra Trapeza Peiraios AE
ügyben 2021. december 21-én hozott ítélet
1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5‑i
93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését
úgy kell értelmezni, hogy az kizárja ezen irányelv
hatálya alól az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó

között létrejött szerződésben szereplő olyan feltételt,
amely diszpozitív törvényi vagy rendeleti rendelkezést
tükröz, vagyis amely a felek közötti eltérő
megállapodás
hiányában
automatikusan
alkalmazandó, még akkor is, ha az említett feltételt
egyedileg nem tárgyalták meg.
2) A 93/13 irányelv 1. cikkének (2) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy az ezen 1. cikk (2) bekezdésében
említett feltételek akkor is ki vannak zárva ezen
irányelv hatálya alól, ha az említett rendelkezést nem
ültették át formálisan valamely tagállam jogrendjébe,
és ilyen esetben e tagállam bíróságai nem tekinthetik
úgy, hogy az említett 1. cikk (2) bekezdését közvetetten
átvették a nemzeti jogba ezen irányelv 3. cikke (1)
bekezdésének és 4. cikke (1) bekezdésének átültetése
révén.
3) A 93/13 irányelv 8. cikkét úgy kell értelmezni, hogy
azzal nem ellentétes olyan nemzeti jogi rendelkezések
elfogadása vagy hatályban tartása, amelyek hatására
az ezen irányelvben előírt fogyasztóvédelmi rendszert
az ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett
feltételekre alkalmazzák.
1
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a
fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5‑i
93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.;
magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 288. o.)
1. cikke (2) bekezdésének, 3. cikke (1) bekezdésének, 4.
cikke (1) bekezdésének és 8. cikkének az értelmezésére
vonatkozik.
2
E kérelem előterjesztésére a DP és SG, valamint
a Trapeza Peiraios AE közötti egy euróalapú
kölcsönszerződés azon módosító záradékaiban szereplő
feltételek
állítólagosan
tisztességtelen
jellegére
vonatkozó jogvita keretében került sor, amelyek
értelmében a svájci frank helyébe euró lépett.
Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdések
11
Az alapeljárás felperese két, görögországi
lakóhellyel rendelkező fogyasztó, ahol euróban
szereznek jövedelmet. Az alapeljárás felperesei 2004.
szeptember 3‑án 30 évre szóló, ingatlanvásárlási célú
kölcsönszerződést kötöttek az e tagállamban székhellyel
rendelkező Trapeza Peiraiosszal. E kölcsönszerződést
euróban határozták meg, és arra 360 napos Euribor
kamatlábhoz kötött változó kamatláb vonatkozott.
12
2007. március 26‑án és 2007. június 25‑én a
felek két szerződésmódosítást írtak alá annak érdekében,
hogy
az
eredetileg
euróban
meghatározott
kölcsönszerződést svájci frankra váltsák át. E módosító
záradékok előírják egyrészt, hogy a fennmaradó összeg
visszafizetésére svájci frankban kerül sor, másrészt
pedig, hogy a kamatokat az első három évben rögzített
kamatláb alapján, majd 360 napos bázis alapulvételével,
a svájci frank LIBOR bankközi kamatlába alapján
kiszámított változó kamatlába alapján számítják ki.
13
A Bíróság rendelkezésére álló iratokból kitűnik,
hogy ez utóbbi szerződésmódosítás 4.5. pontja szerint
„[a] hitelfelvevő a hitelt vagy svájci frankban, vagy a
svájci frank bankközi valutapiacon a törlesztőrészlet
megfizetése napján érvényes kamatláb alapján
kiszámított árfolyamának megfelelő euróösszegben
törleszti. Ezen árfolyam meghaladja azt az árfolyamot,
amelyen a bank az adott időpontban svájci frankot ad el,
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és amelyet a bank az adott napon átváltási árfolyamként
közzétesz.”
14
Az említett módosító záradék 8.1. pontjának (3)
bekezdése értelmében „[a] hitelszerződés megszűnése
esetén a bank a jelen megállapodásban említett
jogkövetkezmények mellett arra is jogosult (azonban
nem köteles), hogy a fennmaradt tartozás teljes összegét
euróra váltsa át a svájci franknak az átváltás napján a
Bank által alkalmazott eladási árfolyamán, amely a Bank
által közzétett napi árfolyamtájékoztatóban szerepel, és
hogy a fennmaradt tartozás után késedelmi kamatot
számítson fel, melynek mértéke a bank által a
lakáshitelekre alkalmazott aktuális kamatláb és a
128/1975. sz. törvényben meghatározott haszonkulcs 2,5
százalékponttal növelt összege. Amennyiben magasabb
kamatláb van érvényben, úgy azt a kamatlábat kell
alkalmazni.”
15
2018. szeptember 17‑én az alapeljárás felperesei
keresetet indítottak a Trapeza Peiraios ellen a kérdést
előterjesztő bíróság, a Polymeles Protodikeio Athinon
(athéni helyi bíróság, Görögország) előtt, elsődlegesen
egyrészt
az
említett
módosító
záradékok
megsemmisítése,
másrészt
az
eredeti
állapot
helyreállítása iránt. Kérelmeik alátámasztása érdekében
az alapeljárás felperesei többek között arra hivatkoznak,
hogy a fent említett 4.5. pont és a 8.1. pont (3) bekezdése
(a továbbiakban: vitatott kikötések) tisztességtelenek,
tehát a 2251/1994. sz. törvény 2. cikke értelmében
semmisek. Álláspontjuk szerint a bank arra ösztönözte
őket, hogy módosítsák a kölcsönszerződést, anélkül hogy
tájékoztatta volna őket a felmerülő árfolyamkockázatról,
miközben ők nem rendelkeztek az e kockázat
észleléséhez szükséges ismeretekkel.
16
A kérdést előterjesztő bíróság megállapítja,
hogy a vitatott kikötések lényegében átveszik a polgári
törvénykönyv 291. cikkének tartalmát, amely eltérő
megállapodás hiányában lehetővé teszi a hitelfelvevő
számára,
hogy
Görögországban
a
devizában
nyilvántartott tartozását akár e pénznemben, akár
nemzeti pénznemben teljesítse az említett pénznemnek a
fizetés
helyén
és
időpontjában
hatályos
devizaárfolyamán.
17
Következésképpen e bíróság arra keresi a
választ, hogy vizsgálhatja‑e a vitatott kikötések
tisztességtelen jellegét, miközben a 93/13 irányelv 1.
cikkének (2) bekezdése kizárja az irányelv hatálya alól
„azokat a szerződési feltételeket, amelyek kötelező
érvényű törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket
tükröznek”.
18
Továbbá a kérdést előterjesztő bíróság
hangsúlyozza, hogy a 93/13 irányelv görög nyelvű
változata 1. cikkének (2) bekezdése kivonja a
tisztességtelen jelleg vizsgálata alól a diszpozitív
törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket tükröző
szerződési feltételeket, és ezt a 93/13 irányelvnek a görög
jogba való átültetését biztosító 2251/1994. sz. törvény
nem veszi át kifejezetten.
19
E tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság
rámutat, hogy a görög ítélkezési gyakorlatban eltérések
állnak fenn azon kérdést illetően, hogy a 93/13 irányelv
1. cikkének (2) bekezdésében szereplő kizárást
kifejezetten magában foglaló nemzeti jogi rendelkezés
hiányában a nemzeti jogszabályt mégis úgy lehet‑e
értelmezni, mint amely átülteti e kizárást, így lehetetlen
az olyan szerződési feltétel tisztességtelen jellegének
vizsgálata, amely a polgári törvénykönyv 291. cikkéhez
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hasonló diszpozitív jogszabályi rendelkezés átvételére
szorítkozik.
20
Így az előzetes döntéshozatalra utaló
határozatból kitűnik, hogy 4/2019. sz. ítéletében az
Areios Pagos (semmítőszék, Görögország) teljes ülése
úgy ítélte meg, hogy noha a 93/13 irányelv 1. cikkének
(2) bekezdésében előírt kizárást a görög jogba nem ültette
át különös és kifejezett rendelkezés, az mégis benne
foglaltatik a 2251/1994. sz. törvény 2. cikkének (6)
bekezdésében, az uniós joggal és ezen irányelv céljával
összhangban álló értelmezés alapján. Ezen ítélet
értelmében „amennyiben a vitatott feltétel a nemzeti jog
valamely kötelező vagy diszpozitív rendelkezését
tükrözi, fogalmilag elképzelhetetlen, hogy a szerződő
felek közötti egyensúly megbomoljon vagy a feltétel
tisztességtelen legyen. Ennélfogva az ilyen kikötés eleve
nem tartozik a 2251/1994. sz. törvény hatálya alá.” Az
említett ítélet pontosítja, hogy ez a helyzet áll fenn a
polgári törvénykönyv 291. cikkének tartalmát tükröző
ingatlanvásárlási célú kölcsönszerződés kikötése
esetében.
21
Az előzetes döntéshozatalra utaló határozat
megemlíti, hogy ez az értelmezés ugyanakkor nem
egyhangúlag elfogadott. Az Areios Pagosban
(semmítőszék) kifejtett kisebbségi vélemény szerint nem
állapítható meg, hogy a 93/13 irányelv 1. cikkének (2)
bekezdésében előírt kizárást a 2251/1994. sz. törvény 2.
cikkének (6) bekezdése tartalmazza, mivel a feltételek
tisztességtelen jellegének vizsgálatától való eltéréseket
szigorúan kell értelmezni. Az említett kisebbségi
vélemény azon a tényen alapul, hogy ezen irányelv –
ahogyan azt annak tizenkettedik preambulumbekezdése
és 8. cikke kimondja – csak részleges és minimális
harmonizációt valósít meg, meghagyva a tagállamok
számára annak lehetőségét, hogy magasabb szintű
védelmet nyújtsanak a fogyasztóknak. A görög jogalkotó
e célból szándékosan mellőzte az említett irányelv
átültetésekor az annak 1. cikke (2) bekezdésében előírt
kizárást. A 2251/1994. sz. törvény 2. cikke (6)
bekezdésének ettől eltérő értelmezése ellentétes volna a
görög jogalkotó azon szándékával, hogy magasabb szintű
védelmet biztosítson a fogyasztók számára, és contra
legem értelmezést eredményezne, ami elfogadhatatlan.
22
A kérdést előterjesztő bíróság pontosítja, hogy a
saját tagjai többségükben ez utóbbi véleménnyel értenek
egyet, és úgy vélik, hogy a görög bíróságok
felülvizsgálhatják a 93/13 irányelv 1. cikkének (2)
bekezdésében említett feltételek tisztességtelen jellegét,
mivel a görög jogalkotó elmulasztotta átültetni a belső
jogba az e rendelkezésben foglalt eltérést.
23
E körülmények között a Polymeles Protodikeio
Athinon (athéni helyi bíróság) úgy határozott, hogy az
eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából
kérdéseket terjeszt a Bíróság elé.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
„1)
Úgy kell‑e értelmezni a 93/13/EGK irányelv 8.
cikkét – amely a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy
szigorúbb rendelkezéseket fogadjanak el annak
érdekében, hogy a fogyasztóknak magasabb szintű
védelmet biztosítsanak –, hogy valamely tagállam
mellőzheti a 93/13/EGK irányelv 1. cikke (2)
bekezdésének a saját nemzeti jogába történő átültetését
és engedélyezheti az olyan feltételek bírósági
felülvizsgálatát, amelyek kötelező érvényű vagy
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diszpozitív törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket
tükröznek?
2)
Úgy tekinthető‑e, hogy noha a 93/13/EGK
irányelv 1. cikke (2) bekezdésének első és második
albekezdését a görög jogba kifejezetten nem ültették át,
azt ezen irányelv 3. cikke (1) bekezdésének és 4. cikke
(1) bekezdésének tartalmára tekintettel közvetetten
átvették, mivel e tartalmat átültették a 225[1]/1994. sz.
törvény [2]. cikkének [(6)]. bekezdésébe?
3)
Beletartozik‑e a tisztességtelen feltételek
93/13/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének és 4.
cikke
(1)
bekezdésének
rendelkezései
által
meghatározott fogalmába és hatálya alá az irányelv 1.
cikke (2) bekezdésének első és második albekezdésében
szereplő kivétel?
4)
A 93/13/EGK irányelv rendelkezéseinek
megfelelően az általános szerződési feltételek
tisztességtelen jellege felülvizsgálatának tárgyát
képezheti‑e a hitelintézet fogyasztóval kötött
hitelszerződésének
a
tagállam
diszpozitív
rendelkezésének tartalmát átvevő feltétele, ha e feltételt
a felek egyedileg nem tárgyalták meg?”
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről
Az
előzetes
döntéshozatal
elfogadhatóságáról

iránti

kérelem

24
A Trapeza Peiraios azt állítja, hogy több
elfogadhatatlansági ok érinti mind az előzetes
döntéshozatal iránti kérelem egészét, mind pedig az
egyes előterjesztett kérdéseket. A Trapeza Peiraios
lényegében azzal érvel, hogy először is e kérelem
semmilyen kapcsolatban nem áll az alapeljárás tárgyával,
és tanácsadó vélemény megfogalmazására kéri a
Bíróságot. Másodszor, az Areios Pagos (semmítőszék)
már véget vetett az említett kérelemben szereplő
ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos belső vitának, és a
Bíróság nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy az
alapeljárás felperesei által kizárólag hivatkozott nemzeti
jogi
rendelkezések
értelmezéséről
határozzon.
Harmadszor, a kérdést előterjesztő bíróság által feltett
kérdések némelyike pontatlan, sőt érthetetlen.
25
E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a
Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint kizárólag az
alapügyben eljáró és a meghozandó döntésért felelős
nemzeti bíróság feladata annak értékelése, hogy az ügy
sajátos jellemzőit tekintve az ítélet meghozatalához
szükség van‑e az előzetes döntéshozatalra, és hogy a
Bíróság elé terjesztett kérdések relevánsak‑e, és azok
relevanciáját vélelmezni kell. Ennélfogva, amikor az
előterjesztett kérdés az uniós jog valamely szabályának
értelmezésére vagy érvényességére vonatkozik, a
Bíróság főszabály szerint köteles a kérelmet elbírálni,
kivéve ha a kért értelmezés nyilvánvalóan semmilyen
összefüggésben nincs az alapeljárás tényállásával vagy
tárgyával, ha a probléma hipotetikus jellegű, vagy ha nem
állnak a Bíróság rendelkezésére azok a ténybeli és jogi
elemek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az említett
kérdésre hasznos választ adhasson (2021. szeptember 2‑i
OTP Jelzálogbank és társai ítélet, C‑932/19,
EU:C:2021:673, 26. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
26
Az is egyértelmű, hogy a nemzeti bíróságok és
a Bíróság közötti egyértelmű feladatmegosztáson alapuló
EUMSZ 267. cikkben előírt eljárás keretében kizárólag a
nemzeti bíróság rendelkezik hatáskörrel a nemzeti jogi

rendelkezések értelmezésére és alkalmazására, míg a
Bíróság a nemzeti bíróság által rendelkezésre bocsátott
tények alapján kizárólag az uniós jogi rendelkezés
értelmezéséről és érvényességéről foglalhat állást (lásd
ebben az értelemben: 2021. április 29‑i Bank BPH ítélet,
C‑19/20, EU:C:2021:341, 37. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat; 2021. június 10‑i Ultimo
Portfolio Investment [Luxemburg] ítélet, C‑303/20,
EU:C:2021:479, 25. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat).
27
A jelen ügyben a kérdést előterjesztő bíróság az
uniós jog több rendelkezésének értelmére és hatályára
vonatkozóan fogalmaz meg kérdéseket annak
meghatározása érdekében, hogy elvégezheti‑e a vitatott
kikötések tisztességtelen jellegének vizsgálatát a 93/13
irányelv alapján. Azt kéri ugyanis a Bíróságtól, hogy
értelmezze ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, 3.
cikkének (1) bekezdését, 4. cikkének (1) bekezdését és 8.
cikkét, pontosítva, hogy a 2251/1994. sz. törvény,
amelyre az alapeljárás felperesei konkrétabban
hivatkoznak, az említett irányelvnek a görög jogba való
átültetésére irányul. Ráadásul az említett bíróság kellően
világosan és pontosan kifejtette az alapeljárás ténybeli
körülményeit, valamint azt a jogi hátteret, amelybe az
alapeljárás illeszkedik, amely elemekből kitűnik, hogy az
előterjesztett kérdések kapcsolatban állnak e jogvita
tárgyával, és nem hipotetikus jellegűek.
28
Ebből az következik, hogy az előzetes
döntéshozatal iránti kérelem elfogadható.
Az ügy érdeméről
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett negyedik
kérdésről
29
Elsőként vizsgálandó negyedik kérdésével az
előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ, hogy a
93/13 irányelv 1. cikkének (2) bekezdését úgy kell‑e
értelmezni, hogy az kizárja ezen irányelv hatálya alól az
eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó között létrejött
szerződésben szereplő olyan feltételt, amely diszpozitív
törvényi vagy rendeleti rendelkezést tükröz, vagyis
amely a felek közötti eltérő megállapodás hiányában
automatikusan alkalmazandó, még akkor is, ha az
említett feltételt egyedileg nem tárgyalták meg.
30
Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy
a 93/13 irányelv 1. cikkének (2) bekezdése kizárja az
irányelv hatálya alól azokat a szerződési feltételeket,
amelyek „kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti
rendelkezéseket” tükröznek, amely fordulat az említett
irányelv tizenharmadik preambulumbekezdése fényében
egyaránt magában foglalja azokat a nemzeti jogszabályi
rendelkezéseket, amelyek a szerződő felek között azok
választásától függetlenül alkalmazandók, valamint
azokat, amelyek diszpozitív jellegűek, vagyis amelyek
alapértelmezés szerint, a felek közötti eltérő
megállapodás hiányában alkalmazandók (2021.
szeptember 2‑i OTP Jelzálogbank és társai ítélet,
C‑932/19, EU:C:2021:673, 28. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
31
E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy a 93/13
irányelv görög nyelvű változata az egyetlen, amelyben
ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdése tartalmaz egy
második
albekezdést,
amelynek
szövege
végeredményben
megegyezik
ezen
irányelv
tizenharmadik preambulumbekezdésének szövegével,
amely szerint az e rendelkezésben szereplő „kötelező
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törvényi vagy rendeleti rendelkezések” kifejezés azokat
a szabályokat is lefedi, amelyeket a jogszabály szerint
akkor kell alkalmazni a szerződő felek között, ha ők
másban nem állapodtak meg”.
32
Mindazonáltal a Bíróság állandó ítélkezési
gyakorlata szerint egy uniós jogi rendelkezés valamely
nyelvi változatának megfogalmazása nem szolgálhat e
rendelkezés értelmezésének kizárólagos alapjául, illetve
e tekintetben nem élvezhet elsőbbséget más nyelvi
változatokkal szemben. Az uniós jog rendelkezéseit
ugyanis egységesen kell értelmezni és alkalmazni az
Unió valamennyi nyelvén készült változatok
figyelembevételével. Valamely uniós jogi szöveg egyes
nyelvi változatai közötti eltérés esetén a szóban forgó
rendelkezést azon szabályozás általános rendszerére és
céljára tekintettel kell értelmezni, amelynek az a részét
képezi (2020. július 9‑i Banca Transilvania ítélet,
C‑81/19, EU:C:2020:532, 33. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
33
A 93/13 irányelv általános rendszerét illetően a
Bíróság kimondta, hogy ezen irányelv 1. cikkének (2)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan szerződési
feltétel, amelyet nem tárgyaltak meg egyedileg, azonban
olyan szabályt tükröz, amelyet a nemzeti jog szerint
akkor kell alkalmazni a szerződő felek között, ha ők e
tekintetben másban nem állapodtak meg, nem tartozik
ezen irányelv hatálya alá (2020. július 9‑i Banca
Transilvania ítélet, C‑81/19, EU:C:2020:532, 37. pont).
34
E tekintetben a Bíróság pontosította, hogy az a
tény, hogy a 93/13 irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében
említett valamely rendelkezést tükröző szerződési
feltételt egyedileg nem tárgyalták meg, nincs hatással
annak az ezen irányelv hatálya alól történő kizárására. A
93/13 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően
ugyanis az egyedi megtárgyalás hiánya a feltétel
tisztességtelen jellege vizsgálatának megindítására
vonatkozó feltétel, amely vizsgálatra nem kerülhet sor,
ha a szerződési feltétel nem tartozik ezen irányelv hatálya
alá (2020. július 9‑i Banca Transilvania ítélet, C‑81/19,
EU:C:2020:532, 36. pont).
35
A 93/13 irányelv célját illetően a Bíróság több
alkalommal kimondta, hogy az ezen irányelv rendszere
alkalmazásának kizárását, amely az irányelv 1. cikkének
(2) bekezdéséből következik, az igazolja, hogy főszabály
szerint joggal feltételezhető, hogy a nemzeti jogalkotó
meghatározott szerződések feleit megillető jogok és
kötelezettségek összességére nézve egyensúlyt teremtett,
amely egyensúlyt az uniós jogalkotó kifejezetten meg
kívánta őrizni (2021. június 10‑i Prima banka Slovensko
ítélet, C‑192/20, EU:C:2021:480, 32. pont, valamint az
ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Továbbá a Bíróság
pontosította, hogy az a körülmény, hogy a nemzeti
jogalkotó ilyen egyensúlyt teremtett, nem feltétele az
említett 1. cikk (2) bekezdésében említett kizárás
alkalmazásának, hanem éppen az ilyen kizárást igazolja
(lásd ebben az értelemben: 2020. július 9‑i Banca
Transilvania ítélet, C‑81/19, EU:C:2020:532, 27. pont;
2021. október 14‑i NSV és NM végzés, C‑87/21, nem
tették közzé, EU:C:2021:860, 31. pont).
36
A 33–35. pontban szereplő megfontolásokból az
következik, hogy a nemzeti bíróságok a 93/13 irányelvre
tekintettel nem vizsgálhatják felül az eladó vagy
szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerződésben
szereplő feltétel tisztességtelen jellegét, még akkor sem,
ha azt egyedileg nem tárgyalták meg, amennyiben e
feltétel olyan törvényi vagy rendeleti rendelkezést
tükröz, amely az említett irányelv 1. cikkének (2)
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bekezdése értelmében vett „kötelező érvényű”, amely
fogalom magában foglalja nem csupán azon
rendelkezéseket, amelyek a szerződő felek közötti
választástól függetlenül alkalmazandók, hanem a
diszpozitív rendelkezéseket is, vagyis amelyek a felek
közötti eltérő megállapodás hiányában automatikusan
alkalmazandók a jelen ítélet 30. pontjában hivatkozott
ítélkezési gyakorlatnak megfelelően.
37
Az eljáró nemzeti bíróság feladata annak
vizsgálata, hogy az érintett feltétel a Bíróság által
meghatározott szempontok alapján, vagyis az érintett
kölcsönszerződések jellegének, általános rendszerének
és kikötéseinek, valamint azon jogi és ténybeli háttérnek
a figyelembevételével a 93/13 irányelv 1. cikke (2)
bekezdésének hatálya alá tartozik‑e, figyelembe véve azt
a tényt, hogy a fogyasztók védelmének ezen irányelvben
megfogalmazott célkitűzésére tekintettel az ezen irányelv
1. cikkének (2) bekezdésében előírt kivételt szigorúan
kell értelmezni (lásd ebben az értelemben: 2017.
szeptember 20‑i Andriciuc és társai ítélet, C‑186/16,
EU:C:2017:703, 30. és 31. pont).
38
A jelen ügyben a kérdést előterjesztő bíróság
úgy véli, hogy a vitatott kikötések, amelyeket az érintett
kölcsönszerződés felei látszólag nem tárgyaltak meg,
átveszik a polgári törvénykönyv 291. cikkének tartalmát,
amely cikket e bíróság diszpozitív jogszabályi
rendelkezésnek minősít.
39
Ugyanakkor emlékeztetni kell arra, hogy e
bíróság feladata, hogy a jelen ítélet 37. pontjában jelzett
szempontok alkalmazásával megvizsgálja, hogy az előtte
vitatott összes kikötés ténylegesen a 93/13 irányelv 1.
cikkének (2) bekezdése értelmében vett kötelező érvényű
nemzeti jogi rendelkezéseket tükröz‑e, tudva azt, hogy az
említett kikötések közül azok, amelyek nem tartoznak e
minősítés alá, e címen nem zárhatók ki az említett
irányelv hatálya alól. Az a tény, hogy az ilyen jogszabályi
rendelkezéseket tükröző bizonyos feltételek kívül esnek
a 93/13 irányelv hatályán, nem jelenti azt, hogy az
ugyanezen szerződésben szereplő és jogszabályi
rendelkezések hatálya alá nem tartozó egyéb feltételek
érvényességét a nemzeti bíróság ne értékelhetné ezen
irányelvre tekintettel (2018. szeptember 20‑i OTP Bank
és OTP Faktoring ítélet, C‑51/17, EU:C:2018:750, 66.
pont).
40
A fentiekre tekintettel a negyedik kérdésre azt a
választ kell adni, hogy a 93/13 irányelv 1. cikkének (2)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az kizárja ezen
irányelv hatálya alól az eladó vagy szolgáltató és a
fogyasztó között létrejött szerződésben szereplő olyan
feltételt, amely diszpozitív törvényi vagy rendeleti
rendelkezést tükröz, vagyis amely a felek közötti eltérő
megállapodás hiányában automatikusan alkalmazandó,
még akkor is, ha az említett feltételt egyedileg nem
tárgyalták meg.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második és
harmadik kérdésről
41
Együttesen vizsgálandó második és harmadik
kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra
keres választ, hogy a 93/13 irányelv 1. cikkének (2)
bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy a tagállami
bíróságok kötelesek kizárni az irányelv hatálya alól az
ezen 1. cikk (2) bekezdésében említett feltételeket, még
akkor is, ha az említett rendelkezést nem ültették át
formálisan ezen állam jogrendjébe, és ilyen esetben e
bíróságok tekinthetik‑e úgy, hogy az említett 1. cikk (2)
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bekezdését közvetetten átvették a nemzeti jogba ezen
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének és 4. cikke (1)
bekezdésének átültetése révén.
42
E kérdés azon az előfeltevésen alapul, amely
szerint mivel a 93/13 irányelv 1. cikkének (2) bekezdését
nem vette kifejezetten át az irányelvet átültető görög
jogszabály, az Areios Pagos (semmítőszék) a nemzeti
jognak az irányelvvel összhangban álló értelmezése
alapján úgy ítélte meg, hogy az irányelv hatálya alóli, az
irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében kimondott kizárás
hallgatólagosan szerepel az említett jogszabályban,
mivel e kizárás szerves részét képezi a 2251/1994. sz.
törvény 2. cikke (6) bekezdésének, amely átültette az
említett irányelv 3. cikkének (1) bekezdését és 4.
cikkének (1) bekezdését.
43
Először is, a 93/13 irányelv 1. cikke (2)
bekezdésének a belső jogba való átültetése hiányának
következményeit illetően hangsúlyozni kell, hogy ezen
irányelv rendelkezései arra hivatottak, hogy kizárólag
azon esetekben alkalmazzák őket, amelyek nincsenek
kizárva az irányelv hatálya alól, többek között az említett
1. cikk (2) bekezdése által az abban meghatározott
feltételek mellett (lásd ebben az értelemben: 2020.
március 26‑i Mikrokasa és Revenue Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ítélet, C‑779/18, EU:C:2020:236, 50. pont; 2020. július
9‑i Banca Transilvania ítélet, C‑81/19, EU:C:2020:532,
23. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
44
Továbbá meg kell állapítani, hogy a 93/13
irányelv 1. cikkének (2) bekezdése kizárja az irányelv
hatálya alól az ott említett feltételeket, különösen a
kötelező
érvényű
törvényi
vagy
rendeleti
rendelkezéseket tükröző feltételeket. Következésképpen,
jóllehet ezen 1. cikk (2) bekezdését esetleg nem ültették
át valamely tagállam jogrendjébe, ez nem változtat azon,
hogy az ilyen szerződési feltételek és közvetetten az e
feltételek által tükrözött kötelező erejű nemzeti
rendelkezések megfelelőségének az ezen irányelv
követelményeinek fényében történő vizsgálatát az uniós
jog nem írja elő.
45
Az átültetés ilyen hiánya ugyanis nem
módosíthatja a 93/13 irányelv hatályát, amelynek
főszabály szerint az összes tagállamban azonosnak kell
lennie, az uniós jog által engedélyezett eltérésekre is
figyelemmel. Ez utóbbi tekintetben emlékeztetni kell
arra, hogy a tagállamoknak továbbra is lehetőségük van
arra, hogy az említett irányelv rendelkezéseit nemzeti
jogszabályként olyan helyzetekre alkalmazzák, amelyek
nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá, feltéve hogy ez
összeegyeztethető az irányelv célkitűzéseivel és a
Szerződésekkel (lásd ebben az értelemben: 2020. április
2‑i Condominio di Milano, via Meda ítélet, C‑329/19,
EU:C:2020:263, 32–38. pont).
46
Végül, az alapeljárásnak a jelen ítélet 18–22. és
42. pontjában bemutatott összefüggéseire tekintettel meg
kell vizsgálni, hogy amennyiben a 93/13 irányelv 1.
cikkének (2) bekezdését nem ültették át kifejezetten
valamely tagállam jogrendjébe egy ilyen értelmű
kifejezett és konkrét jogszabályi rendelkezés
elfogadásával, ezen állam bíróságai tekinthetik‑e vagy
akár kötelesek‑e úgy tekinteni, hogy az ezen irányelv 3.
cikkének (1) bekezdését és 4. cikkének (1) bekezdését
átültető nemzeti rendelkezések elfogadása révén az
említett rendelkezést hallgatólagosan átültették.
47
Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy a
93/13 irányelv 1. cikkének (2) bekezdése korlátozza az
ezen irányelv által bevezetett, a tisztességtelen
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feltételekkel szembeni védelmi rendszer hatályát, míg
annak 3. és 4. cikke a tisztességtelen feltételek fogalmára,
illetve az ilyen feltételek tisztességtelen jellegének az
említett irányelv keretében történő értékelése
terjedelmére vonatkozik.
48
Egyébiránt, ahogyan azt a Bíróság már
kimondta, az uniós jog bármely jogforrása csak annyiban
alkalmazandó egy adott helyzetre, amennyiben e helyzet
e jogforrás hatálya alá tartozik (2021. április 14‑i Credit
Europe Ipotecar IFN és Credit Europe Bank végzés,
C‑364/19, EU:C:2021:306, 32. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat; 2021. október 14‑i NSV
és NM végzés, C‑87/21, nem tették közzé,
EU:C:2021:860, 37. pont). Továbbá magának a 93/13
irányelvnek a szerkezetéből világosan kitűnik, hogy
valamely szerződési feltétel tisztességtelen jellegének az
ezen irányelv rendelkezéseire – és különösen annak 3. és
4. cikkére – tekintettel történő esetleges értékelése
megköveteli annak előzetes meghatározását, hogy az
érintett feltétel ezen irányelv hatálya alá tartozik‑e,
különösen az említett irányelv 1. cikkének (2)
bekezdésében kimondott kizárásra tekintettel (lásd ebben
az értelemben: 2021. június 10‑i BNP Paribas Personal
Finance ítélet, C‑609/19, EU:C:2021:469, 23. és 26.
pont; 2021. április 14‑i Credit Europe Ipotecar IFN és
Credit Europe Bank végzés, C‑364/19, EU:C:2021:306,
33. pont; 2021. október 14‑i NSV és NM végzés,
C‑87/21, nem tették közzé, EU:C:2021:860, 38. pont).
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Következésképpen, amikor a 93/13 irányelv 1.
cikkének (2) bekezdését, amelynek célja az irányelv
hatályának meghatározása, formálisan nem ültették át
valamely tagállam jogrendjébe egy kifejezett és különös
jogi rendelkezéssel, e tagállam bíróságai nem tekinthetik
úgy, hogy e rendelkezést közvetetten átvették a nemzeti
jogba ezen irányelv 3. cikke (1) bekezdésének és 4. cikke
(1)
bekezdésének
átültetése
révén,
amely
rendelkezéseknek nem ugyanez a tárgya.
50
A fenti megfontolásokra tekintettel a második és
a harmadik kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 93/13
irányelv 1. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy az ezen 1. cikk (2) bekezdésében említett feltételek
akkor is ki vannak zárva ezen irányelv hatálya alól, ha az
említett rendelkezést nem ültették át formálisan valamely
tagállam jogrendjébe, és ilyen esetben e tagállam
bíróságai nem tekinthetik úgy, hogy az említett 1. cikk
(2) bekezdését közvetetten átvették a nemzeti jogba ezen
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének és 4. cikke (1)
bekezdésének átültetése révén.
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésről
51
Első kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság
lényegében arra keres választ, hogy a 93/13 irányelv 8.
cikkét úgy kell‑e értelmezni, hogy azzal nem ellentétes
olyan nemzeti jogi rendelkezések elfogadása vagy
hatályban tartása, amelyek hatására az ezen irányelvben
előírt fogyasztóvédelmi rendszert az ezen irányelv 1.
cikkének (2) bekezdésében említett feltételekre
alkalmazzák.
52
Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy úgy
tűnik, hogy a kérdést előterjesztő bíróság és az
alapeljárás felperesei egyetértenek abban, hogy a 93/13
irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében előírt kizárásnak
a 2251/1994. sz. törvény által a görög jogba való
átültetésének hiánya hallgatólagosan – az irányelv 8.
cikke alapján – a fogyasztóvédelem szintjének az ezen
irányelv által biztosított szinthez képest történő
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növelésére
irányul.
Mindazonáltal
írásbeli
észrevételeikben a Trapeza Peiraios és a görög kormány
cáfolja, hogy a nemzeti jogalkotónak ilyen szándéka lett
volna.
53
E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy az állandó
ítélkezési gyakorlatnak megfelelően a Bíróság – az uniós
és nemzeti bíróságok hatáskörmegosztásának keretén
belül – azt az előzetes döntéshozatalra utaló határozatban
meghatározott ténybeli és szabályozási hátteret köteles
figyelembe venni, amelybe az előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdések illeszkednek, így az előzetes
döntéshozatal iránti kérelmet nem lehet a nemzeti jog egy
adott tagállam kormánya vagy az alapeljárásban részt
vevő valamely fél által hivatkozott értelmezés fényében
vizsgálni (lásd ebben az értelemben: 2021. április 15‑i
État belge [az átadásra vonatkozó határozatnál későbbi
körülmények] ítélet, C‑194/19, EU:C:2021:270, 26.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
54
Ennek pontosítását követően emlékeztetni kell
arra,
hogy
a
93/13
irányelv
tizenkettedik
preambulumbekezdése szerint ezen irányelv a
tisztességtelen
feltételekre
vonatkozó
nemzeti
jogszabályoknak csak részleges és minimális
harmonizációját végzi el, meghagyva a tagállamok
számára azt a lehetőséget, hogy az EUM‑Szerződés
rendelkezéseinek tiszteletben tartásával saját nemzeti
jogszabályaikban az ebben az irányelvben előírtaknál
szigorúbb rendelkezésekkel biztosítsanak magasabb
szintű védelmet a fogyasztók számára. Ezenkívül az
említett irányelv 8. cikke értelmében a tagállamok az
ezen irányelv által szabályozott területen elfogadhatnak
vagy hatályban tarthatnak e Szerződéssel összhangban
lévő szigorúbb rendelkezéseket annak érdekében, hogy a
fogyasztóknak magasabb szintű védelmet biztosítsanak
(lásd ebben az értelemben: 2020. április 2‑i Condominio
di Milano, via Meda ítélet, C‑329/19, EU:C:2020:263,
33. pont; 2020. szeptember 3‑i Profi Credit Polska ítélet,
C‑84/19, C‑222/19 és C‑252/19, EU:C:2020:631, 84.
pont).
55
A 93/13 irányelv 8. cikkének szövegéből
kitűnik, hogy azt a lehetőséget, amellyel a tagállamok e
rendelkezés értelmében a fogyasztóvédelem szintjének
növelése érdekében rendelkeznek, „az ezen irányelv által
szabályozott területen” kell alkalmazni, amely kiterjed az
eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó között kötött
szerződésekben szereplő tisztességtelen feltételekre.
56
Ami a 93/13 irányelv tizenharmadik
preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 1.
cikkének (2) bekezdését illeti, az kizárja ezen irányelv
hatálya alól a fogyasztókkal kötött szerződések bizonyos
kikötéseit, különösen azokat, amelyek kötelező érvényű
törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket tükröznek.
57
A 93/13 irányelv 1. cikkének (2) bekezdése nem
érinti a tagállamoknak az ezen irányelv tizenkettedik
preambulumbekezdésében és 8. cikkében foglalt azon
lehetőségét, hogy az EUM‑Szerződés tiszteletben tartása
mellett az említett irányelv rendelkezéseinél szigorúbb
nemzeti rendelkezésekkel biztosítsanak magasabb szintű
védelmet a fogyasztók számára.
58
Ezenkívül a 2010. június 3‑i Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid ítéletben (C‑484/08,
EU:C:2010:309, 30–35., 40. és 43. pont), amely a 8.
cikkben biztosított lehetőség és a tisztességtelen
feltételek tartalmi vizsgálatának a 93/13 irányelv 4.
cikkének (2) bekezdésében megállapított mechanizmusa
alóli kivétel közötti kapcsolatra vonatkozik, a Bíróság,
miután megállapította, hogy az e 4. cikk (2)
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bekezdésében említett feltételek a 93/13 irányelv által
szabályozott
területhez
tartoznak,
és
ennek
következtében ezen irányelv 8. cikke alkalmazandó az
említett 4. cikk (2) bekezdésére is, kimondta, hogy nem
ütközik e két rendelkezésbe az olyan nemzeti
szabályozás, amely az ilyen feltételek tisztességtelen
jellegének bírósági felülvizsgálatának lehetővé tételével
az irányelvben előírtnál magasabb szintű védelmet
biztosít a fogyasztók számára.
59
Végezetül a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a
93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében említett
feltételekre nem terjed ki az esetlegesen tisztességtelen
jellegük értékelése, hanem azok az irányelv 8. cikke
értelmében az irányelv által szabályozott területhez
tartoznak (lásd ebben az értelemben: 2014. április 30‑i
Kásler
és
Káslerné
Rábai
ítélet,
C‑26/13,
EU:C:2014:282, 41. pont), és hogy az olyan nemzeti jogi
rendelkezés, amely az említett irányelv 4. cikkének (2)
bekezdésében megállapított kivételnek szigorúbb hatályt
biztosít, hozzájárul ezen irányelv fogyasztóvédelmi
célkitűzéséhez (2020. szeptember 3‑i Profi Credit Polska
ítélet, C‑84/19, C‑222/19 és C‑252/19, EU:C:2020:631,
85. pont).
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Mindazonáltal különbség van a 93/13 irányelv
1. cikkének a szerződési feltételek első kategóriáját az
irányelv tárgyi hatálya alól kizáró (2) bekezdése és ezen
irányelv 4. cikkének (2) bekezdése között, amely nem
határozza meg e hatályt, hanem kizárja a tisztességtelen
jelleg értékeléséből a szerződési feltételeknek az irányelv
hatálya alá tartozó második kategóriáját (lásd ebben az
értelemben: 2010. június 3‑i Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid ítélet, C‑484/08, EU:C:2010:309, 32.
pont).
61
Következésképpen meg kell állapítani, hogy a
93/13 irányelv ezen 1. cikkének (2) bekezdése szerinti
feltételek nem tartoznak az irányelv által szabályozott
területhez, és így az irányelv 8. cikke nem alkalmazandó
az említett 1. cikk (2) bekezdésére.
62
Ennek
megállapítását
követően
fontos
emlékeztetni arra, hogy amint az a jelen ítélet 45.
pontjában szerepel, a tagállamoknak lehetőségük van
arra, hogy az említett irányelv rendelkezéseit olyan
helyzetekre alkalmazzák, amelyek nem tartoznak ezen
irányelv hatálya alá, feltéve hogy ez összeegyeztethető az
irányelv célkitűzéseivel és a Szerződésekkel (lásd ebben
az értelemben: 2020. április 2‑i Condominio di Milano,
via Meda ítélet, C‑329/19, EU:C:2020:263, 37. pont).
63
Következésképpen az első kérdésre azt a választ
kell adni, hogy a 93/13 irányelv 8. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy azzal nem ellentétes olyan nemzeti jogi
rendelkezések elfogadása vagy hatályban tartása,
amelyek hatására az ezen irányelvben előírt
fogyasztóvédelmi rendszert az ezen irányelv 1. cikkének
(2) bekezdésében említett feltételekre alkalmazzák.

FÓRUM
Dr. Bordás Péter
A települési adó kivetésének korlátai a Kúria
joggyakorlatának fényében
Absztrakt
A helyi adókról szóló törvény szerint a települési
önkormányzatok az illetékességi területükön rendelettel
olyan települési adót, települési adókat vezethetnek be,
amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt. A
települési adó bármely adótárgyra megállapítható,
feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott
közteher hatálya, továbbá a települési adónak nem lehet
alanya állam, önkormányzat, szervezet, valamint ‒ e
minőségére tekintettel – vállalkozó. Lényegében e három
jogi korláton kívül a képviselő-testület szabadon
gyakorolhatja a nyílt listás adómegállapítási lehetőséget.
Így különösen fontos súly hárul a Kúria által kimunkált
joggyakorlatra, amely megadja a szabályozhatóság
tartalmát. Jelen írás ezért a szabályozás jogelemző
módszerrel történő vizsgálata mellett a Kúria
Önkormányzati
Tanácsának
települési
adóval
kapcsolatos gyakorlatának vizsgálatára fókuszál.
Abstract
Local taxes represent a significant share of the revenues
of the Hungarian local governments. In the system
developed after the transition to democracy in 1990, local
governments were granted the right to set a tax on a
closed list, which was supplemented in 2015 by a right to
set a tax on an open list. In the case of traditional local
taxes, the tax capacity of local governments differs
greatly, which generates a significant issue in the selfgovernment system. This study focuses on the budget
analysis of the settlement tax because it is important to
examine the issue of what regulatory challenges local
governments have encountered or may encounter when
introducing a new municipal tax. The norm control of
local decrees, and thus of tax regulations, i.e. the
examination of whether the local government decree
collides with other legislation specified in the
Fundamental Law of Hungary, falls within the
competence of the Local Government Council of the
Curia. As the regulation of the municipal tax is rather
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Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jog és
Közmenedzsment Tanszék, főtanácsadó, Kúria. Az írás a
szerző álláspontját tartalmazza és nem értelmezhető az őt
foglalkoztató intézmény állásfoglalásaként.
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Jelen vizsgált téma hosszabb, költségvetési szempontú
elemzése a Jogtudományi Közlöny 2021/10. számában
jelent meg (469–478.).
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GREGÓCZKI Etelka: A helyi adók és a gépjárműadó – a
helyi adók tervezése, beszedése, gazdasági szerepe, In:
Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás –
Közpénzügyek és államháztartástan II. (szerk: Lentner

short-spoken, the decisions of the Curia play a decisive
role in terms of legal practice.
I. Bevezetés
A rendszerváltás után kialakuló helyi adórendszer a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)
alapján a zárt listás helyi adókra épült.1 Így a magyar
helyi adóztatás soha sem volt korlátok nélküli,
törvényben rögzített, hogy milyen típusú és mértékű adó
vethető ki, mekkora az adó mértékének felső határa,
valamint például az is, hogy milyen kedvezmények,
mentességek adhatók.2 E módszert zárt listás helyi
adómegállapítási rendszernek nevezzük,3 mely utal arra,
hogy az önkormányzatok adókivetési autonómiája
leginkább az egyes adók bevezetéséről vagy épp be nem
vezetéséről szóló döntésre terjed ki, mivel központilag
meghatározott adónemek közül van lehetőség választani,
azok adótényállása is részben szabályozott. A
nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb
országban ezt a fajta helyi adókivetési módszert
alkalmazzák, míg a nyílt listás adókivetésre sokkal
kevesebb példát találhatunk, ami persze nagyban függ az
önkormányzati szerepkörök tartalmától is. 4 Az említett
nyílt listás adókivetés alatt ugyanis azt értjük, hogy az
önkormányzat saját hatáskörében szabadon állapíthat
meg adókat, azaz nemcsak annak mértékét, hanem az adó
tárgyát és alanyát is helyi szinten szabályozhatja. Ez nem
zárja ki azt, hogy bizonyos szűkítő feltételeket központi
jogszabály meghatározzon. Ilyen típusú adóként iktatták
be a Htv.-be 2015. január 1. napjától a települési adót,
melynek szabályozása eltér a klasszikus helyi adók
szabályozásától, így atipikus szabályozású helyi adóként
tekinthetünk rá.5
A Htv. 1/A. §-a alapján a települési önkormányzatok az
illetékességi területükön rendelettel olyan települési
adót, települési adókat vezethetnek be, amelyet vagy
amelyeket más törvény nem tilt. A települési
önkormányzat települési adót bármely adótárgyra
megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki
törvényben szabályozott közteher hatálya. Továbbá a
települési adónak nem lehet alanya állam,
önkormányzat, szervezet, valamint e minőségére

Csaba), Nemzeti Közszolgálati Tankönyvkiadó,
Budapest, 2015, 703–730.
3
KECSŐ Gábor: A Kúria kibontakozó gyakorlata a
települési
adóval
kapcsolatban,
Új
Magyar
Közigazgatás, 2016. Különszám, 19–25.
4
KECSŐ Gábor–TOMBOR Csaba: A helyi adók
szabályozása és joggyakorlata Magyarországon külföldi
kitekintéssel – különös figyelemmel az iparűzési adóra és
a helyi vagyonadók arányosságára, DHKFA, Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési
Intézet, Budapest, 2020, 22–35.
5
BORDÁS Péter: A települési adó rendszertani és
gyakorlati kérdései, Pro Publico Bono, 2015/3, 4‒12.

Fórum
tekintettel – vállalkozó.6 Lényegében e három, immáron
az önkormányzatok számára is kikristályosodott jogi
korláton
kívül
a
képviselő-testület
szabadon
gyakorolhatja a nyílt listás adómegállapítási lehetőséget.
Egyéb adóztatási korlátot a Htv. az önkormányzatok
számára a települési adó kapcsán nem állapít meg, sőt azt
kifejezetten rögzíti, hogy a Htv. bármely rendelkezése
ezekre az adókra csak akkor alkalmazandó, ha a Htv.
kifejezetten így rendelkezik.
A települési adó 2015-ös bevezetésének egyik célja az
volt, hogy az átalakult forrásszerkezetben lehetőséget
nyújtson a települések számára olyan források
teremtésére, melyek a helyben keletkező, önként vállalt
feladatok fedezetéül szolgálhatnak, vagy épp a kötelező
feladatok magasabb minőségi szinten történő ellátását
biztosítják. Bár ehhez kapcsolódóan szükséges rögzíteni
azt a költségvetési korlátot is, hogy a települési adóból
származó bevétel csupán fejlesztési célra és a települési
önkormányzat
képviselő-testületének
hatáskörébe
tartozó szociális ellátások finanszírozására használható
fel.7
Jelen tanulmány egyfelől a szabályozás jogelemző
módszerrel történő vizsgálatára, másfelől a Magyar
Államkincstár, a KSH és az ÁSZ által gyűjtött
költségvetési adatok elemzésére, harmadrészt a Kúria
Önkormányzati
Tanácsának
települési
adóval
kapcsolatos gyakorlatának vizsgálatára fókuszál. A
kutatás főbb állítása, hogy a települési adó nem vált a
klasszikus helyi adókhoz képest jelentős bevételi
forrássá, melynek oka többek között a szabályozásban is
kereshető. Így a második állítás szerint, a települési adó
Htv. szerinti tágnak tűnő szabályozási kerete a
gyakorlatban viszonylag szűk mozgásteret biztosít az
önkormányzatok számára.
II. A települési adót bevezető önkormányzatok száma
s az abból befolyó bevételek nagysága
Általánosságban a helyi adókivetés kapcsán elmondható,
hogy a 2020-as adóévben a 3178 települési
önkormányzat közül 3156-nál legalább egy helyi adó
vagy települési adó bevezetésre került, s csupán 22
önkormányzat nem élt ezzel a lehetőséggel.8 Jellemzően
a helyi iparűzési adót vezették be, a gyakorlat szerint ez
a legnépszerűbb az önkormányzatok körében – talán pont
azért, mert nem a helyi lakosságot, hanem a
vállalkozásokat terheli, s egyúttal viszonylag állandó
bevételi forrást jelenthet a települések számára.
Mindenesetre ez azt is jelenti, hogy mára alig maradt
olyan települési önkormányzat, amely ne kényszerült
volna legalább egy helyi vagy települési adó
bevezetésére.
A települési adót bevezető 2014. évi törvény javaslatának
indokolása úgy fogalmazott, hogy a javaslat elfogadása
után az önkormányzatok – állítása szerint egyébként is
széles körű – adóztatási mozgástere tovább bővül azáltal,
hogy jogosultakká válnak arra, hogy a helyi adók mellett
települési adókat is bevezethetnek a település
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Htv.) 1/A. §-a alapján.
7
A Htv. 1/A. § (5) bekezdése értelmében.
8
A helyi önkormányzatok adóztatási gyakorlata (szerk:
Németh Ilona–Halkóné Berkó Katalin), Állami
Számvevőszék, Budapest, 2021, 19‒20.
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illetékességi területén.9 Mind a jogalkotói szándék, mind
a települések várakozásai azt sugallták tehát, hogy az
önkormányzatok egy jelentős lehetőséghez jutnak, mely
valós segítséget nyújt a forráshiány kezeléséhez.
Ez mindenekelőtt azért fontos, mert a helyi adókból
származó bevétel nagysága és eloszlása is nagyban eltér
a települések között, figyelembe véve különösen a
költségvetési finanszírozásban alkalmazott beszámítás és
a kompenzáció alkalmazását. Vizsgáljuk meg, hogy a
helyi adórendszerbe hogyan is illeszkedett be 2015-től a
települési
adó,
melynek
célja
részben
a
forráskülönbségek kiegyenlítése és a helyi bevételi
kapacitások növelése volt. Ehhez az 1. számú táblázat a
bevezetett helyi adók számát, míg a 2. számú ábra az
abból befolyt bevételeket mutatja.
A települési adót bevezető települési önkormányzatok
száma (az adott év január 1. napján)
1. táblázat
Év
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Települések
száma

9

62

100

102

104

108

101
(+22)

Forrás: A MÁK adatai alapján a szerző saját
szerkesztése.
E fenti adatok kapcsán arra a bizonytalansági faktorra
szükséges utalni, hogy nincs pontos adat arra
vonatkozóan, hogy az adott évben hány település élt
ezzel a lehetőséggel, az egyes statisztikák is eltérő
adatokat tartalmaznak. A fenti táblázat a Magyar
Államkincstár (MÁK) felé szolgáltatott statisztikai
jelentés alapján készült, ugyanakkor a Nemzeti
Jogszabálytárban (NJT) közzétett helyi adórendeletek
ettől némiképp eltérő számokat mutatnak. Továbbá azt is
szükséges rögzíteni, hogy jelen kutatás keretében csak a
települések számát vizsgáltuk s nem a települési adók
darabszámát, azaz vannak olyan települések, ahol a
települési adót többféle adótárgyra is megállapította a
helyi rendelet. Mindenesetre a nagyságrendek
szemléltetésére a fenti adatok így is alkalmas lehetnek. A
MÁK adatainak tartalmi elemzéséből az is
megállapítható, hogy tipikusan a községek és részben a
városok éltek ezzel a lehetőséggel. Az ÁSZ egy 2020-as
vizsgálata szerint ez azt jelenti, hogy az összes települési
adóbevétel 52,9%-át a községek, 39,0%-át az egyéb
városok adták, míg a fennmaradó részen két fővárosi
kerület és a megyei jogú városok osztoztak.10

T/1705. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények
és azokkal összefüggő más törvények, valamint a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.
törvény módosításáról, Budapest, 2014. október,
indokolás.
10
NÉMETH–HALKÓNÉ i.m. 15.
9
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Jól látható, hogy az elmúlt öt évben bár folyamatosan
emelkedett a települési adót kivető önkormányzatok
száma, az nagyságrendileg csupán az önkormányzatok
0,03%-át érintette, így az elenyészőnek tekinthető.
Ráadásul 2021-re a növekedés megtorpant, bár az NJT
adatai szerint 22 új önkormányzat élt volna ezzel a
lehetőséggel, de a járványhelyzet okozta új szabályozás
miatt hatályon kívül kellett helyezni az új települési adót
megállapító helyi rendeleteket. Ennek alapja, hogy 2020
végén több, a helyi adókat és a települési adót korlátozó
rendelkezés született 2021. évre vonatkozóan, az
iparűzési adó maximális mértékének felezéséről, illetve
újabb helyi adók és települési adók bevezetésének
befagyasztásáról.11
A települési önkormányzatok elhelyezkedését tekintve is
nagyon érdekes jelenséget látunk. A 2021-es adatok
szerint a legtöbb ilyen adót Baranya megyében
vetették ki (22 település élt vele), míg Bács-Kiskun
megyében az NJT és a MÁK adatai szerint sem volt olyan
település, amely települési adót vetett volna ki. Továbbá
az ország dunántúli megyéiben (Veszprém, Somogy,
Fejér, Győr-Moson-Sopron) sokkal több település élt a
lehetőséggel, mely persze térszerkezeti kérdésekre is
visszavezethető.
Az új nyílt listás adómegállapítás bevezetésekor
kérdésként merült fel, hogy a gyakorlatban pontosan mit
is adóztathatnak a települések. Érdemes így megvizsgálni
azt is, hogy milyen adótárgyakra állapítottak meg
települési adót a képviselő-testületek. A 2021. január 1.
napján hatályban lévő helyi települési adó rendeletek
alapján a települések túlnyomó része termőföldadót
vezetett be (ahol az adó alapja a föld területe vagy az
aranykorona értéke). Ezen kívül olyan érdekesebb
adótárgyakkal is találkozhatunk egy-egy esetben, mint a
mezőgazdasági vontató, lassú jármű, munkagép, a
háztartási szennyvíz tárolására szolgáló műtárgy, halastó,
magas építmény, vízi jármű vagy épp a félkész építmény.
Az adóeljárási szempontokat is vizsgálva az látható, hogy
tipikusan kivetéssel állapítja meg az önkormányzat
jegyzője a települési adót, s jellemzően éves fizetési
időszakról rendelkeznek, s a rendeletek fele valamilyen
mentességet is megállapít.
Települési adóból származó összesített bevételek
(2015 és 2020 között, millió Ft)
1. ábra

Forrás: A 2015–2019. évi adatok vonatkozásában a KSH,
a 2020. év esetében a Pénzügyminisztérium adatai
alapján a szerző saját szerkesztése.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó
11

Fórum
Vizsgáljuk meg a települési adóból befolyt összesített
adatokat! A települési adóbevétel 2020-ban a
költségvetési beszámolók alapján 621 millió Ft volt,
amely a helyi önkormányzatok összes önkormányzati
költségvetési bevételéhez viszonyítva 0,02%-ot jelentett.
Mindenekelőtt megállapítható, hogy a helyi adókhoz
képest nem minősül jelentős bevételi forrásnak, s az
utóbbi három évben folyamatosan csökkent a nagysága
is. 2017-ben érte el a legmagasabb szintet, amikor 1095
millió Ft bevételre tettek szert az érintett
önkormányzatok. Ha ezt rávetítjük a nagyjából 100
településre, akkor lényegében éves szinten 10 millió, míg
2020-ban alig 6 millió Ft-ról beszélhetünk. Ez persze egy
kisebb településen számos hasznos feladatra elkölthető,
de jelentős beruházásra s a pénzügyi autonómia
megerősítéséhez aligha elegendő.
A járványhelyzet a helyi adók szabályozására is hatást
gyakorolt, különösen a 2020. december 2-án hatályba
lépett, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot
érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi
adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm.
rendelet. E szerint a 2021-es adóévben a helyi adók és a
települési adó mértéke nem emelhető meg. Ezen túl az
önkormányzatnak
az
adórendelete
szerinti
adómentességet,
adókedvezményt
továbbra
is
biztosítania kell, és a települési önkormányzat 2021. évre
új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni
(ez később a 2022-es adóévre is kiterjesztésre került). Ez
pedig a bevételek stagnálását, csökkenését hozza minden
bizonnyal magával, megpecsételve ezzel a települési adó
sorsát is. Már csak azért is, mert pontosan a járvány
okozta bevételkiesések miatt, 2021-től 22 település
tervezett újonnan települési adót bevezetni az NJT adatai
alapján, amit a fenti rendelkezés elfogadása után hatályon
kívül kellett helyezni.
III. A települési adó bevezetésének korlátai a Kúria
normakontroll eljárása alapján
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.) 45. §-a alapján
a Kúrián az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) és d)
pontjában, valamint a 32. cikk (4) és (5) bekezdésében
foglalt ügyek elbírálására Önkormányzati Tanács
működik, mely öt bíró tagból áll. A tanács feladata az
önkormányzati rendelet ‒ magasabb szintű jogszabályba
ütközés szempontjából történő ‒ felülvizsgálatára
irányuló nemperes eljárás, valamint a helyi
önkormányzat
törvényen
alapuló
jogalkotási
kötelezettségének elmulasztása miatti nemperes
eljárás lefolytatása. A vizsgálat alá vont helyi rendeletek
között jelentős arányban vannak olyanok, amelyek a
klasszikus helyi adókkal (építményadó, telekadó,
iparűzési adó, idegenforgalmi adó és a magánszemély
kommunális adója) kapcsolatosak. A klasszikus helyi
adók esetében a Htv. számos korlátot állít, melyek a
települési adóra nem vonatkoznak, így érdemes
áttekinteni, hogy a Kúria helyi adókkal kapcsolatos
gyakorlata mennyiben volt hatással az újonnan
megjelenő települési adóra.

intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet
alapján.

Fórum
A kezdeményezések típusa szerinti megoszlás
az összes normakontroll-kezdeményezésen belül
(2014–2020)
2. ábra

Forrás: A szerző saját szerkesztése a Kúria elnökének
2020. évi országgyűlési beszámolója alapján.12
A 2. ábra a normakontroll eljárást a kezdeményezők
szerinti megosztásban mutatja 2014 és 2020 között
valamennyi tárgykör vonatkozásában. Általánosságban
megállapítható, hogy a bírói kezdeményezések aránya
növekedett az évek alatt, s mellette a kormányhivatalok
által kezdeményezett eljárások voltak túlsúlyban. 2015ben és 2016-ban kiemelkedést mutatnak az ombudsmani
és a magánszemélyek által kezdeményezett eljárások,
melyek a települési adó bevezetésével is összefüggnek.
A későbbiekben ezeket is megvilágítom.
Így tehát a települési adó alapvető szabályozásának és
költségvetési jelentőségének áttekintése után vizsgáljuk
meg, hogy az önkormányzatok milyen szabályozási
kihívásokba ütköztek, illetve ütközhetnek, amikor új
települési adót vezetnek be! Mivel a települési adó
szabályozása a fentebb említettek szerint elég szűkszavú,
a joggyakorlat szempontjából a Kúria döntéseinek
meghatározó szerepe van, s egyúttal választ kaphatunk
arra is, hogy miért nem válhatott rendszerszintűvé a
települési adó bevezetése.
Mind a helyi jogalkotónak, mind a Kúriának a Htv. 1/A.
§-a által meghatározott viszonylag tág mozgásteret
biztosító szabályozásából kell kiindulni a helyi rendelet
megalkotása, illetve vizsgálata során. E szabály szerint az
önkormányzatok az illetékességi területükön rendelettel
olyan települési adót, települési adókat vezethetnek be,
amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt; továbbá
adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra
nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya;
végezetül a települési adónak nem lehet alanya állam,
önkormányzat, szervezet, valamint – e minőségére
tekintettel – vállalkozó.13 E szabályozási keretek
értelmezésére vonatkozóan az Önkormányzati Tanács
több elvi jelentőségű megállapítást tett az elmúlt
években, ezzel alakítva az önkormányzatok gyakorlatát.
2015 és 2021 között összesen 22 települési adóval
kapcsolatos döntése született, melyek közül nyolc
érdeminek tekinthető határozat emelhető ki, amelyek
jelen tanulmány keretei között elemzésre kerülnek. A
következőkben a települési adóval kapcsolatos

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria
2020. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az
önkormányzati normakontroll körében. www.kuriabirosag.hu/sites/default/files/elnok_beszam/a_kuria_eln
12
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gyakorlatot foglaljuk össze az egyes esetek tényállásának
részletes ismertetésétől eltekintve.
III.1. A nyílt listás települési adó tapasztalatai az első
két év alapján
Egy új adó bevezetése mindig kockázattal jár, s a
jogalkotó – kellő hatásvizsgálat mellett – sem képes
mindig megjósolni, hogy az hogyan tud az adórendszerbe
beilleszkedni, s az elérni kívánt célt (költségvetési
források gyarapítása) képes lesz-e megvalósítani. Nem
volt ez másképp a nyílt listás települési adó esetében sem,
az első néhány év meghatározta az adó helyét és sorsát.
A Kúria a települési adóval legelőször 2015-ben a
Köf.5035/2015. számú határozatában az alapvető jogok
biztosának indítványa alapján foglalt állást, melynek
tárgya Balmazújváros termőföldre megállapított
települési adó rendelete volt. A döntés jelentős abból a
szempontból, hogy értelmezte a termőföld adóztatásának
egyes korlátait, ugyanis mint fentebb már láthattuk, a
települések alapvetően a termőföldet választották a
települési adó adótárgyává.
A Kúria első eseti döntésében modellváltásként
nevesítette a települési adó bevezetését a helyi adók
rendszerében, s úgy fogalmazott, hogy a jogalkotó által
bevezetett szabályozási megoldás a helyi adóztatás
szabadságát szolgálja. Rögzítette, hogy a Htv.-ben
nincsenek olyan anyagi jogi garanciák, amelyek a
potenciális
adózók
számára
a
települési
adókötelezettséggel összefüggésben biztosítanák az
Alaptörvény XXX. cikke szerinti, de annál az adózóra
nézve nem súlyosabb, illetve nem hátrányosabb
kötelezettség teljesítését.
Az érintett önkormányzati rendelettel kapcsolatos
probléma abból fakadt, hogy nem tett különbséget az
adóalanyok között a törvényi tartalomnak megfelelően.
A Kúria ezzel kapcsolatban rögzítette, hogy amennyiben
a
tulajdonos
egyben
egyéni
vállalkozóként,
mezőgazdasági őstermelőként avagy jogi személy
tagjaként vállalkozási tevékenységet folytat a
tulajdonában álló termőföldjén, úgy e tevékenysége
kizárja, hogy alanya legyen a települési adónak.
Emellett a döntés a közteher fogalmának értelmezéséhez
járult hozzá a kárenyhítési hozzájárulás és a mezőőri
járulék jellemzőinek áttekintésével. A Kúria érvelése
szerint a közteher fogalmához hozzátartozik a közös
szükségletek fedezetének igénye, az, hogy a közteher
kötelezettje természetes személy, jogi személy és más
jogalany lehet, valamint a fizetési kötelezettség
jogszabályon alapuló kiszámíthatósága. Abban az
esetben eleme a „közteher” fogalmának az
„ellentételezés”, ha az az állami vagy önkormányzati
közhatalom birtokában nyújtott szolgáltatásnak,
eljárásnak minősíthető. Az ilyen jellegű fizetési
kötelezettségek beszedéséhez alapvető érdek fűződik,
ezért azok mellé állami kényszer társul, azok adók
módjára behajthatók. A döntés értelmében esetről esetre
történő, tartalmi vizsgálatot igényel annak megállapítása,
hogy a fizetési kötelezettség köztehernek minősíthető-e.
Ekként a konkrét esetben a termőföldekhez kapcsolódó
fizetési kötelezettségek kapcsán arra a következtetésre

okenek_orszaggyulesi_beszamoloja_a_kuria_2020._evi
_tevekenysegerol.pdf (2022. január 26-i letöltés).
13
A Htv. 1/A. §-a alapján.
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jutott a Kúria, hogy a kárenyhítési hozzájárulás nem
tekinthető köztehernek. Ezzel szemben a mezőőri járulék
kapcsán úgy határozott, hogy az a befizetés, amelyet az
állam vagy helyi közhatalom által biztosított
közszolgáltatásért jogszabály alapján, lényegében az
adott közszolgáltatás rendelkezésre állásáért kell
megfizetni, köztehernek minősül.14 Megjegyzendő
ugyanakkor, hogy az önkormányzatok szintjén pontosan
az is okozza a települési adó kivetésétől való félelmet,
hogy sok esetben hiányzik az a szakmai felkészültség,
mely lehetővé tenné olyan kérdések eldöntését, hogy
egyes fizetési kötelezettségek köztehernek minősülnek-e
vagy sem. Talán segítség lenne az önkormányzatok
számára, ha a jogalkotó egyértelműen meghatározná
azoknak a fizetési kötelezettségeknek a körét, melyek a
települési adó vonatkozásában a többszörös adóztatás
korlátját megszabják.
2015-ben további öt esetben hozott nem érdemi döntést a
Kúria. Ezek alapja közös volt abból a szempontból, hogy
magánszemélyek
fordultak
az
Önkormányzati
Tanácshoz sérelmezve a települési adót megállapító
önkormányzati rendeletet. A Kúria a Bszi. 48. §-ának
rendelkezése alapján arra a következtetésre jutott, hogy a
helyi rendeletekkel kapcsolatos absztrakt normakontroll
eljárást a kormányhivatalokon, az alapvető jogok
biztosán és a peres ügyben ítélkező bírákon kívül
magánszemélyek,
jogi
személyek
nem
kezdeményezhetnek. Így mind az öt végzésben elvi éllel
mondta ki, hogy nincs helye absztrakt normakontroll
eljárás lefolytatásának, ezért az eljárást meg kell
szüntetni, ha azt nem a jogszabály által erre feljogosított
személy, illetve szerv kezdeményezte.15
Négy érdemi döntés emelhető ki az Önkormányzati
Tanács 2016. évi gyakorlatából.
A Kúria a Köf.5028/2016/4. számú döntésében Telki
község azon települési adórendeletét vizsgálta, amely
szerint adóköteles volt a település közigazgatási
területéhez tartozó mezőgazdasági művelés alatt álló
belterületen fekvő, földterületen ültetett mezőgazdasági
haszonnövény, illetve ültetvény.16 A helyi rendelet az
ültetvény mérőszámául a terület nagyságát határozta
meg. A Kúria álláspontja szerint ez a szabály és a Htv.
19. § b) pontjában a telekadóval kapcsolatban
megállapított mentességi rendelkezés nagyfokú
hasonlóságot mutat annak ellenére, hogy a vizsgált
rendelet alapján az adókötelezettség a mezőgazdasági
haszonnövényre, illetve ültetvényre vonatkozik. Úgy
vélte az Önkormányzati Tanács, hogy a földterületen
ültetett
növényzet
négyzetméterben
történő
megállapítása az adott terület többirányú, hosszanti
mértékegysége, nem pedig a mennyiség – tömeg,
darabszám, stb. – meghatározására alkalmas mutató. Így
az
adó
mértékének
ilyen
meghatározása
értelmezhetetlenné teszi az adótényállást, mert a
tényállási elemek nem egymásra épülnek, nincsenek
egymással összhangban. A határozat szerint a helyi

önkormányzatok a Htv.-ben szereplő különböző típusú
helyi adókat nem szabályozhatják újra települési adó
néven. Jelen esetben a telekadó tárgya került települési
adókötelezettség alá, mivel a települési adó formájában a
növényzet földterületnagysága szerinti adóztatása
valójában a telekadó alapja szerinti adóztatást jelentette.
A másik Köf.5069/2015/4. számú döntés Vésztő város
települési adó rendeletének vizsgálata során született,
melynek tárgya szintén a termőföldhöz kapcsolódott. A
balmazújvárosi esettel szemben itt mezőőri járulék
fizetési kötelezettség nem állt fenn. Az indítványozó azt
sérelmezte, hogy a személyi jövedelemadóról szóló
törvény alapján17 az 5 évnél rövidebb időre haszonbérbe
adott termőföld után a haszonbérbeadónak adófizetési
kötelezettsége keletkezik, ezért ebben az esetben
települési adó nem vethető ki. Ezzel kapcsolatban a Kúria
arra mutatott rá, hogy amennyiben a települési adó tárgya
termőföld, úgy a föld haszonbérbeadásából származó
jövedelem után keletkezett személyi jövedelemadó
fizetési kötelezettség nem zárja ki, hogy az
önkormányzat települési adót vessen ki. Ezt arra
alapozta, hogy a települési adó ebben a formájában
vagyonadó, míg az Szja tv. általi fizetési kötelezettség
egy jövedelem típusú adó, mely nem zárja ki az előbbit.
A Köf.5068/2015/4. számú ügyben Mikepércs Község
Önkormányzatának települési adó rendelete képezte a
normakontroll tárgyát.18 Az indítvánnyal érintett
települési adórendelet a települési adó alanyaként a
termőföld tulajdonosát jelölte meg anélkül, hogy
mentesítette volna az adófizetési kötelezettség alól azt a
tulajdonost, aki egyben egyéni vállalkozóként
mezőgazdasági őstermelőként avagy jogi személy
tagjaként vállalkozási tevékenységet folytat a
tulajdonában álló termőföldön, továbbá az állami
tulajdonban álló termőföldek esetében a települési adó
alanyának a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett
földhasználót jelölte meg. A Kúria döntése kiemelte,
hogy a települési adóval összefüggésben nem vehetők
figyelembe a Htv. 1/A. § (2) bekezdésében megjelölteken
kívüli rendelkezései. Így nem lehet jelentőséget
tulajdonítani a települési adókkal kapcsolatban a Htv.
garanciális anyagi szabályainak és annak sem, hogy a
Htv. milyen rendelkezéseket tartalmaz a termőfölddel
összefüggésben. Amennyiben a tulajdonos egyben
egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként
avagy jogi személy tagjaként vállalkozási tevékenységet
folytat a tulajdonában álló termőföldjén, úgy e
tevékenysége kizárja, hogy alanya legyen a települési
adónak. Állami tulajdonú föld bejegyzett földhasználója
vállalkozási tevékenysége okán pedig nem lehet a
települési adó alanya.19
Monostorpályi Község Önkormányzatának települési
adó rendelete kapcsán20 a Köf.5025/2016/4. számú
ügyben rögzítette a Kúria, hogy túllépi a törvényi
kereteket az a települési adó rendelet, amelynek alanya
általánosságban a természetes személy, továbbá minden

Köf.5035/2015. számú határozat.
Köf.5031/2015/2., Köf.5029/2015/2.,
Köf.5030/2015/2., Köf.5032/2015/2., Köf.5051/2015/2.
számú döntések.
16
Telki község Önkormányzat Képviselő-testületének a
települési adóról szóló 6/2016. (V.17.) önkormányzati
rendelete.

17

14
15

1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének
9.4.1. alpontja.
18
Mikepércs Község Önkormányzata Képviselőtestületének a települési adóról szóló 15/2014. (XII. 28.)
önkormányzati rendelete.
19
Köf.5068/2015/4. [19]–[20] pontok.
20
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselőtestületének a települési adóról szóló 24/2016. (XII.1.)
önkormányzati rendelete, 7. § (3) bekezdés.
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olyan személy, aki nem felel meg a Htv. 52. § 26.
pontjában foglaltaknak.
A fentieken túl hat nem érdemi döntés született 2016ban. Ezek közül három az eljárás megszüntetéséről
rendelkezett az indítványban foglalt felülvizsgálat
tárgyát képező önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése okán.21 Még további három esetben nem a
jogszabály által erre feljogosított személy, illetve szerv
kezdeményezte az eljárást.22
III.2. Kreatívabb települési adó szabályozások
Az első két év tapasztalata lényegében meghatározta a
települési adó helyét. Így 2017-et követően kevesebb
számban került ilyen típusú ügy az Önkormányzati
Tanács elé, ugyanakkor egy új jellegű tartalmi kérdés
merült fel, mely jól mutatja az önkormányzatok
útkeresését, vagyis azt, hogy mire használható a
települési adó adta jogalkotási felhatalmazás. Néhány
önkormányzat kreatív módon, az adóztatáshoz képest
más célokra is használni kívánta e lehetőséget.
Az
egyik
esetben
Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzatának
települési
adó
rendeletét
semmisítette meg a Kúria.23 Az érintett szabályozás
szerint a települési adó fizetési kötelezettség csak egy
vagyonnal és vagyoni joggal nem rendelkező, azt
hozzátartozói kapcsolat révén sem élvező, de a
településen lakó, társadalmi csoportot terhelte
(jellemzően a településen élő vendégmunkásokat) a
településen eltöltött napok száma után. A Kúria ezen ‒
lényegében közrendészeti célú ‒ rendelet kapcsán
megállapította, hogy figyelembe véve az adófizetés alóli
mentesülés eseteit, illetve az erre vonatkozó igazolások
meghatározásának rendszerét, az adóalanyi kör
meghatározása rendkívül célzott volt. Ezzel pedig az
egyenlő
bánásmódról
és
az
esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Etv.) által tiltott, önkényes különbségtételt
valósít meg az önkormányzat, ha az adójogi szabályozás
a jogalanyok között teherviselő képességük ellenében – a
vizsgált szabályozásban azzal épp fordítottan – határozza
meg kötelezettségeik mértékét, igazolható legitim cél
nélkül.
Másodsorban kiemelhető a Köf.5027/2017/4. számú
határozat, melyben Veresegyház Város Önkormányzat
infrastruktúrafejlesztési települési adóról szóló rendeletét
semmisítette meg a Kúria. A szabályozás értelmében az
újonnan létrehozott lakások után egyszeri félmillió forint
összegű települési adót kellett megfizetni.24 A Kúria
felidézte, hogy a lakások adóztatására a Htv. az
építményadót rendelte biztosítani, így olyan adótárgy,
amely a Htv.-ben meghatározott bármely helyi adó
hatálya alá tartozik, települési adózás alá nem vonható. S
bár a helyi jogalkotó figyelt arra, hogy az új építésű
lakásokat ne terhelje építményadó és magánszemély
kommunális adója, a Kúria leszögezte, hogy az
adómentesség biztosítása nem használható fel arra, hogy
az önkormányzat valamely adótárgyat kivonja a Htv.
Köf.5.070/2015/4., Köf.5.066/2015/4,
Köf.5067/2015/4.
22
Köf.5062/2015/2., Köf.5061/2015/2.,
Köf.5063/2015/2.
23
Köf.5028/2017/4.
21
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hatálya alól, majd települési adó néven vonja azt adózás
alá, és tetszőleges mértékű adófizetési kötelezettséget
állapítson
meg.
Kiemelhető
tehát,
hogy
a
részletszabályok vonatkozásában biztosított nagyfokú
szabadság nem eredményezheti a generális korlátok
kiterjesztő értelmezését.
2017 után nemcsak a települési adóból befolyó bevételek
csökkentek – mint láthattuk –, hanem az új települési
adók bevezetése és az Önkormányzati Tanács által
vizsgált rendeletek száma is. Ez részben annak is az
eredménye, hogy a szabályozás és a joggyakorlat
kiforrottá vált, ugyanakkor úgy is értelmezhető, hogy
nem vált kifejezetten népszerűvé a települési adó
kivetése az önkormányzatok körében.
2018-ban már mindössze egy érdemi döntést hozott a
Kúria települési adó témakörében. A Köf.5037/2017.
számú ügy alapja az volt, hogy Balatonfüred képviselőtestülete termőföldadót állapított meg, mellyel az
elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait akarták más
magatartásra bírni.25 A szabályozás sajátossága az volt,
hogy települési adó fizetési kötelezettség csupán a
városon belül meghatározott utcák által határolt területen
fekvő külterületrészre terjedt ki. Továbbá az adó alól
csak akkor volt mentes a termőföld, ha az adóévben
annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés
alatt állt, valamint amennyiben tulajdonosának tulajdoni
illetősége az egész ingatlanra vetítve nem érte el az 1000
négyzetmétert. A tényleges mezőgazdasági művelés
fogalma körében pedig olyan módosításokat vezetett be
a rendelet a már egyébként is lehatárolt területrészen
belül, hogy szinte névre szólóan körülírta a kötelezettek
körét.
A Kúria ebben az esetben is arra mutatott rá, hogy egy jól
körülhatárolható alanyi körre irányult a szabályozás,
mely a közteherviseléssel csak úgy hozható
összefüggésbe, ha a szűkítés célja legitim. Az
Önkormányzati Tanács úgy ítélte meg, hogy az elérni
kívánt településrendészeti cél adóztatás útján történő
megvalósítása nem egyeztethető össze az adó mint
általános fizetési kötelezettség természetével, mivel az
nem szankció típusú fizetési kötelezettség. A rendészeti
célok megvalósítására egy felelősségalapú bírság
szolgálhat. Ezek alapján arra a következtetésre jutott,
hogy sérül az Alaptörvény XXX. cikke, ha
közteherviselés címén valójában szankció alkalmazására
kerül sor anélkül, hogy a megállapítás tekintetében fair
eljárásra kerülne sor, illetve jogorvoslatra lenne
lehetőség. Mindez az említett szempontok alapján
diszkriminatív helyzetet is eredményezhet.
Ezt követően 2019-ben nem került normakontroll
vizsgálat alá települési adórendelet. Majd 2020-ban is
csupán egy, Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának települési adóról szóló rendelete, de
ebben az ügyben sem született érdemi döntés, mivel a
bíróság azt állapította meg, hogy a helyi norma más
jogszabály
közbejötte
nélküli,
közvetlenül
Alaptörvénybe ütközését állító indítványt az
Önkormányzati Tanácsnak nincs hatásköre vizsgálni.26
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestületének a városi infrastruktúrafejlesztési települési
adóról szóló 1/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelete.
25
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselőtestületének a települési adókról szóló 30/2014. (XI. 28.)
számú önkormányzati rendelete.
26
Köf.5.029/2020/6. végzés.
24
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2021 elején ugyan több települési adóval kapcsolatos
rendeletet is vizsgált a Kúria, ám csupán abból a
szempontból, hogy azok megfelelnek-e a koronavírusjárvány kapcsán született és a már említett 535/2020.
Korm. rendelet szabályainak, miszerint az adó mértéke
nem emelkedhetett az előző évhez képest.27 Így az
utóbbiak lényeges megállapításokat nem tartalmaztak a
bevezetésre vonatkozóan, azok elemzésére nem került
sor.
IV. Összegző gondolatok
Az elmúlt néhány év tapasztalata alapján megállapítható,
hogy a települési adó sem a kivető önkormányzatok
számában, sem az abból származó bevételek
volumenében nem hozott jelentős változást az
önkormányzati adórendszerben s nem lett a forráskiegészítés és a forráskiegyenlítés eszköze. Bár a Htv.
viszonylag széles mozgásteret biztosít a bevezetéséhez,
ugyanakkor a települési adó szűkszavú szabályozása
kreativitást is igényel a testület részéről, hogy mit
adóztassanak, miközben a vállalkozások adó alóli
mentesítése miatt az önkormányzatok mozgástere szűk.
Másrészt sok esetben hiányzik a helyi adóerőképesség,
az adóztatható adótárgyak köre. Harmadrészt az
Önkormányzati Tanács gyakorlata is rámutatott, hogy az
egyébként is szűk keretek között számos további
szempontra szükséges figyelemmel lenni a szabályozás
során, többek között az alanyi kör meghatározása és a
kettős adóztatás elkerülése körében, mely bizonytalanság
szintén nem erősíti a bevezetési kedvet. Ahogyan a
központi szinten már szabályozott közterhek széles köre
is tovább szűkíti a nyílt listás adómegállapítás
lehetőségét. Így lényegében a már említett termőföld
adóztatása vált a „legsikeresebbnek” mondható
megoldásnak az ismertetett korlátok között. A
koronavírus-járvány miatt 2020-ban és 2021-ben hozott
intézkedések pedig végképp megszakították a települési
adó lehetőségének esetleges kiaknázását.
Úgy gondolom, hogy az elkövetkező időszakban
továbbra sem várható a települési adó tömeges
bevezetése, hiszen az ismertetett bizonytalansági
faktorok s korlátozó szabályok között jelentős forrást
nem jelenthet az önkormányzatok számára.
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Dr. Kártyás Gábor
Három kúriai döntés az atipikus foglalkoztatás
hatósági ellenőrzésével kapcsolatban
Absztrakt
A tanulmány a Kúria három olyan döntését elemzi,
amelyek a munkaügyi hatóság valamely atipikus
foglalkoztatási
formát
érintő
határozatának
felülvizsgálata során születtek. Az első esetben az
egyszerűsített foglalkoztatás létesítési szabályait érintette
a jogvita. A második esetben a Kúriának azt kellett
értelmeznie, miként kapcsolható össze az egyszerűsített
foglalkoztatás a munkaerő-kölcsönzéssel. Végül, a
harmadik eset gyújtópontjában a szociális szövetkezeti
tagi munkavégzés jogi természetének vizsgálata áll. A
munkaügyi hatóság által feltárt jogsértések kapcsán a
Kúria fontos elvi megállapításokat tett az atipikus
foglalkoztatás jogi kereteit illetően.
Abstract
The study analyses three decisions where the Curia
reviewed the decisions of the labour authority concerning
an atypical form of employment. In the first case, the
rules of establishing a simplified employment
relationship were at stake. In the second case, the Curia
had to interpret how simplified employment could be
combined with temporary agency work. Finally, the focal
point of the third case is the legal nature of the work
performed by the members of a social cooperative. The
violations explored by the labour authority drove the
Curia to some important statements regarding the legal
framework of atypical employment.
I. Bevezetés
Tanulmányomban a Kúria ítélkezési gyakorlatából
három olyan esetet elemzek, amelyekben a per tárgya
valamely atipikus munkaviszonyt érintően hozott
munkaügyi hatósági határozat felülvizsgálata volt. Az
egyes esetek részletes vizsgálata előtt röviden
bemutatom, mi a munkaügyi hatósági ellenőrzés
gyakorlati és jogfejlesztő jelentősége az atipikus
foglalkoztatás kapcsán.
Az első vizsgált esetben az egyszerűsített foglalkoztatás
létesítési szabályait érintette a jogvita. A második esetben
a Kúriának azt kellett értelmeznie, miként kapcsolható
össze az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaerő

A szerző PhD habil. egyetemi docens, Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar,
Munkajogi Tanszék. Az írás a szerző álláspontját
tartalmazza, az nem értelmezhető az őt foglalkoztató
intézmény állásfoglalásaként.
1
A Nemzetközi Munkaügyi szervezet 81. sz.
Egyezménye az iparban és a kereskedelemben történő
munkaügyi ellenőrzésről (Magyarországon kihirdette a
2000. évi LI. törvény), illetve az 1995. évi Jegyzőkönyv
munkaügyi ellenőrzésről szóló 1947. évi Egyezményhez.
2
DUDÁS Katalin: A foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra
vonatkozó új szabályokról, Munkajog, 2021/2, 60.
3
BANKÓ Zoltán: Az atipikus munkajogviszonyok, Dialóg
Campus–PTE ÁJK, Budapest–Pécs, 2010, 58.
4
KOUKIADAKI, Aristea–KATSAROUMPAS, Ioannis:
Temporary Contracts, Precarious Employment,

kölcsönzéssel. Végül, a harmadik eset gyújtópontjában
egy munkaviszonyon kívüli atipikus foglalkoztatási
forma, a szociális szövetkezeti tagi munkavégzés jogi
természetének vizsgálata állt. Az anyagi jogi probléma
hátterének felvázolása után részletesen bemutatom az
elemzett eseteket, külön kiemelve azok elvi jelentőségét.
II. A hatósági ellenőrzés jelentősége az atipikus
foglalkoztatásban
A foglalkoztatás hatósági ellenőrzésének fontos szerepe
van a munkajogi szabályok érvényre juttatásában. Noha
a munkaviszony magánfelek között létrejövő magánjogi
jogviszony, a felek közötti alá-fölérendeltségi kapcsolat
miatt külön garanciák szükségesek ahhoz, hogy a
gyengébb fél, a munkavállaló érvényesíteni tudja jogait.
Ennek egyik eszköze, hogy az államok külön hatóságot
tartanak fenn, amely ellenőrzi a munkajogi szabályok
betartását és jogsértés esetén megfelelő szankciókkal
élhet. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet már 1947ben egyezményt fogadott el a munkaügyi ellenőrzésről,
amelynek hatályát 1995-ben – néhány kivétellel –
minden munkahelyre kiterjesztették.1 Állami kontrollnak
kell tehát érvényesülnie a munkaviszony meghatározó
elemei vonatkozásában, a munkavállaló különös
jellemzőire, a munkavégzés körülményeire tekintettel.2
A munkaügyi hatóság jogérvényesítő tevékenysége
különösen fontos az ún. atipikus munkaviszonyok
vonatkozásában. Az atipikus munkajogviszonyok a
jogalkotó által tipikusként szabályozott önállótlan
foglalkoztatási formától, a „tipikus munkajogviszonytól”
egy vagy több elemében eltérő jogviszonyok
összessége.3 Olyan foglalkoztatási formákról van tehát
szó, amelyek munkaviszonynak minősülnek, ezáltal
főszabály szerint kiterjed rájuk a munkajogi szabályozás
hatálya, ám valamely lényegi elemben eltérnek attól (pl.
határozott időre létesített, részmunkaidős vagy
munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony). Ez
sokszor azzal jár, hogy a munkavállaló helyzete
sérülékenyebb, mivel csak gyengébb jogi védelmet élvez,
mint a hagyományos munkaviszonyban dolgozók (pl. a
munkaviszony megszüntetése vagy egyes munkaidő
szabályok tekintetében). Jellemző, hogy az e
jogviszonyok
körében
foglalkoztatottak
érdekérvényesítő képessége gyengébb, szakszervezeti
szervezettségük alacsony, így az őket érintő jogviták
ritkán jutnak bíróság elé.4 Ezért kiemelten fontos, hogy a
munkaügyi hatósági ellenőrzés e jogviszonyokra is
kiterjedjen.5 Az esetleges jogsértések feltárásával pedig a
Employees’ Fundamental Rights and EU Employment
Law. Study for the European Parliament’s Committee on
Petitions,
2017,
120–121.
Lásd
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/5
96823/IPOL_STU(2017)596823_EN.pdf
(2021.
december 17-i letöltés); GYULAVÁRI Tamás: A
bizonytalan foglalkoztatás fogalma és jellemzői: ellenség
a kapuknál?, Magyar Jog, 2018/9, 481–483.
5
A hatályos foglalkoztatás-felügyeleti törvény szerint
foglalkoztatásra irányuló jogviszony minden olyan
jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató
részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében
tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását
végzi. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt
szabályozó jogszabályok minimumkövetelményeinek
foglalkoztató általi megtartását a foglalkoztatás-
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hatóság sokat tehet az atipikus foglalkoztatás jogi
kereteinek pontosítása, fejlesztése körében. Mindezt jól
mutatják az alább bemutatott esetek.
III. Egyszerűsített foglalkoztatás: a bejelentési
kötelezettség értelmezése
Az egyszerűsített foglalkoztatás a határozott idejű
munkaviszony rövid idejű vagy szezonális formája,
amelyre az Mt. szabályait és az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényt
(Efotv.) kell alkalmazni. A tipikus munkaviszony a felek
tartós kapcsolatára épül, és ehhez igazodnak a
munkaviszonyhoz
kapcsolódó
munkáltatói
kötelezettségek
a
munkajogban,
illetve
a
munkaviszonyhoz kapcsolódó társadalombiztosítási és
adójogi szabályokban is. A munkaviszonyhoz kötődő
kötelezettségek azonban aránytalanul terhesek lehetnek,
ha a jogviszony kimondottan csak rövid időre (pár napra)
vagy idényjellegű munkavégzésre létesül. Az
egyszerűsített foglalkoztatás célja, hogy ezekben az
esetekben könnyített szabályok mellett tegye lehetővé a
foglalkoztatást, éspedig mind a munkáltató munkajogi,
mind adminisztratív kötelezettségei tekintetében.6 Ennek
egyik eleme, hogy – egyedülállóan a magyar
munkajogban – egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem
kötelező a munkaszerződés írásba foglalása, illetve a
felek a jogviszonyt törvényben meghatározott mintamunkaszerződés felhasználásával is megköthetik.7
Emellett egyszerűbb előírások vonatkoznak a
munkaviszony bejelentésére és a közteherfizetési,
bevallási kötelezettségekre is.
Dogmatikai szempontból figyelmet érdemel, hogy az
Efotv. szerint az „egyszerűsített foglalkoztatás céljából
létrejött munkaviszony a munkáltató 11. §-ban
meghatározott
bejelentési
kötelezettségének
teljesítésével
keletkezik”.8
Ez
a
rendelkezés
nyilvánvalóan pontatlan, hiszen a munkaviszonyt a felek
közös akarata – a munkaszerződés – hozza létre, a
jogviszony ezzel keletkezik, nem pedig azzal, hogy a
közösen meghatározott feltételek alapján a munkáltató a
foglalkoztatást egyoldalúan bejelenti az adóhatóságnak.9
A szabály tehát nem a munkaviszony konszenzuális
megalapozása alól kíván kivételt tenni, hanem a
munkaszerződés írásba foglalásának kötelezettsége alól
mentesít, ám annak fenntartásával, hogy a foglalkoztatás
alapvető adatait – szóbeli szerződés esetén is – be kell
jelenteni az adóhatóságnak. Alappal jegyzi meg azonban
felügyeleti hatóság ellenőrzi. A foglalkoztatást elősegítő
szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a
foglalkoztatás felügyeletéről lásd 2020. évi CXXXV.
törvény 1. § b) pont és 7. § (1) bekezdés.
6
KÁRTYÁS Gábor: Az atipikus munkaviszonyok, In:
Munkajog (szerk.: Gyulavári Tamás), ELTE Eötvös
Kiadó, Budapest, 2012, 416.
7
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(Mt.) 202. §. Rácz Zoltán megfogalmazásában az
egyszerűsített
munkaszerződés
tehát
quasi
nyomtatványként működik, amelybe utóbb a felek (a
munkáltató?) bejegyzést teljesíthet [lásd Efotv. 3. § (1)
bekezdés], vagyis gyakorlatilag a szerződést
módosíthatják. RÁCZ Zoltán: Az alkalmi munkavállalás
új szabályainak kritikai elemzése, Publicationes
Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica,
2010/1, 465.

Ferencz Jácint, hogy a pontatlanul megfogalmazott
törvényszöveg nyelvtani értelmezéséből viszont az
következne, hogy ha a munkáltató nem jelenti be a
munkavállalót, nem jön létre jogviszony.10 Álláspontom
szerint a szerződési elvből kell kiindulni, azaz a
jogviszony ilyenkor is létrejön, ám a munkáltató
elmarasztalható a bejelentési kötelezettség elmulasztása
miatt.
A munkáltató bejelentési kötelezettségét a munkavégzés
megkezdése előtt köteles teljesíteni, elektronikus
kapcsolattartás útján vagy országos telefonos
ügyfélszolgálaton keresztül, telefonon. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a munkáltató adószámát, a
munkavállaló nevét, adóazonosító jelét, TAJ számát, az
egyszerűsített foglalkoztatás típusát (mezőgazdasági
vagy turisztikai idénymunka, illetve alkalmi munka) és a
munkaviszony napjainak számát. A már teljesített
bejelentés visszavonására és módosítására csak két órán
belül van mód, vagy a bejelentés napján délelőtt 9 óráig,
amennyiben a foglalkoztatás a bejelentés napját követő
napon kezdődik, vagy a bejelentés egy napnál hosszabb
időtartamú munkaviszonyra vonatkozott.11
III.1. A hibás bejelentés megítélése
A Kúria elé került egyik esetben a munkaviszony
létesítésével, illetve az ahhoz kapcsolódó bejelentési
kötelezettségre vonatkozó, fentebb idézett szabályok
értelmezése volt kérdéses.12
A tényállás szerint a munkáltató 2016-ban két
munkavállalót úgy foglalkoztatott egyszerűsített
foglalkoztatás keretében, hogy a bejelentésüket hibás
tartalommal teljesítette, mivel rossz adóazonosító jelet
adott meg. Ezért az adóhatóság nyilvántartásában a
foglalkoztatás napjaira egyszerűsített foglalkoztatásra
irányuló bejelentés nem volt található. A munkaügyi
hatóság a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt
munkaügyi bírságot szabott ki a munkáltatóra, mivel
álláspontja szerint a bejelentés csak akkor érvényes, ha
hibátlan. Ezt azonban a munkáltató vitatta, mivel
álláspontja szerint a bejelentés egyéb adataiból a
munkavállalók azonosíthatóak voltak. Az elsőfokú
bíróság a munkáltató keresetének helyt adott, mivel a
jogszabályokból nem látta levezethetőnek, hogy csak a
hibátlan bejelentés fogadható el teljesítettnek. A két
munkavállaló (adataik alapján) beazonosítható volt,
függetlenül az adóazonosító jelük elírásától. A
munkáltatónak joga volt az adatok korrekcióját kérni az
Efotv. 3. § (1) bekezdés. Hasonlóan rendelkezik az Mt.
202. § (2) bekezdése is: „A munkaviszony a törvényben
meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítésével jön
létre.”
9
Hasonló álláspontot képvisel GYULAVÁRI Tamás: Az
alkalmi munka a magyar jogban, In: Quid Juris? Ünnepi
kötet a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete
megalakulásának 20. évfordulójára (szerk.: Bankó
Zoltán–Berke Gyula–Tálné Molnár Erika), Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kúria,
Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete, Budapest, Pécs,
2018, 131.
10
FERENCZ Jácint: Az atipikus munkaviszonyok komplex
megközelítése, Doktori értekezés, Győr, 2014, 109.
11
Efotv. 11. § (1)–(2) és (9) bekezdés.
12
EBH2018. M.29.
8
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adóhatóságtól. A bíróság álláspontja szerint a munkáltató
bejelentési kötelezettségének ugyan részben helytelen
adattartalommal, de eleget tett, így „magatartása sem
csalárdnak, sem a költségvetés megkárosítására
irányulónak nem tekinthető”.
Az ítélet ellen a munkaügyi hatóság élt felülvizsgálati
kérelemmel, amelynek a Kúria helyt adott. Osztotta az
alperesi hatóság álláspontját, miszerint csak a helyes
adatokkal történő bejelentés fogadható el, a téves adattal
való bejelentés a bejelenteni kívánt személy
beazonosítására nem alkalmas, ezért vonatkozásában a
bejelentés megtörténte sem állapítható meg. A Kúria
rámutatott, hogy az Efotv. pontosan meghatározza a
bejelentés határidejét és adatkörét. A törvény a bejelentés
módosítását is lehetővé teszi, de csak megadott határidőn
belül. Ez a rendelkezés a Kúria szerint egyben törvényi
vélelem arra vonatkozóan, hogy módosítás vagy
visszavonás hiányában az adatlapon közölt adatoknak
megfelelően valósult meg a foglalkoztatás. Amennyiben
a munkáltató a hibát határidőn túl észleli, akkor már csak
az egyszerűsített foglalkoztatás normál munkaviszonnyá
minősítésével orvosolható a bejelentés elmulasztása. A
Kúria szerint az Efotv. szerinti speciális bejelentési
szabályok megkövetelik a fokozott odafigyelést, ugyanis
„a
foglalkoztató
elveszíti
az
egyszerűsített
foglalkoztatásra vonatkozó kedvező szabályokat, ha a
hibát a munkavégzés megkezdését követően tárja fel”.
Ez az értelmezés megfelel annak a megközelítésnek,
hogy az egyszerűsített foglalkoztatás egy kedvezmény a
munkáltató számára, amely számos, a munkaviszonyhoz
kötődő munkajogi és adminisztratív kötelezettség alól ad
felmentést. Ezt azonban a munkáltató csak addig
élvezheti, amíg maradéktalanul betartja e jogviszony
speciális szabályait. Az ennél megengedőbb gyakorlat
oda vezetne, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás
rugalmas szabályait a munkáltatók az e jogviszonyra
előírt speciális garanciák és kötelezettségek betartása
nélkül is élvezhetnék. Az alkalmi foglalkoztatással
kapcsolatos számos gyakorlati visszaélés okán ennek
viszont elejét kell venni.13 Noha a perbeli esetben – nem
vitatottan – csak adminisztratív mulasztást követett el a
munkáltató, a Kúria szerint ezzel elvesztette a jogát arra,
hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő könnyített
szabályokat alkalmazza. Ilyen esetben pedig a
foglalkoztatásra a tipikus munkaviszony szabályait kell
alkalmazni, ideértve a bejelentési kötelezettségre
vonatkozó előírásokat is.

IV. A munkaerő-kölcsönzés és az egyszerűsített
foglalkoztatás kombinációja

A
2021.
évi
I–III.
negyedéves
ellenőrzési tapasztalatokat összegző jelentés szerint: „A
munkáltatók
hasonlóan
a
tömegközlekedési
eszközökön »bliccelőkhöz« úgy érzik, hogy ha nem
voltellenőrzés, fölösleges volt a bejelentés és kidobott
pénz a befizetett közteher.” A munkaügyi /
foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai
(2021.
január
1.–szeptember
30.).
www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszl
et=825 (2021. december 17-i letöltés).
14
Mt. 222. § (3) bekezdés.

15

13

A magyar munkajog általában lehetővé teszi, hogy a
felek a munkaszerződésben egyszerre több atipikus
kikötést is felvegyenek. Nincs akadálya például annak,
hogy a részmunkaidős munkaviszony határozott időre és
távmunkára létesüljön. A törvény általában nem tiltja a
munkaerő-kölcsönzés más atipikus jeggyel való
összekapcsolását sem, ehhez csak a felek közös
megegyezése (a munkaszerződésben való kikötés)
szükséges. Kifejezett tilalom alapján azonban a
munkaerő-kölcsönzés nem kombinálható a behívásos
munkavégzéssel, munkakör-megosztással, a több
munkáltatóval
létesített
és
a
bedolgozói
munkaviszonnyal. A kölcsönzött munkavállaló nem
lehet cselekvőképtelen személy sem.14
Olyan gyakorlati igény is felmerülhet, hogy a kölcsönzött
munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében
rövid időtartamra, akár csak pár napra foglalkoztassa a
kölcsönbeadó. Például a kölcsönbeadó partnereinél
idényben vagy váratlan feladatok jelentkezése esetén
munkaerő-szükséglet jelentkezik, ám előre tudható, hogy
ez csak rövid ideig áll majd fenn. Ilyenkor a
kölcsönbeadó egyszerűsített munkaszerződést köt a
munkavállalóval, és így kölcsönzi ki néhány napra a
kölcsönvevőhöz.
A 2012 előtti szabályozás kifejezetten tiltotta, hogy
munkaerő-kölcsönzés céljából munkaviszony alkalmi
munkavállalói könyvvel létesíthető legyen.15 Ennek
előzménye az volt, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítéletében
kimondta, hogy külön tiltó szabály hiányában nincs
akadálya annak, hogy a kölcsönbeadók alkalmi
munkavállalói könyvvel foglalkoztassák a kölcsönzött
munkavállalókat.16 Ez viszont lehetővé tette a két eltérő
rendeltetésű
atipikus
foglalkoztatási
forma
összekapcsolását, ami a jogalkotó megítélése szerint
túlzott mértékig csökkentette a munkavállalót védő
garanciákat.
A
két
atipikus
munkaviszony
kombinációjának tilalmát azonban az Mt. nem tartotta
fenn, noha a túlzott rugalmassággal kapcsolatos aggályok
ma is felvethetők. Gyulavári Tamás szerint az alacsony
közterhek, a deregulált munkajogi szabályok, a
korlátozott társadalombiztosítási jogok és a könnyű
megszüntetési
szabályok
együttesen
túlzott
bizonytalanságot jelentenek egy kölcsönzött alkalmi
munkavállaló számára.17 Hozzá kell tenni ugyanakkor,
hogy mivel az egyszerűsített foglalkoztatás szigorú
időkorlátokhoz kötött, az egy kikölcsönzésre
meghatározott ötéves korláthoz képest egy alkalmi
munkavállaló kölcsönzésre eleve csak töredékidőre jöhet
létre.18

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény 193/B. § (2) bekezdés. Bevezette az egyes
munkaügyi tárgyú törvények módosításáról rendelkező
2007. évi XIX. törvény, hatályos 2007. április 1-jétől.
16
WALDMANN Gábor: A munkaerő-kölcsönzésre
vonatkozó szabályok változása, Munkaügyi Szemle,
2007/7, 77.
17
GYULAVÁRI i.m. 131.
18
HORVÁTH István: Ideiglenesen tartózkodók: A
munkaerő-kölcsönzés: uniós követelmények, magyar
megoldások, In: Tisztelgés: ünnepi tanulmányok Dr.
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IV.1. A két atipikus jegy nem jelent két szerződést
A hatályos szabályozás mellett tehát a kölcsönzés
megvalósulhat egyszerűsített foglalkoztatás keretében is.
Ennek értelmezéséhez adott fontos támpontokat az alábbi
eset.19
A tényállás szerint a felperes munkáltató vetőmagüzemi
segédmunkás munkakörben alkalmazott munkaerőkölcsönzés keretében alkalmi munkásokat 2017.
szeptember folyamán. A foglalkoztatás alapjául a
munkáltató a hatósági ellenőrzéskor hónapokkal vagy
akár évekkel korábban kötött munkaszerződéseket
csatolt, amelyek „munkaszerződés munkaerő-kölcsönzés
keretében történő egyszerűsített foglalkoztatásra”
elnevezést viseltek. E megállapodások szerint a munkába
lépés napja a munkaszerződés megkötésének napja vagy
egy későbbi nap volt az adott hónapban. A szerződések
azt is rögzítették, hogy „a munkaerő-kölcsönzés
keretében az Efotv. szerint létesített, bejelentés szerinti
határozott idejű munkaviszonyok időpontjait a jelenléti
ív tartalmazza”. E dokumentumok alapján a munkáltató
nem folyamatosan foglalkoztatta a munkavállalókat,
hanem csak havonta pár napig. A tényleges munkavégzés
idejére – az Efotv.-nek megfelelően – alkalmi
munkásként
bejelentette
őket.
A
tényleges
foglalkoztatásra mindig egy kölcsönvevőnél került sor, a
kikölcsönzést megelőzően a munkáltató kiadta a
törvényben előírt, a várható munkafeltételekről szóló
tájékoztatót is.20
A munkaügyi hatóság ellenőrzése során azt kifogásolta,
hogy a munkáltató a munkabéreket nem fizette meg az
egyes egyszerűsített foglalkoztatásra szóló jogviszonyok
megszűnését követő öt munkanapon belül.21 A
munkavállaló például szeptember elején dolgozott pár
napot, ám munkabérét csak a hónap végén kapta meg. A
munkáltató
álláspontja
szerint
ugyanis
a
munkavállalókkal
kötött
munkaerő-kölcsönzésre
irányuló munkaszerződések továbbra is hatályosak
voltak, nem volt szó a munkaviszony megszűnéséről,
ezért a munkabért a tárgyhónapot követő 10. napig volt
csak köteles megfizetni.22 Ezt a hatóság nem fogadta el,
egyben azt is kifogásolta, hogy a felek egymással nem
kötöttek írásbeli munkaszerződést, ami munkaerőkölcsönzés esetén kötelező lett volna.
A munkáltató keresete folytán indult perben a
bíróságoknak abban kellett állást foglalniuk, hogy miként
értelmezendő a jogviszony létesítése és megszűnése a
munkaerő-kölcsönzéssel
kombinált
egyszerűsített
foglalkoztatás esetén, illetve milyen alakszerűségi
követelményei vannak egy ilyen munkaszerződésnek.
A jogerős ítélet a munkáltató álláspontját osztotta a
kölcsönzött alkalmi munkások munkaszerződése
tekintetében. A bíróság álláspontja szerint tehát
jogszerűen járt el a munkáltató, amikor a munkaerőkölcsönzésre irányuló munkaszerződést tekintette a
jogviszonyt megalapozó megállapodásnak, amely mellett
nem kellett újabb munkaszerződést kötnie az
egyszerűsített foglalkoztatás napjaira. Az ítélet szerint
ilyen esetben a munkavállalók jogviszonya a munkaerőkölcsönzésre vonatkozó jogszabályok alapján szűnik
Hágelmayer Istvánné születésnapjára (szerk.: Horváth
István), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 177.
19
BH2019. 210.
20
Mt. 218. § (3) bekezdés.
21
Mt. 80. § (2) bekezdés.

meg, nem pedig akkor, amikor az egyszerűsített, naptári
napra létrejött határozott idejű jogviszony megszűnik. A
feleknek a bejelentett napokon ezért nem kellett külön
munkaszerződést kötniük, a felperes ugyanis már
rendelkezett
írásbeli
munkaszerződéssel.
A
munkáltatónak a munkabért így a munkavégzést követő
hónap 10. napjáig kellett kifizetnie, aminek eleget is tett,
jogsértést nem követett el.
Az alperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria
azonban ezt az értelmezést elutasította. Indokolásában
abból indult ki, hogy az Mt. kifejezetten tiltja, hogy
azonos felek között egyszerűsített foglalkoztatásra
irányuló munkaviszony és egy további munkaviszony
párhuzamosan álljon fenn.23 Emellett az Mt. a
munkaszerződés – ezáltal a munkaviszony – alapvető
fogalmi ismérvei között rögzíti, hogy a munkaszerződés
alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása
szerint munkát végezni, a munkáltató pedig köteles a
munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.24 A
perbeli esetben a munkaerő-kölcsönzésre irányuló
„keretszerződésből” a törvény szerinti alapvető
kötelezettségek közül egyik sem következik egyik fél
vonatkozásában sem, így az munkaszerződésként nem
értékelhető. A felek tehát a közöttük egymást követően
fennálló, egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló
munkaviszonyokat „átfogó” munkaszerződést az Mt.
idézett rendelkezése alapján érvényesen nem köthettek.
A Kúria rámutatott, hogy a munkaerő-kölcsönzésre
irányuló egyszerűsített foglalkoztatás nem azt jelenti,
hogy a felek között két megállapodás jön létre, egy
„alap-” vagy „keretszerződés” a munkaerő-kölcsönzésre
és emellett (ezen „belül”) egy további megállapodás a
konkrét, azaz ténylegesen teljesítendő alkalmi
munkavégzésre. A felek munkaerő-kölcsönzésre
irányuló munkaviszonyt létrehozhatnak egyszerűsített
foglalkoztatásra irányulóan, ez azonban nem több,
egymás mellett létesített jogviszonyon alapul, hanem egy
munkaszerződésen, amely egyszerre két atipikus
munkaviszonyra utaló kikötést is tartalmaz. A
szerződésben a felek egyfelől az egyszerűsített
foglalkoztatásra irányuló munkavégzésben állapodnak
meg, másfelől munkaerő-kölcsönzés keretében történő
munkavégzésben, azaz abban, hogy a munkavégzésre
nem a szerződést megkötő munkáltatónál, hanem egy
harmadik félnél kerül majd sor.
Mivel az alkalmi munkára létesített munkaviszony a pár
napos, határozott időtartam lejártával automatikusan
megszűnik,25 a munkáltató elszámolási (munkabérfizetési) kötelezettségének az ettől számított öt
munkanapon belül volt köteles eleget tenni, mégpedig
minden egyes egymást követő egyszerűsített
foglalkoztatás vonatkozásában, külön-külön. Az alperes
helytállóan hivatkozott felülvizsgálati kérelmében arra,
hogy az alkalmi jövedelemből élő munkavállalókat
jelentős érdeksérelem érné, ha munkabérükkel nem az
egyes jogviszonyok végét követő öt munkanapon belül,
hanem csak később, a tárgyhónapot követő 10. napig
kellene elszámolni.
Végül, az alakszerűségi követelmények tekintetében a
Kúria nem osztotta az alperesi hatóság álláspontját. Mint
Mt. 157. § (1) bekezdés.
Mt. 201. § (1) bekezdés.
24
Mt. 42. § (2) bekezdés.
25
Mt. 63. § (1) bekezdés c) pont.
22
23
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kiemelte, az Mt. a munkaerő-kölcsönzésre irányuló
munkaszerződés alakszerűsége kapcsán semmilyen
előírást nem tartalmaz, ezért arra az általános szabályok
irányadók.26 Éppen ez alól ad felmentést az egyszerűsített
foglalkoztatásra vonatkozó szabályozás.27 Eltérő kikötés
hiányában ez a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített
egyszerűsített foglalkoztatásra is alkalmazandó, azaz
ebben az esetben sem kötelező a munkaszerződés írásba
foglalása.
A Kúria döntése fontos támpont a kölcsönzésen keresztül
megvalósuló
egyszerűsített
foglalkoztatás
értelmezéséhez. Nincs szó tehát arról, hogy a munkaerőkölcsönzési szerződés megkötésével a felek egy átfogó
keretszerződést adhatnának az egyes alkalmi munkák
jogi hátteréül. Ezzel szemben – ahogy az az
egyszerűsített foglalkozás természetéből következik –
minden alkalmi munkához külön szerződés szükséges.
Bár az elemzett eset tényállásában alkalmi
munkavállalók szerepeltek, a kifejtettek – az azonos
szabályozás okán – nyilvánvalóan irányadóak
idénymunka esetén is. Így az egy-egy idényre
kikölcsönzött munkavállalóval is egy munkaszerződést
kell kötni, amely egyaránt tartalmazza, hogy az
munkaerő-kölcsönzés
céljára
és
egyszerűsített
foglalkoztatásra jött létre.
V. A szociális szövetkezeti tagi munkavégzés
elhatárolása a munkaerő-kölcsönzéstől
A
munkaerő-kölcsönzéshez
nagyon
hasonló
foglalkoztatási
forma
valósul
meg
bizonyos
szövetkezeteken
keresztüli
munkavégzésnél.
A
szövetkezetek egyes típusai ugyanis kifejezetten abból a
célból hozhatók létre, hogy tagjaiknak – tipikusan
nehezen foglalkoztatható csoportoknak, például
tanulmányokat
folytatóknak,
nyugdíjasoknak,
álláskeresőknek,
kisgyermeket
nevelőknek
–
munkalehetőségeket szervezzenek. Ide tartozik a
szociális szövetkezet, az iskolaszövetkezet, a közérdekű
nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezete.28
A szociális szövetkezet célja a hátrányos helyzetben lévő
tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint
szociális helyzetük javításának egyéb módon történő
elősegítése.29 A szövetkezet – szemben a kölcsönzéssel –
közvetlenül maga szervezi a munkát, a tagok a
szövetkezet infrastruktúráját (üzemét) használva
dolgoznak. Ebből a célból tagjait sajátos jogviszonyban,
ún. tagi munkavégzés keretében foglalkoztathatja. Ez
Mt. 218. § és 44. §.
A munkaszerződésre a 44. §-ban foglaltakat nem kell
alkalmazni, lásd Mt. 202. § (1) bekezdés.
28
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (Sztv.)
7–21. § és 25–53. §.
29
Sztv. 14. § (1) bekezdés.
30
Sztv. 18. § (1) bekezdés.
31
Sztv. 18. § (3) bekezdés.
32
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87.
§ 9. pont.
33
Sztv. 18. § (2) bekezdés. Más kérdés, hogy a
tapasztalatok szerint egyes szövetkezetek csak
szolgáltatást nyújtanak, ezért értelmezhetetlen a
természetbeni bér. További probléma, hogy bér kiadását
természetben a munkajogi szabályok nem engedik, erre
tehát munkaviszonyban nem kerülhet sor, ha e
26
27
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nem más, mint a tag személyes közreműködésének
sajátos formája, a közös termelésben való, a tagsági
jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés.30 Tagi
munkavégzésre
irányuló
jogviszonyt
kizárólag
regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási
jogviszonyban lévő személy létesíthet és tarthat fenn.31
A tagi munkavégzési jogviszony tartalmát illetően az
Sztv. úgy rendelkezik, hogy a tagi munkavégzés önálló,
más munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó
törvény hatálya alá nem tartozó jogviszony. Erre tehát
sem az Mt., sem a Ptk. nem irányadó, még csak
részleteikben sem, egyedül a munkavédelmi törvény
terjed ki rá, mint szervezett munkavégzésre.32 Maga az
Sztv. csak annyit rögzít, hogy e jogviszonyban az
elvégzett munka ellentételezése a tagi munkavégzés
arányában részben vagy egészben a tagok által közösen
megtermelt javak természetben történő átadásával is
megvalósulhat.33 Mindemellett a tagi munkavégzés nem
jár biztosítási jogviszonnyal, így nem kell megfizetni a
társadalombiztosítási járulékot, sem a szociális
hozzájárulási adót, ugyanakkor a munkát végző nem lesz
biztosított.34
Döntő különbség tehát a munkaerő-kölcsönzéshez
képest, hogy a szociális szövetkezetben a munkavégzés
nem munkaviszonyban történik, az Mt. nem
alkalmazandó.
Ezzel
szemben
a
kölcsönzött
munkavállaló munkaviszonyban áll a kölcsönbeadóval,35
és ezáltal – a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó speciális
rendelkezésekre figyelemmel – a munkajog garanciális
szabályai alkalmazandóak rá. Emellett a kölcsönzött
munkavállaló – munkaviszonyára tekintettel –
biztosítottnak minősül.
A fentiekből láthatóan a tagi munkavégzési jogviszony
tartalma lényegében üres. Amint arra a szakirodalom
rámutatott, a tagi munkavégzés valójában jogi nonszensz,
amelyre semmilyen munkajogi védelem nem
vonatkozik.36 Nem kérhetőek számon például a
munkáltatón a munkaidő, a pihenőidő, a díjazás, a
munkaviszony megszüntetése vagy a kárfelelősség
legalapvetőbb munkajogi garanciái sem. Ezt
nyilvánvalóan egyetlen foglalkoztatáspolitikai cél sem
indokolja, legyenek az érintett tagok akármennyire is
hátrányos helyzetben a munkaerőpiacon. Különösen nem
engedhető meg, hogy a foglalkoztató a tagi
munkavégzést – miközben kiaknázza a vele járó
kedvezményeket – más munkavégzésre irányuló
jogviszony kiváltására használja. Ez a visszaélés azonban
sajnos előfordult a gyakorlatban.

jogviszonyban
is
foglalkoztat
a
szövetkezet.
MÉLYPATAKI Gábor–OLAJOS István: A szociális
szövetkezetek jogi és általános jellemzői a miskolci,
tiszaújvárosi és mezőkövesdi járásokban, Publicationes
Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica,
2020/1, 397.
34
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról,
valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi
CXXII. törvény 6. § (1) bekezdés bc) pont, a szociális
hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5. § (1)
bekezdés d) pont.
35
Mt. 214. §.
36
A kritikákhoz lásd FERENCZ i.m. 161.; LÓRÓDI László:
A munkaviszonyon túli foglalkoztatási viszonyok.
Szociális szövetkezet, tagi munkavégzési jogviszony, HRMunkajog, 2014/11–12.
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A technika lényege, hogy a szociális szövetkezet
valójában nem az álláskeresők közül toborozza tagjait,
hanem magát a munkáltatót keresi meg, hogy
munkavállalói egy részét (esetleg a jövőben felveendő
munkatársait) az ő közbejöttével foglalkoztassa. E célból
a már az adott munkáltatónál munkaviszonyban álló
munkavállaló munkaviszonyát (közös megegyezéssel) a
felek megszüntetik, majd a volt munkavállaló kéri
nyilvántartásba vételét mint álláskereső. Így már jogosult
belépni a szociális szövetkezetbe, majd pár nappal
később az eredeti munkáltatónál folytatja munkáját, de
immár nem az Mt. és a társadalombiztosítás hatálya alá
eső munkavállalóként, hanem a szövetkezet tagi
munkavégzést teljesítő tagjaként. A munkajogi és
társadalombiztosítási szabályok megkerülésével a (volt)
munkáltató komoly költséget takarít meg, ennek egy
részét átengedi a szövetkezetnek, egy részét pedig –
közreműködéséért cserébe – az érintett munkavállaló
kapja meg (pl. kisebb nettó béremelés formájában).
Erre a csalárd gyakorlatra a Szociális Szövetkezetek
Országos Szövetsége már 2014-ben felhívta a figyelmet
állásfoglalásában.37 Ilyen esetben nyilvánvaló, hogy a
közvetlenül munkaviszonyban álló személyek szociális
helyzetét a szövetkezet nem javítja, hanem jelentősen
rontja, amely gyakorlat így ellentétes a szociális
szövetkezeti
foglalkoztatás
rendeltetésével.
A
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is felhívta rá a
figyelmet ajánlásában, hogy az egyezményeiben
garantált jogokat a szövetkezeti munkavállalók számára
is biztosítani kell mindenfajta megkülönböztetés nélkül,
és az államoknak garantálniuk kell, hogy a
szövetkezeteket ne a munkajog kikerülésére hozzák létre
vagy használják, illetve álcázott munkavégzésre irányuló
jogviszonyok kialakítására vegyék igénybe. Az
államoknak küzdeniük kell a munkavállalói jogokat sértő
álszövetkezetekkel szemben.38
A visszaélések megakadályozására az Sztv. 2017. január
1-jétől módosult.39 A jogszabály azóta kimondja, hogy a
szociális szövetkezet tagja tagi munkavégzés keretében
más munkáltatónál nem végezhet munkát, illetve, hogy
csak az lehet tag, aki legalább három hónapja álláskereső,
illetve közfoglalkoztatott.40 A fenti gyakorlat azonban e
rendelkezések nélkül is kifogásolható volt, mivel az
valójában a munkaerő visszterhes átengedését, azaz
munkaerő-kölcsönzést
jelentett.
A
munkaerőkölcsönzéshez azonban az Mt. kifejezetten a
kölcsönbeadóval fennálló munkaviszonyt követel meg.41
Ennek pedig a valamennyi munkavégzésre irányuló
jogviszonyt szabályozó jogszabály hatálya alól
felmentett tagi munkavégzés nem felel meg. A
szakirodalom arra is rámutatott, hogy noha a szövetkezet
és a tag között munkaviszony formálisan nem áll fenn, a
jogviszonyok rendeltetése és tartalma szerint komolyan
felmerülhet annak a lehetősége, hogy ezt a jogviszonyt

egy bíróság munkaviszonynak minősítse, a felek (és a
jogalkotó) akarata ellenére.42

Az állásfoglalás elérhető:
www.szoszov.hu/sites/default/files/letoltheto/allasfoglala
sagazdtarsszamaratagimunkavegzesrolvegso.pdf (2021.
december 16-i letöltés).
38
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 193. számú
ajánlása a szövetkezetek elősegítéséről (2002), 8. cikk (1)
bekezdés a–b) pontok.

39

37

V.1. A tagi munkavégzés nem válthat ki más jogviszonyt
A Kúriának a szociális szövetkezeti tagi munkavégzés és
a munkaerő-kölcsönzés elhatárolása kapcsán egy olyan
ügyben kellett döntenie, amelyben a hatósági ellenőrzés
idején az Sztv. 2017. évi módosítása még nem volt
hatályos. Ugyanakkor – a szabályozás egész rendszerét
értékelve – a Kúria így is arra következtetett, hogy a
leplezett munkaerő-kölcsönzés megállapítható volt.43
A tényállás szerint egy kft. és egy szociális szövetkezet
között
2015.
február
25-én
„feladatellátási
megállapodás” jött létre, amely szerint a kft. mint
megrendelő a megállapodásban felsorolt feladatok
ellátásához szövetkezeti tagi munkavégzőket rendelt
meg, amelynek teljesítését a szövetkezet meghatározott
díj megfizetése ellenében elvállalta. A megrendelő a
munkafeladat ellátása körében jogosult volt utasításokat
adni a szövetkezet tagjainak, az egyéb utasítási jogokat a
szövetkezet gyakorolta. A kft. mint megrendelő volt
köteles gondoskodni arról, hogy a szövetkezet számára
hozzáférhetővé váljanak a munkafeladat ellátásához és
teljesítéséhez szükséges információk, anyagok és
eszközök, valamint a munkafolyamat teljesítése
érdekében szükséges egyéb feltételek. A teljesített
munkaórák összesítését követően a szövetkezet a kft.
részére számlát bocsátott ki, amely a teljesítés igazolását
követően volt kifizethető.
Ezt a konstrukciót a munkaügyi hatóság munkaerőkölcsönzésnek minősítette. Megállapította, hogy négy
munkavállaló a szociális szövetkezet tagjaként a kft. és a
szövetkezet keretszerződése alapján a kft. telephelyén a
kft. saját alkalmazottaival együtt akként dolgozott, hogy
az utasítási jogot esetükben a szövetkezet a kft.-nek
átengedte, illetve a munkavállalók sem regisztrált
álláskeresők, sem közfoglalkoztatottak nem voltak. A
tagi munkavégzés feltételei nem álltak fenn, esetükben
ezért az Mt. munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó
szabályait kellett alkalmazni, amely tevékenységre
viszont a szövetkezetnek nem volt jogosultsága. A
szövetkezet és az érintett tagok közötti írásbeli
megállapodás így semmisnek minősül.
A kft. és a szociális szövetkezet keresetére indult perben
alapvetően két jogkérdés merült fel: egyrészt, jogosult
volt-e a hatóság vizsgálni a szociális szövetkezeten
keresztül megvalósuló tagi munkavégzést, másrészt,
melyek a szociális szövetkezeti munkavégzés és a
munkaerő-kölcsönzés elhatárolási ismérvei.
Az első kérdés kapcsán a felperes kft. álláspontja szerint
nem foglalkoztatási jogviszony keretében történik a
szövetkezet tagjának a szövetkezet részére kifejtett
személyes közreműködése, ha a tag a személyes
közreműködést vállalkozási vagy megbízási szerződés
alapján végzi, így az nem esik a munkaügyi ellenőrzésről
FINTA István–PÓLA Péter: Szociális szövetkezetek
periférikus térségekben – a sikeres működés feltételei és
akadályai, Tér és Társadalom, 2020/3, 151.
40
Sztv. 18. § (2a) és (3) bekezdés.
41
Mt. 214. § (1) bekezdés a) pont.
42
SIPKA Péter–ZACCARIA Márton Leó: A szövetkezeti
tagi munkaviszony jogi kockázatai, különös tekintettel az
alapvető munkavállalói jogokra, Munkajog, 2017/1, 25.
43
Kfv.VII.37.215/2021/5.
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szóló törvény hatálya alá.44 Ezért a hatóságnak hatáskör
hiánya miatt meg kellett volna szüntetnie az eljárást. Az
alperesi hatóság ugyanakkor arra hivatkozott, hogy
jogosult volt a feltárt tényállás alapján minősíteni a
foglalkoztatási jogviszonyt, és azt nem a felmutatott
szerződések elnevezése, hanem azok tartalma alapján
kellett elbírálnia.45 Az elsőfokú bíróság és a Kúria
osztotta ezt az álláspontot, rámutatva, hogy a szabályozás
rendszeréből következően a munkaügyi ellenőrzés
kiterjedhetett arra, hogy az egyébként a munkaügyi
ellenőrzés hatálya alá nem tartozó szociális szövetkezeti
tagi munkavégzés nem leplez-e más foglalkoztatási
jogviszonyt.
Az elhatárolás kapcsán, a felperesek arra hivatkoztak,
hogy a közös termelésben való részvételre vagy magára
a közös termelésre mint tagi munkavégzésre nincs
jogszabályi definíció, ezért a megállapodásuk alapján a
szövetkezet tagjai által végzett munka teljes mértékben
megfelel a közös cél elérése érdekében fennálló közös
termelésnek, a tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen
közreműködésnek. Emellett rámutattak, hogy az Sztv.
18. § (2a) bekezdése csak 2017. január 1-jétől lépett
hatályba, amely attól a naptól ugyan megtiltotta a más
munkáltatónál történő munkavégzést, de ez a rendelkezés
az ellenőrzés idejére még nem vehető figyelembe.
Az elsőfokú bíróság ezeket a kifogásokat nem osztotta.
Megállapította, hogy a hatóság által feltárt tényállás
elemei megfelelnek a munkaerő-kölcsönzés törvényi
feltételeinek. Ugyanakkor az Mt. hatálya alá tartozó
munkaerő-kölcsönzés
alanya
kizárólag
munkaviszonyban álló személy lehet, ezért a hatóság
helytállóan minősítette négy munkavállaló tagi
jogviszonyát tartalmilag munkaszerződésnek.
Ezzel az okfejtéssel a Kúria is egyetértett, az elhatárolás
kapcsán pedig még az alábbiakat emelte ki. A tagi
munkavégzés a magyar jogrendszerben egyedülállóan
rugalmas, alacsony közteherrel teszi lehetővé a
foglalkoztatást, mert a foglalkoztatott személyi körbe
tartozók – álláskeresők és közfoglalkoztatottak –
sérülékeny munkaerőpiaci helyzetűek, a rugalmas
szabályozás pedig azt célozza, hogy a szövetkezeti tagok
szociális helyzete, foglalkoztathatósága javuljon. A
szociális szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseket
azonban nem szabad kiterjesztően értelmezni, a
foglalkoztató a tagi munkavégzést más munkavégzésre
irányuló jogviszony kiváltására nem használhatja. A
felek szerződéskötési szabadsága a szerződés
megkötésének időpontjáig áll fenn, azt követően a
szerződés teljesítésének az időszaka következik. Ha a
felek a megállapodás megkötését követően a
szerződésben foglaltaktól eltérően teljesítenek, a
teljesítéssel összefüggésben a szerződési szabadságra
hivatkozás fogalmilag kizárt. A szerződés színleltségére
a feleknek a teljesítés során tanúsított egyező magatartása
alapján is megalapozottan lehet következtetni. Emellett
az alperes helytállóan hivatkozott határozatában arra is,
hogy az érintett személyek nem minősültek
álláskeresőnek, ezért tagi munkavégzésre irányuló
jogviszonyban nem állhattak.

A Kúria kiemelte, hogy a munkaügyi ellenőrzéssel
érintett időszakban hatályos szabályozás alapján
kifejezett jogszabályi tilalom nem volt arra, hogy a tagi
munkavégzés keretében a szövetkezet tagja más
munkáltató irányítása alatt dolgozzon. Azonban ez
aggálytalanul és okszerűen következik a szabályozás
rendszeréből, logikájából, a jogalkotói célból, illetve
abból, hogy a perbeli időben hatályos szabályozás
alapján más munkáltató részére a munkaerő visszterhes
átengedése
csak
munkaerő-kölcsönzés
vagy
iskolaszövetkezeti munkaviszony keretében volt
lehetséges. A „tagi munkavégzés keretében kifejtett
közös termelés” fogalma tehát nem parttalan, abba nem
foglalható bele olyan foglalkoztatás, amely más
szabályozás hatálya alá esik.
Az ügy egyik fontos elvi üzenete, hogy a munkaügyi
hatóság azokat a foglalkoztatási jogviszonyokat is
vizsgálhatja, amelyek ugyan nem esnek a hatálya alá, ha
a vizsgálat célja a jogviszony valós természetének
megállapítása (minősítése). Az ellenkező értelmezés
mellett a hatóság egy megbízási vagy vállalkozási
szerződést sem vizsgálhatna, és nem kerülhetne sor egy
színlelt polgári jogi megállapodás munkaviszonnyá
minősítésére. Ezzel viszont a foglalkoztatási
jogviszonyok minősítésére vonatkozó hatósági hatáskör
kiüresedne.
Az ügy másik fontos tanulsága, hogy a Kúria
megerősítette a tagi munkavégzéssel kapcsolatos
visszaéléseket elmarasztaló hatósági gyakorlatot. A tagi
munkavégzés rendkívül elnagyolt és a munkát végzőket
érdemi jogi védelem nélkül hagyó szabályozás mellett
különösen fontos az az értelmezés, hogy a tagi
munkavégzés nem irányulhat más foglalkoztatási forma
kijátszására. Különösen lényeges ez azokban a
tényállásokban, amikor – a korábbi szabályozás mellett –
a foglalkoztatásra egy harmadik félnél került sor, kiváltva
ezzel a munkaerő-kölcsönzést. Ha a szövetkezet a tagi
munkavégzés keretében is átengedhetné foglalkoztatásra
a tagjait egy harmadik fél részére, azzal nyilvánvalóan
megkerülhetővé válnának a kölcsönzésre irányadó
garanciák. A Kúria döntése alapján világos, hogy ez a
gyakorlat jogsértő.
Érdemes röviden megjegyezni, hogy a Kúria
jogértelmezése egybevág a munkaerő-kölcsönzés
fogalmával kapcsolatos uniós joggyakorlattal is. Az
Európai Unió Bírósága Ruhrlandklinik-ügyben hozott
ítélete46 szerint ugyanis a munkaerő-kölcsönzési
irányelvet akkor is alkalmazni kell, ha a ténylegesen
kölcsönzési szolgáltatás keretében átengedett személy
nem munkavállaló a nemzeti jog alapján, de a
munkavégzésére tekintettel védelemben részesül. A
„munkavállaló” a kölcsönzési irányelv értelmében
ugyanis olyan személy, akit az adott tagállamban a
nemzeti munkajog munkavállalóként véd.47 Ebből az
Európai Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a
tagállamok nem dönthetik el teljesen szabadon, hogy kit
tekintenek
az
irányelv hatálya
alá
tartozó
munkavállalónak. Ezzel szemben az ítélet szerint a
„munkavállaló” fogalma alá tartozik valamennyi olyan
személy, aki munkát végez és, aki ezen a jogcímen az

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.
törvény (Met.) 1. § (4) bekezdés d) pont.
45
Met. 1. § (5) bekezdés.
46
Betriebsrat der Ruhrlandklinik GmbH és
Ruhrlandklinik GmbH, C-216/15.

47

44

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/104/EK
irányelve (2008. november 19.) a munkaerő-kölcsönzés
keretében történő munkavégzésről, 3. cikk (1) bekezdés
a) pont.
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adott tagállamban védelemben részesül. A munkavállaló
fogalmának ilyen kiterjesztő értelmezését az ítélet azzal
is alátámasztja, hogy máskülönben a tagállamok könnyen
kiüresíthetnék az irányelv hatályát, amely így nem tudná
célját betölteni. Ehhez nem kellene mást tenni, mint
külön jogi státuszt meghatározni az olyan személyekre,
akik egyébként a kölcsönzött munkavállalókhoz teljesen
hasonló jogviszonyban dolgoznak.
A vizsgált hazai tényállás esetében is igaz, hogy a munkát
végző a tagsági jogviszonya alapján, személyes
közreműködés keretében dolgozott harmadik félnél,
amiért a szövetkezet ellenértékben részesül. E körben a
szolgáltatás fogadója kifejezetten jogosult volt utasítást
adni. Az is megállapítható, hogy a munkavédelmi
törvény bizonyos védelmet nyújt e munkát végzőknek.
Ezért foglalkoztatásuk az irányelv értelmében munkaerőkölcsönzésnek minősül.48
VI. Összegzés
A bemutatott három ügyben a Kúria az atipikus
foglalkoztatás különböző formái kapcsán tett jelentős
elvi megállapításokat, amelyeknek fontos szerepe lehet
az érintettek munkaerőpiaci helyzetének javításában.
Figyelmet érdemel, hogy – az ügyek lényegi kérdését
tekintve – a Kúria valamennyi esetben megerősítette a
munkaügyi hatóság álláspontját (kivéve a kölcsönzésre
irányuló egyszerűsített munkaviszony alakszerűségének
megítélését).
A Kúria világossá tette, hogy az egyszerűsített
foglalkoztatással járó kedvezményszabályok csak akkor
alkalmazhatók, ha a munkáltató mindenben betartja e
foglalkoztatási forma speciális előírásait, ideértve a
létesítés alakszerűségi követelményeit is. A rugalmas
megoldásokat kereső gyakorlat számára fontos, hogy
nincs akadálya az egyes atipikus formák vegyítésének,
így jelenleg a munkaerő-kölcsönzés egyszerűsített
foglalkoztatással
is
kombinálható.
Olyan
jogértelmezésnek azonban nem lehet helye, amely ezt
egy több alkalmi munkát átfogó, keretjellegű
jogviszonyként képzeli el, csorbítva ezzel a munkabér
védelmére vonatkozó garanciákat. Végül, különösen
fontos a jogalkalmazói jogértelmezés a szociális
szövetkezeti tagi munkavégzés vonatkozásában, ahol a
jogi szabályozás gyakorlatilag üres. Ez a foglalkoztatási
modell nem irányulhat más atipikus formák, így a
munkaerő-kölcsönzés szabályainak kijátszására.
Az elemzett esetek jól mutatják, hogy a munkaügyi
hatóságnak kiemelt szerepe van a foglalkoztatási
szabályok értelmezésében és tevékenysége révén sokat
tehet a munkáltatók jogkövető foglalkoztatási
gyakorlatának alakításáért. A hatóság határozatait
felülvizsgáló bíróságok pedig olyan elvi kérdésekben
munkálhatnak ki fontos jogtételeket, amelyek egyéni
munkaügyi perben talán soha nem kerülnének eléjük.
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Uniós jogi szempontból hasonló elhatárolási
problémák merülnek fel az iskolaszövetkezeti
foglalkoztatás és a munkaerő-kölcsönzés között is. Lásd
pl. HORVÁTH i. m. 171–172. Az elhatárolással több
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