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Tisztelt Országgyűlés! 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 117.§ (1) 

bekezdésének b) és c) pontjaiban foglaltak szerint a Kúria  

 

- bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében kifejtett tevékenységéről, 

valamint  

- az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének és megsemmisítésének, 

továbbá a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége 

elmulasztásának vizsgálata során szerzett tapasztalatairól  

 

az alábbi beszámolót nyújtom be: 

 

1. Bevezetés 

1.1. A Kúria feladatai 

Magyarország Alaptörvénye, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 

törvény (a továbbiakban: Bszi.), továbbá a vonatkozó eljárási törvények rendelkezései 

értelmében a Kúria elbírálja a törvényben meghatározott ügyekben a törvényszék, továbbá az 

ítélőtábla határozatai ellen előterjesztett jogorvoslatokat, valamint a felülvizsgálati 

kérelmeket, emellett 

 

- a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz, 

- dönt az önkormányzati rendelet Alaptörvényen kívüli más, magasabb szintű 

jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, 

- dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége 

elmulasztásának megállapításáról, 

- elbírálja a népszavazással kapcsolatos jogorvoslatokat,   

- polgári és közigazgatási ügyekben a bírósági határozat ellen irányuló, ún. valódi 

alkotmányjogi panasz sikeressége esetén dönt a követendő eljárásról, azaz a 

konkrét jogvitában meghatározza az alkotmányellenes helyzet megszüntetésének 

eljárási eszközét, 

- az elvi bírósági határozatokon kívül elvi bírósági döntéseket is közzétesz, valamint 
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- joggyakorlat-elemzést folytat a jogerősen befejezett ügyekben, ennek keretében 

feltárja és vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát (Bszi. 24. § (1) bekezdés). 

1.2. A Kúria új középtávú intézményi stratégiája 
 

Ahhoz, hogy a Kúria a fenti feladatoknak a társadalmi valóság és a jogszabályi környezet 

változásai közepette is eleget tegyen, elengedhetetlen a stratégiai tervezés. A Kúria ebből 

kiindulva már 2013-ban megalkotta középtávú intézményi stratégiáját, amelynek 2018. évi 

lejártát követően elkészítette annak folytatását. A 2019 októberében elfogadott dokumentum 

rögzíti a Kúria által elérendő célokat és megvalósítandó értékeket, a Kúria szerepfelfogását. A 

Kúria által követett célok és értékek közé tartozik többek között a jogállamiság védelme, a 

demokratikus hatalomgyakorlás elveinek érvényre juttatása, az emberi jogok védelme, az 

ítélkezési gyakorlat magas színvonalának és kiszámíthatóságának biztosítása. A Kúria az 

egységes bírósági szervezetrendszer legfelső szintjeként működik, ekként felelős az alsó 

szintű bírósági fórumok munkájának minőségéért is. E modellbe illeszkedik az a gyakorlat, 

hogy a Kúria az alsóbb fokú bíróságok bíróival együttműködve dolgoz ki megoldásokat 

bizonyos jogértelmezési kérdésekben. 

 

Az intézményi stratégia azt a struktúrát követi, hogy a bevezetést követően a Kúria 

alaptevékenységének ellátására vonatkozó stratégiát fogalmazza meg. Ehhez kapcsolódóan az 

ítélkezési gyakorlat egységesítése, a joggyakorlat-elemzés rendszere, intenzív kapcsolattartás 

az alsóbb fokú bíróságokkal, az ítélkezés alapjogi dimenziói, a szupranacionális jog 

alkalmazása, a döntéselőkészítés továbbfejlesztése, az ítélkezési tevékenység 

hatékonyságának továbbfejlesztése alfejezeteket tárgyalja. 

 

A Kúria alaptevékenységének hatékony ellátását biztosító háttérről szóló fejezetben tér ki a 

stratégia olyan kérdések tárgyalására, mint a Kúria szervezete, személyzeti kérdések, a Kúria 

infrastruktúrája, informatikai fejlesztések a Kúrián és a Kúria jogi szakkönyvtára. 

 

A Kúria külső kapcsolatai alatt a Kúria kifelé irányuló kommunikációjával, a Kúria 

nemzetközi kapcsolataival és más hazai igazságügyi szervezetekkel való kapcsolattartással 

foglalkozik az új stratégia. 

 

Végezetül a stratégia kitér még a horizontális szempontok érvényesítésére is a stratégia 
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végrehajtása során, úgymint a Kúria szerepére a jogbiztonság megerősítése során, a 

fenntarthatósági szempontok bemutatására, valamint a GDPR megfelelőségre.  

 

Az új stratégia első mondatai leszögezik, hogy „Stratégiai tervezésre minden olyan 

intézménynek szüksége van, amely komolyan veszi működési céljait, és ezek minél 

hatékonyabb megvalósítását a változó körülmények mellett is kulcsfontosságúnak tartja. A 

jelen stratégiának aktualitást ad az is, hogy az átalakuló hazai igazságszolgáltatási 

rendszerben a Kúria a korábbihoz hasonló módon kívánja biztosítani a hatáskörében maradt 

jogterületeken a magas színvonalú ítélkezést.” 

 

Ugyancsak leszögezi a stratégia azt, hogy az új stratégia a régi szerves folytatása. Az új 

stratégia alkotói ugyanakkor figyelembe vették a korábbi stratégia megalkotása során szerzett 

tapasztalatokat. Eltérés a korábbi stratégiától, hogy az egyes fejezetek, illetve alfejezetek 

egységes szerkezeti felépítést követnek.  Az egyes alfejezetek úgy épülnek fel, hogy első 

részükben az alfejezeti tevékenységnek a Kúria intézményi céljaihoz való kapcsolódását 

bontják ki, majd bemutatják a jelenlegi helyzetet, a létező problémákat és kihívásokat. Ezt 

követően meghatározzák a középtávú célokat, a megvalósítás lépéseit és a monitoring 

eszközeit, módszereit.  

 

Az új stratégia többek között az alábbi kérdésekkel is foglalkozik:  

 

- új magyar bírósági rendszer, 

- új anyagi jogi kódexek és eljárásjogi törvények, 

- digitalizálás, új adatvédelmi és adatkezelési követelmények és kihívások, 

- költözés a Kossuth téren található igazságügyi palotába.  

 

Ugyancsak foglalkozik a stratégia azzal a kérdéssel, hogy a Kúria a hazai bírósági rendszer 

egyik csúcsszerveként milyen szerepfelfogást követ. Az ún. hierarchikus felfogást teszi-e 

magáévá, amelyik a teljes bírósági rendszert egy egységként kezeli, ahol az a fontos, hogy a 

teljes eljárást lezáró döntés megfelelő és helyes legyen. Vagy a másik felfogást követi, amely 

a hierarchia helyett a koordinációra helyezi a hangsúlyt. Ebben a rendszerben a Kúria a 

törvényekben meghatározott hatásköreinek gyakorlásán túl nem ad tanácsot jogértelmezési 

kérdésekben az alsóbb szintű bíróságoknak, hanem jogfejlesztő szerepére koncentrálva a 

legnagyobb horderejű kérdésekben dönt. Az új stratégia az elsőként bemutatott 
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szerepfelfogásból fakadó következmények alapján tervez.  

 

A stratégia megfogalmazása során a munkacsoport figyelembe vette annak a felmérésnek az 

eredményeit, melyek a Kúria bírái bevonásával készült a bírói munkateherre vonatkozóan.  

Külön köszönet illet ezért minden, a felmérésben résztvevő, a kérdőívet megválaszoló kúriai 

bírót.  

  

A Kúria második középtávú intézményi stratégiájának tervezése során a stratégiát kidolgozó 

kúriai bírók és igazgatási vezetők számára még nem voltak ismertek azok a nagy horderejű 

változást hozó törvények, amelyek 2019 végén, illetve 2020 elején következtek be. Ezek 

közül is kiemelkedik az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások 

megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény, amely a 

jogalkalmazás egységének biztosítását szolgáló új eszközt, a jogegységi panasz eljárást 

vezette be. E változásokra tekintettel 2020-ban a Kúria, az új körülményekre reagálva 

módosította és aktualizálta a 2019-ben elkészült és nyilvánosságra hozott középtávú 

intézményi stratégiáját. 

 

Az új környezetben a legnagyobb stratégiai kihívást a jogegységi panasz eljárás és a 

jogegységi panasz tanács működésének a kúriai eljárások közé és a kúriai szervezetrendszerbe 

történő illesztése jelenti. Mivel a jogegységi panasz alapja a BHGY-ben közzétett döntéstől 

való eltérés, ezért a mindennapi ítélkezés részévé kell, hogy váljon a korábbi döntések 

intézményes elemzése. Mindenképpen meg kell határozni a Kúria saját közzétételi gyakorlata 

és a BHGY-ben történő közzététel (ami az OBH feladata) egymáshoz való viszonyát. Kiemelt 

fontosságú továbbá az, hogy az ítéleti adatbázishoz megtörténjen egy intelligens 

keresőrendszer kiépítése, amelynek a segítségével a releváns ítéletek könnyebben 

megtalálhatók lesznek.   

 

A korábbi stratégiák fejlesztendő területnek jelölték meg a jogegységesítés időszerűségének 

és hatékonyságának biztosítása érdekében az alsóbb fokú bíróságokkal való kapcsolattartást. 

Ennek célja az volt, hogy az alsóbb fokú bíróságok jelentős jogi kérdéseket tárgyaló 

határozatai és az esetlegesen eltérő jogértelmezésből eredő nehézségek időben a Kúria 

látókörébe kerüljenek. E célkitűzés elérése érdekében jöttek létre – különböző jogértelmezési 

kérdések vizsgálatára – a tanácsadó és konzultációs testületek, amelyek azonban a 2020. 

április 1-jétől hatályba lépett Bszi. 27/A.§-a értelmében állásfoglalást már nem tehetnek 
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közzé. A tapasztalatok azt mutatták, hogy ez a szervezeti forma volt a leghatékonyabb módja 

a Kúria és az alsóbb fokú bíróságok közötti kapcsolat elmélyítésének, ám a törvényi 

változások folytán a testületeknek át kell alakítaniuk eddigi működési rendjüket. Ugyancsak a 

fenti célkitűzés érdekében jött létre a Kúrián a területi kapcsolattartók rendszere. Minden 

kollégiumvezetőnek ki kellett jelölnie az egyes ítélőtáblák és törvényszékek illetékességi 

területéhez igazodóan a területi kapcsolattartó kúriai bírókat. Ugyanakkor nincs olyan 

országos „jelzőrendszer”, amelyen keresztül az egyes ítélőtáblai, illetve törvényszéki 

kollégiumok által tárgyalt szakmai kérdések (illetve az azokban kimunkált megoldási 

javaslatok) országosan ismertté válnának, ami oda vezethet, hogy azonos problémára 

párhuzamosan több kollégium is kidolgoz szakmai anyagokat. A korlátozott 

precedensrendszer bevezetése is érinti a kapcsolattartást, hiszen a bírósági határozatokhoz 

való hozzáféréshez elengedhetetlen a határozatok időben történő anonimizálása, ami 

fokozottabb együttműködést tesz szükségessé a Kúria és az alsóbb fokú bíróságok között. Az 

új stratégia ezért megállapítja, hogy a Polgári Kollégium példájára célszerű kiépíteni 

ítélkezési szakáganként egy-egy országos adatbázist, amely a hely szinten felvetődött szakmai 

viták anyagait tartalmazza, és amelyhez az alsóbb fokú bíróságok kollégiumvezetői is 

hozzáférhetnek.  

A szakmai kommunikáció erősítése érdekében a polgári ítélkezés területén működő, bírósági 

szinteken átívelő jogegységi csoportok továbbfejlesztése is stratégiai cél. A Kúria és az alsóbb 

fokú bíróságok közötti kapcsolatok előmozdítását és áttételesen a jogegység erősítését 

szolgálja a már korábban bevezetett kirendelési rendszer is. Ennek keretében három hónapos 

váltásban alsóbb fokon ítélkező bírók kerülnek kirendelésre a Kúria ítélkező tanácsaihoz és 

vesznek részt a Kúria ítélkező munkájában, általában oly módon, hogy a kirendelt bírók 

részben vagy egészben megtartják ítélkezési tevékenységüket az eredeti szolgálati helyükön. 

A stratégiai célkitűzés e tekintetben az, hogy a jövőben a fenti, általános kirendelési rendszer 

kiegészüljön egy hosszabb távú (akár hat hónapig tartó) kirendelési lehetőséggel, éspedig – a 

megfelelő szakmai színvonal érdekében – pályázati alapon, amely a már ismert előnyökön túl 

azt is biztosítaná, hogy az eredményes kúriai kirendelés szakmai rangot is kapna (pl. 

figyelembe vehető lenne az előmenetel során). 

 

A Kúria alapfeladatainak hatékony ellátását biztosító személyi feltételek között kiemelt helyet 

foglalt el a Kúria főtanácsadói rendszere. A 2013-ban elfogadott középtávú intézményi 

stratégia a bírák munkaterhének csökkentése érdekében rendelkezett a főtanácsadói rendszer 

kialakításáról: az egyetemi szférából érkező, fiatal jogtudósok jellemzően a hazai és 
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nemzetközi bírói fórumok döntéseinek kigyűjtésével, elemzésével, továbbá jogi vélemények 

készítésével vesznek részt az ítélkező és az elvi munka megalapozásában. A főtanácsadói 

rendszer működésének hatékonysága 2018-ban, a bírói munkateher kérdőíves mérése útján 

került részletes vizsgálatra. Megállapítást nyert, hogy a bírói munkateher csökkentésében és a 

tanácsok optimális működésében a főtanácsadók foglalkoztatása jelentős tényező. Erre 

figyelemmel 2018-ban létrejött a Kúria Tudományos és Dokumentációs Központja is, amely a 

főtanácsadók tudományos tevékenységén keresztül segíti a Kúria ítélkező tanácsainak és 

kollégiumvezetőinek munkáját.  

Az új eljárási törvények alkalmazása, a korlátozott precedensrendszer, a jogegységi panasz 

eljárás bevezetése és a jogegységi eljárásra vonatkozó szabályok változása várhatóan jelentős 

többletmunkaterhet ró a Kúriára, ezért különösen fontos a tanácsok munkáját segítő 

igazságügyi alkalmazottak tanácsszintű struktúrájának, feladat-meghatározásának részletes 

kidolgozása és gyakorlati megvalósítása. Mivel a jogegységi panasz alapja a BHGY-ben 

közzétett döntéstől való eltérés, ezért a mindennapi ítélkezés részévé kell, hogy váljon a 

korábbi döntések intézményes elemzése. Ez a feladat további főtanácsadók foglalkoztatását 

teszi szükségessé.  A Kúria hatályos elvi iránymutatásainak folyamatos aktualizálása – értve 

ez alatt az egyes iránymutatások irányadó voltára vonatkozó jegyzetek készítését – az eseti 

döntések tematikus (pl. jogintézményenkénti) gyűjtése, rendszerezése és folyamatos elemzése 

ugyancsak a kúriai főtanácsadók feladatává tehető. Ahhoz, hogy a kúriai döntések 

előkészítése magasabb szintre léphessen, elsődleges stratégiai cél a főtanácsadói rendszer 

feladatkörökben és létszámban történő bővítése. Emellett célszerű hangsúlyt fektetni a 

szervezeten, az intézményen belüli egyéni karrierutak kialakítására, a gyakornoki 

foglalkoztatás bővítésére, a pályáztatási rendszer továbbfejlesztésére. 

1.3. A Kúria 2019. évi szakmai célkitűzései és megvalósulásuk 

 

 a) Az egységes és magas színvonalú ítélkezési gyakorlat biztosítása az új jogegységi 

eszközökben rejlő lehetőségek kiaknázásával 

A 2019. évi célok között szerepelt az ítélkezési gyakorlat aktuális kérdéseinek vizsgálata 

kúriai joggyakorlat-elemző csoportok keretein belül. A társadalom széles körét érintő, illetve a 

joggyakorlat egysége szempontjából kiemelkedő fontosságú jogalkalmazási problémák 

feltárása érdekében 2018. december 5-én tanácskozást tartottunk, amelyen a Kúria vezetői 

mellett több állami szerv (ÁSZ, GVH, MNB) képviselője, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke 

és több jogi kar képviselője is részt vettek, és javaslatot tettek a 2019-es évben vizsgálandó 
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kérdésekre. A javaslatokra figyelemmel, a Kúria kollégiumvezetőinek véleménye alapján 

2019. évre az alábbi öt vizsgálati tárgykörben állítottam fel joggyakorlat-elemző csoportokat: 

 

1. A jogos védelem gyakorlati kérdései 

2. A keresetlevél visszautasítására vezető okok vizsgálata 

3. A gondnokság alá helyezési perek bírósági gyakorlata 

4. A gyógyulási (túlélési) esély csökkenésével (elvesztésével) kapcsolatos ítélkezési 

gyakorlat vizsgálata 

5. Az érvénytelenség a munkaviszonyban 

 

A jogszabály rendelkezése értelmében az elemző csoportok vezetői és tagjai a Kúria bírái. Az 

előző évekhez hasonlóan az elemző csoportok munkáját – élve a jogszabály által adott 

lehetőséggel – idén is külső szakértők segítették, akik között egyaránt megtalálhatók voltak az 

alsóbb fokú bíróságok bírái, más jogászi szakmák képviselői, valamint egyetemi oktatók és 

tudományos kutatók. A 2019. évi elemző munkát is jelentős mértékben megkönnyítették az 

előző években szerzett tapasztalatok. A cél ebben az évben is az volt, hogy a felmerülő 

elméleti kérdések sok szempontú műhelyvitákban kapjanak minél hamarabb egyértelmű 

megoldást. Mindez segítheti az ügyek gyors és színvonalas elintézését. 

 

A joggyakorlat-elemző csoportok működéséről a beszámoló 2.5. pontjában olvasható részletes 

tájékoztatás. 

 

b) A Kúria jogegységi aktusainak felülvizsgálata 

A jogbiztonság szempontjából elengedhetetlen, hogy a Kúria a jogszabályi változásokra, 

továbbá az Alkotmánybíróság Alaptörvény-értelmező tevékenységére figyelemmel időről-

időre felülvizsgálja jogegységi aktusait.  

 

A 2019-ben évben felülvizsgált jogegységi aktusokról a beszámoló 2.3. pontjában olvasható 

részletes tájékoztatás.  

 

c) Az új Polgári perrendtartás alkalmazása során felmerülő jogértelmezési kérdések 

vizsgálata 

Az új Pp. alkalmazásában felmerülő gyakorlati kérdéseket vizsgáló konzultációs testület tagjai 

nagy gyakorlattal rendelkező és a polgári eljárásjogot kiválóan ismerő bírók, akik a 
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testületben való részvételükkel a magyarországi bírósági szintek mindegyikét képviselik. A 

konzultációs testület állásfoglalásai a bíróságokra nem kötelezőek, csupán iránymutatásokat 

fogalmaznak meg a felmerülő kérdések lehetséges értelmezésével kapcsolatban. 

 

A testület 2019-ben – a teljesség igénye nélkül – az alábbi kérdésekben foglalt állást: 

 

- A bíróság teendője, ha az állítási szükséghelyzetben a fél által állított tény tekintetében 

kételye merül fel 

- A perújítási kérelem megváltoztatásának lehetősége 

- A kapcsolattartás megváltoztatása iránti pernek a gyermek tartása iránti perrel való 

összekapcsolhatósága 

- A bírósági meghagyásban szereplő tájékoztatás kötelező tartalma 

- A keresetváltoztatás fogalma; az ún. elsődleges és másodlagos tények közötti különbség 

- A bíróság anyagi pervezetési feladatai a perfelvételi tárgyaláson, illetve az érdemi 

tárgyaláson – a fél személyes meghallgatása körében – előadott új tény esetén 

- A bíróság eljárása abban az esetben, ha a felperes már a keresetlevél benyújtásakor úgy 

nyilatkozik, hogy az alperes az általa ismert címen (lakóhelyen vagy székhelyen) 

ténylegesen nem elérhető, és a bírósági irat elektronikuson úton sem közölhető vele; 

illetve, ha a keresetlevél kézbesítését követően derül ki, hogy az alperes ismeretlen 

helyen tartózkodik. 

 

Az állásfoglalások elérhetők a Kúria honlapján: https://kuria-birosag.hu/hu/uj-pp-jogert  

 

d) Az új Polgári Törvénykönyv alkalmazásában felmerülő jogértelmezési kérdések 

feltárása 

A Ptk. gyakorlati alkalmazásában felmerülő jogértelmezési kérdéseket vizsgáló – az általam 

2014-ben felállított –Tanácsadó Testület 2019. évben is számos – a Testület tagjai által 

felvetett, illetve a bíróságoktól érkezett – jogértelmezési kérdéssel foglalkozott, és több 

kérdésben tett közzé állásfoglalást a Kúria honlapján (a jognyilatkozat írásbeliségének 

követelménye, a jogosult kárenyhítési kötelezettsége, a tartásdíjra való rászorultság 

megszűnése esetén a bejelentés elmulasztásából eredő kártérítési kötelezettség, valamint az 

elővásárlási jog megsértése stb.). 

 

Az állásfoglalások a http://www.kuria-birosag.hu/hu/ptk linken érhetők el.  
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Az új Ptk. bírói gyakorlata alakulásának figyelemmel kísérésére 2016-ban öt ún. jogegységi 

csoportot állítottam fel. A jogegységi csoportok felelős vezetői a Polgári Kollégium bírái és 

főtanácsadói, a csoportok munkáját a Kollégium egy bírája koordinálja. A jogegységi 

csoportok munkájában a Polgári Kollégium 10 bírája és három főtanácsadója vesz részt. 2019. 

október 11-én az új Ptk. jogegységi csoportok tematikus tanácskozására került sor, amely két 

témakörrel foglalkozott: az egyik az alanyváltozás lehetősége a gazdasági társaság vezető 

tisztségviselője felelősségének megállapítása iránt a Cstv. 33/A. § (1) bekezdése alapján 

indított perekben, a másik pedig az élettársi kapcsolat fogalmi elemeinek vizsgálata. Az ülés 

emlékeztetője és hanganyaga közzétételre került a Kúria honlapján. 

 

e) A civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos jogalkalmazási problémák feltárása 

A 2019-es évben folytatódott a civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos bírói gyakorlat 

egységesítése érdekében az OBH elnökével egyetértésben 2015-ben életre hívott konzultációs 

testület munkája, amelyben az ítélőtáblák, a törvényszékek, a Kúria és a Legfőbb Ügyészség 

képviselői mellett az Országos Bírósági Hivatal szakértői is részt vesznek. A havonta-

kéthavonta ülésező testület állásfoglalásai a bíróságok központi intranetes oldalán jelennek 

meg. A kezdeményezés eredményeként a nyilvántartási ügyszakban egységesebbé vált a 

gyakorlat. 

 

f) A devizakölcsön-szerződésekkel kapcsolatban felmerülő jogértelmezési problémák 

feltárása 

Az ún. devizahiteles törvények hatálya alá tartozó szerződések érvénytelenségével 

kapcsolatos perekben felmerült jogértelmezési kérdések vizsgálatára 2016-ban felállított 

konzultatív testület 2019. évben 3 ülést tartott.  

 

- A 2019. április 10-i ülés megtárgyalta azt a vitaanyagot, amely több mint 140 ügy 

vizsgálata alapján készült az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő szerződési 

kikötések tisztességtelenségével kapcsolatos országos bírói gyakorlatról. A Testület az 

összefoglaló megállapításait 10 pontban foglalta össze és tette közzé a Kúria honlapján.  

 

- A 2019. június 19-i ülésén a Testület többségi állásfoglalást fogadott el az 

árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési kikötések – tájékoztatás hiánya vagy nem 
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megfelelő volta miatti – tisztességtelensége következtében teljes egészében érvénytelen 

kölcsönszerződéseknél alkalmazható érvénytelenségi jogkövetkezményekről tartotta. 

Az állásfoglalás azokra vonatkozik, akiknek a devizahiteles perekben sikerült 

bizonyítaniuk, hogy az árfolyamkockázatról nem vagy nem megfelelő módon kaptak 

tájékoztatást a pénzintézettől. Az állásfoglalás szerint ilyen esetekben az érdeksérelem 

kiküszöbölése 

érdekében érvényessé nyilvánítják a szerződést, az elszámolásra pedig kétféle 

megoldást tartalmaz az állásfoglalás. Mindkét megoldási javaslat kedvező a 

devizahiteleseknek. 

 

- A 2019. október 30-i ülésen a Testület megvizsgálta az április 10-i és június 19-i 

állásfoglalásainak a bírói gyakorlatban való hatályosulását. Ezen az ülésen a Testület 

megtárgyalta még az adós elállásának vagy felmondásának joghatását az adóssal 

szemben végrehajtási eljárásban, valamint a tartozás átvállaló árfolyamkockázatról való 

tájékoztatásának a kérdését. (Az elfogadott álláspontokat a Kúria honlapján közzétett 

emlékeztető tartalmazza.) Ezen az ülésen a Testület megvitatta még az Európai Unió 

Bíróságának C-621/17, C-34/18. és C-260/18. számú ítéleteinek értelmezésével 

kapcsolatban felmerült kérdéseket, és egyetértett a Kúriának a szóban forgó ítéletek 

értelmezésével kapcsolatos, az október 11-i sajtóközleményben közzétett álláspontjával. 

 

A konzultatív testület tagjai kizárólag kúriai és alsóbb fokon ítélkező bírák. Feladata 

jogértelmezési kérdések vizsgálata azzal, hogy – a hazai és nemzetközi jog és joggyakorlat 

figyelembevételével kialakított – iránymutatásai nem kötelezőek a bíróságokra nézve.   

 

g) A gyakornoki program folytatása 

A jogi karok állam-és jogtudományi doktori iskoláival, továbbá a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájával együttműködésben megvalósuló 

gyakornoki program 2019-ben is eredményesen folytatódott. 

 

h) Főtanácsadói rendszer kiépítése 

Tekintettel arra, hogy a Kúrián nincsenek olyan feladatok, amelyeket a bírósági titkárok 

önálló hatáskörben végezhetnének, a Kúria és az OBH stratégiájával összhangban 2014-ben 

elindult folyamat eredményeként a tartós titkári foglalkoztatás a legfelsőbb bírói fórumon 
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megszűnt. A bírák érdemi munkájának hatékony segítése érdekében ugyanakkor 2015-től 

kialakításra került a főtanácsadói rendszer, amely azóta is eredményesen működik.  

 

A Kúria főtanácsadói rendszere a kölcsönös tanulás elvén alapszik. A legtöbbször a tudomány 

világából érkező vagy tudományos háttérrel is rendelkező főtanácsadók egy-egy jogterületen 

elmélyült tudásukkal, alapjogi szemléletükkel, az európai uniós jog területén szerzett 

jártasságukkal, vagy adott esetben „kívülről” hozott, nem a bíróságokon szerzett 

jogalkalmazási tapasztalatukkal segítik a bírák tevékenységét. Munkájukhoz tartoznak a Kúria 

nemzetközi kapcsolatainak ápolásával kapcsolatos teendők, más országok joggyakorlatának 

feltérképezése is. Támogatják az Alkotmánybíróság és a Kúria tudományos együttműködését. 

A főtanácsadók ugyanakkor lehetőséget kapnak arra, hogy elsajátítsák az ügyek végső fokon 

történő elbírálásához és az ítélkezési gyakorlat egységének biztosításához szükséges felsőbírói 

szemléletmódot, belülről rálássanak az ítélkezési tevékenységre: mélyrehatóan 

tanulmányozzák a Kúria joggyakorlatát, megismerkedjenek a konkrét ügyek elbírálása során a 

jogértelmezési kihívásokkal, részt vegyenek a határozatok szerkesztésében.  

 

A kúriai bírók körében végzett felmérések szerint a főtanácsadói rendszer beváltotta a 

kialakításakor hozzá fűzött reményeket: a főtanácsadók a kölcsönös bizalom légkörében 

hatékonyan tudják segíteni a bírák mindennapi munkáját.  

 

2. A bírósági jogalkalmazás egysége érdekében kifejtett tevékenység a 2019. évben 

2.1. A Kúria Teljes Ülése 

A Kúria Teljes Ülésének tagjai a kúriai bírák. Részvételük a Teljes Ülésen kötelező. A Teljes 

Ülést a munkatervben előzetesen meghatározott időpontban, évente legalább egy alkalommal 

hívom össze. A Teljes Ülés napirendjéről és időpontjáról a bírákat lehetőleg az ülés kitűzött 

időpontja előtt legkésőbb 15 nappal írásban kell értesíteni. A Teljes Ülés előkészítése a Kúria 

főtitkárának irányításával a Koordinációs, Személyzeti, Munkaügyi és Oktatási Osztály 

feladata. 

A Teljes Ülés állandó meghívottjai az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész. 

A Teljes Ülésre meg kell hívni a Kúriára beosztott és kirendelt bírákat. Az ülésre eseti 

jelleggel más személyeket is meghívok. A meghívottakat szavazati jog nem illeti meg. 
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A 2019-es évben két alkalommal hívtam össze a Kúria Teljes Ülését. 

A Kúria Teljes Ülése – jóllehet e minőségében jogegységi eszközök kibocsátására nem 

rendelkezik hatáskörrel – rendkívül fontos belső szakmai fórum, amely lehetőséget teremt 

arra, hogy a Kúria különböző jogterületeken ítélkező bírái megismerjék egymás és a kúriai 

joggyakorlat-elemző csoportok munkáját, szempontokat kapjanak a több jogágat érintő 

értelmezési kérdések megnyugtató megoldásához. Különös jelentőséggel bírnak e körben a 

rendszeresen megtartott tanácselnöki beszámolók, amelyek elsősorban az azonos típusú 

ügyeket tárgyaló tanácsok között biztosítanak információcserét, így megelőzhető az 

esetlegesen divergáló kúriai gyakorlat. Végül, de nem utolsósorban a meghívott előadóknak 

köszönhetően lehetőség nyílik a társszakmák, illetőleg a jogtudomány által felvetett 

problémák megismerésére, továbbá a magyar igazságszolgáltatásra nézve is irányadó 

nemzetközi bírói fórumok (Európai Unió Bírósága, Emberi Jogok Európai Bírósága) 

joggyakorlatának megismerésére. 

 

 

2.2. Kollégiumi ülések és szakmai tanácskozások 

2.2.1. A Büntető Kollégium kollégiumi ülései és szakmai tanácskozásai 

 

2019 tavaszán is megtartásra került a Kúria Büntető Kollégiumának szervezésében a 

kollégiumvezetők országos értekezlete, melyet ezen alkalommal is Dr. Handó Tünde az 

Országos Bírósági Hivatal Elnöke nyitott meg. Az értekezleten – mint minden esetben – 

képviseltette magát a Legfőbb Ügyészség, az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Ügyvédi 

Kamara is. Természetszerűleg ennek az értekezletnek is a 2017. évi XC. törvény az „új” Be. – 

bár a hatályba lépés óta eltelt egy esztendőre figyelemmel a „új” jelző okafogyottnak tűnik – 

volt a tárgya. Az értekezleten több, a gyakorlatban tapasztaltak alapján indokoltnak tűnő 

lényeges módosítási javaslat is megfogalmazódott. 

 

A Büntető Kollégium 2019-ben összesen négy kollégiumi ülést tartott. Emellett az év 

folyamán a Kollégiumban két tanácselnöki értekezlet volt. 
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2.2.2. A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumi ülései és szakmai tanácskozásai 

 

A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 2019. évben összesen öt kollégiumi ülést tartott. 

 

A kollégium 2019. május 9-i ülésén több napirendi pontban megvitatta a közigazgatási szakág 

bíráinak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezéseivel kapcsolatos 

bírósági és alkotmánybírósági felülvizsgálati ügyek tapasztalatait. 

A kollégium 2019. május 20-i ülésén egyhangúlag elfogadta a joggyakorlat-elemző csoport 

összefoglaló véleményét a felülvizsgálati bíróság közigazgatási perekben követett hatályon 

kívül helyezési gyakorlatáról, valamint megtárgyalta és ennek eredményeként részben 

elfogadta a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi 

megállapodásra és a tanulmányi szerződésre vonatkozó munkajogi szabályok értelmezéséről 

szóló KMK véleményt is, majd sor került a kollégiumvezető beszámolójára a kollégium 2018. 

évi működéséről. 

A kollégium 2019. szeptember 16-án megtartott ülésén megtárgyalta a felülvizsgálati 

kérelmek befogadásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat a beérkezett írásbeli 

vélemények és azok szóbeli kiegészítései alapján, majd következő napirendi pontként 

egyeztette az ügyelosztási rend változtatásával kapcsolatos álláspontokat. 

A kollégium 2019. december 4-én megtartott ülésének első napirendje a következő évre 

vonatkozó ügyelosztási rend megtárgyalása volt, majd a testület a közigazgatási és munkaügyi 

bíráskodás 2020. évben bekövetkező átalakításának és az ehhez a tárgykörhöz, valamint a 

járási hivatali eljárás egyfokúvá válásához kapcsolódó jogszabályi változásoknak a 

kollégiumok munkájára, azok leterheltségére, személyi állományára vonatkozó, előrelátható 

és számba vehető következményeit tárgyalta meg. 

A tárgyév utolsó, 2019. december 18-án tartott ülésén a kollégium megtárgyalta az egyes 

kitüntető címek és kitüntetések 2020. évi adományozására vonatkozó javaslatokat, és döntött 

az állami kitüntetésben, Juhász Andor-díj arany, ezüst és bronz fokozatában részesülők 

személyéről. 

 

A munkaügyi szakág önálló szakmai fóruma a részkollégium. 

A munkaügyi szakág a kollégiumi ülések előtt rendszeresen részkollégiumi ülés keretében 

előzetesen egyezteti a szakág bíráinak a kollégium elé kerülő szakmai anyagokkal kapcsolatos 

álláspontját és megvitatja a jogértelmezési kérdéseket. Szükség szerint más esetekben is sor 

kerül részkollégium megtartására, valamely elvi kérdésben az egységes álláspont kialakítása 
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érdekében. Ezen túlmenően rendszeresen – általában kéthavonta – kerül sor tanácselnöki 

értekezletre a munkaügyi szakág öt tanácselnökének részvételével, melynek során a 

tanácselnökök tájékoztatást adnak a többi tanácselnök részére a saját tanácsukban felmerülő 

szakmai kérdésekről, egyeztetik álláspontjaikat az egységes jogalkalmazás érdekében. 

 

 

 

2.2.3. A Polgári Kollégium kollégiumi ülései és szakmai tanácskozásai 

 

2019. évben a Polgári Kollégium – nem számítva a csak személyi kérdésekben (pályázatok 

véleményezése, kitüntetési javaslatok megtétele, ügyelosztási rend véleményezése) döntő 

üléseket – egy alkalommal tartott szakmai kollégiumi ülést. 

A 2019. június 24-én megtartott kollégiumi ülésen a Kollégium tagjai a Ptk. 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségére vonatkozó szabályaival kapcsolatos 

jogalkalmazási kérdésekről hallgattak meg előadást.  

A kollégium jogegység biztosítása érdekében kifejtett tevékenységének hatékonyságát 

nagymértékben fokozta, hogy 2019-ben is 3 főállású és 6 részfoglalkoztatású főtanácsadó 

dolgozott a Polgári Kollégiumban. A főtanácsadók részt vettek a joggyakorlat-elemző 

csoportok tevékenységében, a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének 

előkészítésében és munkájában, valamint jogszabály-tervezeteket és kollégiumi anyagokat 

véleményeztek, szakmai anyagokat készítettek, különböző szakmai kérdésekben segítették a 

kollégiumvezetés munkáját.  

 

2.3. A jogegységi tanácsok tevékenysége 

A Kúria a 2019-es évben is aktívan élt a számára törvényben biztosított jogegységi 

eszközökkel. Az ítélkezési gyakorlat egységét szolgáló jogintézmények 2020-ban 

bekövetkező változásaira figyelemmel a Kúria vizsgálta a jogegységi eszközök hatékonyságát 

és alkalmazásuk feltételeit, új középtávú intézményi stratégiáját pedig a bekövetkezett 

változásokhoz igazította. Minderről a beszámoló 1.2. pontjában adok részletes tájékoztatást.  

2.3.1. A büntető jogegységi tanács tevékenysége  
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A 2019-es évben a Büntető Kollégium három esetben hozott büntető jogegységi határozatot. 

 

1/2019. Büntető Jogegységi Határozat  

 

A gazdasági társaság vagyonkezelője a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől 

függetlenül a társaság sérelmére megvalósuló hűtlen kezelés elkövetője lehet.  

A törvényi rendelkezésekből következően a gazdasági társaság tagjai által a gazdasági 

társaság rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás elkülönül a saját vagyonuktól, az a 

társaság vagyona, aminek elsődleges célja a gazdálkodó szervezet gazdasági érdekeinek 

biztosítása. 

Mivel a gazdasági társaság – az ismertetett ügyben a korlátolt felelősségű társaság – 

tulajdonosának (résztulajdonosának) vagyona és a társaság vagyona elkülönül, a gazdasági 

társaság vagyona a vagyon kezelője számára a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől 

függetlenül idegen vagyon. 

Ezért a gazdasági társaság vagyonkezelője a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől 

függetlenül e tisztségében idegen vagyon kezelésével megbízott személy. 

Ahogy azt a gazdasági társaságokról szóló korábbi törvények, illetve a Ptk. III. Könyvének 

jelenleg hatályos rendelkezései előírják: a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek a 

gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható 

gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. 

A cselekmények sértettje a tulajdonosok személyétől elkülönült gazdasági társaság, a Kft. 

volt, az elbírált cselekmények pedig nem a társaság belső viszonyait, hanem a gazdálkodó 

szervezet gazdálkodását és vagyoni jogait sértették. 

A Kúria megállapította, hogy a gazdasági társaság vagyonkezelője a társaságban meglévő 

tulajdonosi helyzetétől függetlenül elkövetője lehet a társaság sérelmére megvalósuló hűtlen 

kezelésnek. 

 

2/2019. Büntető Jogegységi Határozat 

 

Az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető törvény meghatározásakor az 

alapítéletekkel elbírált bűncselekmények elkövetési ideje közömbös; annak van jelentősége, 

hogy az összbüntetésbe foglalás lehetősége mikor nyílt meg.  

 

Az Alkotmánybíróság az 1/2020. (I. 2.) AB határozatával visszaható hatállyal 
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megsemmisítette a fenti jogegységi határozatot. 

 

3/2019. Büntető Jogegységi Határozat 

 

Bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék felhívás nélküli kinyilvánítása is alkalmas 

lehet bűncselekmény megállapítására. 

 

Az előkészületi cselekmények két csoportba sorolhatók: 

a) a tettekben megnyilvánuló előkészületi magatartások; 

b) a gondolatközlésben kifejeződő, elsősorban verbális magatartások (felhívás, ajánlkozás, 

vállalkozás, közös elkövetésben megállapodás). 

Az előkészületi magatartások akár önmagukban, akár egymással kombinálva is 

előfordulhatnak. 

Tettekben megnyilvánuló tevékenység a bűncselekményhez szükséges vagy azt könnyítő 

feltétel biztosítása. Ilyen például az eszköz beszerzése, a helyszín felderítése, a végrehajtási 

terv részletes kidolgozása, a bűncselekmény helyszínének megközelítése (EBH 2007.1583). 

A jogesetek azt a következtetést alapozzák meg, hogy bűncselekmény elkövetésére irányuló 

szándék felhívás nélküli kinyilvánítása is alkalmas lehet bűncselekmény megállapítására, 

amelyhez elegendő, ha a szándék meghirdetője saját elszánását, eltökéltségét jelenti be, s az 

abszurdnak, tréfának a körülményekből nem tekinthető. 

A gondolat nyilvánossággal (címzettekkel) közlése alapján, a tudattartalomra és a célzatra 

vont következtetés vezethet annak eldöntéséhez, hogy a gondolatközlés valamely befejezett 

bűncselekmény törvényi tényállását valósítja meg, büntetni rendelt előkészületi cselekmény, 

avagy olyan magatartás, mely a büntetőtörvény szerint nem minősül bűncselekménynek. 

A büntetőjogi felelősség feltétele a szándék, az elhatározás komolysága, mely alapos 

vizsgálatot igényel: „a nyilvánvalóan komolytalan, viccelődő, közveszély bekövetkezését 

„jósoló” valótlan tényállítások bűncselekményt nem valósíthatnak meg, azonban ezt nem a 

fenyegető szubjektuma alapján – hogy mennyiben szánta viccesnek, vagy komolytalannak a 

kijelentését –, hanem az ezt észlelő személy szempontjából kell vizsgálni”. 

 

A komoly elhatározás nyilvánosságra hozatala, másokkal közlése előkészületi magatartás 

lehet, amennyiben a jogtárgy veszélye távoli és a magatartás a törvényi tényálláson kívül 

marad. 

Az előkészület esetében a törvényi értékelés, a büntetni rendeltség alapja az, hogy a tettes 
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szándéka a Különös Részben körülírt bűncselekmény elkövetésére irányul. Az előkészület 

célzatos cselekmény. Az elkövetésre készülő tettes cselekménye célzatos, ha a célba vett 

bűncselekmény megvalósítását komolyan elhatározza. 

 

A komoly elkövetési szándék kinyilatkoztatása másokra hatást gyakorolva jelenik meg, 

anélkül azonban, hogy cselekvéssel a törvényi tényállásba lépne: az elkövető nem a 

bűntársakkal, hanem más személyekkel közli, vagy nyilvánosságra hozza, „meghirdeti” 

egyértelmű szándékát, tervét. 

 

  

2.3.2. A közigazgatási-munkaügyi jogegységi tanács tevékenysége 

A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumhoz 2019. évben négy jogegységi eljárás lefolytatása 

iránti kérelem és indítvány érkezett, két kérelem jogi képviselőktől, egy esetben az indítvány 

regionális kollégium részéről, további egy esetben a Kúria kollégiumvezetőjétől.  

 

1/2019. KMJE jogegységi határozat 

A Kúria öttagú Közigazgatási-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa a Kúria Kfv.III. számú tanácsa 

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 32. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján indítványozta és még a megelőző, 2018. évben indult jogegységi eljárásban 

2019. január 14. napján meghozta az 1/2019. KMJE jogegységi határozatot. 

Jogegységi határozatában a Tanács kiemelte, hogy ha az ügyfél a közigazgatási eljárásban 

jogi képviseletet vesz igénybe, a jogi képviselő részére történő kézbesítés minősül joghatályos 

közlésnek, továbbá joghatályos közlés hiányában a jogorvoslati határidők nem kezdődnek 

meg. 

A KMJE határozat kimondja, hogy amennyiben az ügyfél tudomást szerez a határozat 

tartalmáról és a keresetlevelét előterjeszti, a bíróság vizsgálhatja, hogy a joghatályos közlés 

elmaradása milyen módon érintette az ügyfél jogorvoslathoz és tisztességes eljáráshoz való 

jogát, valamint a jogbiztonság követelményét. 

Döntésével összhangban a jogegységi tanács az EBH.2009. 2109. számon közzétett határozat 

elvi bírósági határozatként való fenntartását megszüntette. 

 

2/2019. KMJE jogegységi határozat 
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A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa a Kúria Kfv.I. számú tanácsának 

indítványa alapján indult jogegységi eljárásban meghozta az 2/2019. KMJE jogegységi 

határozatot az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény (Áktv.) 

adóalanyiságra vonatkozó rendelkezéseinek értelmezéséről. 

Az értelmezés körében a jogegységi tanács rögzítette, hogy az Áktv. 1. § 4. pontja szerinti 

energiaellátó fogalom alapján az Áktv. energiaellátó vállalkozási tevékenységre vonatkozó 

rendelkezés a Magyarországon kívül végzett tevékenységre nem terjed ki. Nem állapítható 

meg magyar joghatóság a külföldön végzett tevékenység Áktv. különadóval történő 

adóztatására. 

A jogegységi határozat hangsúlyozza, hogy különadó alanya csak Magyarország területére 

kiterjedő engedéllyel rendelkező lehet, illetve különadó alá kizárólag az a bevétel tartozik, 

amely a Magyarország területére kiterjedő engedély alapján végzett tevékenységből 

származik. Végül a tanács hangsúlyozta, hogy a külföldön végzett tevékenység adóztatásának 

vizsgálatakor figyelemmel kell lenni a kettős adóztatással kapcsolatos nemzetközi 

megállapodásokra. 

 

1/2019. KMPJE jogegységi határozat 

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi-Polgári Jogegységi Tanácsa a Kúria Közigazgatási-

Munkaügyi Kollégium vezetője által indítványozott, a közigazgatási határozatok 

semmisségével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló jogegységi eljárásban meghozta az 

1/2019. KMPJE jogegységi határozatot. 

A jogegységi határozat rendelkező része elsőként azt rögzítette, hogy a közigazgatási döntés 

semmisségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 121. § (1) bekezdésében, valamint külön törvényben meghatározott 

semmiségi okok alapozzák meg. A semmisségi okok köre jogértelmezéssel nem bővíthető. 

Ezt követően kimondta, hogy a közigazgatási döntés kiadmányozójának aláírásával 

kapcsolatos hiba vagy hiányosság önmagában semmisséget nem eredményez, hanem eljárási 

jogszabálysértésnek minősül. 

Kiemelte a határozat, hogy a Kúria felülvizsgálati eljárásban a közigazgatási döntés 

semmisségének megállapítására hivatalból bizonyítást nem folytat le, a közigazgatási döntés 

nyilvánvaló semmisségét azonban hivatalból észlelheti. Nyilvánvalóan semmis a 

közigazgatási hatóság döntése, ha annak megállapításához külön bizonyításra nincs szükség. 
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Végül a jogegységi határozat rögzítette, hogy a közigazgatási perben eljáró bíróság az 

elsőfokú hatósági döntés semmissége esetén a másodfokú hatósági döntést hatályon kívül 

helyezi és az elsőfokú döntést megsemmisíti. 

 

 

2.3.3. A polgári-gazdasági jogegységi tanács tevékenysége 

 

A kollégiumhoz 2019-ban 11 jogegységi eljárás lefolytatása iránti kérelem érkezett, 2 esetben 

ügyvédtől, 1 esetben magánszemélytől, 1 esetben egy civil szervezettől, 2 esetben egy-egy 

ítélőtábla elnökétől, és 1 esetben az OBH Elnökétől. Ezekben az ügyekben – egy kivétellel – 

nem volt indokolt jogegységi eljárás kezdeményezése. A Polgári Kollégium öttagú jogegységi 

tanácsa egy jogegységi határozatot hozott. 

 

 

1/2019. PJE határozat 

A másodfokú bíróság felülvizsgálati jogköre terjedelmének értelmezése tárgyában hozott 

1/2019. PJE határozat rendelkező része szerint, ha a keresetlevél visszautasításáról rendelkező 

végzés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása során egyértelműen megállapítható, hogy a 

visszautasítás feltételei nem állnak fenn, és a keresetlevél perfelvételre alkalmas, a másodfokú 

bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatja, és a keresetlevél visszautasítását mellőzi; 

a másodfokú bíróság akkor is így rendelkezik, ha a felperes a fellebbezésében a végzés 

hatályon kívül helyezését kéri, de a fellebbezés tartalma szerint azt állítja, hogy a 

keresetlevele perfelvételre alkalmas. 

 

2.4. A kollégiumok előtt a 2019. évben felmerült szakmai problémák és az azok 

megoldása érdekében tett intézkedések 

2.4.1. A Büntető Kollégium kollégiumi véleményei 

 

A Büntető Kollégium 2019. évben nem alkotott kollégiumi véleményt. 
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2.4.2. A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumi véleményei 

2019-ben a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium a Bszi. 27. § (1) bekezdése értelmében egy 

kollégiumi véleményt fogadott el az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében. A 

vélemény elfogadását a kapcsolódó ítélkezési gyakorlat, valamint a tervezet kollégiumi ülésen 

való előzetes megvitatása előzte meg.  

 

1/2019. (V.20.) KMK vélemény 

A versenytilalmi megállapodással és a tanulmányi szerződéssel összefüggő bírói gyakorlatára 

irányuló joggyakorlat-elemzés alapján a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma az 

1/2019. (V.20.) KMK véleményben útmutatást adott a munkajogi szabályok értelmezéséről. 

A versenytilalmi megállapodást illetően a kollégiumi vélemény abból indult ki, hogy ez a 

speciális megállapodás nem tevőleges magatartást vár el a munkavállalótól, hanem valamely, 

a munkáltató jogos gazdasági érdekeit sértő, vagy veszélyeztető magatartástól való 

tartózkodást. Ennek megítélése során a korábbi ítélkezési gyakorlatnak megfelelően a 

cégjegyzék adataiból indokolt kiindulni. Ugyanakkor a cégjegyzékben szereplő azonos 

tevékenységi kör mellett sem kizárt, hogy a munkavállaló ténylegesen nem veszélyezteti a 

munkáltatója jogos gazdasági érdekeit. 

A KMK vélemény határozott útmutatást tartalmaz az ítélkezési gyakorlatnak arra 

vonatkozóan, hogy a versenytilalommal összefüggő és a munkavállaló számára tiltott 

tevékenységi körnek a versenytilalmi megállapodásban megfelelően körülírtnak és jól 

meghatározottnak kell lennie ahhoz, hogy a munkáltató gazdasági érdekeit védje. A 

versenytilalmi megállapodás ugyanakkor nem korlátozhatja méltánytalanul és túlzottan a 

munkavállaló jövedelemszerző tevékenységét. 

A KMK vélemény a tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos bírói gyakorlat számára is fontos 

útmutatásokat fogalmazott meg. A KMK vélemény kiemelte, hogy nincs jogszabályi 

akadálya, hogy a munkáltatóknál a tanulmányok befejezését követően kötelezően eltöltött 

időbe a munkavégzés alóli mentesülés törvényben meghatározott esetei ne számítsanak bele 

(szabadság, szülési szabadság, gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli 

szabadság első hat hónapja, keresőképtelenség, három hónapot meg nem haladó tényleges 

önkéntes tartalékos katonai szolgálat). 

 

2.4.3. A Polgári Kollégium kollégiumi véleményei 
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A Polgári Kollégium 2019-ben nem fogadott el kollégiumi véleményt.  

 

2.5. A joggyakorlat-elemző csoportok tevékenysége 

 

A joggyakorlat-elemzés vizsgálati tárgyköreit – a Bszi. rendelkezéseivel összhangban – 

minden év elején meghatározom. A vizsgálati tárgykör összetettségére, illetve a vizsgált 

ügyek számára figyelemmel az elemző csoport munkájának befejezésére, az összefoglaló 

vélemény elfogadására gyakran a tárgyévet követő évben van lehetőség. Jelen 

beszámolómban ezért több olyan joggyakorlat-elemző csoport működéséről is számot adok, 

amelyet még a 2017-es, illetve a 2018-as évben állítottam fel. 

 

Az összefoglaló vélemények teljes terjedelemben a http://kuria-birosag.hu/hu/joggyakorlat-

elemzo-csoportok-osszefoglaloi oldalon olvashatók. 

 

2.5.1. A büntető joggyakorlat-elemző csoportok tevékenysége 

  

A 2018-as évben a „Jogági határvonalak az egyéni és közösségi igény érvényesítése terén – a 

magánélet védelme” tárgykörben, valamint a 2019-ben „A jogos védelem gyakorlati kérdései” 

tárgykörben elrendelt joggyakorlat-elemzés jelenleg is folyamatban van. 

 

A 2018-as évre „Az országos büntetéskiszabási gyakorlat vizsgálata”, továbbá a „Ténybeli 

javítás a jogerő után – perújítás a büntetőeljárásban” elnevezésű csoport elemzése 

befejeződött, az összefoglaló véleményeket a Büntető Kollégium 2020 január, illetve február 

végén elfogadta. 

 

Az országos büntetéskiszabási gyakorlat vizsgálata 

 

A 2018-as évben joggyakorlat-elemző csoportot állítottam fel az országos büntetéskiszabási 

gyakorlat területi eltérésekre fokuszáló elemzésére. 
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Az elemzés célja annak feltárása volt, hogy az egységesség követelménye e téren hogyan 

érvényesül, a bíróságok megközelítőleg azonos esetekben megközelítően azonos büntetéseket 

szabnak-e ki, észlelhetők-e jelentős eltérések. 

 

A csoport a lopás és súlyos testi sértés bűntette miatt felnőtt korú elítéltekre kiszabott 

büntetéseket vizsgálta, lopás esetén azokat, ahol a lopás büntetési tételének a felső határa 3 év 

volt.  Az elemzés az elítéltekre kiállított C lapok alapján 2013 és 2017 között elítélt 8831 

terheltre, míg a külön erre a vizsgálatra létrehozott részletesebb elektronikus adatlapok 

alapján a 2011 és 2017 között 2210 elítélt terheltre terjedt ki. Ez utóbbi esetkörbe csak azok 

tartoztak, akik esetében a jogerős döntést a törvényszékek hozták meg másodfokon. A csoport 

összefoglaló véleményét a Büntető Kollégium 2020 január végén fogadta el. 

 

A vizsgálat megállapítása szerint a kiszabott büntetések terén a súlyos testi sértés esetén nem 

voltak észlelhetők lényeges különbségek, míg lopás esetén igen, de az eltérés mértéke ott sem 

volt jelentős. Az eltérések magyarázatául szolgálhat, hogy a törvényszékeken ítélkező bírók 

az adott törvényszék büntetéskiszabási gyakorlatához igazodnak (a másodfokú büntető tanács 

gyakorlatához). Éppen ezért támogatandó minden olyan megoldás, amely a többi törvényszék, 

és ezen keresztül az országos büntetéskiszabási gyakorlat megismerésére irányul. 

 

Komoly előrelépést jelentene egy, a bírók számára hozzáférhető adatbázis fokozatos 

kiépítése, amely tartalmazná, hogy egy adott bűncselekmény kategóriára nézve milyen 

büntetés a tipikus, ezzel orientálna.  Ez természetesen csak ajánlás jellegű lehetne, amelytől a 

bíró az előtte levő ügy körülményeire nézve eltérhetne.  

 

Ténybeli javítás a jogerő után – perújítás a büntetőeljárásban 

 

Ugyancsak a 2018. évben állítottam fel joggyakorlat-elemző csoportot a „Ténybeli javítás 

jogerő után – perújítás a büntetőeljárásban” tárgykör vizsgálatára.  

 

A csoport munkájában – a csoport vezetőjén kívül – két kúriai tanácselnök, két kúriai bíró, 

egy ítélőtáblai és egy törvényszéki kollégiumvezető, egy, az Igazságügyi Minisztériumba 

beosztott bíró, a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető ügyésze, egy egyetemi professzor, a 

Kúria egyik főtanácsadója és egy ügyvéd vett részt.  
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A joggyakorlat-elemző csoport 2012-2017 közötti időszakra nézve vizsgálta a jogerősen 

befejezett perújítási ügyekben hozott határozatokat. Tevékenysége kiterjedt a perújítási okok 

egymáshoz viszonyított arányára, a perújítások érdemi elrendelésének vizsgálatára, a 

határozatszerkesztésre, különös tekintettel a terhelt távollétében meghozott határozatot 

követően elrendelt perújítási eljárásokra, valamint arra, hogy mennyiben indokolt a vizsgálat 

eredményéhez képest a jogszabályok esetleges változtatását kezdeményezni. A csoport 

összefoglaló véleményét a Büntető Kollégium 2020 február végén fogadta el. 

 

A lefolytatott vizsgálat általános tapasztalata az volt, hogy a terheltek által benyújtott 

perújítási indítványok leginkább az alapügyben eljárt bíróságok mérlegelő tevékenységét 

támadták, és a bizonyítékok újraértékelésére irányultak. A terheltek egyre nagyobb része 

egyfajta, újabb rendes jogorvoslati fórumként tekint az egyébként rendkívüli perorvoslatnak 

minősülő perújításra. A perújítási indítványok túlnyomó része alaptalan volt, amely nem 

bizonyult alkalmasnak a perújítási eljárást elrendelő határozatok meghozatalára, illetve a 

megtámadott jogerős ügydöntő határozat megváltoztatására.  

 

A joggyakorlat-elemző csoport a fentieken túlmenően megállapította, hogy a terhelt 

távollétében lefolytatott eljárások esetében a perújítás kötelező elrendelése ugyan fontos 

garanciális követelmény, azonban az esetek többségében csupán látszateredményeket hozott. 

Igazolta a vizsgálat, hogy legtöbbször nem eredményezett változtatást, csupán a törvényi 

előírásnak megfelelő kötelező elrendelésre, és a perújítási eljárás lefolytatására került sor. A 

legtöbb ítélőtábla területén a megismételt eljárásban a bizonyítás leginkább csak a terhelti 

kihallgatásra és az iratok ismertetésére szorítkozott. 

 

Összességében rendkívül ritkán került sor a jogerős határozatok megváltoztatására.  

 

A vizsgálat problémát két területen tárt fel. Mindkettő a határozat szerkesztésével volt 

kapcsolatos. Számos esetben a törvény nem megfelelő értelmezése miatt eredményes perújítás 

esetén a jogerős ügydöntő határozatok részbeni megváltoztatására is sor került, akár egyetlen 

terheltre vonatkozó rendelkezést illetően is. Ilyen döntésre azonban a törvény nem ad 

lehetőséget, a terhelt vonatkozásában kizárólag a megtámadott határozat teljes hatályon kívül 

helyezésére kerülhet sor.  
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A második probléma az, hogy a lefolytatott perújítási eljárást követően meghozott elutasító 

határozatok szerkesztése során a bíróságok számos esetben nem a perújítási indítvánnyal és az 

elutasítás okaival foglalkoztak, hanem tényállást állapítottak meg, jogi minősítésre tértek ki és 

büntetéskiszabási körülményekkel is foglalkoztak. Amennyiben nem kerül sor az ügydöntő 

határozat hatályon kívül helyezésére, ilyen indokolás szerkesztésére nincs lehetőség.  

 

A vizsgálat emellett igazolta, hogy a perújítási gyakorlat a korábban a Legfelsőbb Bíróság, 

majd a Kúria által adott iránymutatásoknak megfelel, azokat az ország bíróságai követik. A 

feltárt csekély problémák mellett a joggyakorlat-elemző csoport egységes bírói gyakorlatot 

észlelt. Összességében ezért kijelenthető, hogy a perújítások eredménytelensége bizonyította 

az ítélkezés megalapozottságát.  

 

A 2018. július 1. napján hatályba lépett büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, vagyis 

az új Be. koncepcionális változásokat nem eredményezett. A perújítás okait illetően változás 

nem is következett be. Ebből következően a kisszámú eltérés mellett is kijelenthető, hogy a 

joggyakorlat-elemzés eredménye a jövőben is felhasználható lesz a bírói gyakorlat számára.  

 

Emellett a joggyakorlat-elemző csoport kis mértékben és a szükséges körben tett ajánlásokat 

jogszabályi változtatás megfontolására.  

 

2.5.2. A közigazgatási és munkaügyi joggyakorlat-elemző csoportok tevékenysége 

 

2019. évben a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium a joggyakorlat-elemző csoportok alábbi 

jelentéseit fogadta el: 

 

- A felülvizsgálati bíróság közigazgatási perekben követett hatályon kívül helyezési 

gyakorlata 

- A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi megállapodásra és 

a tanulmányi szerződésre vonatkozó munkajogi szabályok értelmezésével kapcsolatos bírói 

gyakorlat 

- A földforgalmi törvénnyel kapcsolatos perek gyakorlata (a Polgári Kollégiummal közösen 

végzett joggyakorlat-elemzés) 
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A fentiek közül az első joggyakorlat-elemző csoportot 2017-ben, míg a másodikat és a 

harmadikat 2018-ban állítottam fel. A 2019-es évben a munkaügyi ítélkezés vizsgálata 

keretében „Az érvénytelenség a munkaviszonyban” tárgykör vizsgálatára állítottam fel 

joggyakorlat-elemző csoportot. Ugyanebben az évben a közigazgatási ítélkezést érintő 

joggyakorlat-elemzést – figyelemmel a közigazgatási bíráskodás tervezett, majd később 

hatályon kívül helyezett szervezeti reformjára – nem rendeltem el.  

 

A felülvizsgálati bíróság közigazgatási perekben követett hatályon kívül helyezési gyakorlata 

 

Figyelemmel arra, hogy a hatályon kívül helyezés alapjaiban érinti a tisztességes eljáráshoz 

való alapvető jogot és a bírói jogorvoslat teljességének követelményét, indokoltnak láttam 

megvizsgálni a felülvizsgálati bíróság közigazgatási perekben követett hatályon kívül 

helyezési gyakorlatát.  

A joggyakorlat-elemző csoport 2017-ben kezdte meg munkáját, és 2019. január 14. napján 

tartott záróülésen fogadta el összefoglaló vélemény tervezetét, amelyet a Kúria Közigazgatási-

Munkaügyi Kollégium elé terjesztett. 

A joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálatot a 2017. december 31. napja előtt hatályos 

szabályok szerint folytatta le. A vizsgálattal érintett időszak 2015-2016 év volt, ugyanakkor 

voltak olyan kérdéskörök, amelyekre adandó válaszhoz szükséges volt vizsgálni a korábbi 

eljárások eredményét is, ezért indokolt volt a 2013-2014-es évekre visszamenőleg kiválasztani 

a vizsgált ügyeket.   

 

A vizsgálati tárgykört illetőenfigyelembe kellett venni, hogy a közigazgatási határozatok 

bírósági felülvizsgálatára és a közigazgatási bíróság jogerős ítéletének felülvizsgálatára 

eljárásjogi és anyagi jogi okokból egyaránt sor kerülhet, ugyanakkor a közigazgatási perek 

közel 100 ágazati területet érintenek. Emiatt a munkacsoportnak ki kellett választani azokat a 

hatályon kívül helyezési okokat, amelyek vizsgálhatók egy joggyakorlat-elemzési munka 

keretében és alkalmasak a bírói munkát támogató, általános tapasztalatok levonására. 

Ennélfogva a joggyakorlat-elemzés alapvetően az eljárásjogi hibák feltárására koncentrált, az 

anyagi jogi hibák közül – azok széles spektruma miatt – csak azokat vizsgálta meg, amelyek 

általános és mindenki számára hasznosítható tapasztalatokat jelentenek. Így lett az elemzés 

tárgya a Kúria joggyakorlat egységesítő tevékenysége, valamint az Alkotmánybíróság és az 

Európai Unió Bíróság döntéseinek bírói ismerete, ítélkezési gyakorlatba történő beépítése. 
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A joggyakorlat-elemző csoport az esetfeldolgozást megelőzően, kiindulásként rögzítette a 

bírósági felülvizsgálattal szemben támasztott alkotmányos követelményeket a vonatkozó 

jogszabályok és alkotmánybírósági döntések tükrében. 

 

A joggyakorlat-elemzés megállapította, hogy a hatályon kívül helyezési okok között tipikusan 

fellelhetők a felek és a beavatkozó személyével kapcsolatos okok, mint pl. a felek téves 

megjelölése, a beavatkozó mellőzése, a kereshetőségi joggal kapcsolatos eljárási tévedések a 

bírák részéről. Emellett a kereseti kérelem pontos azonosításának hiánya, a kereseti 

kérelemhez kötöttségnek és a keresetváltoztatás szabályainak, a rendelkezési elvnek, a 

kérelemre történő eljárás és a hivatalbóli bizonyítás szabályainak figyelmen kívül hagyása 

vezetnek a peres eljárás kereteinek téves azonosításához, a kereseti kérelmen való 

túlterjeszkedéshez, illetve a kereseti kérelemről való teljes körű döntés hiányához. A hatályon 

kívül helyezési okok között szerepet kapnak a hibás ténymegállapítások, amelyek lehetséges 

okai kerültek górcső alá, továbbá a bírói tájékoztatás hiánya, hibái, a szakértői bizonyítás 

hibái és az indokolás hibái. 

 

A földforgalmi törvénnyel kapcsolatos perek gyakorlata 

 

Indokoltnak láttam megvizsgálni a földforgalmi törvénnyel kapcsolatos perek gyakorlatát. A 

joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye 2019 novemberében került elfogadásra. 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény a 

preambulumában meghatározott célok elérése érdekében átfogó változásokat fogalmazott meg 

a termőföldekre vonatkozó tulajdoni és használati jogviszonyok létrejötte, megszűnése, 

megszüntetése, hatályossága és érvényessége tárgyában. E rendelkezések – a kapcsolódó 

szabályokkal és azok módosításaival együttesen - a földforgalmi szabályozásban két jogág, a 

közigazgatási és a polgári jogi szabályozás területén is átfogó változásokat idéztek elő. Ez a 

változás a jogalkalmazás során számos jogértelmezési és jogalkalmazási kérdés 

megválaszolását igényelte.  

A jogágakon átívelő vizsgálati tárgykörre figyelemmel az elemző csoport tagjai a Kúria 

polgári és közigazgatási ügyszakos bírái közül kerültek ki, a csoport vezetéséért egy-egy 

közigazgatási, illetve polgári ügyszakos bíró „társelnökként” felelt. A csoport áttekintette az 

Európai Unió Bírósága és az Alkotmánybíróság vonatkozó esetjogát, ezt követően külön-

külön vizsgálta a közigazgatási ügyszakot érintő anyagi jogi és eljárásjogi kérdéseket, illetve a 

polgári ügyszakot érintő problémákat. A vizsgálat során a csoport elsősorban a klasszikus 
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aktavizsgálat módszerét követte, azaz jogerősen befejezett ügyeket vizsgált. A csoport 2018. 

szeptemberében tartotta meg alakuló ülését, ekkorra már a törvényszékek és ítélőtáblák 

megküldték a vizsgált tárgykörbe tartozó, jogerősen befejezett ügyekben meghozott ítéleteket. 

Ezek ismeretében megtörtént az ügyek első szintű válogatása. Ezt követően történt meg a 

feladatok kiosztása, majd többszöri egyeztetést követően az egyes részfeladatok kidolgozása.  

 

Az Európai Unió Bírósága esetjogának áttekintését az tette szükségessé, hogy a 

mezőgazdasági földterületek és az erdők piacán az uniós jogi normák nem tartalmaznak 

kifejezett rendelkezéseket az adásvételre, a hasznosításra vonatkozóan, ugyanakkor a 

tagállami szabályozásnak meg kell felelnie a négy alapszabadságnak; következésképp a 

tagállami mozgástér szinte csak a Bíróság esetjogából olvasható ki. Az EUB a mezőgazdasági 

termőföldek tulajdonára és használatára vonatkozón tagállami szabályozás uniós joggal való 

összhangjának vizsgálata során megállapította, hogy a tagállam bizonyos korlátokat 

bevezethet a földforgalmi szabályozása során, alapvetően közérdekű célra hivatkozással. 

Bizonytalanság mutatkozik ugyanakkor abban, hogy az uniós jogrend milyen mértékig tekinti 

a korlátozásokat szükségesnek és arányosnak. A helyben lakás előírása bizonyos esetekben 

ellentétes lehet az uniós joggal, míg más esetekben a tagállami agrárpolitika megvalósításának 

alkalmas eszköze. A jogi személyek kizárása a termőföld tulajdonjogának megszerzésének 

lehetőségéből nem fogadható el, közérdekű cél lehet viszont a táj megőrzése, a spekuláció 

visszaszorítása.  

 

A Földforgalmi tv. hatálybalépése óta minden évben több alkotmánybírósági határozat 

foglalkozik a törvény egyes rendelkezései alkotmányossági vizsgálatával. A 

kezdeményezések körülbelül fele alkotmányjogi panasz, a másik fele pedig bírói 

kezdeményezés. Az Alkotmánybíróság már korai gyakorlatában rámutatott: a föld véges 

jószág volta, nélkülözhetetlensége, megújuló képessége, különleges kockázatérzékenysége és 

alacsony nyereséghozama a földtulajdon különös szociális kötöttségét testesítik meg; ezek a 

körülmények indokolhatják a tulajdonosi jogokkal szemben a közérdek érvényesítését vagy a 

tulajdonjogszerzés korlátozását. A 17/2015. (VI.6.) AB határozat a földbizottság 

állásfoglalása elleni kifogást elbíráló képviselő-testületi döntés bírósági felülvizsgálatának 

lehetővé tételét írta elő, megteremtve ezzel a „közbenső érdemi döntés” intézményét, 

amelynek eredményeként a szerződések jóváhagyására irányuló eljárások elhúzódhatnak. A 

testület foglalkozott a helyi földbizottság által a jóváhagyás során figyelembe veendő 

szempontok alkotmányosságával, közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított 
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haszonélvezeti jog, illetve használat jog ex lege megszűnésével, a képviselő-testület 

döntésének közlésére vonatkozó rendelkezés alkotmányosságával, a végrendeleti örökös 

földszerzésével. Megállapítható, hogy az AB mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás 

vonatkozásában állapított meg alkotmánysértést, alkotmányos mederben tartva a Földforgalmi 

tv. által szabályozott folyamatot. 

 

A közigazgatási ügyszakot érintő vizsgálat egyrészt a föld tulajdonjoga megszerzésének, 

továbbá a haszonélvezet és a használati jog megszerzésének, a föld hasznosításának anyagi 

jogi szabályaira koncentrált, így különösen az adásvételi szerződés tartalmára, 

jóváhagyásának megtagadására, az elővásárlási jogra vonatkozó szabályokra, a közös 

tulajdonban álló termőföldek tulajdonjogának átruházásra. Másrészt vizsgálta a csoport a 

haszonélvezet és a használat jogának megszerzésével, az e jogok törlésével kapcsolatos 

gyakorlatot, így többek között az előhaszonbérletre jogosult nyilatkozatának értelmezését, a 

haszonbérleti díj aránytalanságának kérdését. Ami az eljárásjogi kérdéseket illeti, az elemzés 

kiterjedt az ügyfélképességre, a perindítási és kereshetőségi jogra, továbbá az egyes 

eljárástípusokhoz, így az adásvételi szerződés jóváhagyására, a földhasználati és a 

haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyására irányuló eljárások kérdéseire. A csoport 

emellett vizsgálta a földforgalomhoz kapcsolódó nyilvántartási eljárások gyakorlatát is. A 

polgári ügyszakot érintő vizsgálatról a beszámoló 2.5.3. pontjában adok tájékoztatást. 

 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes különleges megállapodások: a versenytilalmi 

megállapodásra és a tanulmányi szerződésre vonatkozó munkajogi szabályok értelmezésével 

kapcsolatos bírói gyakorlat  

 

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának munkaügyi szakága 2019. I. félévében 

befejezte a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes különleges megállapodásokkal – a 

versenytilalmi megállapodásokkal és a tanulmányi szerződésekkel – kapcsolatos ítélkezési 

gyakorlat vizsgálatát. 

A vizsgált ítéletekből megállapíthatóan a versenytilalmi megállapodással összefüggő kereseti 

kérelmeket lényegesen nagyobb számban a munkáltatók terjesztették elő. A munkáltatói 

igények többnyire a munkáltató jogos gazdasági érdekét sértő munkavállalói magatartás miatt 

kártérítés és kötbér fizetésére irányult. A vizsgált ítéletekkel kapcsolatban általánosságban 

megállapítható volt, hogy a versenytilalmi megállapodások nem kellően kidolgozottak, 

különösen a munkavállalót terhelő versenytilalmi korlátozás mértékét, terjedelmét, irányát 
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illetően.  

A felek a versenytilalmi megállapodást többnyire írásban kötik meg, noha az Mt. nem ír elő 

kötelező írásbeliséget. Ez azért különösen problematikus, mert az elmúlt években a piaci 

verseny erősödése, a munkáltatók jogos gazdasági érdekének védelmével összefüggésben 

általánossá váltak a versenytilalmi megállapodások, amelyekben a munkáltató arra vállal 

kötelezettséget, hogy arányos ellenértéket fizet, amelynek fejében a munkavállaló a 

munkaviszony megszüntetését követően maximum 2 évre vállalja, hogy a volt munkáltató 

versenytársánál nem helyezkedik el, vagy a volt munkáltató gazdasági érdekét sértő, illetve 

veszélyeztető tevékenységet, vállalkozást nem folytat. 

A munkaügyi perekben bizonyítási nehézséget okoz az írásban megkötött versenytilalmi 

megállapodást követően a felek között történt szóbeli megegyezések tartalmának feltárása, 

ezért a joggyakorlat-elemző csoport kezdeményezte az Mt. módosítását e körben. Minthogy 

az Mt. nem határozza meg a versenytárs fogalmát, ezért döntő jelentőségű, hogy a felek ezt 

írásban pontosan rögzítsék a megállapodásukban, elkerülve ezzel a jogvitát. 

A joggyakorlat-elemzés alapján a Kúria rámutatott arra, hogy a versenytilalmi megállapodás 

érvényességi feltétele a megfelelő ellenérték. Döntő körülményként értékelhető a munkaügyi 

perekben a versenytilalom tisztességes, a munkavállaló megélhetését, a szabadpiaci versenyt 

méltánytalanul és túlzottan nem korlátozó feltétel meghatározása.  

Vita tárgyát képezte, hogy miként kell értékelni, ha a felek valamely kérdésben nem 

állapodtak meg, illetve az nem felelt meg az Mt. minimális feltételeinek. A joggyakorlat-

elemző csoport következtetése szerint, amelyet a munkaügyi ítélkezés is alátámaszt, 

amennyiben a felek valamely lényeges kérdésben nem állapodnak meg, a szerződés közöttük 

nem jön létre, arra jogot alapítani nem lehet. A munkáltató kártérítési felelősségének lehet 

helye, ha a munkavállaló a nemlétező szerződés alapján teljesített. A munkáltató részéről a 

munkavállaló részére a már megfizetett „ellenérték” visszakövetelhető. 

Továbbra is fenntartható az a bírói gyakorlat, amely szerint, ha a munkavállaló a teljesítést 

már megkezdte, azaz a munkaviszony megszüntetését követően nem helyezkedett el 

versenytársnál, illetve nem folytat a volt munkáltató gazdasági érdekeit sértő tevékenységet, a 

munkáltatót az elállási jog már nem illeti meg. 

 

A tanulmányi szerződéssel összefüggő vizsgált ügyekben a munkavállalók, illetve a 

munkáltatók hozzávetőlegesen azonos számban éltek keresettel. Az összefoglaló jelentésben a 

Kúria rámutatott arra, hogy továbbra is fenntartandó az a gyakorlat, amely szerint a 

tanulmányi szerződés gyakorlatszerzésre, továbbá úgynevezett betanításra, vagyis a munkakör 
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ellátásához szükséges gyakorlati ismeretek megszerzésére is köthető. 

Változatlanul irányadó az a bírói gyakorlat, amely szerint a végzettségnek megfelelő 

munkakör felajánlásának kötelezettsége az Mt.-ből nem következik, ebben a feleknek a 

kötelezően írásban megkötendő tanulmányi szerződésben kifejezetten meg kell állapodniuk. 

Ha a felek a tanulmányi szerződésben nem állapodnak meg írásban a fizetett szabadidő 

biztosításáról, a munkavállaló annak hiányára, mint kötelezettségszegésre a tanulmányi 

szerződés munkáltató általi megszegésének alapjaként nem hivatkozhat. Ha a munkáltató a 

tanulmányi szerződésben csak a képzés költségét vállalta és nem köteles a szabadidő 

biztosítására, a munkaügyi perben a felek erre vonatkozó hivatkozása alapján azt kell 

vizsgálni, hogy arányos-e a munkaviszonyban vállalt idő mértéke a munkáltató által vállalt 

kötelezettséghez képest. 

Az Mt. 229. § (7) bekezdése értelmében a tanulmányi szerződést bármelyik fél azonnali 

hatállyal felmondhatja, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a 

kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna. E szabály 

értelmezésével összefüggésben bizonytalanságot észlelt a joggyakorlat-elemzés. A vizsgált 

ítéletek kapcsán a joggyakorlat-elemző csoport rámutatott, hogy a munkáltató és a 

munkavállaló oldalán felmerülő hátrányok összehasonlítása nem következik az Mt. 229. § (7) 

bekezdéséből, a jogszabály helyes értelmezése szerint, ha a munkáltató mondja fel a 

tanulmányi szerződést, az ő körülményeiben bekövetkező lényeges változásokat kell vizsgálni 

és értékelni, és ezeket nem kell összevetni a munkavállaló oldalán jelentkező hátrányok 

nagyságával és mikéntjével. 

 

2.5.3. A polgári és gazdasági joggyakorlat-elemző csoportok tevékenysége 

 

2019. évben a kollégiumban 5 joggyakorlat-elemző csoport működött az alábbi 

tárgykörökben: 

 

 A földforgalmi törvénnyel kapcsolatos perek gyakorlata; 

 A kötelező pszichiátriai intézeti gyógykezelés elrendelésének gyakorlata; 

 A keresetlevél visszautasítására vezető okok vizsgálata; 

 A gondnokság alá helyezési perek bírósági gyakorlata; 

 A gyógyulási (túlélési) esély csökkenésével (elvesztésével) kapcsolatos ítélkezési 

gyakorlat vizsgálata. 
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A fentiek közül az első két joggyakorlat-elemző csoport felállítását még a 2018-as évben, míg 

az utolsó három joggyakorlat-elemző csoport felállítását 2019-ben rendeltem el. 

 

A földforgalmi törvénnyel kapcsolatos perek vizsgálatára felállított joggyakorlat-elemző 

csoport összefoglaló jelentésének elfogadására a Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium és a 

Polgári Kollégium 2020. január 20-ai együttes ülésén került sor. A keresetlevél 

visszautasítására vezető okok vizsgálatát végző joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló 

véleményének elfogadására a Polgári Kollégium 2020. február 24-i ülésén került sor. A többi 

joggyakorlat-elemző csoport 2020. évben is folytatja a munkáját.  

 

A földforgalmi törvénnyel kapcsolatos perek gyakorlata 

 

A polgári ügyszakot érintő elemzés szempontjait meghatározta, hogy a joggyakorlat-elemző 

csoport felállításakor csak kevés ügy jutott el a felülvizsgálati szakaszig, és csak két 

szerződéstípussal kapcsolatban állt rendelkezésre értékelhető számú ítélet. 2018-tól 

kezdődően viszont nagy számban érkeztek a tárgykörhöz kapcsolódó felülvizsgálati ügyek a 

Kúriára, a csoport a 2019 június végéig befejezett felülvizsgálati eljárások döntéseit dolgozta 

fel. Mindezekre figyelemmel az elemzés három nagy témakörre: az elővásárlási jogot érintő, a 

földhaszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos és az elbirtoklásra alapított ügyekre fókuszált. 

Így többek között vizsgálta az elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozatának 

megfelelőségével, az elővásárlási jog megszegésével megkötött szerződés hatálytalanságából 

eredő igényekkel kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlatot, elbirtoklás esetén a törvényben 

foglalt szerzési korlátok érvényesítését, a haszonbérleti szerződés megszűnésével és 

megszüntetésével kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot.  

 

Az elemzés tapasztalataiból a csoport azt a következtetést vonta le, hogy jelenleg nincs 

szükség egyik ügyszakban sem jogegységi eljárás kezdeményezésére, de jogalkotás 

kezdeményezésére sem. Megfogalmazódott ugyanakkor, hogy körülbelül két év múlva 

érdemes visszatérni a földforgalmi perek problémájához, különösen a földforgalmi törvény 

módosítását követően kialakult bírósági gyakorlat feltárása érdekében. A csoport 

hangsúlyozta, hogy az elemzett időszakban az azonos jogintézmények tekintetében mind a 

polgári, mind pedig a közigazgatási ügyszakos kúriai bírák – párhuzamosan, egymás 
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döntéseiről nem feltétlenül értesülve – azonos megoldásokat dolgoztak ki, tartalmukban 

azonos döntéseket hoztak. 

 

Az Európai Unió Bírósága esetjogának és az Alkotmánybíróság földforgalomhoz kapcsolódó 

gyakorlatának áttekintéséről, valamint a joggyakorlat-elemzés közigazgatási ügyszakot érintő 

megállapításairól a 2.5.2. pontban olvasható tájékoztatás.   

 

A keresetlevél visszautasítására vezető okok vizsgálata 

 

A Kúria szakmai vezetése a Pp. 2018. január 1-jei hatálybalépése óta számos forrásból arról 

értesült, hogy a Pp. 176. §-ában írt, a keresetlevél visszautasítására vezető okok, és közülük 

kiváltképpen a 176. § (1) bekezdés j) pont alkalmazásában az elsőfokú bíróságok szemlélete 

nem egységes, a gyakorlatuk nagy szórást mutat. Ismertté vált az is, hogy a keresetlevelet 

visszautasító végzések többségükben első fokon jogerőre emelkednek, mert a felperes 

fellebbezés helyett ismételten benyújtja a keresetlevelet, így a másodfokú bíróságoknak is 

korlátozott lehetőségük van az elvi iránymutatásra. A Kúria ugyanakkor – alkotmányos 

feladatköréből adódóan – ezekben az ügyekben is köteles biztosítani a jogalkalmazás 

egységét, annál is inkább, mivel a keresetlevéllel szemben támasztott elvárások értelmezése 

alapjaiban érinti a bírósághoz fordulás alkotmányos jogát.  Megfelelő elsőfokú merítés nélkül 

ugyanis a bírói jogvédelem puszta formalitássá válik, de kellő számú egyedi ügy érkezése 

nélkül a Kúria is könnyen elefántcsonttoronnyá válhat. Mindezekre figyelemmel a 2019-es 

évre a keresetlevél visszautasítására vezető okok vizsgálatát rendeltem el. 

 

Az adott vizsgálati tárgykör azt indokolta, hogy a joggyakorlat-elemző csoport munkájában a 

kúriai bíró tagok mellett jelentős számban vegyenek részt járásbírósági, törvényszéki és 

ítélőtáblai bírók is. Az elemző csoport első feladata egyfelől annak meghatározása volt, hogy 

a Pp. hatálybalépése előtti időszakhoz viszonyítva csökkent-e a keresetlevelek száma és azon 

belül hogyan alakult a visszautasítások aránya, másfelől annak megállapítása, hogy a 

visszautasítási okok közül melyek fordulnak elő leggyakrabban.  

 

Köszönet illeti a törvényszékeket, hogy ennek a jelentős munkateherrel járó megkeresésnek 

valamennyien eleget tettek. Az így nyert arányszámok alapján lehetett ugyanis meghatározni 

a konkrét aktavizsgálatba bevonandó ügyek számát és összetételét. A joggyakorlat-elemző 

csoport törvényszékenként 50 ügy – azon belül 15 törvényszéken és 35 járásbíróságon indult 
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ügy –, míg a Fővárosi Törvényszékről 500 ügy, a Budapest Környéki Törvényszékről 300 

ügy, azaz összesen 1700 ügy vizsgálatát tartotta szükségesnek annak érdekében, hogy az 

egész országra kiterjedően reális képet alkothasson a bírói gyakorlat alakulásáról. 

Ezt követte az elemző csoport tulajdonképpeni feladata: az országos gyakorlat feltárása és ezt 

követően a helyesnek tartott irányok felmutatása. A vizsgálat tárgya nem csak a 

döntéselemzés volt, hanem az eljárás egésze. Ezért a csoport tevékenysége kiterjedt a 

visszautasított keresetlevél tartalmi és formai elemzésére, továbbá a hiánypótlásra felhívó 

végzés tartalmának, az eljárást ez okból befejező (elsőfokú vagy első- és másodfokú) 

határozat rendelkező részének és a határozat indokolásának teljes körű vizsgálatára is. Az 

akták vizsgálata ún. felkérő rendszerben történt. Figyelemmel arra, hogy számos esetben a 

keresetlevél ismételt előterjesztésével és ezáltal az eljárás „folytatódásával” kellett számolni, 

az OBH elnöke biztosította a vizsgálatot végző bírók számára az elektronikus úton való 

betekintés lehetőségét a kijelölt ügyek irataiba.  

 

A feltáró munkát a megállapítások témakörönkénti elemzése és értékelése követte: a csoport 

bíró tagjai szakmai vitaanyagokat készítettek, a külső szakértők pedig egy-egy témakört (pl. 

ügyészség által indított perek, külföldi kitekintés) önálló tanulmányok formájában dolgoztak 

fel. 

 

A vizsgálat alapján a csoport számos következtetést, javaslatot fogalmazott meg. Ezek közül a 

legfontosabb az az elvárás a bíróságokkal szemben, hogy az eljárási szabályok alkalmazása 

során legyenek figyelemmel az adott ügytípus anyagi jogi szabályaira, azoknak ugyanis 

fontos szerepe van a Pp. egyediesített alkalmazásában. A további következtetéseket és 

javaslatokat az alábbiakban foglalom össze: 

 

- A keresethalmazatok körében észlelt bizonytalanságokra figyelemmel a joggyakorlat-

elemző csoport hangsúlyozta: minden esetben az anyagi jogi rendelkezések alapján 

dönthető el, hogy mi minősül tárgyi keresethalmazatnak, mivel a tárgyi 

keresethalmazat anyagi jogi előfeltétele, hogy a keresetek különböző jogi tényeken 

alapuljanak, illetve különböző jogviszonyokból származzanak, a kérelmek 

különbözőek legyenek.  

- A vizsgálat alapján bizonytalanság észlelhető a cégügyekben és a civil szervezetek 

nyilvántartási ügyeiben a Pp., a Ctv. és a Cnytv. indítványtételi rendszere együttes 

alkalmazása miatt. A joggyakorlat-elemző csoport támogatja az ügyészségnek azt az 
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álláspontját, hogy az ügyész a bejegyző vagy változásbejegyző végzés jogszabálysértő 

volta miatt terjeszt elő keresetet, megjelölve a bíróság Ctv., illetve Cnytv. 

rendelkezéseire figyelemmel hozandó intézkedési körét; ez egy keresetnek minősül.  

- A házasság felbontása iránti perekben, amennyiben a keresetlevél előterjesztésekor a 

házastársak között kialakult a közös álláspont a járulékos kérdésekben, és ezt írásba is 

foglalták, akkor az erre vonatkozó okiratot a keresetlevél mellékleteként csatolni kell. 

Ha ilyen megállapodás még nem jött létre, akkor ilyen melléklete sem lehet a 

keresetlevélnek, és ennek hiánya sem a keresetlevél visszautasításához, sem 

hiánypótláshoz nem vezethet. 

- A vizsgálat tapasztalatai szerint a gyakorlat nem egységes abban, hogy – különösen a 

személyi állapotot érintő perekben – meg nem engedett keresethalmazat esetén milyen 

döntést hoz, vagy milyen intézkedést tesz a bíróság. A joggyakorlat-elemző csoport 

hangsúlyozza, hogy a Pp. különleges eljárások szabályait tartalmazó XXXI-XXXVIII. 

Fejezete tételesen felsorolja az összekapcsolható kereseteket, amely felsorolás nem 

bővíthető. Téves az a gyakorlat és álláspont, hogy az apaság vélelmének megdöntése 

iránti per megelőző eljárása a gyermektartásdíj fizetési kötelezettség megszüntetése 

iránti pernek. 

- A bíróságok a perfelvétel eredményessége érdekében nagy hangsúlyt helyeznek a 

keresetlevél teljes körű vizsgálatára. Ez számos esetben azzal az eredménnyel jár, 

hogy a bíróság önmagán túlmutató jelentőséget tulajdonít a keresetlevél kötelező 

elemei feltüntetésére vonatkozó kötelezettségnek; csak azt a keresetlevelet találja 

perfelvételre alkalmasnak, amelyben a felperes a keresetlevél minden tartalmi elemét a 

lehető legrészletesebben kifejti. Ellenkező esetben arra a megállapításra jut, hogy 

hiányzik a határozott kereseti kérelem vagy az érvényesített jog megjelölése, illetve a 

tényállítás és a kereseti kérelem közti összefüggés levezetésére szolgáló jogi érvelés. 

- Ha a keresetlevél tartalmazza a határozott jogállítást, ami azonban téves, a per 

érdemére tartozik annak vizsgálata, hogy a feltüntetett jogalap biztosítja-e a felperes 

igényét, ekkor jut szerephez az anyagi pervezetés intézménye, azaz a keresetlevél nem 

utasítható vissza téves jogállítás miatt. 
- Javasolt a joggyakorlat-elemzés tapasztalatai alapján készült, mellékelt 

határozatminták használata annak hangsúlyozásával, hogy minden esetben szükséges 

azok egyediesítése. 
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2.6. A Kúria által közzétett elvi bírósági határozatok és elvi bírósági döntések 

 

Az elvi bírósági határozatok és az elvi bírósági döntések kiválasztására és közzétételére a 

Kúrián 2019-ben büntető, polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási szakágú elvi 

közzétételi tanácsok működtek. Az elvi közzétételi tanács az elnökből és további 4 tagból állt.  

 

Ha a Kúria ítélkező tanácsa valamely, a társadalom széles körét érintő vagy a közérdek 

szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyben elvi kérdésekre is kiterjedő határozatot hozott, 

a tanács elnöke a határozat írásba foglalását követően haladéktalanul köteles arról az érintett 

szakág szerint illetékes kollégiumvezetőt tájékoztatni. A kollégiumvezető a határozatot az elvi 

közzétételi tanács elé terjeszti, amely indokolt esetben dönt annak elvi bírósági határozatként 

történő közzétételéről. 

 

Ha valamely alsóbb fokú bíróság a fenti szempontoknak megfelelő határozatot hozott, és 

jogegységi eljárás lefolytatásának vagy elvi bírósági határozat közzétételének feltételei nem 

állnak fenn, a határozatot a Kúria érintett szakág szerint illetékes elvi közzétételi tanácsa elé 

terjeszti, amely dönt az elvi bírósági döntésként történő közzétételéről.  

 

Az alsóbb fokú bíróságok elvi jelentőségű döntéseinek megismeréséhez elengedhetetlen a 

Kúria és az alsóbb szintű bíróságok közötti intenzív kapcsolattartás. A bíróságok közötti 

kapcsolattartást a Bszi. részletesen szabályozza. Ha a bíróság elnöke, az ítélőtábla vagy a 

törvényszék kollégiumvezetője, illetve a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium 

kollégiumvezetője arról szerzett tudomást, hogy a vezetése vagy a felügyelete alatt álló, 

illetve a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumhoz tartozó bíróságon elvi 

jelentőségű döntés született, köteles erről a magasabb szintű bíróság elnökét - a határozatok és 

a szükséghez képest az egyéb iratok felterjesztésével - tájékoztatni. Ha a jogalkalmazás 

egysége érdekében szükséges, az ítélőtábla és a törvényszék kollégiumának 

kollégiumvezetője a Kúria elnökének vagy kollégiumvezetőjének elvi bírósági döntés 

közzétételére tesz javaslatot. 

 

Az elvi közzétételi tanácsok valamennyi szakágban aktív tevékenységet folytattak a 

jogegység biztosítása érdekében, a közzétett határozatok lényegében a szakágak teljes 

ítélkezési területét érintik. Valamennyi szakágról elmondható az is, hogy eltérő döntések 

esetében az illetékes elvi közzétételi tanács által meghatározott elvi tartalmú határozat a 
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jogegység biztosítását megfelelően szolgálja, a határozat közzétételét követően mind az 

érintettek, mind az alsóbb fokú bíróságok számára nyilvánvalóvá válik az adott kérdésben 

irányadó kúriai álláspont. 

 

A Kúria elvi közzétételi tanácsai által a 2019. évben kiválasztott és közzétett elvi bírósági 

határozatok és elvi bírósági döntések összefoglalóit a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

3. A Kúria Önkormányzati Tanácsának 2019. évi tevékenysége 

 

3.1. Az Önkormányzati Tanács működése a számok tükrében 

2019-ban a Kúriára önkormányzati normakontroll eljárás keretében 40 ügy érkezett, amelyek 

közül 26 bírói kezdeményezés, 12 kormányhivatali kezdeményezés, 1 az alapvető jogok 

biztosának indítványa, egy pedig magánszemély indítványa volt, ez utóbbit a törvény 

értelmében vissza kellett utasítani. Hasonlóan a 2015-ös, 2017-es és 2018-as évekhez, ismét a 

bírói kezdeményezések száma volt a legmagasabb. Az összes, adott évben érkezett ügy 

számához viszonyítva pedig – 2014–2019 évek statisztikái alapján – az elmúlt két évben volt 

a legnagyobb a bírói kezdeményezések aránya (2018-ban 69 %, 2019-ben 67%). 

 

Bírói kezdeményezések aránya az Önkormányzati Tanácshoz érkezett, összes normakontroll-

kezdeményezésen belül (2014–2019) 
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Az Önkormányzati Tanács 2019-ben 45 ügyet fejezett be, amelyből 8 darab 2018-as, 37 darab 

2019-es érkezésű ügy volt. A 45 befejezésből 41-ben érdemi döntés született, a többi 4 esetből 

3 alkalommal az eljárás megszüntetésére, egyszer pedig az indítvány visszautasítására került 

sor. Az érkezett ügyek számát és az érdemi döntések arányát tekintve hasonló tendencia 

figyelhető meg az elmúlt három évben (2017–2019): bár az ügyek száma összességében 

csökkent a megelőző (2012–2016) évekhez képest, a befejezett ügyeken belül jóval magasabb 

az érdemi döntések aránya (az érdemben nem vizsgálandó indítványok aránya pedig 2019-ben 

a legalacsonyabb).  

 

Érkezett és befejezett ügyek száma 2012 és 2019 között 

 

 
Érkezett ügyek Befejezett ügyek 

ebből érdemi döntések 

aránya 

2012 86 (40+46) n. a. n. a. 

2013 76 n. a. n. a. 

2014  66 68 68% 

2015 70 63 70% 

2016 60 56 70% 

2017 37 45 87% 

2018 42 40 88% 

2019 39 45 91% 

 

A 41 érdemi ügy megoszlása: 18 határozat megsemmisítő vagy törvényellenességet 

megállapító, 17 elutasító tartalmú; 2 pedig részben megsemmisítő, részben elutasító tartalmú. 

Törvényen alapuló jogalkotói kötelezettség elmulasztásának megállapítására 4 esetben került 

sor. 

 

Az ügyek tematikus eloszlása 2019-ban (befejezett ügyek) 
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2019. évben a helyi adó (telekadó, építményadó, illetve kommunális adó) szabályozás 

törvényességének megítélése körében született döntések aránya – hasonlóan a korábbi évek 

gyakorlatához – a legmagasabb (19 a 45 befejezett ügyből), bár kissé csökkent a tavalyi évhez 

képest (amikor is ugyanez az arány 24 a 40 befejezett ügyből). Arányában alacsonyabb a 

korábbi évekhez viszonyítva a költségvetési, illetve zárszámadási rendelet megalkotásának 

elmulasztása tárgykörben befejezett határozatok száma. A 2018-as csökkenést követően ismét 

emelkedett a helyi építési szabályzat (HÉSZ) törvényességi vizsgálatának tárgyában született 

döntések száma (2019-ben 5 ügy a 2018. évi 1 ügyhöz képest) és szintén nőtt a közösségi 

együttélés, illetve a közterület-használat szabályozását érintő döntések száma (mindkét 

esetben 3 a 2018. évi 1 ügyhöz képest). 2019-ben az eddigi legmagasabb a településkép 

védelmének szabályozása körében született döntések aránya (5 ügy). 

 

3.2. Egyes tartalmi kérdésekről 

a) Helyi adók, hozzájárulás a közösségi terhekhez 

 

aa) Telekadó, építményadó 
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A Kúria Önkormányzati Tanácsa 2019. évben a helyi adó szabályozás törvényességének 

megítélése körében telekadó, építményadó és kommunális adó adónemekben vizsgált felül 

önkormányzati rendeleteket. Az e körben született döntések aránya csökkent a tavalyi évhez 

képest, ami elsősorban az építményadót érintette (ebben az évben csupán 4 ilyen ügy volt), a 

telekadó kivetésével összefüggő ügyek száma megegyezik a 2018. évi ügyszámmal (14). Egy 

esetben kommunális adó volt a vizsgálat tárgya, települési adó ebben az évben nem került 

normakontroll eljárás keretében a Kúria elé. Az indítványok jelentős része (16 indítvány a 19-

ből) – hasonlóképpen a 2018-as évhez – konkrét normakontroll eljárás keretében, azaz 

bíróságokról érkezett az Önkormányzati Tanácshoz.  

 

A Kúria 2019-ben is – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – nagyrészt elutasította a 

telekadó-, illetve építményadó-rendeletek törvényellenességének megállapítására vonatkozó 

indítványokat; az összesen 18 ügyben három telek- illetve építményadó-rendeletet talált 

törvénysértőnek.  

A Kúria Önkormányzati Tanácsa számára lényeges változást jelentett a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 6. § c) pontjának módosítása, amelyeknek 

következtében a Tanácsnak a 2017. és azt követő adóévek vonatkozásában újra kellett 

értelmeznie a vagyoni típusú adók (elsősorban a telekadók) arányosságára vonatkozó korábbi 

gyakorlatát. E jogszabályi változás a 2019-ben érkezett ügyek tekintetében is meghatározó 

jelentőséggel bír, ami az alábbiak szerint foglalható össze. 

 

A 2016. évi LXVI. törvény 2017. január 1-től hatályon kívül helyezte a Hatv. 6. § c) 

pontjában foglalt azon hármas követelményt, amely szerint az adó mértékét a helyi 

sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok 

teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítani. A Kúria korábbi gyakorlata szerint az 

e rendelkezésben „az adóalanyok teherviselői képességéhez igazodó” fordulat arra utal, hogy 

az önkormányzati jogalkotó minden adóalany esetében a teherbíró képességhez igazítottan 

köteles az adófizetés mértékét megállapítani (Köf.5017/2012/8.). A Htv. 2017. január 1-től 

hatályos 7. § g) pontja azonban újradefiniálja a helyi szabályozás e korlátját az adóalanyok 

terhelése tekintetében, aminek következményeként 2017. január 1-jétől kezdve az adóalap 

fajtája, az adó mértéke, a rendeleti adómentesség és adókedvezmény úgy állapítható meg, 

hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat 

gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok 

teherviselő képességének. Az új szabályokat a 2017-es adóévtől kell alkalmazni. 
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A Kúria Önkormányzati Tanácsnak 2018-ban meghozott döntései (Köf.5010/2018/3., 

Köf.5022/2018/4.) által kialakított gyakorlatot a 2019-ben hozott határozatok 

(Köf.5008/2019/4., Köf.5018/2019/4., Köf.5016/2019/6., Köf.5028/2019/5., 

Köf.5033/2019/4.) is megerősítették. Eszerint a szabályozás módosításából az következik, 

hogy a Htv. csak 2016. december 31-ig teszi lehetővé az adóalany egyéni teherviselő 

képességének mérlegelését a vonatkozó szabályozás vizsgálatával összefüggésben. Azt 

követően viszont ez a mérce az adóalanyok szélesebb köréhez igazodik (Köf.5018/2019/4)., 

amelynek terjedelmét az adóterhelés alapja oldaláról vett azonosság, az alkotmányosan 

védhető indok, továbbá ezen ok és az érintett kör lehatárolása közötti okszerű, nem 

önkényesen meghatározott kapcsolat által jellemezhető helyzet határolhatja be. Az adott 

adóalanyra szóló kötelezés ily módon immár csak a normativitás szempontját sértheti 

(Köf.5016/2019/6.).  

 

A helyi adórendelet törvényességének meghatározása és a Htv. jelenleg hatályos 7. § g) 

pontjának alkalmazása körében tehát kérdésként merülhet fel, hogy az indítvánnyal érintett 

rendelkezés normatív-e, azaz nem kifejezetten meghatározott adóalany(oka)t céloz-e. A Kúria 

korábbi döntéseit (Köf.5.021/2015/7., Köf.5022/2018/4.), melyek szerint az „arányos 

mértékű, a hasonló helyzetben lévő – homogén csoportba tartozó – adózókat egyenlően 

terhelő adó nem minősíthető az adózó tevékenységét közvetetten és nem adóztatási jelleggel 

befolyásoló gazdasági szabályozó eszköznek”, a 7. § g) pont alkalmazásával összefüggő 

2019-es gyakorlat (Köf.5028/2019/5.) is megerősítette.  

 

1) A Köf.5028/2019/5. számú ügyben vitatott önkormányzati rendelet Csepel Önkormányzat 

meghatározott övezetében a telekadó-fizetési kötelezettséget 2018. január 1-től 337 Ft/m²-re 

emelte. A tényleges telekadó fizetési kötelezettség összesen 796.595 m2 terület esetében állt 

fenn, ebből az alapügy felperesének tulajdonát több önálló telekingatlan alapján 757.551 m2 

telekadó köteles terület képezte, a további megközelítőleg 40.000 m2 területnek (összesen 60 

ingatlan) más tulajdonosai voltak. Az indítványozó bíróság szerint a tényleges telekadó 

fizetési kötelezettség alá eső területeken az önkormányzat által kivetett adó, több mint 95%-át 

a felperes köteles megfizetni, ezért – az indítványozó megítélése szerint – a speciális 

adómérték egyetlen adóalanyt céloz, azaz a szabályozás nem normatív jellegű. A normativitás 

kérdését vizsgálva a Kúria megállapította, hogy jelen esetben nem lehet beszélni az 

önkormányzati rendelet által létrehozott olyan homogén csoportról, amely viszonyítási alap 
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lenne az adófizetésre kötelezett vonatkozásban, azaz hiányzik az összehasonlítás alapja, 

amelyre tekintettel a diszkrimináció egyáltalán vizsgálható lenne. Az a tény, hogy az érintett 

adóköteles területekre kivetett telekadó több mint 95%-át egyetlen adóalany köteles 

megfizetni, nem a vonatkozó szabályozás diszkriminatív jellegének következménye, hanem 

az érintett terület adott időszakban (adóévben) fennálló tulajdonosi szerkezetéből fakad. Az 

arányos mértékű, a hasonló helyzetben lévő – homogén csoportba tartozó – adózókat 

egyenlően terhelő adó nem minősíthető az adózó tevékenységét közvetetten és nem adóztatási 

jelleggel befolyásoló gazdasági szabályozó eszköznek, azaz nem ütközik a Htv. 7. § g) 

pontjába. 

 

2) Budafok-Tétény Önkormányzat Köf.5033/2019/4. számú ügyben vitatott rendelete 2019. 

január 1-jei hatállyal kiegészült egy további rendelkezéssel, mely szerint ettől az időponttól 

kezdve mentes a telekadó alól a magánszemély tulajdonában álló, közforgalom számára 

megnyitott magánút, saját használatú út. Az indítványozó bíróság szerint az útszabályozásra 

fenntartott telekrész tulajdonosa és a közforgalom számára megnyitott magánút, út, saját 

használatú út tulajdonosa hasonló helyzetben lévő adóalanynak minősül, mert telkeik azonos 

rendeltetésűek. Álláspontja szerint a két fajta telek (magánút kialakítása esetén adókötelessé 

vált telek, illetve kialakult magánút hiányában adómentes telek) adóztatásának különbözősége 

az adófizetésre köteles csoportot közteherviselés szempontjából indokolatlanul, 

megkülönböztetően differenciálja. Az önkormányzat nem valósít meg diszkriminációt a 

rendezési tervvel útszabályozásra fenntartott telekrész és a magánút adómentességének eltérő 

szabályozásával, mivel a magánutak kialakulásáig a telkek – építési szabályozás 

szempontjából – nem tartoznak azonos (homogén) csoportba, ezáltal a telektulajdonosok sem 

minősülnek hasonló helyzetben lévő adóalanyoknak. Hiányzik tehát az összehasonlítás alapja, 

amelyre tekintettel a diszkrimináció egyáltalán vizsgálható lenne. Az adómentesség körének 

további adótárggyal (magánút) történő bővítésére, illetve ennek hiányában az adómentességre 

vonatkozó rendelkezés jogszabályba ütközésének kimondására normakontroll eljárásban nincs 

lehetőség. A vitatott rendelkezés tehát nem ütközik a Htv. 7. § g) pontjába. 

 

3) A Htv. fent részletezett módosítása eredményeként tehát a jelenleg hatályos Htv. 6. § c) 

pont1 az adóalanyok teherviselő képessége figyelembevételének követelményét már nem 

                                                
1 A Htv. 6. § c) pontja szerint az önkormányzat adómegállapítási joga 2017. január 1-től arra terjed ki, hogy az 
adó mértékét – a Htv.-ben meghatározott felső határokra, illetőleg az építményadó tekintetében a Htv. 16. 
§ a) pontjában meghatározott m2-alapú felső határnak 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett 
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tartalmazza (Köf.5008/2019/4.). 2019-ben ugyanakkor (2018-hoz hasonlóan) még mindig 

több olyan indítvány érkezett a Kúria Önkormányzati Tanácsához, amelyben az indítványozó 

bíró – a vitatott helyi adó rendelet által megsértett törvényi rendelkezésként – a Htv. 6. § c) 

pontját jelölte meg (a 7. § g) pontra való hivatkozás nélkül), de már 2017. január 1. napjától 

való fizetési kötelezettség megállapítása alapján indult ügyből kiindulóan. A Kúria ezen 

indítványok alapján hozott, 2019-es döntései is megerősítették, hogy a 2017. január 1-től 

hatályos Htv. 6. § c) pont sérelme nem állapítható meg, mivel nincs lehetőség ilyen esetben a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 143. § (3) 

bekezdése alapján2 a Htv. 7. § g) pontja szempontjából történő vizsgálatra. Az indítványozó 

szerepének átvételét ugyanis a Kp. 143. § (3) bekezdése nem teszi lehetővé. 

(Köf.5007/2019/4., Köf.5008/2019/4., Köf.5.015/2019/5.) 

 

4) A fenti ismertetett módosítás ellenére 2019-ben is több ügyben kellett a Kúria 

Önkormányzati Tanácsának a 2016. december 31. előtt hatályos Htv. 6. § c) pontja alapján 

vizsgálnia a normakontroll indítványt, tekintettel arra, hogy az alapügyek felperesei több 

esetben a 2017-et megelőző adóévekre vonatkozó fizetési kötelezettségüket vitatták. 

A Kúria a Köf.5035/2018/3. számú döntésében azon önkormányzati rendeletek (Halásztelek) 

általános alkalmazási tilalmát mondta ki – a Htv. korábbi 6. § c) és d) pontjainak (már 

korábban megállapított) megsértésére tekintettel –, amelyek az építményadó alóli mentesség, 

illetve az adókedvezmény igénybevételét egy igazgatási aktushoz, a lakcímbejelentés 

megtörténtéhez is kötötték. A Kúria megerősítette korábbi gyakorlatát, mely szerint az 

adókötelezettség alóli mentesülés nem lehet az adóalany igazgatási jellegű nyilvántartásának 

függvénye (ld. még ezen ügyhöz az 3.3. alfejezetet). 

 

A Köf.5005/2019/5. határozat tárgyát képező telekadó-rendelet jogszabály-ellenességének 

megállapítására és az alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói indítványt a Kúria 

elutasította. A Kúria vizsgálata a Htv. korábbi 6. § c) pontja kapcsán kiterjedt az ingatlanok 

közötti differenciálás szükségességének kérdésére is. Rámutatott, hogy az indítványozó 

bíróság nem fejtette ki, hogy az ingatlan milyen sajátosságainak figyelembevétele hiányzik 

álláspontja szerint a szabályozásból. Csak nagy általánosságban utal a megfelelő 

                                                                                                                                                   
fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt 
évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege 
együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa. 
2 A Kp. 143. § (3) bekezdése értelmében a Kúria az önkormányzati rendelet vitatott rendelkezésével szoros 
összefüggésben álló rendelkezésének más jogszabályba ütközését is vizsgálhatja. 
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differenciálás hiányára. Nem derül ki, hogy egy adott szempont szerint, összehasonlításban 

milyen mértékű hátrány keletkezik az adott ingatlan alapján a tulajdonosra nézve. A Kúria 

megállapította (és megerősítette Köf.5010/2019/5. számú döntésében), hogy az 

önkormányzati rendelet normakontrolljára irányuló indítványnak tartalmaznia kell a bírói 

álláspont indokait, és a törvényellenesség megállapítása iránti igényt alátámasztó 

bizonyítékokat is teljeskörűen ebben kell szerepeltetni. Ezt, a bírói indítvány tartalmára 

vonatkozó megállapítását a Kúria más (a közösségi együttélés szabályozásával összefüggő) 

ügycsoportban is megerősítette (Köf.5006/2019/4. szám). 

 

ab) Települési adó 

A kormányhivatali kezdeményezésre indult Köf.5021/2019/4. döntésében a Kúria 

Önkormányzati Tanácsa Aba város helyi adókról szóló rendeletét többfajta, magasabb szintű 

jogszabályi rendelkezés megsértése miatt is törvénysértőnek találta. Egyrészt a rendelet. 

formai tagolása (szerkezete) ellentétes a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) 

IRM rendelet (Jszr.) rendelkezéseivel. Másrészt a rendelet rendelkezésének (az adó évi 

mértéke a Htv. 11. §-ában és 17. §-ában meghatározott adótárgyanként: építmények, 

lakásbérleti joggal rendelkező magánszemély esetében 12.000.- Ft.”) megfogalmazása nem 

pontos, illetve nem egyértelmű a címzettek számára, így a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvényben megfogalmazott normavilágosság elve is sérül. Harmadrészt, a rendelet 

olyan fogalomkészletet alkalmaz, amely a hatályos szabályozás viszonylatában nem 

értelmezhető. A Kúria – kivételes módon – a rendelet egészét megsemmisítette, tekintve, 

hogy a Jszr.-ben foglalt formai jogalkotásra vonatkozó előírások megsértése az 

önkormányzati rendelet teljes normaszövegének hatályon kívül helyezését vonja maga után. 

 

 

b) Szabályozási hatáskör terjedelme 

 

ba) Polgári jogviszony vagy közterület-használat? 

 

A Köf.5039/2018/7. ügy tárgyát képező önkormányzati rendelet szerint (Újhartyán) 

közterület-használati engedélyt kell beszerezni a „közterületen elhelyezett oszlop és 

légvezeték által igénybe vett terület és annak védőtávolsága” tekintetében, amelyért a 

közterület-használati engedély jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni. Az 
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alapügy felperese Újhartyán egész területére közcélú vezeték elhelyezésére és üzemeltetésére 

vonatkozó joggal rendelkezett. 

 

A Kúria megállapította a rendelet fenti, közterület-használati engedély beszerzésére 

vonatkozó rendelkezése törvénysértő voltát. Kiemelte, hogy a villamos energiáról szóló 2007. 

évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) alapján az önkormányzat ún. atipikus szerződési 

viszonyban van a hálózati engedélyessel. A Vet. tehát szabályozza a jogviszonyt. A helyi 

önkormányzat azonban az Alaptörvény 32. cikke szerint törvény által nem szabályozott helyi 

társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján alkot 

rendeletet. Ha a törvényi szabályozás a használati jogviszonyt polgári jogi viszonyként 

rendezte, akkor az önkormányzat felhatalmazás hiányában ugyanazt a viszonyt külön 

meghatározott részletezettség nélkül, differenciálatlanul közjogi jellegű jogviszonyként nem 

szabályozhatja újra, jogalkotó hatásköre felhatalmazás hiányában erre nem áll fenn. A Kúria 

rámutatott, hogy a közterület-használati díj valójában általános fizetési kötelezettség, és mint 

ilyen, a polgári jogi viszonyoktól eltérő, közjogi jellegű. 

 

bb) Helyi építési szabályzat 

A helyi építési szabályzatról (HÉSZ) szóló önkormányzati rendeletek törvényességi 

felülvizsgálatának tárgyában 2019-ben öt döntés született. Az alapvető jogok biztosa által 

kezdeményezett Köf.5004/2019/5. döntés fontos elvet fektetett le az önkormányzati 

jogalkotási hatáskör határaival összefüggésben. Balatonföldvár Város Önkormányzata helyi 

építési szabályzatról (HÉSZ) szóló rendeletének 2018-as módosítása (a továbbiakban: Ör.) 

miatt fordultak a panaszosok az alapvető jogok biztosához, mivel az a vízparti környezeti 

állapot jelentős változását eredményezheti megítélésük szerint. Beadványukban kifogásolták, 

hogy az önkormányzat „alövezet” néven olyan új területfelhasználási egységgel bővítette a 

helyi építési szabályzatot, amelyet a vonatkozó magasabb jogszabályok nem tartalmaznak. 

Ennek lényege, hogy közérdekre hivatkozással az adott meglévő övezet alaprendeltetésétől 

eltérő rendeltetést tesz lehetővé. Az önkormányzat szerint a módosítás célja a balatonföldvári 

vitorláskikötő közúti kapcsolatának biztosítása volt. Ennek következtében a 

településrendezési eszközökben a kikötő-móló és a kikötő-hajóállomás mint a különleges 

kikötőterület övezetbe sorolt ingatlanoknak egy része ún. különleges kikötőterület közlekedési 

alövezetbe került. A HÉSZ módosítása lehetővé tette a területen a gépjárművek közlekedésére 

szolgáló utak elhelyezésén kívül járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési 
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rendszer, hírközlési és környezetvédelmi létesítmények, valamint a közlekedést kiszolgáló 

közlekedési építmények elhelyezését is.  

A Kúria egyetértett az indítványozó érvelésével, amely szerint a kifogásolt önkormányzati 

szabályozás – további garanciális korlátok hiányában – gyakorlatilag korlát nélkül teremti 

meg a hatályos felsőbb szintű szabályoktól (így Étv., OTÉK, Balatontv.) való eltérés 

lehetőségét. Indoklásában kiemelte, hogy az OTÉK kógens szabályai szerint az igazgatási 

terület területfelhasználási egysége jogszerűen csakis „beépítésre szánt” vagy „beépítésre nem 

szánt” kategóriába tartozhat, azaz nem létezik e két átfogó területi kategóriának „közös 

metszete”. Mindezek alapján a Kúria megállapította az indítványozó által kifogásolt HÉSZ-

pontok törvényellenességét és megsemmisítette e rendelkezéseket. 

 

bc) Közösségi együttélés szabályai 

 

A Köf.5025/2019/4. számú ügy tárgyát képező önkormányzati rendelet szabályozza 

Nagykanizsa közigazgatási területén a vásárok és piacok megtartásának működési rendjét. E 

vásárok megtartásának helyszíne – többek között – az önkormányzat tulajdonában álló 

ingatlan, ezért a vásárok időtartama alatt az alapügy felpereseinek – az önkormányzati 

ingatlan szomszédságában lévő – ingatlanjai gépjárművel nem megközelíthetők a rendelet 

rendelkezései szerint. Az indítványozó bíróság álláspontja szerint a konkrét esetben e 

rendelkezések a felperesek tulajdonhoz való jogát, illetve a tulajdonjog egyik 

részjogosítványát (nevezetesen a használatát) sértik akként, hogy meghatározott időszakokban 

nem teszik lehetővé számukra az ingatlan gépjárművel történő megközelítését. A Kúria 

megállapította, hogy a felperesek a vitatott, közterületnek nem minősülő ingatlanra 

vonatkozóan semmilyen, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joggal nem rendelkeznek, így 

fel sem merülhet a tulajdonjog részjogosítványát jelentő használati jog korlátozása. 

Mindebből az is következik, hogy az önkormányzatot sem terheli olyan polgári jogi kötelem, 

amely a saját tulajdonú ingatlana hasznosításával kapcsolatos normaalkotásban 

korlátozná/korlátozhatná. 

 

c) A hatáskör-gyakorlás rendje 

 

ca) A helyi önkormányzati rendeletben foglaltak a képviselő-testületet is kötik 
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Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 10-én rendes ülést tartott – több, itt 

elfogadott rendelet képezte tárgyát 2019-ben befejezett ügyeknek (Köf.5009/2019/4., 

Köf.5026/2019/9., Köf.5027/2019/9.), amelyek kormányhivatali indítvány alapján kerültek a 

Kúria elé. 

A Kúria megállapítása szerint jogállami mérce, hogy a jogalkotó nemcsak megalkotni, hanem 

betartani is köteles az általa alkotott jogszabályban foglaltakat. A képviselő-testület (és 

szervei) nem hozhat(nak) olyan döntést, amely ellentétes az általa megalkotott rendelettel. Az 

eljárási szabályok betartása és az eljárási szabályok érvényesülése a rendeletalkotási eljárás 

kiszámíthatóságának, ésszerű rendben történő lefolytatásának is lényeges feltétele. Ennek 

része – többek között – a képviselő-testületi ülés összehívására vonatkozó szabályok 

betartása. Ebből következően ülésszünet idejére a munkatervben nem tervezett rendes ülés 

nem hívható össze, akkor sem, ha a korábbra tervezett testületi ülés elmaradt. Így amennyiben 

ebben az időszakban mégis rendes ülés megtartásra kerül sor, az ülésen hozott valamennyi 

döntés jogszabálysértő, az eljárási szabályok betartásának hiánya miatt közjogilag érvénytelen 

(Köf.5009/2019/4.). A Kúria megállapította továbbá, hogy egy önkormányzati rendelet 

önkormányzati határozattal történő „megerősítése” – ami a konkrét ügyben a vitatott 

rendeletet követte – közjogi értelemben értékelhetetlen helyzetet teremt (Köf.5009/2019/4.). 

 

 

 

 

cb) Költségvetési és zárszámadási rendeletek megalkotása 

 

Külön csoportot alkotnak a mulasztásos törvénysértés típusán belül a költségvetési, illetve a 

zárszámadási rendeletek megalkotásának elmulasztása miatt indított ügyek. 2019-ben 

kevesebb ilyen ügy került a Kúria elé, mint a korábbi években: egy alkalommal került 

zárszámadási rendelet megalkotásának elmulasztása (Köm.5042/2018/3.), egyszer pedig 

költségvetési rendelet megalkotásának elmulasztása (Köm. 5019/2019/4.) a Kúria elé. A 

Kúria az előbbi esetben a zárszámadási rendelet pótlására hatalmazta fel a Kormányhivatalt, 

az utóbbiban pedig a képviselőtestületet hívta fel a költségvetési rendelet megalkotására. 

 

cc) Településkép védelméről szóló rendeletek megalkotása 
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A mulasztásos jogsértések körében a korábbi évekhez képest új „ügycsoport” volt a 

településképi rendeletek megalkotására vonatkozó rendeletalkotási kötelezettség elmulasztása. 

Mindkét ügy (Köm.5013/2019/3., Köm.5032/2019/2.) Tiszaeszlár Községet érintette. A Kúria 

kiemelte, hogy a képviselő-testület a településképi törvényben előírt szabályozandó 

tárgykörökben a település teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi rendelet 

megalkotására köteles. E törvényi kötelezettség a településképi rendelet-tervezet 

véleményezésére tett intézkedésekkel még nem tekinthető teljesítettnek (Köm.5013/2019/3.). 

Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget a jogalkotási 

kötelezettségének, a Kúria – erre irányuló indítványra – felhatalmazza a törvényességi 

felügyeleti szerv vezetőjét, hogy az önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében 

alkossa meg (Köm.5032/2019/2.). 

    

3.3. Eljárási kérdések 

 

a) Általános és egyedi alkalmazási tilalom 

 

A Kp. 147. § (1) bekezdése szerint, ha az önkormányzati rendelet vagy rendelkezésének 

megsemmisítésére, illetve más jogszabályba ütközésének megállapítására bírói indítvány 

alapján került sor, a megsemmisített önkormányzati rendelet, illetve annak rendelkezése nem 

alkalmazható a bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, valamint valamennyi, a 

megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben. 

Ugyanezen rendelkezés (2) bekezdése azonban lehetőséget ad az általános alkalmazási tilalom 

mellőzésére, ha azt a közérdek védelme, a jogbiztonság vagy a rendelet hatálya alá tartozó 

jogalanyok alapvető jogainak védelme indokolja. 

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa 2019-es gyakorlatában az egyedi alkalmazási tilalom 

kimondására egy alkalommal került sor (hasonlóképpen, mint 2018-ban). A Köf.5029/2019/5. 

határozatában a Kúria Tatabánya város időközben hatályon kívül helyezett építményadó 

rendelete rendelkezésének törvénysértő voltát és a konkrét ügyben való alkalmazási tilalmát 

állapította meg. A Kúria az általános alkalmazási tilalom mellőzéséről az eset körülményeinek 

mérlegelése mellett, a jogbiztonság védelme érdekében, a Hatv. ezen ügyben még 

alkalmazandó 2016. december 31. napjáig hatályos 6. § c) pontja alapján, a Kp. 147. § (2) 

bekezdése szerint döntött. 
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Kizárólag alkalmazási tilalom kimondására kerülhet sor abban az esetben, amikor ugyanazon 

önkormányzati rendeleti rendelkezést a Kúria – absztrakt normakontroll hatáskörben eljárva – 

korábban már megsemmisített vagy konkrét normakontroll hatáskörben egyedi alkalmazási 

tilalmát mondta ki. Mindkettőre sor került a Köf.5035/2018/3. számú ügyben, amikor is 

Halásztelek Nagyközség helyi adókról szóló rendeletének rendelkezését a Kúria 

Köf.5.048/2015/3. számú határozatában – a Pest Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére 

– korábban már megsemmisítette. E korábbi határozat alapján a megsemmisítés nem érinti a 

hatályvesztést megelőző jogviszonyokat, valamint a belőlük származó jogokat és 

kötelezettségeket. A szintén a Köf.5035/2018/3. számú ügy tárgyát képező másik rendelet 

(Halásztelek Nagyközség újabb helyi adó rendelete) esetében pedig egy korábbi bírói 

kezdeményezés a már hatályon kívül helyezett rendelkezések tekintetében konkrét 

normakontroll eljárást eredményezett a Köf.5017/2018/3. számú ügyben. A Kúria az 

ismétlődő esetek azonos jogi megítélésére tekintettel nem látta okát a (legutolsó) 

Köf.5035/2018/3. ügyben az általános alkalmazási tilalom mellőzésének. 

 

b) Absztrakt normakontroll és (már) nem hatályos törvénysértő rendelet 

A Kp. normakontrollra vonatkozó szabályai szerint hatályon kívül helyezett önkormányzati 

rendelet vizsgálatára csak konkrét normakontroll eljárásban – a Kp. 144. §-a alapján –, bírói 

kezdeményezésre van lehetőség. Az absztrakt normakontroll eljárásban, azaz kormányhivatali 

vagy alapvető jogok biztosa kezdeményezésre csak hatályos önkormányzati rendeletet 

vizsgálhat a Kúria. Ezekben az esetekben jogkövetkezmény a rendelet, vagy törvénysértő 

rendelkezésének megsemmisítése a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja szerint. A vitatott 

önkormányzati rendelet hatályvesztésének többféle eljárásjogi konzekvenciája lehet, 

amelyeket a Köf.5027/2019/9. számú határozat rendszerez. 

1) Amennyiben absztrakt normakontroll hatáskörben az eljárás megindítását követően az 

önkormányzat hatályon kívül helyezi az önkormányzati rendeletet vagy rendelkezést, 

úgy a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján, a 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó, 

81. § (1) bekezdés g) pontja szerint az eljárás megszüntetésének van helye. 

 

2) Ha az absztrakt normakontroll hatáskörben benyújtott indítvány olyan önkormányzati 

rendeletet vagy rendelkezés vizsgálatára irányul, amely már az eljárás megindítását 

megelőzően hatályát vesztette, úgy jelen eljárásban az indítványozót – mivel hatályon 

kívül helyezett rendelet vizsgálatát csak bíró kezdeményezheti – úgy kell tekinteni, 
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mint aki az eljárás kezdeményezésére nem jogosult. A Kp. 139. § (1) bekezdése 

alapján alkalmazandó 48. § (1) bekezdés c) pontja szerint a bíróság a keresetlevelet 

[normakontroll eljárásban a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján az indítványt] 

visszautasítja, ha a pert nem a jogszabályban erre feljogosított személy indítja. 

 

3) A Kp. 45. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az indítvány visszautasításának a 

keresetlevél (indítvány) bírósághoz érkezését követő nyolc napon belül van lehetőség. 

Ezt követően – ha a Kp. 48. § (1) bekezdés a)-i) pontja alapján a keresetlevél 

visszautasításának lett volna helye – a bíróság a normakontroll eljárásban is 

alkalmazandó Kp. 81. § (1) bekezdés a) pont alapján az eljárást megszünteti. 

 

4. A Kúria 2020. évi szakmai célkitűzései 

4.1. A joggyakorlat-elemzés folytatása 

A Kúria 2020-ban is folytatja az ítélkezési gyakorlat aktuális kérdéseinek vizsgálatát a kúriai 

joggyakorlat-elemző csoportok keretein belül. A társadalom széles körét érintő, illetve a 

joggyakorlat egysége szempontjából kiemelkedő fontosságú jogalkalmazási problémák 

feltárása érdekében 2019. november 25-én tanácskozást tartottunk, amelyen a Kúria vezetői 

mellett az alsóbb szintű bíróságok vezetői, továbbá az igazságügyi tárca, az Országos Bírósági 

Hivatal, más állami szervek (Magyar Nemzeti Bank, Állami Számvevőszék) képviselői, a 

Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és több jogi kar, illetve egy civil szervezet képviselője is 

részt vett, és javaslatot tettek a 2020-as évben vizsgálandó kérdésekre.  

 

E javaslatokat is figyelembe véve, a Kúria kollégiumai véleménye alapján 2020. évre az 

alábbi öt vizsgálati tárgykörben állítottam fel joggyakorlat-elemző csoportokat: 

 

1. A kártalanítás és a feltételes szabadságra bocsátás feltételei a büntetés-végrehajtási 

bírói gyakorlatban 

2. Az emberkereskedelem értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlat 

3. A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény bírói gyakorlata  

4. Az építésügyi hatósági eljárások gyakorlata 

5. Az atipikus foglalkoztatási formák bírói gyakorlata 
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A joggyakorlat-elemző csoportok vezetői a joggyakorlat-elemzés célját és főbb témaköreit 

programadó írásokban foglalták össze, amelyek a Forum Sententiarum Curiae c. online 

folyóirat V. évfolyamának 1. számában jelentek meg. A folyóirat elérhető az alábbi oldalon: 

https://kuria-birosag.hu/hu/forum-sententiarum-curiae-aktualis.  

Fontosnak tartom, hogy azokban a kérdésekben is induljon el az együttgondolkodás, amelyek 

a 2020-as évben nem válnak joggyakorlat-elemzés tárgyává. E témakörök listáját az öt elemző 

csoport felállítását követően elektronikus úton juttattam el a Kúria, az ítélőtáblák és a 

törvényszékek tárgykör szerint illetékes kollégiumvezetőinek azzal a szándékkal, hogy a 

felvetett kérdéseket szakmai üléseken vegyék napirendre. 

4.2. Az új Polgári Törvénykönyv alkalmazásában felmerülő jogértelmezési kérdések 

feltárása 

Az új Polgári Törvénykönyv gyakorlati alkalmazásában felmerülő jogértelmezési kérdéseket 

feltáró Tanácsadó Testület 2020-ban is havi rendszerességgel ülésezik.  

Figyelemmel arra, hogy a Bszi. 2020. április 1-jétől hatályos 27/A.§-a értelmében bírói 

testület, bírósági vezetők, illetve bírák tanácskozása nevében nem tehető közzé olyan 

jogértelmezési célú állásfoglalás, amelynek meghozatalára törvény nem ad felhatalmazást, a 

Testület következtetéseit, állásfoglalásait – közzététel helyett – közvetlenül részemre küldi 

meg. 

4.3. A civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos bírói gyakorlat egységesítése 

A civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos bírói gyakorlatot vizsgáló konzultációs 

testület a jövőben csak szükség esetén kerül összehívásra annak érdekében, hogy feltárja az 

esetleg eltérő gyakorlatot. 

4.4. A devizakölcsön-szerződésekkel, az új polgári perrendtartással kapcsolatban 

felmerülő jogértelmezési kérdések feltárása 

E kérdések vizsgálata a Bszi. 2020. április 1. napjától hatályos rendelkezésére figyelemmel a 

Polgári Kollégium keretei között folytatódik. 

4.5. A gyakornoki program folytatása 

A 2020-as évre is pályázatot hirdettem az egyetemek állam-és jogtudományi karain, továbbá a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi karán működő doktori iskolák 

hallgatói számára a Kúrián gyakornoki feladatok ellátására. 
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Pályázatot nyújthatott be, aki doktoranduszként nappali vagy levelező tagozaton aktív 

hallgatói jogviszonyban áll. Pályázatot nyújthatott be az is, aki magyarországi jogtudományi 

iskola doktoranduszaként már abszolutóriumot szerzett, de még fokozatszerzés előtt áll. A 

korábbi gyakornoki programban való részvétel a pályázat benyújtásának nem volt akadálya. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje 2020. február 25-e volt, összesen kilenc pályázat 

érkezett. A járványügyi veszélyhelyzetre figyelemmel a pályázók meghallgatására és a 

pályázatok elbírálására 2020. július 14-én kerül sor.  

 

 

Összegzés 

A 2019-es év leginkább a jogalkotó és bírói hatalmi ágak dinamikus párbeszédével 

jellemezhető. Az Alaptörvényben foglalt, az egyedi ügyek elbírálásával és az ítélkezési 

gyakorlat egységének biztosításával összefüggő feladatainak maradéktalan ellátása mellett a 

Kúria 2019-ben több, feladatkörét és működését alapjaiban érintő jogszabálytervezettel 

kapcsolatban élt jelzéssel a jogalkotó felé. Mindezek alapján ez az időszak túlzások nélkül 

nevezhető a „visszajelzések évének”.  

 

A 2019-es év jelentős eseménye volt a közigazgatási bíráskodás szervezeti reformjára 

vonatkozó jogalkotói elképzelések tervezett hatályba léptetése. Az egyeztetések alapját az 

jelentette, hogy egyrészről a közigazgatási jogviták különbírósági szervezeti keretek között 

történő elbírálását a magyar alkotmányos hagyományok és szakmai szempontok (pl. a 

speciális közjogi ismeretek igénye) egyaránt indokolttá tehetik. Másrészről azt is fontos volt 

hangsúlyozni, hogy a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának általános elvét az 

1989. évi alkotmánymódosítás teremtette meg: a legújabb kori magyar közigazgatási 

bíráskodás 1989 decemberében kezdődött. Az azóta eltelt közel harminc esztendő alatt a 

közigazgatási ügyeket tárgyaló bírák jelentős mennyiségű tapasztalatot halmoztak fel, e 

tapasztalatok alapján pedig kialakult a közigazgatási perek sajátosságainak megfelelő 

„közigazgatási bírói” szemléletmód és értékrend. Fontos volt rávilágítani az értékek 

megőrzésére és arra, hogy a közigazgatási aktusok bírói felülvizsgálatának felelősségteljes 

feladatában a jövőben is részt vállaljanak azok a szakemberek, akik ezt az elmúlt három 

évtizedben kidolgozták. Ezt szolgálta a számos egyeztetés eredményeként létrejött, átmeneti 
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rendelkezéseket tartalmazó törvény, amely a közigazgatási bíróságokon, illetve a Kúria 

Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumában működő bírák számára nyilatkozattételi 

lehetőséget biztosított: a bírák kérhették áthelyezésüket a tervezett nyolc közigazgatási 

törvényszékből és a Közigazgatási Felsőbíróságból álló szervezetbe. 

 

A magyar kormány 2019 májusi döntése, a szervezeti reform határozatlan időre történő 

elhalasztása következtében 2020-tól sem a közigazgatási perekben folytatott legfelső szintű 

ítélkező és jogegységi munka, sem egyéb hatáskörök tekintetében nem lép más bírói szerv a 

Kúria helyébe. A hangsúly a jogállami átmenet biztosításáról és a közigazgatási bírói 

szemléletmód megőrzéséről az 1989 óta elért szakmai eredmények gyarapítására, a 

közigazgatási ügyek gyors és szakszerű elbírálásának folytatására tevődött át. Ezt erősítette 

meg Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosítása, amely a szervezeti reform 

legmagasabb, alaptörvényi szintű rendelkezéseit (25. cikk) is eltörölte. 

 

A módosítás ugyanakkor érintetlenül hagyta a 25. cikk utolsó bekezdését, amely szerint a 

bíróságok szervezetének, igazgatásának részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg. 

Azaz: a rendes bírósági szervezet részeként továbbra is létesíthetők önálló közigazgatási 

bíróságok. A Bszi. legutolsó, 2020. április 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében az 

addig elsőfokú bíróságként eljáró, önálló közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűntek, 

a közigazgatási jogvitákban első fokon azok a törvényszékek járnak el, ahol közigazgatási 

kollégium működik. A módosítás a Kúria szervezetét és működését is jelentős mértékben 

érinti, hiszen az egyfokú közigazgatási hatósági eljárások megteremtésével egyidejűleg a 

közigazgatási bírói jogorvoslat kétfokúvá vált, így a legfőbb bírói szerv kibővült jogorvoslati 

hatáskörrel bír. A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium helyett önálló Közigazgatási 

Kollégium jött létre, a munkaügyi szakág pedig a Polgári Kollégium részkollégiumaként 

működik tovább.  

Egyedülálló kihívást jelent a Kúria életében a jogegységi panasz eljárás bevezetése, amely a 

Kúria határozatai ellen, a Kúria korábban közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre 

hivatkozással kezdeményezhető, speciális jogorvoslat. Fontos, hogy a jogegységi panaszok 

befogadása és elbírálása egységes, az állampolgárok számára átlátható szempontok szerint 

történjék. A Kúria vezetése ezért valamennyi szakág bevonásával, jogerősen lezárt ügyek 

alapulvételével „modellezi” a panaszeljárást annak érdekében, hogy felkészülten várja az első 

jogegységi panaszok érkezését. Az új szabályozás hatályba lépésével ugyanakkor megszűnt a 

korábbi, szakáganként működő elvi közzétételi tanácsok szűrő-válogató szerepe: az elvi 
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1. Büntető jogegységi határozatok 
 

1/2019. számú BJE határozat 
 

Kúria 
1/2019. BJE 

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője által benyújtott 
jogegységi indítvány alapján eljárva Budapesten, a 2019. május 6. napján megtartott ülésen 
meghozta a következő 

jogegységi határozatot: 

A gazdasági társaság vagyonkezelője a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől függetlenül 
a társaság sérelmére megvalósuló hűtlen kezelés elkövetője lehet. 

I n d o k o l á s 

I. 

A Kúria Büntető Kollégiumának vezetője a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés a) pontjának második 
fordulatában meghatározott okból, a Bszi. 33. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkörében 
eljárva jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta. 

Az ítélkezési gyakorlatot megosztottnak látta abban a kérdésben, hogy a gazdasági társaság 
tulajdonosa a társaság ügyvezetőjeként elkövetheti-e a hűtlen kezelés bűncselekményét a 
gazdasági társaság sérelmére. 

Az indítványozó az ítélkezési gyakorlat megosztottságának szemléltetésére a következő 
bírósági határozatokra hivatkozott: 

1. A Fővárosi Törvényszék a 2015. június 29. napján kelt 22.B.920/2010/314. számú ítéletében 
az I. és a II. rendű terheltet érintően a következőképp rendelkezett: 

– Az I. rendű terheltet bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés 
bűntettében [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 376. 
§ (1) bekezdés, (5) bekezdés a) pont, tényállás 1/a.-1/b. pont], folytatólagosan elkövetett 
sikkasztás bűntettében [Btk. 372. § (1) bekezdés, (2) bekezdés bc) pont, (6) bekezdés b) pont], 
2189 rendbeli csalás bűntettében, melyből 1640 rendbeli társtettesként elkövetett [Btk. 373. § 
(1) bekezdés, (2) bekezdés bc) pont, (3) bekezdés b) pont], 16 rendbeli csalás vétségében, 
melyből 15 rendbeli társtettesként elkövetett [Btk. 373. § (1) bekezdés, (2) bekezdés bc) pont] 
és számvitel rendje megsértésének bűntettében [Btk. 403. § (1) bekezdés b) pont], ezért 
halmazati büntetésül hat év szabadságvesztésre, hat év közügyektől eltiltásra, valamint hat év 
gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője foglalkozástól eltiltásra ítélte, és 428 388 000 
forint vagyonelkobzást rendelt el vele szemben; a szabadságvesztést börtönben rendelte 
végrehajtani azzal, hogy abból a terhelt a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon 
feltételes szabadságra bocsátható, és rendelkezett a terhelt által előzetes fogvatartásban és a házi 
őrizetben töltött idő beszámításáról. Emellett az I. rendű terheltet 4 rendbeli csalás vétségének 
vádja alól felmentette. 
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– A bíróság a II. rendű terheltet bűnösnek mondta ki folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett 
hűtlen kezelés bűntettében [Btk. 376. § (1) bekezdés, (5) bekezdés a) pont, tényállás 1/a. 
pontja]; 1640 rendbeli társtettesként elkövetett csalás bűntettében [Btk. 373. § (1) bekezdés, (2) 
bekezdés bc) pont, (3) bekezdés b) pont] és 15 rendbeli társtettesként elkövetett csalás 
vétségében [Btk. 373. § (1) bekezdés, (2) bekezdés bc) pont], ezért – halmazati büntetésül – 
négy év szabadságvesztésre, valamint négy év közügyektől eltiltásra ítélte, és 87 500 000 forint 
vagyonelkobzást rendelt el vele szemben; a szabadságvesztést börtönben rendelte végrehajtani 
azzal, hogy abból a terhelt a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon feltételes 
szabadságra bocsátható. Rendelkezett a terhelt által előzetes fogvatartásban és házi őrizetben 
töltött időt beszámításáról. 
– Emellett a bíróság döntött az eljárás során lefoglalt bűnjelekről, a bűnügyi zárlatról és a 
bűnügyi költség viseléséről, és 803 magánfél által előterjesztett polgári jogi igény 
érvényesítését egyéb törvényes útra utasította. 
A kétirányú fellebbezés alapján eljáró Fővárosi Ítélőtábla a 2016. szeptember 27. napján 
meghozott 4.Bf.310/2015/32. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét az I. és a II. terhelt 
tekintetében az alábbiak szerint változtatta meg: 
– az I. rendű terhelt terhére megállapított, csalás bűntetteként értékelt cselekményekből 1591 
rendbelit, a csalás vétségeként értékelt cselekményekből 13 rendbelit minősített társtettesként 
elkövetettnek, és a vele szemben kiszabott szabadságvesztést nyolc évre súlyosította; 
– a II. rendű terheltet 49 rendbeli csalás bűntettének [Btk. 373. § (1) bekezdés, (2) bekezdés bc) 
pont, (3) bekezdés b) pont] és 2 rendbeli csalás vétségének [Btk. 373. § (1) bekezdés, (2) 
bekezdés bc) pont] vádja alól felmentette; 
– a vagyonelkobzással kapcsolatos rendelkezést mindkét terhelt tekintetében hatályon kívül 
helyezte és az elsőfokú bíróságot különleges eljárás lefolytatására utasította. 
Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét az I. és a II. rendű terhelt tekintetében helybenhagyta. 

A felmentő rendelkezésre figyelemmel a II. rendű terheltre vonatkozóan megnyílt a harmadfokú 
eljárás lehetősége, a javára szóló fellebbezés alapján harmadfokon eljárva a Kúria a 2017. május 
11. napján kelt Bhar.II.255/2017/17. számú végzésével a másodfokú ítéletet a II. rendű terhelt 
tekintetében helybenhagyta. 

Az elsőfokú bíróság által megállapított, majd a másodfokú és a harmadfokú bíróság által 
helyesbített, illetve kiegészített ítéleti tényállás – a jogegységi eljárás kapcsán irányadó – 1/a. 
és 1/b. pontjának lényege a következő: 

– Az I. rendű terhelt 2005-ben megszerezte az I. F. Kft. tulajdonának kilencven százalékát, 
egyben a kft.-t önálló képviseletre jogosult ügyvezetőként irányította, és a munkáltatói jogokat 
is ő gyakorolta. A II. rendű terhelt 2006. május 18-án megvásárolta a kft. tíz százaléknyi 
üzletrészét a korábbi résztulajdonostól, és megszerezve az I. rendű terhelt tulajdoni hányadának 
egy részét is, a tulajdonába került a kft. üzletrészének ötven százaléka, egyben annak önállóan 
eljáró törvényes képviselőjévé vált; a bankszámlák felett azonban az I. rendű terhelt 
rendelkezett. 

2007. január 30-án a II. rendű terhelt az üzletrészét értékesítette az I. rendű terheltnek, 
ügyvezetői tisztségéről is lemondva. 
Az I. rendű terhelt mint a kft. kizárólagos tulajdonosa azt 2007. február 1. napján értékesítette 
az ügy VII. rendű terheltjének, aki egyben a társaság ügyvezetőjévé vált, az I. rendű terhelt 
azonban 2007. február 22. napjáig közreműködött a vezetői feladatok ellátásában. 
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A gazdasági társaság ellen felszámolási eljárás indult, és a kft.-t a bíróság 2011. október 17. 
napján megszüntette. 

– Az M. Kft.-t 2006 májusában alapította a II. rendű terhelt felesége és gyermeke, a társaság 
önálló képviseletre jogosult ügyvezetője 2007. július 31. napjáig a II. rendű terhelt volt. 

– Az IR. Kft.-t 2007. január 22. napján alapította az ügy III. és IV. rendű terheltje. Bár a 
bejegyzett, önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezető nem ő volt, a társaságot ténylegesen 
az I. rendű terhelt irányította, ő döntött a gazdasági, pénzügyi, személyi kérdésekben. 

Tényállás 1/a. pont: 

Az I. rendű terhelt az I. F. Kft. ügyvezetőjeként 2006-ban gépkocsi-reklámozási tevékenységbe 
kezdett, és alkalmazottain keresztül az első négy hónapban mintegy száz gépkocsi-
tulajdonossal állapodott meg abban, hogy ők a járművükön reklámot tesznek közzé. Célja olyan 
hitelkonstrukció kialakítása volt az autókereskedések bevonásával, amely kapcsán az azok által 
értékesített autókra is kiterjeszti a reklámtevékenységet, mivel egyrészt érdekelt volt abban, 
hogy növelje a reklámozási felületet biztosító autók számát, másrészt így akart részesedni abból 
a közvetítői jutalékból, amelyet az autókereskedők kaptak a hitelintézetektől a kihelyezett 
hitelek után. Ebben a gépjármű-kereskedők is érdekeltek voltak a kedvezmény nélküli, azaz a 
listaáron történő értékesítés mellett és a közvetítői jutalék megosztása ellenére is, a forgalom 
várható növekedése miatt. Ez a konstrukció látszólag a vásárlók részére is kedvezőnek tűnt, 
mivel ugyan listaáron, de sokan önrész nélkül felvett kölcsön révén juthattak gépkocsihoz, a 
havi törlesztőrészlet egészéhez vagy nagy részéhez pedig a reklámozás útján hozzájuthattak; 
így megalapozottan bíztak abban, hogy ez a lehetőség a hitel futamidejének egészére biztosítva 
lesz számukra. 

Az I. rendű terhelt az I. F. Kft. nevében 2006. május 10. napján a II. rendű terhelttel mint az M. 
Kft. ügyvezetőjével hálózatfejlesztés megjelöléssel megbízási szerződést kötött ügynöki 
tevékenységre. 

Az M. Kft. a szerződés szerint azt vállalta, hogy lebonyolítja az I. F. Kft. új autókra megkötött 
hasznosítási szerződéseinél az autóvásárlással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart fenn az 
autóházakkal, valamint újabb autókereskedéseket von be az értékesítési hálózatba, s teljes körű 
tájékoztatást ad a leendő ügyfeleknek. A szerződésben azt is rögzítették, hogy az M. Kft. a 
tájékoztatási tevékenységet az I. F. Kft. irodáiban végzi saját vezető tisztségviselői és 
megbízottjai révén, és ennek ellentételezéseként az irodák fenntartási költségeinek 30%-át fizeti 
meg az I. F. Kft.-nek. 

A szerződés megkötését követően 2006. május 18. napján a II. rendű terhelt megszerezte az I. 
rendű terhelt F. Kft.-ben lévő üzletrészének 50%-át, ezzel tulajdonossá, s egyben az I. rendű 
terhelt mellett ügyvezetővé is vált a cégben. 

A II. rendű terheltnek azonban a gazdasági társaság pénzügyi, gazdasági helyzetére – a d.-i 
városi iroda kivételével – nem volt rálátása, és az ügynöki szerződésben rögzítették is, hogy 
emiatt felelősség sem terheli, és a d.-i városi iroda kapcsán is csak egészségi állapota 
megromlásáig, 2006 decemberéig terjedt a felelőssége. 

Valójában a megbízási szerződésben szereplő hálózatfejlesztést az I. rendű és a II. rendű terhelt 
is az I. F. Kft. képviselőjeként eljárva végezte, az ügyfelek tájékoztatását valamennyi irodában 
az I. F. Kft. alkalmazottai látták el, mindvégig abban a tudatban, hogy ők az I. F. Kft. 
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alkalmazottaiként az I. F. Kft.-vel szerződésben álló autókereskedésekről tájékoztatják az 
ügyfeleket. 

A II. rendű terhelt az M. Kft. nevében a kereskedőházakkal megkötött ügynöki szerződésekben 
arra vállalt kötelezettséget, hogy ügyfeleket közvetít a kereskedőház által forgalmazott 
gépjárművek megvásárlása, illetve lízingelése céljából. 

Bár az ezzel kapcsolatos tevékenységet tényelegesen az I. F. Kft. alkalmazottai látták el, ennek 
ellenére az ügynöki jutalékot – az értékesített gépjármű bank által finanszírozott vételárának 8-
9 %-át – az M. Kft. részére utalták át; így a kereskedőházak a 2006. május 10. napja és 2007. 
január 31. napja között megkötött szerződések alapján az M. Kft. számlájára összesen 175 007 
151 forintot utaltak át ügynöki jutalék címén. A jutalék átutalása megtörtént akkor is, ha a 
kifizetésre a banki átutalás következtében már csak ezt követő időben került sor. 

Az M. Kft. az I. F. Kft. fenntartási költségeihez nem járult hozzá a szerződésben vállaltak 
ellenére, a két gazdasági társaság között nem került sor semmilyen pénzmozgásra. 

Az I. rendű terhelt mint az I. F. Kft. önálló képviseletre jogosult ügyvezetője – figyelemmel a 
2006. május 18. napján kelt társasági szerződés 10.3. pontjára – vezető tisztségviselőként 
kezelte a gazdasági társaság vagyonát. Az I. rendű terhelt vagyonkezelői kötelezettségét 
megszegve állapodott meg az M. Kft. ügyvezetőjével abban, hogy a valójában az I. F. Kft. által 
végzett tevékenység után járó, az autókereskedésektől származó ügynöki jutalék az M. Kft.-t 
illessék meg, annak ellenére, hogy ehhez az I. F. Kft. minden feltétellel rendelkezett. Ezzel az 
I. F. Kft.-nek 175 007 151 forint vagyoni hátrányt okozott, amely nem térült meg. 

Tényállás 1/b. pontja: 

Az I. F. Kft. munkatársai az I. rendű terhelt utasítására további közvetítői tevékenységet is 
elláttak, amely kapcsán a számlákat az ügynöki jutalékról az IR. Kft. bocsátotta ki, és ezek 
alapján 2007. március 21. és 2007. június 5. napja között a tényegesen az I. F. Kft. által elvégzett 
tevékenység után az autó-kereskedőházak az összesen 23 238 986 forint jutalékot az IR. Kft. 
számlájára utalták. 

Az I. rendű terhelt mint az I. F. Kft. ügyvezetője vagyonkezelői kötelezettségét megszegve járt 
el, amikor az I. F. Kft. által elvégzett tevékenységből származó bevételt átengedte egy másik 
gazdasági társaságnak, és ezzel az I. F. Kft.-nek 23 238 986 forint vagyoni hátrányt okozott. 

A tényállás 1/a. és 1/b. pontjában írt cselekményekkel az I. rendű terhelt az I. F. Kft.-nek 
összesen 198 246 137 forint kárt okozott. 
Az első fokon eljárt törvényszék az I. rendű terhelt tényállás 1/a. és 1/b. pontja szerinti 
cselekményeit a Btk. 376. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint 
minősülő, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettének, a II. rendű terhelt tényállás 1/a. 
pontjában írt cselekményét pedig bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett, a Btk. 376. § (1) 
bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő hűtlen kezelés bűntettének 
minősítette. 

Ítéletének indokolásában kifejtette a következőket: 

A gazdálkodó szervezet vagyona elválik a gazdálkodó szervezet tulajdonosának vagyonától, 
így az az I. rendű terhelt mint az I. F. Kft. törvényes képviseletét ellátó ügyvezetője számára 
idegen vagyonnak minősült, függetlenül attól, hogy ő a társaság résztulajdonosa volt. 
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A társaság vezető tisztségviselőjeként a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekének 
elsődlegessége alapján lett volna köteles ellátni. Ezért azzal, hogy az M. Kft. számára 
kiszervezett olyan jelentős vagyoni előnnyel járó tevékenységet, amit maga is el tudott látni, 
illetve a ténylegesen az I. F. Kft. által végzett tevékenység után járó jutalékot két másik kft., az 
M. Kft. és – az egyébként az általa irányított – IR. Kft. számlájára utaltatta, szándékosan 
megszegte vagyonkezelői kötelességét. 

Ennek alátámasztására hivatkozott a Legfelsőbb Bíróság BH 1999.41. és a BH 2005.43. szám 
alatt közzétett eseti döntéseire. 

A másodfokon eljárt törvényszék ítéletének indokolása szerint nem tévedett az elsőfokú 
bíróság, amikor megállapította, hogy az M. Kft. számlájára utalt jutalék mögötti tevékenységet 
az I. F. Kft. látta el, ahogy abban sem, hogy sem az M. Kft., sem az IR. Kft. nem végzett érdemi 
tevékenységet. 

A Kúria által a harmadfokú ítéletben ennek kapcsán kifejtettek lényege a következő: 

A cselekmény elkövetésekor hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Gt.) 30. § (1) és (2) bekezdése szerint a vezető tisztségviselők a gazdasági 
társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal 
– és ha e törvény kivételt nem tesz – a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján 
kötelesek ellátni. 

A vagyonkezelői kötelezettség teljesítése a rendes gazdálkodás szabályainak betartását, a 
megengedett kockázat vállalását jelenti, tartalmi összetevői pedig többek között a vagyon 
őrzése, a vagyon állagának megóvása, a vagyon gyarapítása, a kárelhárítás, a tulajdonos 
érdekeinek megfelelő intézkedések megtétele. 

2. Az I. rendű terhelt védője felülvizsgálati indítványt nyújtott be a Fővárosi Törvényszék és a 
Fővárosi Ítélőtábla ügydöntő határozata ellen. 

A Kúria azt elbírálva a 2018. június 14. napján meghozott Bfv.III.1610/2017/10. számú 
ítéletével a Fővárosi Törvényszék 22.B.920/2010/314. számú, illetőleg a Fővárosi Ítélőtábla 
4.Bf.310/2015/32. számú ítéletét az I. rendű terhelt tekintetében megváltoztatta; az I. rendű 
terheltet a folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntette [Btk. 376. § (1) bekezdés, (5) 
bekezdés a) pont; tényállás 1/a-b) pont] miatt emelt vád alól felmentette. 

Határozatában kifejtette a következőket: 

2006. május 18-tól az I. rendű és a II. rendű terhelt az I. F. Kft. tulajdonosai voltak ötven-ötven 
%-os arányban, és mindketten önálló képviseletre jogosult ügyvezetők voltak 2007. január 30-
ig. 

Az I. és a II. rendű terhelt 2006. május 10-én ügynöki tevékenység végzésére megbízási 
szerződést kötött, amelyben az M. Kft. vállalta, hogy az I. F. Kft. új autókra megkötött 
hasznosítási szerződéseinél lebonyolítja az ügyintézést, kapcsolatot tart az autóházakkal, 
tájékoztatja az ügyfeleket, stb. Megállapodtak abban is, hogy ezen tevékenységet az I. F. Kft. 
irodáiban végzi, ellentételezésként a fenntartási költségek 30%-át megfizeti neki; a szerződés 
kimondta, hogy az M. Kft. saját nevében ügynöki szerződéseket köthet az autókereskedésekkel, 
melyből eredő jogok és kötelezettségek őt illetik. Az ügyintézés során egyfajta automatizmus 
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működött, az autót vásárlók elmondták, hogy kinek az ügyfelei, elindult a hitelügyintézés, és a 
banki hitel átutalása után történt meg az ügynöki jutalék kifizetése az M. Kft. számlájára. 

Mivel a megbízási szerződés megkötését követően az I. és a II. rendű terhelt egyaránt 
tulajdonosai és egyben ügyvezetői voltak az I. F. Kft.-nek, az I. rendű terhelt azon magatartása, 
amely a megbízási szerződés megkötéséből – és ennek következtében az ügynöki tevékenység 
és annak ellentételezését jelentő ügynöki jutalék „átengedéséből” – állt, nyilvánvalóan nem volt 
a tulajdonosok akarata ellenében való, és nem járhatott az I. F. Kft. tulajdonosainak vagyoni 
érdeksérelmével, hiszen a tulajdonos egyfelől maga, másfelől pedig a II. rendű terhelt volt. 

Ezen nem változtat az sem, hogy a megbízási szerződés szerint (a felek megállapodása alapján) 
a munka elvégzése melyik társaság dolgozóinak közreműködése révén valósult meg, és ennek 
ellentételezésére miben – a fenntartási költséghez való hozzájárulásban – állapodtak meg, mint 
ahogy az sem, hogy azt utóbb az M. Kft. megfizette-e vagy sem. 

Mindebből következően ezen gazdálkodó szervezetek piaci szereplőként való ügyletkötése az 
I. rendű terhelt terhére róható szándékos vagyonkezelői kötelességszegést nem valósított meg, 
nem sértette a társaság belső jogviszonyait, ekként a hűtlen kezelés bűncselekményének 
megállapítására sem nyújthat alapot. 

II. 

A II. rendű terhelt védője arra tett indítványt, hogy a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője 
kezdeményezzen jogegységi eljárást. 

A II. rendű terhelt védője kifejtette, hogy a Kúria harmadfokon eljárt tanácsa a 
Bhar.II.255/2017/17. számú végzésben, illetve a felülvizsgálati eljárásban eljárt tanácsa a 
Bfv.III.1610/2017/10. számú ítéletben a Fővárosi Törvényszék 22.B.920/2010/314. számú 
ítéleti tényállásának 1/a. pontja szerinti cselekmény tekintetében ellentétes jogi következtetésre 
jutott; a harmadfokon eljárt tanács az I. rendű terhelt bűnösségét ugyanazon cselekményben 
megállapíthatónak tartotta, amelyben a felülvizsgálati tanács a terhelt felmentését látta 
indokoltnak bűncselekmény hiányában. 

Arra hivatkozott, hogy a jogegységi eljárás kezdeményezését azért is indítványozza, mert a 
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 650. § (1) bekezdés a) 
pontjára figyelemmel a II. rendű terhelt érdekében nincs helye felülvizsgálatnak. 

III. 

A Kúria Büntető Kollégiumának vezetője arra tett indítványt, hogy a jogegységi tanács a 
Bfv.III.1610/2017/10. számú ítéletében foglalt jogi indokokkal egyezően döntsön, erre 
tekintettel a Fővárosi Törvényszék 22.B.920/2010/314. számú, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 
4.Bf.310/2015/32. számú ítéletének, illetve a Kúria Bhar.II.255/2017/17. számú végzésének a 
II. rendű terhelt bűnösségét a folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés 
bűntettében [Btk. 376. § (1) bekezdés, (5) bekezdés a) pont, tényállás 1/a. pont] kimondó 
rendelkezését helyezze hatályon kívül és a terheltet e cselekmény vádja alól a Be. 670. § (3) 
bekezdése alapján mentse fel. 

IV. 

A kollégiumvezető indítványára a legfőbb ügyész által a Bszi. 36. § (2) bekezdése alapján tett 
nyilatkozat lényege a következő: 
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A gazdálkodó szervezet tagjai által az alapításkor a gazdálkodó szerv rendelkezésére bocsátott 
vagyoni hozzájárulás a továbbiakban elkülönül a saját vagyonuktól, az a társaság vagyona, 
aminek elsődleges célja a gazdálkodó szervezet gazdasági érdekeinek, folyamatos 
működésének biztosítása. 

Az alapügy tényállásának 1/a. és 1/b. pontjában írt cselekmények sértettje a tulajdonosok 
személytől elkülönült gazdasági társaság, az I. F. Kft. volt, az elbírált cselekmény pedig nem a 
társaság belső viszonyait, hanem a gazdálkodó szervezet gazdálkodását és vagyoni jogait 
sértette. 

A Gt. 30. § (2) bekezdése szerint a vezető tisztségviselő a gazdasági társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján köteles eljárni. 

Mivel az irányadó tényállás szerint az I. rendű terhelt a II. rendű terhelt segítségével az IR. Kft. 
vagyonát csökkentő, és két másik, kívülálló gazdasági társaság érdekeit szolgáló gazdálkodást 
folytatott, ez a gazdasági társaság érdekeivel ellentétben álló, szándékos vagyonkezelői 
kötelezettségszegés, amivel megvalósította a hűtlen kezelés bűntettét. 

A jogalkalmazói gyakorlat a Kúria BH 2018.161., valamint a BH 2013.57., és az EBH 
2004.1109. szám alatt közzétett eseti döntéseivel összhangban az ügyvezető vagyonkezelési 
kötelezettségét szándékosan megszegő és ezzel a gazdasági társaságnak vagyoni hátrányt okozó 
magatartását hűtlen kezelésként értékeli. 

Így a terhelt bűnösségének megállapítására a hűtlen kezelés bűntettében a büntető anyagi jog 
szabályainak megszegése nélkül került sor, és a jogegységi indítványban kifejtett értékelés a 
téves. 

Erre figyelemmel azt indítványozta, hogy a jogegységi tanács állapítsa meg: a 
Bhar.II.255/2017/17. számú végzésben kifejtett álláspont a helyes (BF. 416/2019.). 

V. 

A Kúria jogegységi tanácsa a Bszi. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jogegységi eljárást – 
a Be. 670. § (1) bekezdésére figyelemmel a Bszi. 34-41. §-ai alapján eljárva – lefolytatta. 

Az indítvány kapcsán irányadó törvényi rendelkezések a következők: 

– 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.): 
 376. § (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének 
megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el. 

– A gazdasági társaságokról szóló - 1989. évi január hó 1. napjától 1998. június 14. napjáig 
hatályos - 1988. évi VI. törvény:  

1. § (1) Ez a törvény szabályozza a gazdasági társaságok alapítását, szervezetét és szerveik 
működését, a társaságok tagjainak jogait, kötelezettségeit és felelősségét, valamint a társaságok 
megszűnését. 

(2) A gazdasági társaságok saját cégnevük alatt jogokat szerezhetnek és kötelezettségeket 
vállalhatnak, így különösen tulajdont szerezhetnek, szerződést köthetnek, pert indíthatnak és 
perelhetők. 
17. § A gazdasági társaságoknak és tagjaiknak e törvényben nem szabályozott vagyoni és 
személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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22. § (1) A gazdasági társaság vagyonát a tagok bocsátják rendelkezésre, akik a nyereségből, 
illetőleg a vagyon növekményéből (a továbbiakban: nyereség) közösen részesednek, és a 
veszteséget, illetőleg a vagyoncsökkenést (a továbbiakban: veszteség) e törvényben 
meghatározott módon közösen viselik. 
17. § A gazdasági társaságoknak és tagjaiknak e törvényben nem szabályozott vagyoni és 
személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
22. § (1) A gazdasági társaság vagyonát a tagok bocsátják rendelkezésre, akik a nyereségből, 
illetőleg a vagyon növekményéből (a továbbiakban: nyereség) közösen részesednek, és a 
veszteséget, illetőleg a vagyoncsökkenést (a továbbiakban: veszteség) e törvényben 
meghatározott módon közösen viselik. 
28. § Vezető tisztségviselők: egyesülésnél és közös vállalatnál az igazgató, korlátolt felelősségű 
társaságnál az ügyvezetők, részvénytársaságnál az igazgatóság tagjai. 
32. § (1) A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgálók az ilyen 
tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. 
Kötelezettségeik megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános 
szabályai szerint felelősek akkor is, ha a gazdasági társasággal munkaviszonyban állnak. 
A korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó külön szabály: 
178. § (1) A társaságnak a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonából a tagok részére fizetést 
teljesíteni – a mellékszolgáltatásért járó díjazást és a törzstőke leszállítását kivéve –  nem 
szabad. E rendelkezéstől a társasági szerződés érvényesen nem térhet el. 

– A gazdasági társaságokról szóló - 1998. június 15. napjától 2006. június 30. napjáig hatályos 
- 1997. évi CXLIV. törvény:  

2. § (1) Gazdasági társaság csak e törvényben szabályozott formában alapítható. 
3. § (1) Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és 
belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok egyaránt 
alapíthatnak, működő ilyen társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést (részvényt) 
szerezhetnek. 
12. § (1) A gazdasági társaság alapításához valamennyi tag (részvényes) vagyoni hozzájárulása 
szükséges. A tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból 
(pénzbetétből), illetve a tagok (részvényesek) által a gazdasági társaság tulajdonába adott nem 
pénzbeli hozzájárulásból (nem pénzbeli betétből) áll. 
21. § (1) A gazdasági társaság ügyvezetését – a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó 
rendelkezések szerint – a vezető tisztségviselők látják el. 
(2) Vezető tisztségviselő a közkereseti és a betéti társaságnál az üzletvezetésre jogosult tag 
(tagok), közös vállalatnál az igazgató, korlátolt felelősségű társaságnál az ügyvezető 
(ügyvezetők). 
29. § (1) A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő 
személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége 
alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály), 
illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési 
kötelezettségeik vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog 
szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.  

A korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó külön szabály: 
141. § (1) A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást a társaságtól 
nem követelheti vissza, csak a társaság számviteli jogszabályok szerint számított adózott 
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eredményének a taggyűlés által felosztani rendelt részére (osztalék) tarthat igényt. Osztalékra a 
tag csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. 

– A gazdasági társaságokról szóló - 2006. július 1. napjától 2014. március 14. napjáig hatályos 
- 2006. évi IV. törvény (Gt.): 

2. § (1) Gazdasági társaság csak az e törvényben szabályozott formában alapítható. 
3. § (1) Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és 
belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 
alapíthatnak, működő társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést (részvényt) 
szerezhetnek. 
13. § (1) A gazdasági társaság alapításához valamennyi tag (részvényes) vagyoni hozzájárulása 
szükséges. A tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból, illetve a 
tagok (részvényesek) által a társaság javára szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulásból áll. 
21. § (1) A gazdasági társaság ügyvezetését – a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó 
rendelkezések szerint – a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló 
testület látja el. E törvény alkalmazásában ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával 
összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági 
szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a 
hatáskörébe. 
22. § (1) Vezető tisztségviselő – a közkereseti és a betéti társaság kivételével – csak természetes 
személy lehet. A vezető tisztségviselő a társaság belső működése körében a társasággal, illetve 
annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen 
láthatja el, képviseletnek nincs helye. 

(2) A vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő 
kötelezettségekre az e törvény szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az így 
nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. Vezetői tisztségviselő ezen megbízatását munkaviszonyban nem 
láthatja el. 
30. § (1) A társaság felelős azért a kárért, amelyet vezető tisztségviselője e jogkörében eljárva 
harmadik személynek okozott. 

(2) A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő 
személyektől általában elvárható gondossággal – és ha e törvény kivételt nem tesz –, a 
gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető 
tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal 
szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által 
hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak 
okozott károkért. 

A korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó külön szabály: 
131. § (1) A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel 
kifizetést a társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és – a 
törzstőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek 
teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal 
kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a 
társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés 
következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét. 



11 
 

– A 2014. március 15. napjától hatályos, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) III. Könyv [Jogi személyek]: 
  3:1. § [A jogi személy jogképessége] 
(5) A jogi személynek saját névvel, székhellyel, tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített 
vagyonnal, valamint az ügyvezetését és képviseletét ellátó szervezettel kell rendelkeznie. 
  3:9. § [A vagyoni hozzájárulás kötelezettsége] 
(1) A jogi személy alapítója vagy tagja a jogi személy alapításakor vagy a tagsági jogok 
keletkezésének más eseteiben köteles a jogi személy részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni. 
A jogi személy részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét nem lehet 
visszakövetelni. 
  3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése] 
(1) A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem 
tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a 
vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. 
(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően 
köteles ellátni. 
3:24. § [A vezető tisztségviselő felelőssége] 
(1) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott 
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi 
személlyel szemben. 
3:88. § [A gazdasági társaság fogalma] 
(1) A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok 
vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, 
amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. 
(2) A társaság nyeresége a tagokat vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, és a 
veszteséget is ilyen arányban kell viselniük. A társaság a tag részére az előző üzleti évi adózott 
eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka terhére teljesíthet kifizetést vagy más 
vagyoni szolgáltatást. Semmis a létesítő okirat azon rendelkezése, amely valamely tagot a 
nyereségből vagy a veszteség viseléséből teljesen kizár. 
   3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága] 
  (1) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint 
– megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. 
  (2) A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak 
és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselőt a társaság 
tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el. A társaság ügyvezetését a 
vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban 
vagy munkaviszonyban láthatja el. 
3:184. § [A tag javára történő kifizetések] 
(1) A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést 
a társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és – a törzstőke 
leszállításának esetét kivéve – az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad 
eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját 
tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, 
ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. 
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– A Kúria, illetve a Legfelsőbb Bíróság e jogkérdéssel összefüggően közzétett, az idézett 
határozatokban, illetve a legfőbb ügyész által felhívott döntései: 

BH 2018.161. – Bfv.III.760/2017. 
Hűtlen kezelést valósít meg az a terhelt, aki mint ügyvezető nem a rá bízott gazdasági 
társaságok elsődleges érdekében jár el, hanem a gazdasági társaságok rá bízott vagyonát 
elvonja, és azt más – kívülálló, saját különálló érdekeltségébe tartozó – gazdasági társaság 
érdekének szolgálatába állítja. 
 
BH 2013.57. – Bfv.II.231/2012. 
Elköveti a hűtlen kezelés bűntettét az rt. többségi tulajdonosa, aki elnök-
vezérigazgatójaként részvénytársaság vagyonának kezelésére vonatkozó kötelezettségének 
megszegésével gépkocsik közvetlen lízingelése helyett az rt. számára hátrányosabb feltételek 
mellett olyan lízingcéggel való bérleti szerződés megkötésére ad utasítást, amelyet ő alapított, 
és az rt.-nek ezzel vagyoni hátrányt okoz. 
 
EBH 2004.1109. – Bfv.I.710/2004. 
A gazdasági szervezet vezető beosztású (vagyonkezelői megbízással rendelkező) dolgozója a 
hűtlen kezelés bűncselekményét – a törvényi tényállási elemek megvalósulása esetén – elköveti 
abban az esetben is, ha a gazdasági szervezet a maga egészében nyereségesen gazdálkodik. 
BH 1999.441. – Bfv.IV.1681/1998. 

A jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagyona az alapító vagyonától elkülönül, 
ezért az alapító számára idegen dolog, amelyre nézve a sikkasztás megvalósulhat. 

BH 1997.61. – Bfv.II.20/1996. 
A jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság – az adott esetben a korlátolt felelősségű 
társaság – esetében az alapító vagyona és a társaság vagyona elkülönül, ezért a gazdasági 
társaság vagyona az alapító szempontjából „idegen dolog”, így ennek eltulajdonítása vagy az 
ezzel sajátjaként rendelkezés esetén a sikkasztás megvalósul. 
 

VI. 

A hivatkozott törvényi rendelkezésekből következően a gazdasági társaság tagjai által a 
gazdasági társaság rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás elkülönül a saját 
vagyonuktól, az a társaság vagyona, aminek elsődleges célja a gazdálkodó szervezet gazdasági 
érdekeinek biztosítása. 

Mivel a gazdasági társaság – az ismertetett ügyben a korlátolt felelősségű társaság – 
tulajdonosának (résztulajdonosának) vagyona és a társaság vagyona elkülönül, a gazdasági 
társaság vagyona a vagyon kezelője számára a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől 
függetlenül idegen vagyon. 

Ezért a gazdasági társaság vagyonkezelője a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől 
függetlenül e tisztségében idegen vagyon kezelésével megbízott személy. 

Ahogy azt a gazdasági társaságokról szóló korábbi törvények, illetve a Ptk. III. Könyvének 
jelenleg hatályos rendelkezései előírják: a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek a 
gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható 
gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. 
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Az alapügy tényállásának 1/a. és 1/b. pontjában írt cselekmények sértettje a tulajdonosok 
személyétől elkülönült gazdasági társaság, az I. F. Kft. volt, az elbírált cselekmények pedig nem 
a társaság belső viszonyait, hanem a gazdálkodó szervezet gazdálkodását és vagyoni jogait 
sértették. 

A kifejtettekre figyelemmel a Kúria – a korábbi bírói gyakorlatnak megfelelően – 
megállapította, hogy a gazdasági társaság vagyonkezelője a társaságban meglévő tulajdonosi 
helyzetétől függetlenül elkövetője lehet a társaság sérelmére megvalósuló hűtlen kezelésnek. 

A jogegységi tanács határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdésére figyelemmel közzéteszi a Magyar 
Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján. 

Budapest, 2019. május 6. 

Dr. Kónya István s. k., 
a jogegységi tanács elnöke 

Dr. Mészár Róza s.k., 
előadó bíró 

Dr. Katona Sándor s.k., 
bíró 

Dr. Márki Zoltán s.k.,    
bíró 

Dr. Feleky István s.k., 
bíró 

a jogegységi tanács tagjai 
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2/2019. számú BJE határozat 
az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról 
 
2/2019. BJE 

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a legfőbb ügyész és a Győri Ítélőtábla elnöke által 
előterjesztett indítványok alapján indult jogegységi eljárásban Budapesten, a 2019. június 3. 
napján megtartott ülésen meghozta a következő 

jogegységi határozatot: 

Az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető törvény meghatározásakor az 
alapítéletekkel elbírált bűncselekmények elkövetési ideje közömbös; annak van jelentősége, 
hogy az  összbüntetésbe foglalás lehetősége mikor nyílt meg. 

Indokolás 

I. 

A legfőbb ügyész a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a 
továbbiakban: Bszi.) 33. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján eljárva jogegységi 
eljárást kezdeményezett azzal összefüggésben, hogy az összbüntetési eljárást mely időpontban 
hatályos büntető anyagi jogszabályok alkalmazásával kell lefolytatni. Indítványában arra 
hivatkozott, hogy az ítélkezési gyakorlat a feltett kérdés tekintetében megosztott. 

Ennek igazolásául az alábbi bírósági határozatokra hivatkozott: 

1. 
A Sárvári Járásbíróság 7.Bpk.228/2018/5. számú 2018. augusztus 15. napján kelt és a 
Szombathelyi Törvényszék Bpkf.422/2018/8. számú végzésével 2018. október 10. napján 
jogerős ítéletében hét olyan alapítéletet foglalt összbüntetésbe, melyek közül az első öt, 
valamint az utolsó kettő külön-külön már korábban összbüntetésbe foglalásra került. A két 
utolsó alapítélet 2013. július 1. napja után emelkedett jogerőre. A járásbíróság a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti 
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a 
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről szóló 10/2018. (VII. 18.) 
AB határozat (a továbbiakban: Abh.) rendelkezésére figyelemmel – mely a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti 
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Btkátm.) 3. §-át megsemmisítette – a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi 
C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 2. § (1) és (2) bekezdései alapján döntötte el, hogy melyik 
Btk. szabályai szerint járjon el. Ennek során a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: korábbi Btk.) alkalmazása mellett döntött, mert az lehetővé tette a 
többszörös összbüntetésbe foglalást, illetve módot adott arra, hogy a hosszabb büntetés mellett 
a rövidebb teljesen elenyésszen, így összességében enyhébb rendelkezéseket tartalmazott az 
elítéltre vonatkozóan. 

A Szombathelyi Törvényszék a Bpkf.422/2018/8. számú végzésében megerősítette az elsőfokú 
bíróság álláspontját az ügyészi fellebbezéssel szemben, arra hivatkozással, hogy az Abh. azon 
túl, hogy megsemmisítette a Btkátm. 3. §-át, rögzítette azt is, hogy ezt követően az eljáró 
bíróságok a Btk. 2. § (1)-(2) bekezdései alapján eljárva hozhatnak döntést arról, hogy az adott 
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összbüntetési vagy utólagos összbüntetési eljárásban a korábbi Btk. vagy a Btk. összbüntetési 
szabályai tartalmaznak-e enyhébb rendelkezéseket az elítéltre nézve. A törvényszék 
megállapította, hogy annak nincs jelentősége, hogy az összbüntetésbe foglalás iránti 
indítvánnyal érintett alapítéletek közül valamelyik a Btk. hatályba lépését, tehát 2013. július 1. 
napját követően emelkedett jogerőre, hiszen ellenkező esetben – amennyiben valamennyi 
alapítélet már 2013. július 1. napját megelőzően, tehát a korábbi Btk. hatálya alatt jogerős lett 
– a Btk. 2. § (1)-(2) bekezdésének alkalmazása, az időbeli hatály kérdése fel sem merülhet. 
Ebben az esetben a büntetéseket a korábbi Btk. összbüntetésre vonatkozó szabályai alapján kell 
összbüntetésbe foglalni. Önmagában tehát nem zárja ki a korábbi Btk. alkalmazásának 
lehetőségét az, ha valamelyik ítélet 2013. július 1. napját követően emelkedett jogerőre és a 
törvényszék álláspontja szerint az sem, ha a bűncselekmények elbírálásakor az alapügyben 
eljáró bíróság a Btk.-t alkalmazta. 

Hasonló álláspontot fogalmazott meg a Szegedi Ítélőtábla Bpkf.I.16/2019/3. számú 2019. 
január 25. napján kelt és a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.III.24/2019/4. számú 2019. február 21. 
napján kelt végzésében. 

2. 
A Fővárosi Törvényszék 31.Bpk.1397/2018/2. számú 2018. december 5. napján kelt és a 
Fővárosi Ítélőtábla 16.Beüf.10.026/2019/3. számú végzésével 2019. január 30. napján jogerős 
határozatában a terhelt ismételt összbüntetésbe foglalásra irányuló kérelmét elutasította hat 
olyan alapítélet tekintetében, melyek közül az utóbbi négy 2013. július 1. napja után emelkedett 
jogerőre, az elkövetési idő azonban minden esetben a fenti időpont előtti. A törvényszék 
kifejtette, hogy összbüntetésbe foglalásnak azért nincs helye, mert a legkorábbi alapítélet 
kihirdetése és jogerőre emelkedése után került sor a többi öt alapítéletben elbírált 
bűncselekmények elkövetésére. 

A Fővárosi Ítélőtábla 16.Beüf.10.026/2019/3. számú végzésében az elutasítás okait 
kiegészítette azzal, hogy az összbüntetési indítványok esetében mindig meg kell határozni az 
alkalmazandó büntető törvénykönyvet, ami az elítélt kérelmének elbírálásakor kizárólag a Btk. 
lehetett. Az ítélőtábla kifejtette, hogy az Abh. eredményeként nincs olyan törvény, ami az 
összbüntetési eljárásokban arra vonatkozólag adna útmutatást, hogy melyik büntető törvényt 
kell alkalmazni. Az Abh. indokolásának V. pontjában leírtakból pedig az következik, hogy a 
Btk. 2. §-át az összbüntetés esetén is teljeskörűen alkalmazni kell. 

Az ítélőtábla jogi álláspontja szerint ugyanakkor a Btk. 2. §-ának alkalmazhatósága körében az 
összbüntetés intézményének az Abh. meghatározott jellegéből kell kiindulni, ezért a Btk. 2. §-
ának rendelkezéseit csak annyiban kell alkalmazni, hogy a Btk. hatályba lépését követő 
átmeneti időszakban lehetőség van mind a korábbi Btk., mind a Btk. alkalmazására (BH 
2000.184.). 

Összbüntetés esetén azonban nem lehet a két büntető törvénykönyv között „mérlegeléssel” 
választani, nem vizsgálható az egyes büntető törvények közötti eltérés a jogkövetkezmények 
terheltre kedvezőbb, illetve kevésbé kedvező volta alapján, mert ilyen jogalkalmazói 
mérlegelésre csak a bűncselekmény elbírálása során, a bűnösség kérdésében való döntés és a 
jogkövetkezmények alkalmazása, illetve érvényesülése kérdésében lehetséges. 

Az ítélőtábla szerint az összbüntetés lényegét tekintve tehát eljárási meghatározottságú, melyet 
az anyagi jog szabályai szerint is rendezni kellett a bíróság döntésének tartalmi kérdései 
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tekintetében. Ez jut kifejezésre abban, hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: Be.) 837. és 839. §-a elkülönülten, különleges eljárásként szabályozza az 
összbüntetési eljárást. 

Törvényi rendelkezés hiányában a joggyakorlat azt a rendező elvet alakította ki, hogy az 
összbüntetésbe foglalás lehetőségének a megnyílási ideje az irányadó annak a kérdésnek az 
eldöntésében, hogy az összbüntetés feltételeinek a megállapítása, illetve az összbüntetésbe 
foglalás során melyik büntető törvény rendelkezéseit kell alkalmazni (BH 2000.184. és BH 
2000.135.). 

Amennyiben tehát az utóbb hozott ügydöntő határozat a Btk. hatályba lépését, azaz 2013. július 
1. napját követően emelkedett jogerőre, az összbüntetés lehetősége is ekkor nyílik meg, ezért 
az összbüntetés során a Btk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Hasonló álláspontot fejtett ki a Győri Ítélőtábla Bpkf.II.341/2018/6. számú 2018. november 28. 
napján kelt végzésében is. 

A legfőbb ügyész a fenti ítéletekkel bemutatott eltérő gyakorlatok közül a Fővárosi Ítélőtábla 
16.Beüf.10.026/2019/3. számú, valamint a Győri Ítélőtábla Bpkf.II.341/2018/6. számú 
határozatában kifejtett állásponttal értett egyet és arra tett indítványt, hogy a jogegységi tanács 
mondja ki a következőket: 

Az összbüntetési eljárásban nem bűncselekmények elbírálására, illetve büntetéskiszabásra 
kerül sor, ezért a Btk. 2. §-ában foglaltak nem bírnak jelentőséggel. 

Az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jog meghatározása szempontjából 
annak van jelentősége, mikor nyílik meg az összbüntetésbe foglalás lehetősége. 

Amennyiben az érintett alapítéletek mindegyike 2013. július 1. napját megelőzően jogerőre 
emelkedett és a szabadságvesztés tekintetében végrehajthatóvá vált, úgy a korábbi Btk. 
összbüntetésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben legalább egy alapítélet 
2013. július 1. napja után emelkedett jogerőre, vagy vált a szabadságvesztés tekintetében 
végrehajthatóvá, úgy a Btk. szabályait kell követni. 

A legfőbb ügyész képviselője a jogegységi tanács ülésén az indítványt változatlan tartalommal 
tartotta fenn, és az abban foglaltaknak megfelelő határozat meghozatalát kérte. A legfőbb 
ügyész az indítvány indokait szóban azzal egészítette ki, hogy a Btkátm. 3. §-ának az 
Alkotmánybíróság általi megsemmisítését követően a korábban évtizedeken keresztül 
alkalmazott bírósági gyakorlathoz kell visszatérni, aminek lényege, hogy az összbüntetési 
szabályok változása esetén az összbüntetésbe foglalás lehetőségének megnyílásakor hatályos 
büntető törvényt kell alkalmazni, ami nem pusztán a határozat jogerőre emelkedését, hanem 
annak végrehajthatóvá válását is jelenti. Így tehát, ha jogerős határozat felfüggesztett 
szabadságvesztés kiszabásáról rendelkezik, akkor nem a jogerőre emelkedésének időpontjában 
hatályos, hanem a büntetés utólagos végrehajtásának elrendelésekor hatályos büntető 
törvénynek van jelentősége. 

II. 

A Győri Ítélőtábla elnöke a Bszi. 33. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, 
ugyanebben a kérdésben, ugyancsak a joggyakorlat megosztottságára hivatkozással szintén 
jogegységi eljárást kezdeményezett. 
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Indítványában ugyancsak arra utalt, hogy az Alkotmánybíróságnak az összbüntetési 
határozatok alkotmányossági vizsgálatának körében meghozott határozatai miatt az országban 
eltérő jogértelmezési gyakorlatok alakultak ki az ítélőtáblákon. Ellentétes a gyakorlat abban, 
hogy ha a 2013. július 1. előtt elkövetett cselekményeket elbíráló ítéletek közül az utolsó a Btk. 
hatályba lépése után emelkedett jogerőre, az összbüntetésbe foglalás során az időbeli hatálynak 
van-e szerepe; és a korábbi Btk. szabályai alkalmazhatók, illetve alkalmazandók-e, vagy a Btk. 
szabályai vonatkoznak az összbüntetésbe foglalásra. Az Alkotmánybírósági döntés nyomán 
eltérő a gyakorlat abban, hogy az ítéletek jogerőre emelkedése, vagy a bűncselekmények 
elkövetési ideje a meghatározó az alkalmazandó büntető törvénykönyv, és ebből következően 
a 2013. július 1. előtti vagy ez utáni összbüntetési szabályok megválasztásának. 

Az indítványozó az ellentétes gyakorlatot ugyancsak több ellentétes tartalmú, jogerős bírósági 
határozattal támasztotta alá. 

1. 
A Szegedi Ítélőtábla, valamint a Debreceni Ítélőtábla III. tanácsának gyakorlata szerint a Btk. 
2. §-a szerinti törvényválasztás az összbüntetési eljárás során is elvégzendő, és annak 
szempontjából az elbírált bűncselekmények elkövetési ideje bír jelentőséggel. 

A Szegedi Ítélőtábla a Bpkf.III.674/2018/4. számú határozatában kifejtette, hogy az 
Alkotmánybíróság 2018. november 20. napján meghozott határozataiban kifejezésre juttatta, 
hogy amennyiben az összbüntetésbe foglalási indítvánnyal érintett bármelyik alapítélet által 
elbírált cselekmény elkövetési ideje 2013. július 1. napját megelőző időszakra esik és az 
összbüntetésbe foglalás egyéb törvényi feltételei fennállnak, a Btk. 2. §-a alapján felmerül a 
korábbi Btk. alkalmazásának lehetősége, vagyis a bíróságok az összbüntetésbe foglalás során 
kötelesek lefolytatni a Btk. 2. §-a szerinti vizsgálatot. 

A Debreceni Ítélőtábla a Bpkf.III.676/2018/5. számú végzésében ugyancsak arra az álláspontra 
helyezkedett, miszerint a megsemmisítést nem lehet másként értelmezni, minthogy nem az 
összbüntetésbe foglalandó ítéletek jogereje határozza meg azt, hogy melyik Büntető 
Törvénykönyv összbüntetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az összevetési alap most 
már kizárólag az alapítéletekkel elbírált bűncselekmények elkövetési ideje lehet. A kérdés 
eldöntésénél tehát kizárólag a már jogerősen elbírált bűncselekmények elkövetési idejének van 
jelentősége, valamint a korábbi Btk. 92-96., illetve a Btk. 93-96. §-ai összevetésének. 

2. 
Ezzel szemben a Debreceni Ítélőtábla II. tanácsának, valamint a Győri Ítélőtábla és a Fővárosi 
Ítélőtábla gyakorlata szerint az összbüntetési eljárásban alkalmazandó anyagi jogszabályok 
megválasztása során az összbüntetésre okot adó ítélet jogerőre emelkedésének időpontja a 
meghatározó. 
A Debreceni Ítélőtábla a Bpkf.II.19/2019/3. számú határozatában foglaltak szerint a Btkátm. 3. 
§-ának megsemmisítése nem változtat azon, hogy az összbüntetésbe foglaláskor továbbra is az 
eljárás lefolytatása idején hatályos jogszabályt kell alkalmazni. Amennyiben az utóbb hozott 
ügydöntő határozat 2013. július 1. napját követően emelkedett jogerőre, az összbüntetésbe 
foglalás lehetősége is 2013. július 1. napját követően nyílt meg. Az összbüntetésbe foglalás 
során ezért a 2013. július 1. napjától hatályos Btk. szabályait – a 93-96. §-ait – kell alkalmazni. 
A Btk. 2. §-ának ehhez képest nincs jelentősége. Az összbüntetésbe foglalandó alapítéletekben 
szereplő cselekményeket már elbírálták, a kiszabott büntetések összbüntetésbe foglalásakor az 
elkövetéskori jogi helyzethez nem lehet visszatérni. Ennek megfelelően nem szükséges a 
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korábbi Btk., illetve a Btk. az összbüntetésbe foglalásra vonatkozó szabályainak összevetése. 
A Fővárosi Ítélőtábla 6.Kbkf.10.005/2019/4. számú határozatában foglaltak szerint az 
összbüntetési eljárás valamennyi alapítélet jogerőre emelkedését feltételezi úgy a korábbi, mint 
a jelenleg hatályos Btk. szabályai szerint. Az összbüntetési ítélet hozatala során az eljáró 
bíróság az alapítéletek jogerős rendelkezéseihez kötve van, ez utóbbiak – az alapítéletek anyagi 
jogerőre emelkedése folytán – az összbüntetési eljárásban, mint különleges eljárásban nem 
változtathatóak meg. A Btk. 2. §-ban meghatározott időbeli hatály, mint az elkövetéskori és az 
elbíráláskori Btk. közüli választás szükségességének kérdése szűk értelemben a büntetőjogi 
főkérdés jogerős elbírálásáig jöhet szóba. 
A Győri Ítélőtábla a Bpkf.II.341/2018/5. számú végzésében utalt arra, hogy az 
Alkotmánybíróság korábbi határozatai kimondták, hogy az összbüntetésbe foglalás egy 
járulékos jogintézmény, amelynek alkalmazása deklaratív bírói tevékenység, mindebből 
következően az összbüntetési eljárás során a bíróság nem is kerülhet abba a helyzetbe, amikor 
a nullum crimen sine lege és annak társelvei szóba kerülnének (ABH 2011., 1864., 1870.). Az 
összbüntetés szükségessége legkorábban kizárólag abban az időpontban merülhet fel, amelyben 
jogerőre emelkedik a terhelttel szemben a legalább második, az összbüntetési feltételeknek 
mindenben megfelelő jogerős ítélet, és így arra a következtetésre jutott, miszerint az 
összbüntetési szabályok is legkorábban a legalább másodikként meghozott marasztaló, 
végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó ítélet jogerőre emelkedésének időpontjától 
alkalmazhatóak. 
A Győri Ítélőtábla Bpkf.I.393/2018/5. számú végzésében ugyancsak arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy az összbüntetésbe foglalás során továbbra is az összbüntetési eljárás 
lefolytatása idején hatályban lévő jogszabályt kell alkalmazni, és így az összbüntetési határozat 
meghozatala során az időbeli hatály vizsgálatának kérdésében nem az egyes alapítéletekkel 
elbírált bűncselekmények elkövetési ideje, hanem az alapítéletek jogerőre emelkedése bír 
relevanciával.  
A Győri Ítélőtábla elnöke a jogegységi tanács ülésén az írásbeli indítványát maradéktalanul 
fenntartotta. Rámutatott arra, miszerint az Alkotmánybíróság az Abh. [79] bekezdésében 
kimondta, hogy a bíróságok a Btk. 2. §-a alapján hozhatnak döntést arról, hogy az adott 
összbüntetési vagy utólagos összbüntetési eljárásban a korábbi Btk. vagy a Btk. összbüntetési 
szabályai tartalmaznak-e enyhébb rendelkezéseket az elítéltre nézve, és hogy erre figyelemmel 
melyik büntetőtörvény alkalmazandó; emellett utalt arra is, hogy a Btk. időbeli hatályának 
értelmezése tekintetében a bírói gyakorlat alakította ki azt a szabályrendszert, amely megfelelő 
volt a korábbi időszakokban. A Btkátm. megsemmisített 3. §-a éppen azt a bírói gyakorlatot 
emelte a törvényi erő szintjére, amely szerint a határozatok jogerőre emelkedésének időpontja 
a meghatározó az összbüntetési eljárásban. 
Kiemelte, hogy a Btk. 2. §-a a cselekmény elbírálásáról rendelkezik, az összbüntetési eljárás 
lefolytatása során pedig nem a cselekmény elbírálása történik meg, hanem a bíróság a büntetést 
alakítja akként, mintha azt egy eljárásban szabták volna ki. Ha a bűncselekményt már egyszer 
elbírálták, a jogerőre emelkedés után újabb elbírálás már fogalmilag nem lehetséges. 

III. 

A Bszi. 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint jogegységi eljárás lefolytatásának van helye, ha elvi 
kérdésben az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi határozat 
meghozatalára van szükség. 



19 
 

A Bszi. 33. § (1) bekezdés a), illetve c) pontja szerint pedig a jogegységi eljárást le kell folytatni, 
ha azt az ítélőtábla elnöke, vagy a legfőbb ügyész indítványozza. 

Ezért a Kúria jogegységi tanácsa a Győri Ítélőtábla elnökének, valamint a legfőbb ügyész – 
képviselője által az ülésen fenntartott – indítványa alapján, a jogegységi döntés meghozatalát 
az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében szükségesnek tartva, az eljárást – a Be. 
670. § (1) bekezdésére figyelemmel a Bszi. 34-41. §-ai alapján eljárva – lefolytatta. 

IV. 

Az indítvány által érintett törvényi rendelkezések a következők: 

Korábbi Btk. (hatályát vesztette 2013. június 30. napján): 

2. § A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény szerint kell elbírálni. Ha a 
cselekmény elbírálásakor hatályban levő új büntető törvény szerint a cselekmény már nem 
bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új törvényt kell alkalmazni; egyébként 
az új büntető törvénynek nincs visszaható ereje. 

92. § (1) Ha az elkövetőt több, határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélik, és az elkövető 
valamennyi bűncselekményt a legkorábban hozott ítélet jogerőre emelkedését megelőzően 
követte el, a jogerősen kiszabott büntetéseket összbüntetésbe kell foglalni. 
(2) Összbüntetésbe csak olyan végrehajtandó szabadságvesztések foglalhatók, amelyeket az 
összbüntetésbe foglaláskor még nem hajtottak végre, vagy amelyeket folyamatosan hajtanak 
végre. 
(3) Ha felfüggesztett szabadságvesztést kell utóbb végrehajtani, azt az összbüntetésbe foglalás 
szempontjából a továbbiakban végrehajtandó szabadságvesztésnek kell tekinteni. 

93. § Az összbüntetés tartamát úgy kell meghatározni, mintha halmazati büntetést szabnának 
ki. Az összbüntetés tartamának azonban el kell érnie a legsúlyosabb büntetést, de nem érheti el 
a büntetések együttes tartamát. 

Btk.: 

2. § (1) A bűncselekményt – a (2) -(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – az elkövetése idején 
hatályban lévő büntető törvény szerint kell elbírálni. 
(2) Ha a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő új büntető törvény szerint a cselekmény már 
nem bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új büntető törvényt kell 
alkalmazni. 

93. § (1) Ha az elkövetőt több, határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélik, a jogerősen 
kiszabott büntetéseket – törvényben meghatározottak szerint – összbüntetésbe kell foglalni, ha 
az elkövető valamennyi bűncselekményt a legkorábbi elsőfokú ügydöntő határozat kihirdetését 
megelőzően követte el. 
(2) Összbüntetésbe csak olyan végrehajtandó szabadságvesztések foglalhatók, amelyeket az 
összbüntetésbe foglaláskor még nem hajtottak végre, vagy amelyeket folyamatosan hajtanak 
végre. 
(3) Ha felfüggesztett szabadságvesztést kell utóbb végrehajtani, azt az összbüntetésbe foglalás 
szempontjából a továbbiakban végrehajtandó szabadságvesztésnek kell tekinteni. 
(4) Nem foglalható összbüntetésbe 
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a) a korábban már összbüntetésbe foglalt büntetés, 
b) a pénzbüntetés és a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés. 

94. § Az összbüntetés tartamát úgy kell meghatározni, mintha halmazati büntetést szabnának 
ki. Az összbüntetés tartamának azonban el kell érnie a legsúlyosabb büntetésnek és a rövidebb 
büntetés vagy büntetések egyharmad részének összegeként számított tartamot, de az nem 
haladhatja meg a büntetések együttes tartamát. 

Btkátm. (megsemmisítette az Alkotmánybíróság az Abh.-val): 

3. § Ha az összbüntetésbe foglalandó ítéletek közül legalább egy a Btk. hatálybalépését 
követően emelkedett jogerőre, a Btk. 93-96. §-át kell alkalmazni. 

V. 

Az összbüntetési eljárás során alkalmazandó anyagi jogszabály kérdése – ahogy arra a Győri 
Ítélőtábla elnöke is utalt – az Abh. és azzal összefüggésben egyes bírói határozatok 
megsemmisítését alkotmányjogi panaszok alapján utóbb meghozott egyedi alkotmánybírósági 
határozatok [3360/2018. (XI. 28.) AB, 3361/2018. (XI. 28.) AB, 3362/2018. (XI. 28.) AB, 
3368/2018. (XI. 28.) AB határozatok] nyomán vált vitatottá, az indítványokban bemutatott 
megosztott bírói gyakorlat ezt követően alakult ki. 

Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban azt állapította meg, hogy a Btkátm. 3. §-a alaptörvény-
ellenes, és ezért azt megsemmisítette. Egyúttal a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bpkf.10.174/2015/3. 
számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló 
alkotmányjogi panaszt elutasította, egyebekben pedig az alkotmányjogi panaszt 
visszautasította. 

Az Alkotmánybíróság egyes további – fent említett – határozataiban különböző, ugyancsak 
összbüntetés tárgyában hozott egyedi bírói határozatok megsemmisítését célzó alkotmányjogi 
panaszokat utasított el, valamennyi esetben rámutatva azonban arra, hogy az azokban 
sérelmezett panaszok a Btkátm. 3. §-ának megsemmisítését követően a Be. 840. §-a szerinti 
utólagos összbüntetési eljárásban orvosolhatók. 

Az Alkotmánybíróság már az Abh.-ban is utalt arra, hogy a korábbi Btk. és a Btk. összbüntetési 
szabályainak, valamint azokkal összefüggésben a Btk. 2. § (1)-(2) bekezdése rendelkezéseinek 
az értelmezése az eljáró bíróság(ok), valamint – meghatározott esetben, így különösen a 
bírósági joggyakorlat egységének biztosítása érdekében – a Kúria feladata. 

Ekként a jogegységi eljárásban eldöntendő kérdés az összbüntetési (és utólagos összbüntetési) 
eljárásokban a Btkátm. 3. §-ának megsemmisítését követően alkalmazandó büntető törvény. 

A Kúria előrebocsátja, hogy már több határozatában rámutatott arra, miszerint az 
Alkotmánybíróság határozatai nem normatív hatályúak. Az Alkotmánybíróság és a Kúria 
viszonya törvény által rendezett. A Be. 649. § (3) bekezdése alapján felülvizsgálatnak van 
helye, ha az Alkotmánybíróság a jogerős ügydöntő határozattal befejezett büntetőeljárás 
felülvizsgálatát rendelte el. Az Alkotmánybíróság – alkotmányjogi panasz alapján, az 
Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény rendelkezései szerint – bármely bíróság, így 
a Kúria határozatát is megsemmisítheti; ez esetben megismételt eljárás válhat szükségessé. 
Emellett a Kúria jogot alkalmaz, melyet az Alkotmánybíróság határozatai alakítanak; jelen 
esetben pedig ez a helyzet. Más esetekben azonban az alkotmánybírósági határozatnak nincs a 
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Kúria eljárására közvetlen hatálya (Bfv.III.1.010/2018/47). Az Alaptörvény 24. § (1) bekezdése 
szerint az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve; ennek megfelelően 
az Alaptörvény értelmezése az Alkotmánybíróság jogosultsága. A hatályos jog pedig az 
alkotmánybírósági határozat rendelkező része által és szerint módosult. Az Alkotmánybíróság 
maga is kimondta, hogy az alkotmánybírósági határozat rendelkező részébe foglalt 
alkotmányos követelmény kötelező a bíróságokra, attól eltérő jelentést nem tulajdoníthatnak az 
adott jogszabályi rendelkezésnek [25/2017. (X. 17.) AB határozat indokolása [24] bekezdés 
utolsó mondata]. A bíróság nem teheti meg tehát azt, hogy hatályos jogszabályi rendelkezést 
figyelmen kívül hagyva, az alkotmánybírósági határozat indokolásának saját maga általi 
értelmezésére hivatkozva nem alkalmazza a hatályos jogot (Bt.III.1.907/2017/16.). 

A kérdés tehát a Btk. hatályba lépésével összefüggésben kizárólag akként merül fel, hogy a 
Btkátm. 3. §-ának megsemmisítését követően, a hatályos joganyag alapján, az összbüntetési 
eljárás során a korábbi Btk., avagy a Btk. összbüntetésre vonatkozó rendelkezéseit kell-e 
alkalmazni akkor, ha az összbüntetéssel érintett alapítéletek 2013. július 1. napja előtt, illetve 
az után elkövetett bűncselekményeket is elbírálnak. Ennek kapcsán pedig eldöntendő kérdés az 
is, hogy az összbüntetési eljárásban alkalmazandó anyagi jogi rendelkezések megválasztása 
során az alapítéletek jogerőre emelkedésének, vagy az alapítéletekkel elbírált bűncselekmények 
elkövetési idejének van-e jelentősége. 

Az indítványokban feltett kérdés eldöntése érdekében a Kúria elsőként áttekintette a magyar 
jogban az összbüntetés jogintézményének történeti fejlődését (mellőzi ugyanakkor az ún. nem 
„quasi halmazatos” összbüntetés intézményének vizsgálatát, az ugyanis 1999. március 1. napja 
óta nem része a magyar jogrendnek, így az indítványokban feltett kérdésben is közömbös). 

Az 1878. évi V. törvény (az ún. Csemegi-kódex) az összbüntetés fogalmát alapvetően a mai 
halmazati büntetésnek megfelelő értelemben használta és szabályozta; a 104. § azonban akként 
rendelkezett, hogy a jelen fejezetben foglalt határozatok akkor is alkalmazandók: 

1. ha valaki külön itéletek által több rendbeli szabadságvesztés-büntetésre itéltetett; 

2. ha az elitélt, szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása alatt, már jogerejü elitéltetése előtt 
elkövetett más büntetendő cselekmény miatt, határozott ideig tartó szabadságvesztés-büntetésre 
ujolag itéltetik el. 

Ehhez kapcsolódóan a bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. törvénycikk 517-518. 
§-ai a „jogerős itéletekkel megállapitott több szabadságvesztés-büntetés végrehajtása” címszó 
alatt határozták meg a követendő eljárást, a szabályozás azonban tartalmilag anyagi jogi 
elemeket is magában foglalt. Ezek közül ki kell emelni az 518. § azon rendelkezéseit, miszerint 
„az  ... összbüntetés meghatározása egyedül az előbbi itéletekkel kimondott büntetések tartama 
és sulyosságuk aránya alapján történik. Sulyositó vagy enyhitő körülmények többé nem 
vehetők figyelembe”. 

A Csemegi kódexet az általános rész tekintetében felváltó 1950. évi II. törvény a 
büntetőtörvénykönyv általános részéről (Btá.) a tárgyalt jogintézményt utólagos összbüntetésbe 
foglalásnak nevezte, és az 59. §-ában szabályozta (az összbüntetés fogalma e törvényben is a 
halmazati büntetésnek felelt meg az 57. § rendelkezései szerint). 

A törvény 59. § (2) bekezdése kimondta, hogy az összbüntetést a jogerős ítéletekkel 
kiszabott  büntetések tartamának figyelembevételével kell kiszabni. 
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A törvényhez fűzött indokolás rámutatott, hogy „az 57. § alkalmazásának az az előfeltétele, 
hogy az elkövető több bűncselekménye egyszerre kerüljön elbírálás alá. Ez azonban sokszor 
nem történik,  illetőleg nem történhetik meg; ilyenkor tehát az elkövetőre külön-külön szabják 
ki az egyes eljárások során a büntetést. Minthogy azonban azok az okok, amelyek összbüntetés 
alkalmazását  teszik szükségessé, ilyenkor is fennállanak, a külön-külön kiszabott jogerős 
börtönbüntetéseket az 59. § értelmében utólag kell összbüntetésbe foglalni. ...Az utólagos 
összbüntetés kiszabásánál  természetesen nem jöhetnek többé figyelembe az elkövetett 
cselekményekre a törvényben   megállapított büntetések, hanem a jogerős ítéletekkel kiszabott 
büntetések tartama az irányadó. ...Az 59. § (2) bekezdése tehát ugyanabba a helyzetbe kívánja 
hozni azt az elítéltet, akire külön-külön ítéletekkel szabtak ki büntetést, mint azt, akinek több 
bűncselekményét egyszerre bírálták el, mert kívánatos, hogy az elítélt helyzete lehetőleg ne 
függjön attól, hogy valamennyi cselekményét egy eljárás keretében bírálták-e el vagy sem”. 

A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1961. évi V. törvény az 
összbüntetés fogalmát már a mai értelmében alkalmazza. A törvény 73. § (2) bekezdése úgy 
szól, miszerint az összbüntetést az egyes ítéletekben kiszabott büntetések alapulvételével kell 
megállapítani. 

A korábbi Btk. 92. § (1) bekezdésének zárófordulata, valamint a Btk. 93. § (1) bekezdése 
ugyancsak akként rendelkezik, hogy – határozott ideig tartó szabadságvesztések esetén – a 
jogerősen kiszabott büntetéseket kell összbüntetésbe foglalni, ugyanakkor az összbüntetési 
eljárás során alkalmazandó jogszabály tekintetében kifejezett törvényi rendelkezést a 
bemutatott törvények egyike sem tartalmaz. 

A Kúria jogelődje, a Legfelsőbb Bíróság az összbüntetéshez kapcsolódó értelmezési kérdéseket 
többször vizsgálta. 

A 151. számú BK állásfoglalás az összbüntetés során alkalmazandó anyagi jogszabály 
kérdésére nem tért ki. Ugyanakkor kifejtette az alábbiakat: 

Az összbüntetés a Btk. V. Fejezetében, a büntetés kiszabására vonatkozó rendelkezések 
körében van elhelyezve, ez azonban nem jelenti azt, hogy az összbüntetésbe foglalás során a 
Btk. 83. §-ában foglalt büntetéskiszabási elvek alkalmazhatók lennének. Az összbüntetésbe 
foglalás során a bűncselekmény és az elkövető társadalomra veszélyessége, a bűnösség foka, 
továbbá az egyéb enyhítő és súlyosító körülmények nem vizsgálhatók, az alapítéletekben 
kiszabott büntetések újraértékelése kizárt, úgyszintén nem vehetők figyelembe az alapítéletek 
jogerőre emelkedése óta a terhelt személyi körülményeiben bekövetkezett változások sem. A 
törvény az összbüntetésre vonatkozóan nem is büntetéskiszabásról, hanem az összbüntetés 
tartamának „megállapításáról” rendelkezik. 

A 3/2002. BJE az indítványokban feltett kérdés kapcsán közvetlen álláspontot ugyancsak nem 
tartalmaz. A jogegységi határozat I/3/c. pontja ugyanakkor rögzíti, hogy az összbüntetésbe 
foglalás feltételeinek az elsőfokú összbüntetési ítélet meghozatalának időpontjában kell 
fennállniuk. Ezt azonban nem az alkalmazandó jogszabály, hanem a szabadságvesztések 
végrehajtandósága – mint az összbüntetésbe foglalás egyik anyagi jogi feltétele kapcsán – 
állapította meg, és azzal kapcsolatosan csupán arra mutatott rá, miszerint nincs jelentősége 
annak, ha az összbüntetési ítélet felülbírálatának vagy jogerőre emelkedésének időpontjáig az 
elkövető az egyik alapügyben kiszabott büntetését már teljesen kiállotta. 
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Az összbüntetés kapcsán évszázados, töretlen bírói gyakorlat alakult ki, melyek az alábbi 
közzétett döntésekben öltenek testet. 

787. A különböző jogerős ítéletekkel kiszabott büntetéseknek utólag egy összbüntetésbe 
foglalása, illetőleg egyesítése tárgyában hozott ítélet a bűnösség kérdésére ki nem terjed (7275. 
szám, Grill-féle Döntvénytár XI. kötet, 1904.). 

465. Összbüntetés külön ítéletek alapján csak a jogerő beállta után lehetséges (2748. szám, 
Grill-féle Döntvénytár XV. kötet, 1908.). 

540. Az összbüntetés meghatározása egyedül az előbbi ítéletekkel kimondott büntetések 
tartama és súlyosságuk aránya alapján történik, a súlyosító vagy enyhítő körülmények többé 
nem vehetők figyelembe (K.III.8128/1928., Grill-féle Döntvénytár XXII. kötet 1928-1929.). 

496. Az összbüntetés kiszabásánál a súlyosító vagy enyhítő körülmények már nem vehetők 
többé figyelembe, hanem az összbüntetés meghatározása meghatározása egyedül az előbbi 
ítéletekkel kimondott büntetések tartama és súlyosságuk aránya alapján történik 
(B.III.5287/1931., Grill-féle Döntvénytár XXV. kötet 1931-1932.). 

445. Összbüntetésbe csak jogerős és még ki nem töltött büntetések foglalhatók (B.I.2621/1934., 
Grill-féle Döntvénytár XXXVIII. kötet 1933-1934.). 

Az összbüntetésbe foglalás előfeltételei aszerint vizsgálandók, hogy az alapítéletek mely 
időpontban emelkedtek jogerőre (BH 2000.135.). 

Ha az elítélttel szemben hozott, határozott időtartamú, végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó 
alapítéletek 1999. március 1. napját megelőzően emelkedtek jogerőre, vagyis az összbüntetésbe 
foglalás lehetősége a jelzett időpont (1999. március 1. napja) előtt fennállt: ezt követően is a 
korábbi törvényi rendelkezéseknek megfelelően kell lefolytatni az összbüntetési eljárást abban 
az esetben is, ha az elítélések nem állnak egymással ún. quasi halmazati viszonyban (BH 
2000.184.). 

VI. 

Mindezek áttekintése után a Kúria az alábbi álláspontra helyezkedett. 

Az összbüntetésbe foglalás kapcsán a Btk. 93. §(1) bekezdése – a töretlen történeti 
előzményekkel egyezően – a jogerősen kiszabott büntetésekről rendelkezik, nem pedig 
bűncselekményekről. Ebből következik, hogy az összbüntetésbe foglalás esetén a jogerős 
ítéletekből kell kiindulni. Azt, hogy ebben a különleges eljárásban nem a bűncselekmények 
elbírálása történik, a Btk. 94. §-ának megfogalmazása is egyértelművé teszi azáltal, hogy az 
összbüntetés tartamának a meghatározását írja elő, és nem a büntetéskiszabás kifejezést 
használja. Az összbüntetés szabályai ugyan a Btk. büntetéskiszabási fejezetében találhatók, és 
az is tény, hogy a bíróság az összbüntetésbe foglalást ítélettel mondja ki [Be. 839. § (5) 
bekezdés]. A törvény rendszertani értelmezése azonban nem lehet független, mi több, 
kifejezetten ellentétes a törvény nyelvtani értelmezésével. Ezért a jogintézmény tartalma 
alapján egyértelmű, hogy itt nem büntetéskiszabásról, tágabb értelemben: nem elbírálásról van 
szó. 

A fent írt értelmezés jelenik meg a 3/2002. BJE határozat II/1. pontjában is, ami kiemelte, hogy 
az összbüntetésbe foglalás során a korábbi Btk. 83. §-ában foglalt büntetéskiszabási elvek nem 
alkalmazhatók. Az összbüntetési eljárásban nincs törvényes lehetőség a jogerős alapítéletekben 
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eljáró bíróságok büntetéskiszabási értékelő tevékenységének teljes felülvizsgálatára. Így a 
bűncselekmény és az elkövető társadalomra veszélyessége, a bűnösség foka, továbbá az egyéb 
enyhítő és súlyosító körülmények nem vizsgálhatók, az alapítéletekben kiszabott büntetések 
újraértékelése kizárt. Nem vehetők figyelembe az alapítéletek jogerőre emelkedése óta a terhelt 
személyi körülményeiben bekövetkezett változások sem. 

A jogegységi határozat I/3/c. pontja pedig azt rögzíti, hogy az összbüntetésbe foglalás 
feltételeinek az elsőfokú összbüntetési ítélet meghozatalának időpontjában kell fennállniuk. 
Ezzel összefüggésben ugyan csak azt a következtetést mondja ki, hogy a feltételek későbbi – 
az összbüntetési határozat jogerőre emelkedéséig – való megváltozása már közömbös; 
következik azonban ebből az is, hogy az összbüntetés feltételei tekintetében a korábbi – így 
akár az elkövetéskori – jogállapot is közömbös. 

Megjegyzi a Kúria azt is, hogy annak ellenére, hogy a bíróság az összbüntetésbe foglalást 
ítélettel mondja ki, az összbüntetési határozat ügydöntő határozatnak sem tekinthető. A Be. 456. 
§ (1) bekezdésének első mondata szerint a bíróság jogerős ügydöntő határozata végleges, 
mindenkire kötelező döntést tartalmaz a vádról, illetve a terhelt büntetőjogi felelősségéről, a 
büntetőjogi következményekről vagy ezek hiányáról; az összbüntetési ítélet azonban ilyen 
tartalmat nem hordoz. 

Az összbüntetésbe foglalás büntetéskiszabás körén kívül eső jellegét erősíti, hogy annak 
szabályai a különleges eljárások (Be. Huszonegyedik Rész) között találhatók. Emellett az 
összbüntetési eljárás jogorvoslati rendszere is eltér az alapeljárástól. Összbüntetés esetén 
utólagos összbüntetési eljárás révén lehet korrigálni a törvénysértéseket, egyéb rendkívüli 
jogorvoslati eszközök nem állnak rendelkezésre. 

Az összbüntetési eljárásban nem bűncselekmények elbírálására, illetve büntetéskiszabásra 
kerül sor; az eljárás egyetlen célja az elítélt olyan helyzetbe hozatala, mintha valamennyi 
bűncselekményét egy eljárásban bírálták volna el, és vele szemben halmazati büntetést szabtak 
volna ki. Ennek során azonban kizárólag a jogerős ítéletben kiszabott büntetések mértékéből 
kell kiindulni; az összbüntetési eljárás során még az is figyelmen kívül marad, ha az 
alapítéletekben elbírált bűncselekmények valamelyike az összbüntetésbe foglaláskor – a 
jogerős (alap)ítélet és az összbüntetési ítélet meghozatala közötti időszakban történt 
törvényváltozás folytán – enyhébben minősül, avagy már nem is bűncselekmény. Nyilvánvaló, 
hogy a jogerős ítéletben foglalt minősítések megváltoztatására, vagy a terhelt felmentésére az 
összbüntetésben nem kerülhet sor, és mivel a büntetéskiszabási körülmények sem értékelhetők 
újra, úgy az összbüntetésbe foglalás során nem „elbírálásról” van szó. Az összbüntetés tehát 
intézményi, és nem valóságot értékelő jellegű. Következésképp a Btk. 2. §-ában foglaltak – az 
elkövetés idejének és az összbüntetés megnyíltának időpontja viszonylatában – nem bírnak 
jelentőséggel; ez az összbüntetés tekintetében már csak azért is közömbös időszak, mert az 
elkövetés, illetőleg az alapítélet meghozatalakor még az sem tudható, hogy lesz-e egyáltalán az 
adott terhelt esetében összbüntetésre okot adó joghelyzet. Ez legkorábban a második – az 
összbüntetés törvényi feltételeinek megfelelő – alapítélet jogerőre emelkedésének időpontjában 
vizsgálható és dönthető el. 

A Btk. 2. §-ának alkalmazhatósága kapcsán hangsúlyozni kell azt is, hogy a büntető törvény 
időbeli hatályára vonatkozó rendelkezés alapján az elkövetéskori és az elbíráláskori jogi 
helyzetet kell összevetni. Az összbüntetésbe foglalandó alapítéletekkel érintett 
bűncselekményeket azonban már jogerősen elbírálták, és – mivel az elítélés alapjául szolgáló 
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tényeket és körülményeket az összbüntetés nem érintheti – az alapítéletekben kiszabott 
büntetések összbüntetésbe foglalásakor az elkövetéskori joghelyzethez már nem lehet 
visszatérni. 

Az összbüntetés szükségessége tehát legkorábban kizárólag abban az időpontban merülhet fel, 
amelyben jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik a terhelttel szemben a legalább második, 
az összbüntetési feltételeknek – ideértve a Be. 839. § (3) bekezdésében írt eljárásjogi feltételt 
is – mindenben megfelelő ítélet. Értelemszerűen az összbüntetési szabályok is legkorábban a 
legalább másodikként meghozott marasztaló, végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó ítélet 
jogerőre emelkedésének időpontjától alkalmazhatók. 

Az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jog meghatározása szempontjából 
tehát annak van jelentősége, mikor nyílik meg az összbüntetésbe foglalás lehetősége. Az 
alapítéletekben elbírált bűncselekmények elkövetési ideje már csak azért sem lehet 
meghatározó, mert azok bíróság általi végleges, csak a bűnösséget, a jogi minősítést, valamint 
a büntetés nemét és mértékét illetően csak rendkívüli jogorvoslattal megváltoztatható elbírálása 
már egyszer – az érintett alapítélet jogerőre emelkedésekor – megtörtént. 

Amennyiben tehát az érintett alapítéletek mindegyike 2013. július 1. napját megelőzően 
jogerőre emelkedett és a szabadságvesztés tekintetében végrehajthatóvá vált, úgy a korábbi Btk. 
összbüntetésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben legalább egy alapítélet 
2013. július 1. napja után emelkedett jogerőre, vagy vált a szabadságvesztés tekintetében 
végrehajthatóvá, úgy a Btkátm. 3. §-ának megsemmisítését követően is a Btk. szabályait kell 
követni. 

Irányadó ez akkor is, ha a Btk. hatályba lépését megelőzően kiszabott, eredetileg 
végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés 2013. július 1. napját követően 
válik végrehajthatóvá [Btk. 93. § (3) bekezdése]. Az alapítélet jogerőre emelkedésének napja 
ugyan – értelemszerűen – ebben az esetben sem változik, és így az eredeti jogerő időpontjának 
alapul vételével kell elbírálni, hogy az újabb ítélettel elbírált bűncselekmény(ek) elkövetési 
ideje a korábbi jogerőt megelőzi-e; azonban az összbüntetés során a végrehajtás jogerős 
elrendelésének napján hatályos anyagi jogszabályokat kell alkalmazni, következésképp így az 
csak a hatályos Btk. rendelkezéseinek megfelelő más szabadságvesztéssel, és a hatályos Btk. 
szabályai szerint foglalható összbüntetésbe. 

VII. 

A Kúria a jogegységi eljárás tárgyára tekintettel áttekintette az összbüntetés kapcsán hozott 
jogegységi döntéseit, és röviden rámutat az alábbiakra. 

A 3/2002. BJE határozat I/1. és I/2. pontjai továbbra is irányadók; az azokban foglaltakat immár 
törvényi szinten is azzal egyező tartalommal szabályozza a Btk. 93. § (2) bekezdés első 
fordulata, illetve (3) bekezdése. 

A 3/2002. BJE határozat I/3. pontját ugyan a 2/2006. BJE határozat – a meghozatalakor hatályos 
korábbi Btk. 92. §-ának szövegezéséből kiindulva – nem tartotta fenn, azonban álláspontjának 
jogszabályi alapját már a korábbi Btk.-t 2009. január 12-i hatállyal módosító 2008. évi XCII. 
törvény 1. §-a ellenkező tartalommal töltötte ki, így az alkalmazhatatlanná vált. Ezt követően 
már a korábbi Btk. módosított 92. § (2) bekezdése, valamint a hatályos Btk. 93. § (2) bekezdés 
zárófordulata is egyaránt az összbüntetés feltételeként határozta, illetve határozza meg a 
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büntetések folyamatos végrehajtását. Következésképp a 2/2006. BJE határozat nem, a 3/2002. 
BJE határozat említett pontja azonban továbbra is alkalmazandó. 

Ugyancsak irányadó – értelemszerűen a jogszabályi változások figyelembevétele mellett – a 
3/2002. BJE határozat II/1. alpontja, a II/2. alpontja pedig akként, hogy az összbüntetés 
tartamának legalább a legsúlyosabb büntetésnek és a rövidebb büntetés vagy büntetések 
egyharmad részének összegeként számított tartamot kell elérnie (Btk. 94. § második mondat 
első fordulata), a halmazati és az összbüntetés generális felső határa pedig huszonöt év (Btk. 
36. § zárófordulata). Az ellentétes törvényi szabályozásra tekintettel nem alkalmazhatók a II/3. 
alpont harmadik és negyedik bekezdésében, valamint a II/5. alpontban foglaltak, változatlanul 
érvényes ugyanakkor a II/3. alpont első két bekezdésében és a II/4. alpontban írt jogértelmezés. 

A jogegységi határozat III-IV-V. pontjai a megváltozott, de tartalmukban azonos törvényi 
szabályozás alapján túlnyomórészt – a III/3/a. alpont és a III/3/b. alpont második bekezdésében 
foglaltak kivételével – ugyancsak változatlanul irányadók. 

A feltételes szabadságra bocsáthatóság azonban már nem a végrehajtási fokozathoz igazodik, 
hanem a Btk. 38. § (1) és (2) bekezdése alapján önálló rendelkezés tárgya, így arról az 
összbüntetési ítéletben is – a Btk. 95. § (3) bekezdés első mondata szerint – rendelkezni kell. 
Ezért a jogegységi határozat III/3/a. alpontja nem, a III/3/b. alpont második bekezdésében 
foglaltak pedig azzal a változtatással alkalmazhatók, hogy ha az összbüntetés valamennyi 
alapítéletében a bíróság a Btk. 38. § (3) bekezdése alapján a büntetés fele részének kitöltését 
követően engedélyezte a terhelt feltételes szabadságra bocsátását, de a büntetés tartama 
meghaladja az öt évet, a feltételes szabadságról az összbüntetésben is a Btk. 38. § (2) bekezdése 
alapján kell rendelkezni. 

VIII. 

A fentiekre figyelemmel a Kúria az ítélkezési gyakorlat egységessége érdekében – a Bszi. 37. 
§ (1) bekezdése szerinti ülésen eljárva – jogegységi döntést hozott a rendelkező rész szerint 
határozva. 

A jogegységi határozatot a Bszi. 42. § (1) bekezdésére figyelemmel a Magyar Közlönyben, a 
központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi. 

Budapest, 2019. június 3. 

Dr. Székely Ákos s. k., 
a jogegységi tanács elnöke 

Dr. Somogyi Gábor s. k., 
előadó bíró 

Dr. Mészár Róza s. k., 
bíró 

Dr. Katona Sándor s. k., 
bíró 

Dr. Márki Zoltán s. k., 
bíró 

a jogegységi tanács tagjai 
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3/2019. számú BJE határozat 
 

3/2019. BJE 

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője által 
előterjesztett indítvány alapján lefolytatott jogegységi eljárásban Budapesten, a 2019. október 
7. napján megtartott ülésen meghozta a következő 

jogegységi határozatot: 

Bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék felhívás nélküli kinyilvánítása is alkalmas lehet 
bűncselekmény megállapítására. 

Indokolás 

I. 

A Kúria Büntető Kollégiumának vezetője a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés a) pont második 
fordulatában meghatározott okból a Bszi. 33. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása 
alapján eljárva, jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát 
indítványozta. 

Az ítélkezési gyakorlatot megosztottnak látta abban a kérdésben, hogy a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 11. § (1) bekezdés negyedik 
fordulata szerinti előkészület esetében milyen elkövetési magatartás értékelhető 
„bűncselekmény elkövetésére vállalkozásként”. 

Az indítványozó az ítélkezési gyakorlat megosztottságának szemléltetésére a következő 
bírósági határozatokra hivatkozott: 

I.1.a. 
A Miskolci Törvényszék a 2015. június 25. napján kihirdetett 11.B.14/2015/10. számú 
ítéletével a terheltet a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének (Btk. 316. §) 
vádja alól a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 331. § (1) 
bekezdése alapján, a 6. § (3) bekezdés a) pontjában írt okból bűncselekmény hiányában 
felmentette. 

Az ítélet ellen az ügyész a terhelt terhére, bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása végett 
jelentett be fellebbezést. 

A másodfokon eljárt Debreceni Ítélőtábla a 2016. január 27. napján meghozott 
Bf.I.520/2015/14. számú ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, a terheltet bűnösnek 
mondta ki terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettében (Btk. 316. §) és ezért tíz 
hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés 
végrehajtását kettő évi próbaidőre felfüggesztette. 
A védelmi fellebbezések folytán harmadfokon eljárt Kúria a 2016. május 10. napján meghozott 
Bhar.III.561/2016/4. számú ítéletével a terhelt cselekményét emberölés bűntette 
előkészületének [Btk. 160. § (3) bekezdés] minősítette, egyebekben a másodfokú ítéletet 
helybenhagyta. 
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Az irányadó tényállás szerint a terhelt a devizahitelesek megsegítését célul tűzve „2013. évi 
MIC. számú devizarabszolga felszabadító törvény” elnevezésű, általa törvényjavaslatnak 
tekintett fogalmazványt készített és juttatott el az országgyűlési képviselőkhöz. Arra nézve a 
terhelt nem rendelkezett adatokkal, hogy az valamennyi címzetthez megérkezett-e és az 
országgyűlési képviselők az írás tartalmát megismerték-e. 

A terhelt 2013. június 25-ét követően, de 2013. augusztus 4. napját megelőzően – pontosabban 
meg nem határozható időpontban – a tartózkodási helyén elkészítette, majd az általa 
szerkesztett weboldalra „Levél az Országgyűlés Elnökének” megjelöléssel feltöltötte és ezáltal 
bárki számára megismerhetővé tette az általa készített „Fogadalom” megnevezésű írást az 
alábbi tartalommal: „Vállalom, hogy a népirtás csökkentése érdekében azt az országgyűlési 
képviselőt, aki a – http://devizarabszolga.5.mp.eu/ weboldalon nyomtatható – 2013. évi MIC. 
számú, devizarabszolga felszabadító törvényt 2013. augusztus 20-ig nem szavazza meg, 
állampolgártársaim számára példamutatóan, alkalom kínálta időben, helyen és módon 
kivégzem.”. 

A Kúria rámutatott, hogy az irányadó tényállás szerint a terhelt a fogadalmát – azon túl, hogy 
azt egy weboldalon nyilvánosságra hozta – az országgyűlési képviselők részére nem 
továbbította. Önmagában az ölési cselekményre vállalkozás a terrorcselekménnyel fenyegetés 
tényállási elemeit nem valósította meg, következésképpen a bűncselekmény sem valósult meg. 
Az ölési szándék meghirdetése, fogadalommal megerősítése komoly elhatározást bizonyít, 
amely megvalósításának reális lehetősége nem zárható ki, így annak büntetőjogi értékelése, 
emberölés előkészületeként történő minősítése nem maradhat el. 

A terhelt a közzétett és nyilvánosságra hozott írásában arra vállalkozott, hogy szándékos 
emberölést valósít meg, nevezetesen kivégzi azt az országgyűlési képviselőt, aki a megadott 
határidőig az általa készített és hozzájuk eljuttatott törvényjavaslatot nem szavazza meg. 

A bűncselekmény stádiumaiban első helyet a szándék kialakulása, második helyet az 
előkészület, harmadik helyet a kísérlet foglalja el a befejezettség előtt. A szándék kialakulása – 
bármennyire is bűnös tartalommal telített – a büntetőjog számára közömbös; az a 
pszichikumban lejátszódó, mások előtt rejtve maradó folyamat. Ezzel szemben az előkészület 
már a külvilágban lejátszódó tényleges cselekvés, a szándék tettekben megnyilvánuló 
megerősítése, mások számára is megismerhetővé tétele. 

Az előkészület büntetendőségének feltétele, hogy a célzott bűncselekmény véghezvitelének 
megkezdésére nem kerül sor, – ugyanis ellenkező esetben az előkészület beleolvad a kísérletbe 
– következésképpen – az önkéntes visszalépés eseteit kivéve – nincs is jelentősége annak, miért 
maradt el a véghezvitel megkezdése. Az előkészület büntetendősége szempontjából tehát 
teljesen érdektelen, hogy a véghezvitel megkezdése a szándék vagy elhatározás gyengülése, a 
feltételek hiánya, esetleg a megkezdés előtti leleplezés következtében marad el. 

Az eseti döntés BH 2016.294. számon közzétételre került. 

I.1.b. 
Ugyancsak az előkészületi cselekményben való büntetőjogi felelősség megállapíthatósága 
mellett foglalt állást a Kúria a Bfv.I.588/2015/5. számú – a BH 2015.322. számon közzétételre 
került –, illetve a Bfv.I.1799/2016/30. számú határozatában. Hasonló álláspontra jutott a 
terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt folyamatban volt felülvizsgálati 
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eljárásban a bűncselekmény elkövetésére vállalkozás kapcsán a Kúria a Bfv.III.553/2017/8. 
számú határozatában. 

I.2. 
Ezzel ellentétes álláspontot foglalt el a Kúria a Bfv.II.224/2019/5. számú határozatában. 

A Fővárosi Törvényszék a 2018. április 6. napján kihirdetett 10.Fk.376/2018/2. számú 
ítéletében a terheltet bűnösnek mondta ki a Btk. 160. § (3) bekezdése szerinti emberölés 
előkészületének bűntettében és ezért kettő évre próbára bocsátotta. Megállapította, hogy a 
terhelt pártfogó felügyelet alatt áll, külön magatartási szabályként előírta, hogy a terhelt 
önismereti tréningen köteles részt venni. 

A kétirányú fellebbezés folytán másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla a 2018. szeptember 4. 
napján kihirdetett 16.Fkf.176/2018/13. számú ítéletével a terhelt cselekményét 2 rendbeli 
emberölés előkészülete bűntettének minősítette, a külön magatartási szabályt mellőzte; 
egyebekben – pontosítások mellett – az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. 

A Kúria a felülvizsgálati eljárásban a 2019. július 1. napján meghozott Bfv.II.224/2019/5. 
számú ítéletével a fenti határozatokat megváltoztatva a terheltet az ellene emberölés 
előkészületének bűntette miatt emelt vád alól felmentette és a próbára bocsátást mellőzte. 

Az irányadó tényállás szerint a terhelt 2018. február-március hónapjában Facebook 
Messengeren, illetőleg személyes beszélgetések alkalmával két középiskolai osztálytársának, 
egy iskolatársának és egy ismerősének – valamennyien kiskorúak – azt az üzenetet közvetítette, 
hogy a gimnáziumukban több személyt lelő, ezt követően öngyilkosságot követ el. Üzeneteiben 
többek között azt írta, hogy „meséltem neked az emberölési vágyaimról?”, „egy fiú és egy lány 
tömeggyilkosságot követ el együtt és a végén lelövik magukat, és ismernél engem […] tök jó 
lenne, nem?”. Egyik osztálytársának arra a kérdésére, hogy „miért jó nektek, hogy megöltök 
más embereket”, azt válaszolta, hogy „mert élveznénk, meg érdekelne”. Terve nyomatékául 
egyrészt átküldte a Floridában 2018 februárjában történt, több halálos áldozatot követelő iskolai 
lövöldözéses vérengzés amatőr videóját azzal a megjegyzéssel, hogy felkeltették benne a 
korábban már érzett ölési vágyat. Küldött egy olyan linket is, melyet megnyitva egy dupla-táras 
sorozatlövő gépkarabély képe és leírása látható; azt közölve, hogy nincs lőfegyverük. Egyik 
osztálytársának azt írta: „[…] most azon gondolkoztam, hogy mi lenne, ha lőfegyvert vinnék 
az iskolába [...]”. Az osztálytársainak átküldött videóhoz azt a megjegyzést fűzte, hogy 
osztálytársával történt beszélgetései ismét felkeltették benne a korábban már érzett ölési vágyat, 
majd azt az üzenetet küldte ismerősének, hogy társát azért nem nevezi meg, hogy barátja ne 
tudja „meglékelni a tervet.” 

Az elküldött üzenetek, az azt nyomatékosító videófelvétel, valamint a gépkarabély képe komoly 
félelmet keltettek az érintettekben, akik a terhelt mentális állapota, pszichiátriai kezelése miatt 
tartottak attól, hogy a terveiben megfogalmazott cselekményt véghezviszi. A terhelt 
kijelentéseit az érintettek komolyan vették, mert először az iskolában, majd a hatóságok felé 
jelentették a történteket, egyik osztálytársa az iskolába sem mert bemenni. 
A terhelt több ember megölésére irányuló szándéka komoly volt (elsőfokú ítélet 8. oldal 4. 
bekezdés, másodfokú ítélet 10. oldal 1. és 3-4. bekezdés, 11. oldal 1. bekezdés). 

Ennek ellenére a Kúria határozatában arra az álláspontra jutott, hogy a terheltben nem alakult 
ki az egy vagy több ember megölésére irányuló szándék, a döntésig jutó emberölési akarat, a 
tényleges ölési szándék, arról voltaképpen csupán vizionált. Abból a tényből kiindulva, hogy a 
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terhelt az ölési vágyának állapotáról, helyzetéről üzeneteiben közvetített – már ez is 
áttételességet mutat –, a több személy lelövésének szándékára vont következtetés nem más, 
mint a megállapított tényekből további tényre vont téves következtetés. 
A terhelt tudatában megjelent, virtuális értelemben testet öltött, másokkal is közölt ölési vágy 
(eldöntött akarat, mint tényleges szándék hiányában) önmagában – függetlenül a lőfegyver 
legális vagy illegális beszerzésének, és ezzel az elkövetés nem irreális lehetőségétől, valamint 
az ölési vágyra vonatkozó nem is egyszeri közlés címzettjeire gyakorolt hatásától – nem 
szolgálhat alapul az emberölés előkészületének megállapíthatóságához. Az egyébként már 
kialakult ölési szándék egyoldalú kinyilatkoztatását a Btk. nem rendeli büntetni. 

Az előkészületi magatartások – az elkövetés tárgyi feltételeinek biztosításán túl – olyan 
verbális, avagy írásbeli gondolatközlések, amelyek az adott elkövető szempontjából ugyan 
egyoldalúak, de egyaránt máshoz kötendőek: bűncselekmény elkövetésére irányulóan felhív 
mást; ajánlkozik másnak; vállalkozik más felhívására; a közös elkövetésben egymás között 
megállapodnak. Az „vállalkozik” tehát bűncselekmény elkövetésére, aki más ez irányú 
felhívását elfogadja. 

A „vállalkozik” előkészületi magatartás – mivel ez más bűncselekmény elkövetésére irányuló 
felhívásának elfogadása – nem értelmezhető úgy, hogy magába foglalja azt is, amikor a 
bűncselekmény elkövetésének „vállalása” más személy kapcsolódó magatartásához nem kötött 
pusztán egyoldalú kinyilatkoztatás. 

II. 

A Kúria Büntető Kollégiumának vezetője az I.1.a. és I.1.b. pontban feltüntetett határozatok 
értelmezésével értett egyet, álláspontja szerint az I.2. pontban jelzett határozatnak az 
előkészület elkövetési magatartása kapcsán kifejtett jogi érvelése szűkítő értelmezés 
eredménye. Utalt a büntető törvénykönyv általános részéről szóló 1950. évi II. törvény (a 
továbbiakban: Btá.) 19. § (1) bekezdésére, mely akként rendelkezett, hogy előkészület miatt – 
egyebek mellett – az büntetendő, aki az elkövetésre „felhívás útján vállalkozik.”. A hatályos 
jogszabály azonban a „felhívás folytán” kitételt nem tartalmazza, a bűnös szándék tettekben 
történő megerősítése, mások számára is megismerhetővé tétele elégséges a büntetőjogi 
felelősség megállapításához. 

A legfőbb ügyész átiratában indítványozta, hogy a Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a 
jogegységi indítványban kifejtetteknek megfelelően határozzon és állapítsa meg, hogy a 
Bhar.III.561/2016/4. számú ítélet rendelkezése és indokolása helyes (BF.1053/2019/2. szám). 

A Kúria Büntető Kollégiumának vezetője a jogegységi ülésen az indítványt változatlan 
tartalommal tartotta fenn, és az abban foglaltaknak megfelelő határozat meghozatalát kérte. 
Indítványát azzal egészítette ki, hogy az indítvány B. pontjában jelzett Bfv.II.224/2019/5. 
számú ítélet az [53] bekezdésen túl, egészen a [78] bekezdéséig jogdogmatikai elemzést ad. Az 
[55] bekezdés említi a Btá. változását, amely az addig szűkítő értelmezést tágította: a Btá. 19. 
§ (1) bekezdése ugyan még tartalmazta az előkészület esetében a „felhívás folytán vállalkozik” 
kifejezést, azonban utóbb a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1961. évi 
V. törvény e szűkítő értelmezést tágította azzal, hogy a „felhívás folytán” kifejezést elhagyta a 
szövegből. A kérdés az, hogy az internet világában indokolt-e megkövetelni a szűkítő felfogást, 
amely a szóbeli felhívást várja el. Álláspontja szerint a Bfv.II.224/2019/5. számú ítéletben 
alkalmazott szűkítő értelmezés nem olvasható ki a hatályos törvényből. 
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A legfőbb ügyész képviselője az ülésen írásbeli nyilatkozatát fenntartotta és az indítványozó 
érveivel egyetértve kiemelte, hogy a Btk. 11. § (1) bekezdése szerinti előkészület esetében a 
bűncselekmény elkövetésére vállalkozás nem csak felhívásra történhet, ez az álláspont a 
büntetőtörvény szűkítő értelmezéséhez vezet. Az emberölés elhatározása a pszichikumban 
lejátszódó folyamat, de ha az interneten közzéteszik képek, cikkek formájában, akkor a külvilág 
számára megismerhetővé válik. Mindezekre figyelemmel indítványozta, hogy a jogegységi 
tanács a Kúria kollégiumvezetőjének jogegységi indítványában kifejtetteknek megfelelő 
határozatot hozzon. 

III. 

A Bszi. 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint jogegységi eljárás lefolytatásának van helye, ha elvi 
kérdésben az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi határozat 
meghozatalára van szükség. 

A Bszi. 33. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a jogegységi eljárást le kell folytatni, ha azt a 
Kúria kollégiumvezetője indítványozza. 

Ezért a Kúria jogegységi tanácsa a Kúria kollégiumvezetőjének indítványa alapján a jogegységi 
döntés meghozatalát az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében szükségesnek 
tartva, az eljárást – a Be. 670. § (1) bekezdésére figyelemmel a Bszi. 34-41. §-ai alapján eljárva 
– lefolytatta. 

IV. 

Az indítvány által érintett törvényi rendelkezések a következők: 

2012. évi C. törvény (Btk.) 

4. § (1) 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. 
(2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely mások 
személyét vagy jogait, illetve Magyarország Alaptörvény szerinti társadalmi, gazdasági, állami 
rendjét sérti vagy veszélyezteti. 
7. § Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki cselekményének következményeit kívánja, 
vagy e következményekbe belenyugszik. 
11. § (1) Ha e törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény 
elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre 
felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik. 
(2) Nem büntethető előkészület miatt, 
a) akinek önkéntes elállása folytán marad el a bűncselekmény elkövetésének megkezdése, 
b) aki az elkövetés elhárítása céljából korábbi felhívását, ajánlkozását, vállalkozását 
visszavonja, vagy arra törekszik, hogy a többi közreműködő az elkövetéstől elálljon, feltéve, 
hogy a bűncselekmény elkövetésének megkezdése bármely okból elmarad, vagy 
c) aki az előkészületet a hatóságnál a bűncselekmény elkövetésének megkezdése előtt feljelenti. 
(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott esetben az előkészület már önmagában is megvalósít 
más bűncselekményt, az elkövető e bűncselekmény miatt büntethető. 
160. § (1) Aki mást megöl, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
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(3) Aki emberölésre irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

V. 

A jogegységi indítványban hivatkozott határozatokban a bűncselekmény elkövetésére irányuló 
szándék kinyilatkoztatásának büntetőjogi megítélésében jutottak eltérő álláspontra a bíróságok. 

Az indítványozó ismertette az előkészület szabályozásának történeti alakulását a következők 
szerint: 
Az előkészület büntetendőségét az 1878. évi V. törvény (Csemegi-kódex) általában elvetette, 
csak nagy tárgyi súlyú bűncselekmények előkészületéről rendelkezett. Így például büntetni 
rendelte a felségsértésre tett előkészületet (133. §), a szövetséget, ha az felségsértésre, 
hűtlenségre (148. §), lázadásra (156. §) irányult, valamint az előkészülettel együtt jelentkező 
szövetséget a felségsértés, a hűtlenség, a lázadás, a hatóság elleni erőszak (170. §), a 
pénzhamisítás (205. §), a gyilkosság (288. §) és a gyújtogatás (428. §) esetében. 

A törvény nem határozta meg az előkészület fogalmát, azonban a jogtudomány és a gyakorlat 
azt a cselekményt tekintette előkészületnek, amely a szándékos büntetendő cselekmény 
megvalósítására irányult anélkül, hogy a véghezvitel megkezdését magában foglalná; így 
többnyire azokat a cselekményeket, melyeket valamely bűntett vagy vétség lehetővé tétele, 
biztosabb, vagy könnyebb véghezvitele céljából követtek el. 

A szövetség fogalma azonban szerepelt a törvény szövegében, eszerint a szövetség létrejött, ha 
két vagy több személy büntetendő cselekmény elkövetését közös egyetértéssel elhatározza 
(132. §). 

Az előkészület törvényi fogalmát először a büntető törvénykönyv általános részéről szóló 1950. 
évi II. törvény 19. § (1) bekezdése tartalmazta: „ha a törvény ezt külön rendeli, előkészület miatt 
büntetendő az, aki – a bűntett elkövetésére irányuló szándékkal – tényálláshoz nem tartozó, de 
annak véghezvitelét előkészítő cselekményt hajt végre, így például a bűntett elkövetéséhez, 
vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja, az ahhoz szükséges eszközöket vagy kellékeket 
megszerzi, illetőleg a bűntett véghezvitelére alkalmassá teszi, az elkövetésre mást felhív, az 
elkövetésre ajánlkozik, erre felhívás folytán vállalkozik, vagy a közös elkövetésre nézve 
megállapodik”. 

A törvény szövegében lévő felsorolás csak példálózó, a felsoroltakon kívül előkészületi 
cselekmény lehet az elkövetési alkalom kipuhatolása, ilyen alkalom előkészítése, 
megrendezése, leselkedés, a bűntett felfedezésének megnehezítésére irányuló előzetes 
cselekmények, a bűntettből származó előny biztosítását célzó előzetes intézkedések. 

Az előkészületi cselekmény két előfeltétel esetében büntethető, így, ha valamely 
bűncselekmény elkövetésére irányuló szándékkal viszik végbe, és ha a törvény különös része 
az előkészületet önmagában, vagy más előkészületi cselekménnyel kapcsolatban büntetni 
rendeli, azaz előkészületi cselekményt befejezett bűncselekményként fogalmaz meg. A törvény 
a különösen veszélyes bűntettek előkészületét (állam elleni bűncselekmények, gyilkosság) 
rendelte büntetni. 

A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1961. évi V. törvény 11. § (1) 
bekezdése szerint: „ha a törvény ezt külön rendeli, előkészület miatt büntetendő, aki 
bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket 
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biztosítja, a szükséges eszközöket vagy kellékeket megszerzi, illetőleg a bűncselekmény 
véghezvitelére alkalmassá teszi, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik vagy a közös 
elkövetésben megállapodik”. 

Lényeges változás a törvény szövegében, hogy a „vállalkozik” elől elmaradt az „erre felhívás 
folytán” szövegrész. 
A 11. § miniszteri indokolása rögzítette, hogy a törvény mellőzi az előkészület formális 
meghatározását és a példálózást egyaránt, ehelyett kimerítőleg felsorolja azokat, a módosítás 
indokaira azonban nem tért ki. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (korábbi Btk.) 18. § (1) bekezdése 
értelmében: „ha a törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény 
elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre 
felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik”. 

E törvény a „bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő 
feltételeket biztosítja” szöveget követően elhagyta „a szükséges eszközöket vagy kellékeket 
megszerzi, illetőleg a bűncselekmény véghezvitelére alkalmassá teszi” kitételt. 

A miniszteri indokolás szerint az elkövetéshez szükséges vagy az ezt könnyítő feltételek 
biztosítása átfog mindenféle előkészületi cselekményt. A bekezdés további része már 
példálódzó jellegű, mivel a felhívás, az ajánlkozás, a vállalkozás és a megállapodás az elkövetés 
személyi feltételei biztosításának körébe tartozik. 

A Btk. szövege annyiban változott, hogy az „a törvény” helyébe az „e törvény” került. 

A 11. § miniszteri indokolása szerint: „A törvény kimerítően felsorolja azokat a konkrét 
cselekményeket, amelyeket előkészületként büntetni rendel.” 

VI. 

VI.1. 
Az előkészületi cselekmények két csoportban sorolhatók: 
a) a tettekben megnyilvánuló előkészületi magatartások; 
b) a gondolatközlésben kifejeződő, elsősorban verbális magatartások (felhívás, ajánlkozás, 
vállalkozás, közös elkövetésben megállapodás). 
Az előkészületi magatartások akár önmagukban, akár egymással kombinálva is 
előfordulhatnak. 

Tettekben megnyilvánuló tevékenység a bűncselekményhez szükséges vagy azt könnyítő 
feltétel biztosítása. Ilyen például az eszköz beszerzése, a helyszín felderítése, a végrehajtási terv 
részletes kidolgozása, a bűncselekmény helyszínének megközelítése (EBH 2007.1583). 

Az indítványozó szerint az elkövetésre vállalkozás megvalósul akkor is, amikor az elkövető az 
emberölés komoly szándékát mások tudomására hozza, megismerhetővé teszi. 

A Legfőbb Ügyészség az indítványozóval egyetértve a Kúria Bhar.III.561/2016/4. számú 
határozatában foglaltakban megfelelő jogegységi határozat meghozatalát indítványozta az e 
határozat rendelkező részében és indokolásában kifejtetteknek megfelelően. 

A Kúria a Bfv.II.224/2019/5. számú határozatával a terheltet az emberölés előkészületének 
bűntette ellen emelt vád alól azért mentette fel, mert – álláspontja szerint – „a ténylegesen 
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kialakult ölési szándék egyoldalú kinyilatkoztatását a hatályos Büntető Törvénykönyv nem 
rendeli büntetni. A már kialakult ölési szándék egyoldalú kinyilvánítása a Kúria álláspontja 
szerint is társadalomra veszélyes cselekmény, sértheti a megölni szándékozott személy életének 
védelméhez fűződő nyomatékos társadalmi érdeket és egyúttal a köznyugalmat is. A 
jogalkotónak kell mérlegelnie, hogy az eddig pönalizált előkészületi magatartások mellett, a 
már kialakult ölési szándék egyoldalú kinyilvánításának, illetve közlésének a büntetőjogi 
fenyegetettségét is meg kívánja-e teremteni.”. 

Ez az álláspont téves. 

Az „elkövetésre vállalkozik” fordulat megvalósulásához a hatályos törvény – mint ahogy arról 
már szó volt – a Btá. szabályozásától eltérően nem kívánja meg, hogy ez a vállalkozás más 
felhívására történjék. Vállalkozni tehát saját elhatározásból, más személy befolyásától 
mentesen is lehet, és ha a törvény valamely különös részi magatartás előkészületét büntetni 
rendeli, úgy a szabad akarat alapján kialakult szándék közlése is előkészületet valósíthat meg. 

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint: 
„Vállalkozik... 
Vállalja vmely többé-kevésbé nehéz, kockázatos v. komoly megfontolást kívánó feladat, munka 
elvégzését, lebonyolítását, vmely szerep betöltését; elszánja, eltökéli magát vmire.” 
(Magyar Nyelv Értelmező Szótára – Akadémia Kiadó, Budapest, 1962.) 

E meghatározás változatlanul megfelel a „vállalkozik” szó jelenleg használatos 
jelentéstartalmának, mely szerint: 
„Vállalkozik jelentése: Olyan dologba fog, mely erőfeszítést, bátorságot igényel.” 
(Wiki-Szótár.hu) 

A „vállalkozás” tehát nem csupán felhívás vagy ajánlat elfogadását, elvállalását jelentheti, 
hanem azt is, ha valaki elszánja, eltökéli magát valamire, arra hogy gondolatát, 
akaratelhatározását, tervét véghezvigye. Amennyiben e szándéka a külvilágban tett vagy közlés 
formájában megjelenik, az önálló elhatározás, vállalkozás. Miként a Kúria Bhar.III.561/2016/4. 
számú ítéletének [53] bekezdése tartalmazza: „Az ölési szándék meghirdetése, fogadalommal 
megerősítése azonban komoly elhatározást bizonyít, amely megvalósításának reális lehetősége 
nem zárható ki, így annak büntetőjogi értékelése, emberölés előkészületeként való minősítése 
nem maradhat el”. 

Az önálló elhatározás mint vállalkozás elvitatása ütközik a Btk. 11. § (2) bekezdés b) pontjával, 
amely büntetlenséget biztosít annak, aki az elkövetés elhárítása céljából korábbi vállalkozását 
visszavonja. A korábbi vállalkozás visszavonása valójában szándékváltás, egy kialakult terv 
végleges feladása, amely a törvény szerint egyoldalú nyilatkozattal lehetséges, és a 
büntethetőség kizárását eredményezi. Ha a bűnelkövetést célzó szándék egyoldalú 
visszavonása büntetlenséget eredményez és nem függ más személy nyilatkozatától, felhívásától 
vagy megállapodástól, úgy nyilvánvaló, hogy az eredeti szándék, elszánás és célra eltökéltség 
sem kell, hogy más befolyásának, ráhatásának legyen következménye. 

A Bfv.II.224/2019/5. számú határozatnak felmentő ítéleti rendelkezéshez vezető értelmezése 
azért hibás, mert olyan törvényi feltételt kér számon az előkészület fogalmán, amelyet a Btk. 
11. § (1) bekezdése nem tartalmaz, mert a „vállalkozik” fordulat megvalósulása nem kívánja 
meg, hogy az más felhívására történjék. 
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A Bfv.II.224/2019/5. számú határozat alapját képező jogerős ítéleti tényállás szerint a több 
ember megölésének gondolatával foglalkozó terhelt nemcsak az ölés helyszínét és a lehetséges 
sértettek személyét gondolta át, de az osztálytársainak küldött videóhoz olyan megjegyzést is 
fűzött, hogy társát azért nem nevezi meg, hogy barátja ne tudja „meglékelni” a tervet. Amire 
elszánta magát, annak sikerét féltette, tehát fontosnak tartotta, s ezt nem is titkolta. A mások 
agyonlövésének fontolgatását a már ténylegesen megtörtént tömeggyilkosság amatőr 
videofelvételével illusztráló üzenetei osztálytársaiban félelmet keltettek, amely miatt a 
hatósághoz fordultak, egyikük pedig az iskolába bemenni sem mert. Mindebből a Fővárosi 
Törvényszék, majd a másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla helytállóan következtettek arra, 
hogy a terhelt készült embert ölni. 

A Kúria Bhar.III.561/2016/4. számú harmadfokú határozata a terrorcselekménnyel fenyegetés 
vádját emberölés előkészülete bűntettének minősítette. A Bfv.III.157/2017/5. számú 
felülvizsgálati ügyben hozott végzésével a Kúria hatályában fenntartotta a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság 18.B.20.633/2016/2. számú ítéletét, valamint a Fővárosi Törvényszék 
32.Bf.7.631/2016/7. számú végzését. E határozatok az ügy terheltjének cselekményét 
közveszéllyel fenyegetés bűntettének minősítették, s amiatt vele szemben pénzbüntetést 
szabtak ki. A jogerős ítéleti tényállás szerint a terhelt az Egyesült Államok nagykövetségének 
épületében azt a kijelentést tette, hogy bomba van a cipőjében. Ezt többszöri kérdésre is 
megerősítette, hozzátéve, hogy nem viccel. A terhelt kijelentése nem volt oly mértékben 
abszurd, hogy azt a közlés címzettjeinek nyomban fel kellett volna ismerni, ezért a terhelt 
kijelentése alkalmas volt a köznyugalom megzavarására, tehát büntetőjogi felelősségének 
megállapítására, s marasztalására törvényesen került sor. 

A jogesetek azt a következtetést alapozzák meg, hogy bűncselekmény elkövetésére irányuló 
szándék felhívás nélküli kinyilvánítása is alkalmas lehet bűncselekmény megállapítására, 
amelyhez elegendő, ha a szándék meghirdetője saját elszánását, eltökéltségét jelenti be, s az 
abszurdnak, tréfának a körülményekből nem tekinthető. 

A Btk. 11. § (1) bekezdésében foglaltak nyelvtani-történeti elemzése ezt a felfogást támasztja 
alá, és rá kell mutatni arra is, hogy a Kúria Bfv.II.224/2019/5. számú határozatának 
meghozatalánál annak vizsgálata is elmaradt, hogy az alapítéletekben elbírált cselekmény nem 
alkalmas-e valamely más Különös részi tényállás megállapítására. Ennek vizsgálata azért is 
szükséges lett volna, mert a Kúria e határozatában a terhelt nyilvánosságra hozott ölési 
szándékát a társadalomra veszélyesnek ítélte, olyannak, amely „sértheti a megölni szándékozott 
személy életének védelméhez fűződő nyomatékos társadalmi érdeket, és egyúttal a 
köznyugalmat is”. Ennek ellenére nem foglalkozott azzal, hogy ha a magatartás előkészületi 
cselekményt nem, de esetlegesen a Btk. 222. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vétséget nem 
valósítja-e meg. Ennek megválaszolása a bűncselekmény hiányában történő felmentő ítéleti 
rendelkezés ellen szólhatott volna. 

Amellett, hogy az elkövetésre vállalkozó mindig önálló tettes, a Btk. 11. § (2) bekezdés b) 
pontja értelmében büntetlenséget eredményez, ha vállalkozását visszavonja. Az elkövetésre 
vállalkozás esetében mind az elfogadás, mind a szándékváltás – a terv végleges feladása – 
egyoldalú nyilatkozattal lehetséges és általában elégséges a büntethetőség kizárásához, az nem 
függ más személy nyilatkozatától, szemben a felhívással és a közös elkövetésben 
megállapodással. 
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VI.2. 
A Btk. 11. § (1) bekezdése nem foglal magában olyan értelmezést, hogy aki az elkövetésre 
vállalkozik, azt csak felhívás elfogadásaként teheti. 

Más oldalról, a bűncselekmény elkövetésének szándékát tartalmazó nyilatkozat előkészületként 
értékelése nem irányulhat a törvényben egyébként nem írt követelmény vizsgálatára, hiszen az 
elkövetéshez szükséges, vagy ezt könnyítő feltételek biztosítása, azaz az előkészület általános 
fogalma alá számos magatartás sorolható. Az általános ítélkezési gyakorlat szerint ide tartozik 
a bűncselekmény elkövetésének helyét, idejét, módját mérlegelő terv készítése. 
Az emberölés előre kitervelten történő elkövetése azt feltételezi, hogy az elkövető az ölési 
cselekmény véghezvitelének helyét, idejét és módját átgondolja, a végrehajtást akadályozó 
vagy azt elősegítő tényezőket felmérje és a tényleges előkészületi, elkövetési és az elkövetés 
utáni mozzanatokat figyelembe vegye. […] Nem zárja viszont ki ezt a minősítést a vagylagos 
terv vagy végrehajtási mód kialakítása, amint az sem, ha az ölési cselekmény nem a tervnek 
megfelelően történik. Nem szükséges az, hogy az elkövető valamennyi lehetőséget pontosan 
számításba vegyen, és teljes bizonyossággal, határozottsággal alakítsa ki a véghezvitel tervét. 
A tervszerűség megállapítható akkor is, ha tudatilag, döntő vonásaiban gondolja át, alakítja ki 
a végrehajtási módot [Btk. 160. § (2) bekezdés a) pont, 3/2013. számú jogegységi határozat, 
II.1. pont]. 

Az előbbiek szerint tehát a cselekmény részletes kigondolása, a végrehajtás tervezése mint 
előkészületi magatartás a bűncselekmény véghezvitelét követően súlyosabb minősülést von 
maga után. Az előre kiterveltségre az előkészületi szakaszban tanúsított magatartásból 
visszamenőleg is lehet következtetni, a minősítés feltétele a tervezés tényének bizonyossága. 

A Kúria Bfv.II.224/2019/5. számú határozatának álláspontját alapulvéve az alábbi 
következtetésre lehetne jutni: amennyiben a végrehajtás megkezdése bármely okból elmarad, 
azonban az elkövető az emberölés elkövetéséről kigondolt, nem tárgyi feltételek biztosításában 
megnyilvánuló tervét, „vállalását” egyoldalú nyilatkozat formájában mással szóban vagy 
írásban már előzetesen közölte – mivel e nyilatkozat a gondolatközlésben megjelenő 
előkészületi magatartások közé nem volna sorolható – a vállalkozás visszavonásának hiányában 
nem valósítana meg előkészületet, s büntetlenül maradna, megsértve ezáltal a Btk. 160. § (3) 
bekezdését. 

VII. 

A Kúria Büntető Kollégiuma vezetőjének jogegységi indítványa és a legfőbb ügyész álláspontja 
– a fentiekre figyelemmel – alapos. 

Az indítványozó által I.2. pontban felhívott, Bfv.II.224/2019/5. számú határozat kifejtette: „a 
terheltben tényleges ölési szándék nem alakult ki, arról csupán vizionált, a másokkal közölt 
ölési vágya eldöntött akarat és tényleges szándék hiányában önmagában nem szolgálhat alapul 
az emberölés előkészületének megállapításához”. Másrészt azzal érvelt, hogy az emberölés 
előkészülete nem állapítható meg, mert a „vállalkozik” előkészületi magatartás – mivel az más 
bűncselekmény elkövetésére irányuló felhívásának elfogadása – nem értelmezhető úgy, hogy 
magába foglalja azt is, amikor a bűncselekmény elkövetésének „vállalása” más személy 
kapcsolódó magatartásához nem kötött, pusztán egyoldalú kinyilatkoztatás. 

Az irányadó tényállás lényege szerint a terhelt gondolataiban felmerült az, hogy a 
gimnáziumban, ahol tanul, több személyt lelő, majd öngyilkosságot követ el. Ennek 
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nyomatékául interneten átküldte ismerőseinek a Floridában 2018 februárjában történt, több 
halálos áldozatot követelő iskolai lövöldözéses vérengzés amatőr videóját azzal a 
megjegyzéssel, hogy felkeltették benne a korábban már érzett ölési vágyat. Küldött egy olyan 
linket is, melyet megnyitva egy duplatáras sorozatlövő gépkarabély képe és leírása látható; azt 
közölve, hogy nincs lőfegyverük. Egyik osztálytársának azt írta: „[…] most azon 
gondolkoztam, hogy mi lenne, ha lőfegyvert vinnék az iskolába [...]”, majd azt az üzenetet 
küldte ismerősének, hogy társát azért nem nevezi meg, hogy barátja ne tudja „meglékelni a 
tervet.”. 

A határozat rögzítette: „Az egyébként már kialakult ölési szándék egyoldalú kinyilatkoztatását 
a hatályos Büntető Törvénykönyv nem rendeli büntetni.”. 
A kérdés tehát valójában az, hogy bűncselekményt valósít-e meg az emberölési szándék 
egyoldalú kinyilvánítása, annak az elhatározásnak többszöri és nyomatékos közlése, hogy az 
elkövető ölni készül, azaz büntetendő-e a bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék 
kinyilatkoztatása. 
A gondolatközlés büntetendősége tárgyában feltett kérdésre nem elégséges a Btk. 11. § (1) 
bekezdés negyedik fordulata szerinti előkészület elkövetési magatartásának értelmezésével 
választ adni, mert önmagában e kérdés eldöntése nem biztosítja az egységes joggyakorlatot. 

A jogegységi tanács ezért nem szorítkozhatott csupán a vállalkozás mint előkészületi 
magatartás vizsgálatára, hanem általában a gondolatközlés büntetendőségének kérdéséből 
indult ki és jutott el az indítványban feltett kérdés értelmezéséhez. 

Az a magatartás büntetendő, melyet a törvény előzetesen büntetni rendel (Btk. 1. §). 

A Kúria a Bfv.III.553/2017/8. számú határozatában a külvilágban megjelenő gondolatközlés 
büntetőjogi értékelésének kérdéseit elemezte: 

„Bűncselekmény csak büntetőtörvényi tilalomba ütköző akaratmegnyilatkozás lehet. 
Bűncselekmény elkövetési magatartása nem egyéb, mint akaratnak a külvilágban való 
megnyilatkozása. Ez a megnyilatkozás (cselekvés) történhet tevéssel (vagy elvárt kötelesség 
nem tevésével), vagy kifejezéssel. Kifejezés történhet a szavak útján, szó, szavak kimondásával 
(verbálisan), ami megnyilvánulhat beszédben (élőszóval, vagy közvetítés útján), vagy írásban 
(levél, irat, nyomtatvány stb. útján); de a kifejezés történhet nemcsak szóban (verbálisan), 
hanem kifejező mozdulattal, jelek rögzítésével is. A gondolkodás nem cselekvés, a gondolat 
(érzelem, indulat, meggyőződés), gondolatmenet önmagában, magatartásban való 
megnyilvánulás nélkül nem válhat jogellenessé. 

A törvény a külsőleg, külvilágban felismerhető jogsértésekre korlátozott. A gondolat, amíg nem 
fejeződik ki – ekként nem nyilvánul meg akaratlagosan, mint a kifejtett magatartás vezérlője, 
illetve tartalma –, addig nem ítélhető meg, nem számonkérhető. Ehhez képest, ha a gondolat a 
külvilágba már mint akaratlagos megnyilatkozás lép, ez alapvetően kétféle módon – a már 
említett szerint – verbálisan vagy fizikálisan történhet. Ez pedig már olyan cselekvés, ami a 
törvényi feltételek megléte esetében cselekmény, s ennek folytán elkövetési magatartás is lehet. 

A fizikai és a verbális megnyilvánulás, mint magatartás különbözősége abban áll, hogy a fizikai 
magatartás beavatkozást, a verbális pedig hatást fejt ki a külvilágban. Kétségtelen, hogy a 
fizikai és a verbális megnyilvánulás, mint magatartás, a külvilágban érzékelhető, felfogható, 
illetve megfogható tartalma szempontjából a fizikai magatartás – beavatkozó mivolta folytán – 
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egyértelműbb, s ezért a fizikai magatartás mögöttes tudattartalmára következtetés is általában 
egyszerűbb. 

A külvilágba lépő, külvilágban megjelenő verbális megnyilvánulások viszont nehezebben 
különböztethetők meg aszerint, hogy mi, illetve miben áll az ilyen magatartás hatása. A szó a 
tetthez képest többféle jelentéstartalmat hordozhat, egy szó jelentéstartalma sokszínű, többféle 
lehet, ezért lehet azt mondani, hogy a tett (tevés) mindig többet mond a szónál (beszédnél). A 
tett mindig többet árul el tanúsítója szándékáról, mint a szó. Ehhez képest a verbális 
megnyilvánulás mögöttes tudattartalmára következtetés is körültekintő vizsgálatot igényel, 
eldöntendő azt, hogy különbözik-e, és ha igen, miben más az egyébként nem tiltott, és a 
külvilágban szokásos (bevett) magatartástól.”. 

A fentiek előrebocsátása után nem kétséges az, hogy a gondolat nyilvánossággal (címzettekkel) 
közlése alapján, a tudattartalomra és a célzatra vont következtetés vezethet annak eldöntéséhez, 
hogy a gondolatközlés valamely befejezett bűncselekmény törvényi tényállását valósítja meg, 
büntetni rendelt előkészületi cselekmény, avagy olyan magatartás, mely a büntetőtörvény 
szerint nem minősül bűncselekménynek. 
A büntetőjogi felelősség feltétele a szándék, az elhatározás komolysága, mely alapos 
vizsgálatot igényel: „a nyilvánvalóan komolytalan, viccelődő, közveszély bekövetkezését 
„jósoló” valótlan tényállítások bűncselekményt nem valósíthatnak meg, azonban ezt nem a 
fenyegető szubjektuma alapján – hogy mennyiben szánta viccesnek, vagy komolytalannak a 
kijelentését –, hanem az ezt észlelő személy szempontjából kell vizsgálni” (Kúria 
Bfv.III.157/2017/5.). A Legfelsőbb Bíróság egy eseti döntésében leszögezte: emberölés 
bűntettének előkészülete csak akkor állapítható meg, ha a terheltben a sértett megölésére a 
konkrét szándék kialakult. A fenyegetőző, tipikusan garázda kijelentések így nem 
szolgálhatnak alapul olyan következtetésre, hogy a terheltben konkrét ölésre irányuló szándék 
alakult ki (BH 1975.154.). 

Az élet, testi épség sérelmét kilátásba helyező, vagy erőszakos magatartást célzó 
gondolatközlések valójában fenyegetést tartalmaznak. 
A jogegységi eljárás azt vizsgálta, hogy a komoly fenyegetést kilátásba helyező gondolatközlés 
mikor válhat büntetendő cselekménnyé. 

A fenyegetés címzetthez juttatásával az elkövető akarata célba ért, amennyiben a cselekmény 
tényállásszerű, a bűncselekmény befejeződött. 

Fenyegetéssel befejezett bűncselekmény például a zaklatás vétsége [Btk. 222. § (2) bekezdés], 
a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette (Btk. 316. §), a közveszéllyel fenyegetés 
bűntette [Btk. 338. § (1) bekezdés]. 

A komoly elhatározás nyilvánosságra hozatala, másokkal közlése előkészületi magatartás lehet, 
amennyiben a jogtárgy veszélye távoli és a magatartás a törvényi tényálláson kívül marad. 

Az 5/1999. számú jogegységi határozat szerint a bűncselekmény tanának tételeit az 
előkészületre is alkalmazni kell, értelemszerű eltérésekkel. Az indítványban feltett kérdés 
esetében ez a következő értelmezéshez vezet. 

Az előkészület esetében a törvényi értékelés, a büntetni rendeltség alapja az, hogy a tettes 
szándéka a Különös Részben körülírt bűncselekmény elkövetésére irányul. Az előkészület 
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célzatos cselekmény. Az elkövetésre készülő tettes cselekménye célzatos, ha a célba vett 
bűncselekmény megvalósítását komolyan elhatározza [Btk. 4. §, 11. § (1) bekezdés]. 

A komoly elkövetési szándék kinyilatkoztatása másokra hatást gyakorolva jelenik meg, anélkül 
azonban, hogy cselekvéssel a törvényi tényállásba lépne: az elkövető nem a bűntársakkal, 
hanem más személyekkel közli, vagy nyilvánosságra hozza, „meghirdeti” egyértelmű 
szándékát, tervét. Az önkéntes vállalás mint magatartás nem jelent kevesebb vagy távolabbi 
veszélyt a jogtárgyra, mintha azt a tettes a bűntárs felkérésére, vagy a bűnkapcsolat szervezése 
érdekében tenné. Annál is inkább, mert sem a felhívás, sem az ajánlkozás megállapításának 
nem feltétele az, hogy a bűnkapcsolat létre is jöjjön. 

Bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék felhívás nélküli kinyilvánítása is alkalmas lehet 
az előkészület megállapítására. 

Amennyiben az elkövető gondolatközlése valamely bűncselekmény véghezvitelét célozza, ám 
a bűnös cél megvalósítására csupán készül, előkészületért tartozik büntetőjogi felelősséggel. 
Az egyoldalú, konkrét bűncselekmény komoly elhatározását kinyilvánító gondolatközlés pedig 
nem más, mint az „elkövetés vállalása”, mely a Btk. 11. § (1) bekezdés negyedik fordulata 
szerinti elkövetési magatartásnak felel meg. 

A gondolatközlés konkrét, ha az elkövető a véghezvitel módját, a célba vett személyek körét 
meghatározza. Az elkövetésre irányuló szándék komolyságát nem az elkövető szempontjából, 
hanem a külvilágban megjelenő magatartást érzékelő személyek oldaláról, az e személyekre 
gyakorolt hatás alapján kell megítélni. Ennek során nem csupán a kinyilvánított gondolatok 
jelentéstartalma, az esetleges feltételes jövőbeni elkövetésre utalás, vagy a mondanivaló 
„tudatos puhítása” okán kifejezésre juttatott közlés bír jelentőséggel; a közölt szöveget 
összességében, a szavakat, kifejezéseket egymásra épülő hatásuk, a megosztott hang- vagy 
képfelvétellel nyomatékosított értelmezésük elemzésével kell vizsgálni. 

A célzatra mint tudattartalomra vont következtetés körültekintő vizsgálatot igényel. Az egyes 
Különös Részben szóba jöhető tényállások értelmezése, egymáshoz viszonyítása alapján lehet 
következtetni arra, hogy a kifejezett elhatározás milyen bűncselekmény megvalósítását célozza. 

Az erőszakot kilátásba helyező gondolatközlés megvalósíthatja például az emberölés 
előkészületét [Btk. 160. § (3) bekezdés], a terrorcselekmény előkészületét [Btk. 315. § (1) 
bekezdés], de akár a közveszély okozásának előkészületét is [Btk. 322. § (4) bekezdése]. 

A gondolatközléssel befejezett célzatos bűncselekmények és a büntetni rendelt előkészületi 
cselekmények egyaránt feltételeznek célzatot. A tényállásszerűség vizsgálata mellett a 
gondolatközlés mögött rejlő célzat, a törvényi tényállás alanyi ismérvei alapján lehet 
következtetni arra, hogy a kérdéses magatartás előkészület, vagy gondolatközléssel 
megvalósult befejezett bűncselekmény. 

Az erőszak alkalmazását kilátásba helyező, az ölési szándékot hangoztató és másokat 
cselekvésre (megelőzésre, védekezésre) késztető gondolatközlés társadalomra veszélyes 
cselekmény, melyet a Btk. büntetni rendel. 

Az a gondolatközlés, amely nem feleltethető meg valamely, a Btk. Különös Részében írt 
törvényi tényállásának, hanem annak a félreérthetetlen kinyilvánítása, hogy az elkövető 
bűncselekmény elkövetésére készül – akár önszántából, erre való felhívás nélkül, akár más 
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érdekében, vagy más felhívására – a Btk. Különös Részében rendelt szabályozástól függően 
előkészületet valósíthat meg. 

A jogegységi tanács a kifejtettek alapján arról rendelkezett, hogy a bűncselekmény elkövetésére 
irányuló szándék felhívás nélküli kinyilvánítása is alkalmas lehet bűncselekmény 
megállapítására. 

VIII. 

A fentiekre figyelemmel a Kúria az ítélkezési gyakorlat egységessége érdekében – a Bszi. 37. 
§ (1) bekezdése szerinti ülésen eljárva – meghozta a rendelkező részben foglalt jogegységi 
határozatot. 

A jogegységi határozatot a Bszi. 42. § (1) bekezdésére figyelemmel a Magyar Közlönyben, a 
központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi. 

Budapest, 2019. október 7. 

Dr. Kónya István s.k. 
a jogegységi tanács elnöke 

Dr. Domonyai Alexa s.k. 
előadó bíró 

Dr. Csák Zsolt s.k. 
bíró 

Dr. Katona Sándor s.k. 
bíró 

Dr. Márki Zoltán s.k. 
bíró 

a jogegységi tanács tagjai 
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2.  Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozatok 
 
1/2019. számú KMJE határozat 
 

1/2019. KMJE jogegységi határozat 

A Kúria öttagú Közigazgatási - Munkaügyi Jogegységi Tanácsa a Kúria Kfv.III. számú tanácsa 
által, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 32. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következő 

jogegységi határozatot: 

I. Ha az ügyfél a közigazgatási eljárásban jogi képviseletet vesz igénybe, a jogi képviselő 
részére történő kézbesítés minősül joghatályos közlésnek. Joghatályos közlés hiányában a 
jogorvoslati határidők nem kezdődnek meg. 

II. Amennyiben az ügyfél tudomást szerez a határozat tartalmáról és a keresetlevelét 
előterjeszti, a bíróság vizsgálhatja, hogy a joghatályos közlés elmaradása milyen módon 
érintette az ügyfél jogorvoslathoz és tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a jogbiztonság 
követelményét. 

III. A jogegységi tanács az EBH.2009. 2109. számon közzétett határozat elvi bírósági 
határozatként való fenntartását megszünteti. 

Indokolás 

I. 

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának tanácsa a bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján – mivel jogkérdésben el kívánt térni a Kúria másik ítélkező tanácsának korábban 
elvi határozatként közzétett határozatától – jogegységi eljárás lefolytatását kezdeményezte a 
jogi képviselővel eljáró ügyfél részére történő kézbesítés joghatályosságának értelmezéséről. 

Az indítványozó álláspontja szerint jogbizonytalanság tapasztalható annak a kérdésnek a 
megítélésében, hogy a jogi képviselőnek történő kézbesítés hiánya miként értékelhető, 
amennyiben a döntésről az ügyfél igazoltan értesül és a jogorvoslati határidő betartásával 
terjeszt elő jogorvoslat kérelmet. 

A bíróságok egy része úgy értékeli, hogy ilyen esetben a jogi képviselő részére történő 
kézbesítés hiánya nem tekinthető az ügy érdemére kiható súlyos eljárási jogszabálysértésnek, 
amely a határozat hatályon kívül helyezését megalapozná. 

Ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság EBH.2009. 2109. számú elvi döntésében foglalt jogi 
álláspontja szerint, amennyiben az ügyfél a közigazgatási eljárás során jogi képviselővel jár el, 
úgy az eljárásba a jogi képviselő bevonása kötelező. Ebből következően a jogi képviselőnek 
történő kézbesítés elmaradása esetén a határozat csak akkor joghatályos, ha annak 
kézbesítése/közlése a jogi képviselő részére történik meg. Az elmaradt szabályszerű kézbesítés 
folytán nem jogerős határozat ellen nem lehet pert indítani, a keresetlevelet idézés kibocsátása 
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nélkül el kell utasítani (a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
szóhasználatában vissza kell utasítani), megindult per esetén, pedig a pert meg kell szüntetni. 

Az indítványozó azzal érvelt, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) vonatkozó rendelkezéseinek 
[40. § (1) és (7) bekezdés] nyelvtani, rendszertani és logikai értelmezéséből nem következik, 
hogy a jogi képviselővel eljáró ügyfelek részére történő kézbesítés csak akkor joghatályos, ha 
az a jogi képviselő részére történik. Megítélése szerint ilyen generális elvi tétel a háttér anyagi 
jogviszony vizsgálata nélkül nem mondható ki, nem vonható le minden esetben az a 
következtetés, hogy az ügyfél eljárási jogosultságai csorbát szenvednek, erre csakis akkor 
kerülhet sor, ha a konkrét ügyben ez egyértelműen megtörténik. Ennek okán – figyelemmel az 
elvi döntés meghozatala óta eltelt hosszabb időre és hivatkozott eljárási rendelkezések eltérő 
hatósági és bírósági értelmezésére – szükségesnek tartotta az indítványozó az EBH-ban foglalt 
jogi álláspont „finomítását”.Az indítványozó végül utalt arra, hogy az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) a jogi képviselő részére történő 
közlésre vonatkozó szabályozást egyáltalán nem tartalmaz, így a hasonló tárgyú ügyben indult 
közigazgatási per során kizárólag az ügyfél részére történő közlés szabályszerűsége, időpontja 
vizsgálandó. 

Az indítványban megfogalmazott jogkérdések a következők: 

-    a jogi képviselővel rendelkező ügyfél részére történő határozatközlés joghatályosnak 
tekinthető-e, annak megtörténtekor törvényesen megnyílnak-e a jogorvoslati határidők,  
-    az ezen határidőn belül benyújtott jogorvoslati kérelem (kereset, felülvizsgálati kérelem) 
elbírálása során a jogi képviselő részére történő közlés hiánya miként értékelhető. 

II. 

A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra tett nyilatkozatában a Ket. 78. § (1) bekezdésére, 
valamint a Ket. 40. § (1) és (7) bekezdésére hivatkozva kifejtette, hogy a határozat akkor 
kézbesíthető csak az ügyfél képviselője helyett, közvetlenül magának az ügyfélnek, ha az ügyfél 
azt kifejezetten kéri. A határozat közléséhez az ügyféli jogok és kötelezettségek vonatkozásban 
számos jogkövetkezmény fűződik, így például a közlés nélkülözhetetlen előfeltétele a határozat 
jogerőre emelkedésének, végrehajthatóvá válásának és a jogorvoslati határidők megnyílásának. 
Ebből következően a kézbesítésre irányadó előírások megsértése az ügy érdemére kiható súlyos 
eljárási szabályszegésnek minősül. 

A legfőbb ügyész nyilatkozatában hivatkozott az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében 
rögzített jogállamiságra, a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslati jogra és a 25. 
cikk (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a közigazgatási bíróságok döntenek a 
közigazgatási jogvitákban. Álláspontja szerint a kézbesítési szabályok megszegése 
alaptörvény-ellenességet is eredményez, „kiüresíti az ügyfél jogorvoslati jogát”, ugyanis 
szabályszerű kézbesítés hiányában nincs olyan hatósági döntés, amelyhez jogkövetkezmények 
fűződhetnének, a határozat nem emelkedhet jogerőre, ennek hiányában pedig a Ket. 109. §-a 
alapján kizárt a perindítás. A bíróságok ilyen esetben nem tudják elvégezni a közigazgatási 
döntés törvényességének érdemi kontrollját, holott a hivatkozott alaptörvényi előírások 
együttes értelmezéséből ez az alkotmányos követelmény fakad. 

A legfőbb ügyész nyilatkozatában megjegyezte, hogy az Ákr. 13. § (6) bekezdése – mely 
kimondja, hogy ha az ügyfélnek képviselője van, és az ügyfél eltérően nem rendelkezik, az 
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iratokat a hatóság, a személyes megjelenésre szóló idézés kivételével, a képviselő számára küldi 
meg – tartalmilag megegyezik a Ket. 40. § (7) bekezdésében foglaltakkal, tehát az Ákr. alapján 
lefolytatott hasonló tárgyú ügyekben, a jogi képviselőnek történő kézbesítés elmaradásával 
összefüggésben ugyanazok a jogértelmezési kérdéseket vetődnek fel, mint a Ket. felhívott 
rendelkezései kapcsán. 

A legfőbb ügyész álláspontja szerint, ha a jogi képviselővel eljáró ügyfél esetében a határozat 
jogi képviselőnek történő kézbesítése elmarad, akkor ez minden további vizsgálat nélkül az ügy 
érdemére kiható súlyos eljárási szabálysértést jelent, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten kérte, 
hogy a határozatot ne a jogi képviselő, hanem az ő részére kézbesítsék. A hatóságnak a 
kézbesítési szabályok előzőek szerinti megszegéséből eredő alaptörvény-ellenességet is 
eredményező jogellenes eljárása nem orvosolható a kézbesítés joghatályosnak elismerésével 
arra tekintettel, hogy az ügyfél vagy képviselője a hatósági döntés ellen jogorvoslattal élt és az 
ügyfél jogai nem csorbultak. Ez már meghaladná a jogértelmezés kereteit. 

III. 

A jogegységi tanács az indítványozó által feltett kérdésben az alábbiak szerint foglalt állást. 

A Ket. 40. § (1) bekezdésének értelmében, ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, 
helyette törvényes képviselője, vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy jár el, 
továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem 
láthatja el ugyanaz a személy. 

A képviselő jogosult az ügyfél nevében eljárni és a meghatalmazás keretei között az őt 
megillető jogait gyakorolni, jogosult és köteles a kötelezettségeit helyette, az ő nevében 
teljesíteni. Kiemelendő, hogy a képviseleti megbízás révén a hatóság és az ügyfél közti 
eljárásjogi jogviszony mellé létrejön egyrészt egy belső (polgári jogi megbízási) jogviszony a 
képviselő és a képviselt személy között, másrészt a meghatalmazás folytán egy külső 
(közigazgatási eljárásjogi) jogviszony a hatóság és a képviselő között. Ennek a külső 
jogviszonynak az egyes aspektusait rendezi a Ket. 40. §-a. 

A Ket. 40. § (7) bekezdése kimondja, hogy ha az ügyfélnek képviselője van, az iratokat a 
hatóság a képviselő részére küldi meg; a személyes megjelenésre szóló idézés kézbesítése 
azonban a megidézett részére történik képviselőjének egyidejű értesítésével. Az eljárási 
képességgel rendelkező ügyfél kérheti, hogy a hatóság akkor is a számára kézbesítse az iratokat, 
ha az ügyben képviselője van. 

Az indítványban hivatkozott EBH.2009. 2109. számú elvi döntés értelmében, amennyiben az 
ügyfél jogi képviselővel jár el, és nem kéri az iratok saját részére történő kézbesítését, a 
határozat csakis akkor joghatályos, ha azt a jogi képviselővel közölték. Az EBH a közlési 
szabályok megszegését úgy minősítette, hogy a közigazgatási határozatnak csakis az ügyféllel 
történő nem joghatályos közlésével a jogorvoslati határidők nem nyílnak meg. Az EBH szerint 
ugyanis szabályszerű kézbesítés hiányában a határozathoz fűződő jogkövetkezmények nem 
állnak be, így nincs olyan közigazgatási határozat, amelynek bírósági felülvizsgálatára 
lehetőség lenne. Az EBH értelmében az I. fokú bíróságnak a pergátló akadály következtében a 
keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül kellett volna elutasítani, illetve a pert megszüntetni a 
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 130. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a 157. 
§ a) pontja alapján. 
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A jogegységi tanács által vizsgálandó első kérdés tehát, hogy a képviselő útján eljáró ügyfél 
esetén joghatályos-e a kézbesítés akkor, ha a határozat kézbesítése nem a képviselő, hanem 
közvetlenül az ügyfél számára történik. 

A Ket 1. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és 
másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. A Ket. 40. § (7) bekezdése 
egyértelműen rögzíti, hogy amennyiben az ügyfélnek van képviselője, akkor neki kell 
kézbesíteni az iratokat, csak az ügyfél kérésére lehet eltérni ettől a szabálytól: a határozat akkor 
kézbesíthető az ügyfél képviselője helyett az ügyfél számára, ha azt az ügyfél kifejezetten kéri. 
A képviselet jogintézményének lényege, hogy a képviselő az ügyfél helyett és annak nevében 
való eljárásra kapott felhatalmazást. Ezt a felhatalmazást – éppen az ügyfél érdekében – csak 
maga az ügyfél „korlátozhatja”, azzal, hogy a fentiek szerint kéri a határozat saját részére 
történő kézbesítését. 

A határozat közléséhez mind az eljárás menete, mind az ügyféli jogok és kötelezettségek 
szempontjából lényeges jogkövetkezmények fűződnek. A hatóság számos esetben tévesen az 
ügyfél számára kézbesíti a határozatát a meghatalmazott képviselő helyett, ami pedig a közlés 
hiányát eredményezi és így azt, hogy a határozat nem képes joghatást kiváltani. A jogszerű 
közlés előtt a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő sem kezdődhet el. A 
Legfelsőbb Bíróság számos esetben kimondta, hogy nem jogerős az a határozat, amely 
szabályszerűen nem lett minden ügyfél számára kézbesítve [Legf. Bír. Kfv.II.27.658/1997/4.; 
Kf.III.28.998/1999/9.; Kfv.III.38.087/2000/7.]. A keresetindítási és a fellebbezési határidő 
szempontjából is fontos tehát a kézbesítés, hiszen a szabályszerű kézbesítés időpontjától kell 
számítani a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidőt. Amennyiben a félnek 
meghatalmazott jogi képviselője van, a jogorvoslatra nyitva álló határidőt a jogi képviselővel 
való szabályos határozati közlés időpontjától kell számítani [Legf. Bír. Kpkf.II.27.813/1999.; 
Főv. Ít. 2.Kf.27.326/2011/2.]. 

A hivatkozott rendelkezésekhez kapcsolódó bírói gyakorlatot áttekintve az állapítható meg, 
hogy a szabálytalan kézbesítés jogkövetkezményének megítélése egységesnek mondható a 
jogorvoslati határidő megtartottsága kérdésének vizsgálata során. Nem csak az indítványban 
hivatkozott EBH, hanem más kúriai döntések [Kfv.III.37.318/2016/6, Kfv.35.731/2015/7. 
KGD2016. 22.] is azt a töretlen gyakorlatot követik, hogy a határozat szabálytalan kézbesítése 
miatt az ügyfél jogorvoslati jogától nem fosztható meg, amennyiben azzal határidőben nem tud 
élni. Az elkésettség jogkövetkezményeit nem lehet a félre hátrányosan alkalmazni, mivel 
szabályszerű kézbesítés hiányában nem nyílt meg a keresetindítási határidő, így a felperes a 
keresetlevél benyújtásával nem eshetett késedelembe. Amennyiben szabályszerű kézbesítés 
hiányában a keresetlevél benyújtása mégis megtörtént, az eljáró bíróságnak meg kell 
nyilatkoztatnia a felperes jogi képviselőjét arról, hogy mikor értesült az alperes határozatának 
kézbesítéséről, azt részére mikor adta át ügyfele. E nyilatkozat tartalmához képest tud állást 
foglalni a bíróság a keresetindítási határidő megtartottságáról. [Főv.Ít. 3.Kf.27.330/2007/2.] 
Mindez azt jelenti, hogy a határozatról való tudomásszerzéstől ilyen esetekben már nem lehet 
eltekinteni, még akkor sem, ha a közlés nem volt szabályszerű, azzal ugyanis elkezdődik a 
jogorvoslati határidő. Szükséges ugyanakkor rögzíteni, hogy a hatóság mulasztásának, a nem 
jogi képviselőnek történő kézbesítésnek automatikusan van egy a hatóságra nézve hátrányos 
következménye: az ügyfél jogi képviselője maga tehet nyilatkozatot a határozat részére történő 
átadásáról, mely hivatkozást az ellenkező bizonyításáig el kell fogadni, és amely hivatkozás a 
keresetlevél benyújtási határideje esetleges elmulasztására vonatkozó igazolási kérelem 
alapjául szolgálhat. A fél a nem joghatályos közlés hátrányos jogkövetkezményei, – mint 
amilyen az elkésettség – alól az igazolási kérelem benyújtásával mentesülhet. 
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A bírói gyakorlatban már megjelenő érvelés szerint a jogerős határozatok 
megváltoztathatatlanságához fűződő alkotmányos érdek és a jogorvoslathoz való jog 
gyakorolhatósága olyan módon egyeztethető össze, hogy vizsgálni kell az ügyfél 
tudomásszerzésének időpontját, amennyiben az ügyfél számára az elsőfokú határozatot nem 
szabályszerűen kézbesítették, de jelentős idő elteltével azt fellebbezéssel támadja meg. A Ket. 
6. § (1) bekezdéséből fakadó jóhiszemű eljárási kötelezettség miatt a nem értesített ügyfeleket, 
amennyiben az értesítés elmaradása ellenére tudomást szereznek a határozatról, kötelesek a 
törvényben meghatározott határidőn belül igazolási kérelemmel élni, a határozat ellen 
fellebbezést előterjeszteni, vagy kérni a határozat kézbesítését, és azt követően élni a 
fellebbezési jogával. Ez az eljárás a bírósági jogorvoslati eljárásban is követendő kell, hogy 
legyen, ellenben előállhatna az a nem kívánatos, a Kp. hatályba lépése óta az eljárás objektív 
jogvédelmi funkciójával össze nem egyeztethető helyzet, hogy a határozatot az arról tudomást 
szerzett ügyfél korlátlan idő elteltével is megtámadhatná a nem joghatályos közlésre 
hivatkozással. Ez egy több ügyfeles eljárásban különös jogsérelemmel járna azon ügyfelekre 
nézve, akik a jogerős (Ákr. szóhasználatában végleges) határozatban bízva szereztek 
jogosultságokat [például építési ügyben az évekig jogerősnek (véglegesnek) hitt építési 
engedély másodfokú vagy bírósági megsemmisítése esetén az építkező bontásra vagy 
fennmaradási engedély kérelmezésre lenne kötelezhető)]. 

A jogegységi tanács által vizsgálandó második kérdés, hogy a nem szabályszerű kézbesítés 
miatt a közlés hiánya miként értékelhető, ha a határozatot nem a képviselő, hanem az ügyfél 
részére kézbesítették, és az ügyfél törvényes határidőn belül jogorvoslattal él a határozat ellen. 

A Kúria jogegységi tanácsa úgy ítélte meg, hogy a joghatályos közlés hiánya miatt önmagában 
a határidőben benyújtott jogorvoslati kérelem érdemi elbírálása – egyéb ügyféli jogsérelem 
vizsgálata mellett – nem tagadható meg. 

Alapvetés, hogy a közigazgatási eljárás célja a megalapozott döntés meghozatala, melynek 
során az ügyfél jogai teljes körűen érvényesülnek. Az Alaptörvényben és nemzetközi 
dokumentumokban nevesített eljárási alapelvek mind a bírósági, mind a közigazgatási 
(hatósági) eljárásban irányadók. A tisztességes eljárás követelménye az Alkotmánybíróság 
álláspontja szerint olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és körülményeinek 
figyelembevételével lehet csupán megítélni. Ezért egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint 
az összes részletszabály betartása dacára lehet az eljárás méltánytalan vagy igazságtalan, avagy 
nem tisztességes. [6/1998. (III. 11.) AB határozat] 

A tisztességes eljáráshoz való jog magába foglalja a bírósághoz fordulás jogát is, amelynek 
szervezeti oldala – a szintén az Alaptörvény által deklarált – az igazságszolgáltatás bírói 
monopóliumának elve. E két elv összefüggéseit, mint a jogosultság alanyi és szervezeti oldalát 
az Alkotmánybíróság is vizsgálta. A szervezeti oldal az egyén oldaláról jelentkezik, amely 
azonban az Alaptörvény alapján korlátozható az eljárási törvények által a szükségességi-
arányossági teszt alapján. Ilyen korlátozást jelentenek az eljárási jogszabályokban található 
perakadályok vagy bírósági felülvizsgálat kizárása. [71/2002. (XII. 17.) AB határozat] 

Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jog az 
Alkotmánybíróság értelmezésében az érdemi határozatok tekintetében a más szervhez vagy, 
ugyanazon szervezeten belüli magasabb fórumhoz fordulás lehetősége. [5/1992.(I. 23.) AB 
határozat] „Az Alaptörvény megköveteli, hogy a jogorvoslati jog nyújtotta jogvédelem 
hatékony legyen, vagyis ténylegesen érvényesüljön és képes legyen a döntés által okozott 
sérelem orvoslására. A jogorvoslat jogának hatékony érvényesülését számos tényező 
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befolyásolhatja, így többek között a felülbírálati lehetőség terjedelme, a jogorvoslat elintézésére 
meghatározott határidő, vagy a sérelmezett határozat kézbesítésének szabályai és 
megismerhetőségének tényleges lehetősége” [22/2013. (VII. 19.) AB határozat]. Minden 
jogorvoslat lényegi, immanens eleme továbbá a jogorvoslás lehetősége, vagyis a jogorvoslat 
fogalmilag és szubsztanciálisan tartalmazza a jogsérelem orvosolhatóságát. Nem következik 
mindebből, hogy a jogorvoslatot elbíráló szervnek a kérelemnek minden körülmények között 
helyt kell adnia, az azonban feltétlenül, hogy az eljárási szabályok által meghatározott keretek 
között a jogorvoslati eljárást lefolytassák és a jogorvoslati kérelemben írtakat a jogszabályban 
foglaltak szerint érdemben megvizsgálják. [9/2017. (IV. 18.) AB határozat] 

Az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvény releváns rendelkezéseit értelmező fent hivatkozott 
határozataiból, – a jogegységi tanács által vizsgált jogkérdésre vonatkozóan – az alábbi 
következtetések vonhatók le. 

Az indítványozó által felhozott konkrét esetben az ügyfél jogorvoslati lehetősége nyitva állt, a 
hatóság határozatával szemben fellebbezett, a másodfokú jogerős határozatot pedig a 
bíróság  közigazgatási perben felülvizsgálta. Ezzel az Alaptörvényben foglalt jogorvoslathoz 
való alapjog alkotmányosan védett tartalma teljesült. (Emellett a felülvizsgálati kérelem is 
biztosítva volt a számára.) Ebből következően nem sérült az ügyfél jogorvoslathoz való joga. 

Ugyanígy nem sérült a tisztességes eljárás követelménye sem, sőt az e követelményt magába 
foglaló bírósághoz fordulás joga, és ennek szervezeti oldalát jelentő, az igazságszolgáltatás 
bírói monopóliumának elve sem, hiszen az ügyfél az érdemi döntésről értesült, ez ellen 
bírósághoz fordulhatott, amely érdemben elbírálta keresetét. A konkrét esetben éppen akkor 
sérült volna ez utóbbi két elv, és így a tisztességes eljáráshoz való jog, ha a bíróság az ügyfél 
keresetét – a kézbesítés joghatályosságának hiányára tekintettel – érdemben nem vizsgálta 
volna. E körben különösen figyelemmel kell lenni arra a jogbiztonságból eredő követelményre, 
hogy a határozat szabályszerű kézbesítésének kikényszerítésére, illetve a megtámadni kívánt, 
de szabályszerűen nem közölt, míg más ügyfelek vonatkozásában szabályosan közölt jogerős 
(végleges), így akár joghatást is kiváltó határozatra felvezetett jogerősítő záradék törlésére 
nézve nincsenek hatékony jogorvoslati eljárási eszközök az alaphatározattal szembeni – 
törvény által megengedett fellebbezés –, illetve az alaphatározattal szembeni közigazgatási 
peren kívül. Ezért a nem szabályszerű kézbesítésnek nem lehet az a jogkövetkezménye, hogy 
az ügyfél jogorvoslati joga sérüljön. 

Az AB határozatokból az is kitűnik, hogy a tisztességes eljárás követelményének 
érvényesülését az eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet csupán 
megítélni. Az ügyféli jogok érvényesülése olyan, a Ket. alapelveinek körében (1. § (2)-(3) 
bekezdés) rögzített fontos kérdés, melyek csorbulása az eljárás érdemére kiható, lényeges 
szabályszegést jelent. Az a tény, hogy az ügyfél olyan helyzetben van, hogy jogorvoslati jogát 
gyakorolni tudja, még nem jelenti azt, hogy ügyféli jogai maradéktalanul érvényesülnek, sem 
azt, hogy a hatóság a Ket. 40. § (7) bekezdését figyelem kívül hagyhatja és a külső 
jogviszonyban jogkövetkezmény nélkül mellőzheti a képviselő bevonását az eljárásba. Éppen 
ezért gondos mérlegelést igényel a bíróság részéről, hogy a joghatályos közlés elmaradása 
milyen módon érintette az ügyfél jogorvoslathoz való jogát, a jogi képviselet figyelmen kívül 
hagyásával végzett egyes eljárási cselekmények miként hatottak ki az ügy érdemére. Az ügyfél 
tisztességes eljáráshoz való joga, valamint a hatékony jogvédelmét elősegíteni hivatott, Ket. 
szerinti ügyféli jogosultságok és a jogbiztonság követelménye sérültek-e oly mértékben, hogy 
az csak a közigazgatási eljárás megismétlésével orvosolható. A hatóság által elkövetett eljárási 
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szabálysértések jogkövetkezményeinek levonása a jogorvoslati eljárásokban tehát minden 
esetben a jogalkalmazókra háruló jogértelmezési kérdés. 

Az Ákr. 13. § (6) bekezdése szerint, ha az ügyfélnek képviselője van és az ügyfél eltérően nem 
rendelkezik, az iratokat a hatóság – a személyes megjelenésre szóló idézés kivételével – a 
képviselő részére küldi meg. Ez a szabály tartalmilag megegyezik a Ket. 40. §. (7) bekezdése 
rendelkezésével. Ebből következően az Ákr. alapján lefolytatott eljárásokban, a jogi 
képviselőnek történő kézbesítés elmaradása esetére – a kézbesítési szabályok változásának 
függvényében – a jogegységi tanács jelen határozatában foglaltak irányadóak. 

IV. 

A jogegységi tanács álláspontja az, hogy a jogi képviselővel való eljárásban az ügyfél részére 
történő kézbesítéshez fő szabály szerint joghatály nem fűződik, a jogorvoslati határidő nem 
nyílik meg, csak akkor, ha az ügyfél a határozat tartalmáról a nem szabályos kézbesítés révén 
vagy egyéb módon tudomást szerez. Ilyen esetben is biztosítani kell a jogorvoslati jogával élő 
ügyfél garanciális jogainak védelmét, ezért a bíróság mindig a konkrét tényállás függvényében 
vizsgálhatja, hogy a joghatályos közlés elmaradása és a jogi képviselő mellőzése a 
közigazgatási eljárásban, mint megvalósult eljárási jogsértés milyen módon hatott ki az ügy 
érdemére, érintette-e az ügyfél jogorvoslathoz és tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a 
jogbiztonság követelményét. 

A jogegységi tanács a fentiekben kialakított álláspontja következtében az EBH2009. 2109. 
számon közzétett határozatot elvi bírósági határozatként nem tartja fenn. 

A kifejtett indokok alapján a jogegységi tanács a bírósági jogalkalmazás egységének és 
továbbfejlesztése biztosítása érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott [Bszi. 
40. § (2) bekezdése]. 
Határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdésének megfelelően a Magyar Közlönyben, a központi 
honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi. 

Budapest, 2019. január 14. 

Dr. Kalas Tibor s.k. 
a jogegységi tanács elnöke 

Dr. Dobó Viola s.k. 
előadó bíró 

Dr. Sperka Kálmán s.k. 
bíró 

Dr. Kurucz Krisztina s.k. 
bíró 

Dr. Mudráné Dr. Láng Erzsébet s.k. 
bíró 
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2/2019. számú KMJE határozat 
2/2019. KMJE jogegységi határozat 

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa a Kúria Kfv.I. számú tanácsa által 
indítványozott jogegységi eljárásban, az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi 
XCIV. törvény (Áktv.) adóalanyiságra vonatkozó rendelkezéseinek értelmezéséről meghozta 
az alábbi 

jogegységi határozatot: 

I. Az Áktv. 1. § 4. pontja szerinti energiaellátó fogalom alapján az Áktv. energiaellátó 
vállalkozási tevékenységre vonatkozó rendelkezés a Magyarországon kívül végzett 
tevékenységre nem terjed ki. Nem állapítható meg magyar joghatóság a külföldön végzett 
tevékenység Áktv. különadóval történő adóztatására. 

II. A különadó alanya csak Magyarország területére kiterjedő engedéllyel rendelkező lehet. 
Különadó alá kizárólag az a bevétel tartozik, amely a Magyarország területére kiterjedő 
engedély alapján végzett tevékenységből származik. 

III. A külföldön végzett tevékenység adóztatásának vizsgálatakor figyelemmel kell lenni a 
kettős adóztatással kapcsolatos nemzetközi megállapodásokra. 

Indokolás 

I. 

A Kúria Kfv.I. tanácsa (a továbbiakban: indítványozó) a bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján – miután jogkérdésben el kívánt térni a Kúria másik ítélkező tanácsának 
korábban elvi bírósági határozatként közzétett határozatától – jogegységi eljárás lefolytatását 
indítványozta a különadóval kapcsolatos joghatóságra vonatkozó egyes kérdések tárgyában. 

Az indítványozó el kíván térni a Kúria Kfv.V.35.546/2014/14. számú, EBH 2016.K.19. elvi 
bírósági határozatként közzétett ítéletében foglaltaktól. E határozat szerint az Áktv. 1. § 3. és 4. 
pontjai, a 3. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése értelmében különadó alanya a 2. § szerinti 
adóköteles tevékenységet folytató személy. Az Áktv. kizárólag a külföldi illetőségű adóalany 
adókötelezettségét korlátozza a belföldön végzett energiaellátó vállalkozási tevékenységéből 
szerzett, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számtv.) szerinti nettó 
árbevételre, a belföldi illetőségű adóalanyokra vonatkozóan azonban ilyen szabályt nem 
tartalmaz. A belföldi illetőségű társaság különadó fizetési kötelezettségét nem kizárólag a 
Magyarország területén belül végzett tevékenysége alapozza meg. 

Az indítványozó véleménye ezzel ellentétben az, hogy az energiaellátói minőségben végzett 
tevékenység területi hatálya kizárólag Magyarország lehet, az nem terjed ki Magyarországtól 
eltérő földrajzi területre. 

Az indítványozó szerint az alábbi kérdésekre kell választ adnia a Jogegységi Tanácsnak: 

1. A Kúria elvi bírósági határozatként közzétett korábbi döntésében rögzített tényállás 
különbözik az indítványozó által vizsgált ügytől annyiban, hogy a gáz átvétele és eladása az 
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utóbbi esetben nem a határon, hanem külföldön történt. Ennek alapján van-e Magyarországnak 
joghatósága egy külföldön végzett tevékenység különadóval történő adóztatására? 
2. Helytálló-e az az értelmezés, hogy a különadó alanyának meghatározásakor csupán arra kell 
figyelemmel lenni, hogy a felperes Magyarország földrajzi területére vonatkozó földgáz-
kereskedelmi tevékenység végzésre engedéllyel rendelkezett és adóügyi illetősége miatt 
minden bevétele a Számtv. szerinti nettó árbevételnek minősül? 
3. Az Áktv. szempontjából jelentősége van-e annak, hogy a felperes energia ellátói 
minőségében szerzett-e bevételt, vagyis milyen feltételek fennállása esetén minősül az 
energiaellátó vállalkozói tevékenység alanyának? 
4. Értelmezhető-e úgy az Áktv. energiaellátó vállalkozási tevékenységre vonatkozó 
rendelkezése, hogy az kiterjed egy Magyarországtól eltérő államban végzett tevékenységre? Az 
indítványozó álláspontja szerint a Kúria másik tanácsa az adókötelezettség meghatározásakor 
nem vonta mérlegelési körébe az Áktv. 1. § 4. pont szerinti fogalom meghatározást. Márpedig 
ez határolja le egyértelműen, hogy milyen tevékenység adóztatható a különadó szempontjából. 
A törvény szövege visszautal a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi 
LXVII. törvény (a továbbiakban: Távhő tv.) 10. § 1. pontjára – ezen belül is a 10. § 1.3 pontjára 
–, amely maga is egy visszautalást tartalmaz a földgázellátásról szóló 2008. évi VL. törvényre 
(a továbbiakban: Get.). A Get. 3. § 15. pontja értelmében engedélyes: aki e törvény szerint 
engedélyköteles tevékenység végzésére a Magyar Energia Hivatal által kiadott érvényes 
engedéllyel rendelkezik. Tehát az egyértelmű, hogy az tartozik az Áktv. hatálya alá, amely 
társaság a Magyar Energia Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik a földgáz-
kereskedelemre. Első olvasatra úgy tűnik, hogy az engedélyesi minőség elegendő az adóalanyi 
minőség megállapításához, azonban az Áktv. 1. § 4. pontja 2. tagmondata további feltételt állít, 
mikor kimondja, akkor minősül energiaellátónak egy gazdasági társaság „ha a Távhő tv. szerinti 
energiaellátói minőségében végzett tevékenységéből származó...” árbevétele áll fenn. Vagyis 
nem elegendő az engedély megléte, annak a feltételnek is teljesülnie kell, hogy energiaellátói 
minőségben végezze e tevékenységet. Azt a kérdést kell tehát megválaszolni, hogy a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 6. § (1) bekezdésére is 
figyelemmel a Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély kiterjed e Magyarország területén 
túlra vagy sem. 

Az indítványozó megállapította, hogy a korábbi kúriai döntés nem részletezi azt a fontos 
szempontot, hogy az adózónak a Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély szerinti 
kereskedelmi tevékenységéből származó árbevétel küszöböt kell átlépnie, ami nem valósulhat 
meg a külföldön végzett tevékenység alapján, kizárólag Magyarország területén. 

Mindezek alapján az indítványozó javaslata az, hogy a Jogegységi Tanács egyértelműen 
mondja ki, hogy az „energiaellátói minőségben végzett tevékenység” területi hatálya csak és 
kizárólag Magyarország lehet, az nem terjed ki Magyarországtól eltérő földrajzi területre. 

II. 

A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra tett nyilatkozatában az indítványozó által feltett 
kérdésekre az alábbi válaszokat adta. 

Van-e Magyarországnak joghatósága egy külföldön végzett tevékenység külön adóval történő 
adóztatására? 

Az Alaptörvény közteherviselésre vonatkozó XXX. cikk (1) bekezdése alapján – figyelemmel 
az I. cikk (3) bekezdésére – az Országgyűlés törvényalkotási jogkörében adókötelezettséget 
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állapíthat meg. Az adókötelezettség megállapítása során a jogalkotó nem a tevékenységet 
magát, hanem a tevékenységből származó bevételt, jövedelmet adóztatja meg, ennek keretében 
a törvényben meghatározott adóalanyok külföldön végzett tevékenységéből származó bevétele, 
jövedelme tekintetében is megállapítható adófizetési kötelezettség. 

Megjegyzi, hogy a különadót megállapító Áktv. 2. § c) pontja a külföldről származó jövedelem 
adókötelezettségéről külön ugyan nem rendelkezik, ugyanakkor nem is szűkíti le az 
adókötelezettséget az energiaellátó vállalkozás belföldön végzett tevékenységére, hanem az 
energiaellátói minőségben végzett vállalkozói tevékenységből származó, a Számtv. szerinti 
nettó árbevétel 5%-ának eléréséhez köti az adófizetési kötelezettséget. 

Az Áktv.-ben az adófizetésre kötelezettek körének meghatározása eltér a többi adónem 
meghatározásánál szokásos jogalkotói módszertől, mivel a jogalkotói szándék a teherviselő 
képesség figyelembevételére irányult. Az Áktv. 4. §-ához fűzött indokolás szerint e 
szabályozási módszer indoka az, hogy a nettó árbevétel fejezi ki leginkább a vállalkozás 
terjedelmét. 

Helytálló-e az az értelmezés, hogy a különadó alanyának meghatározásakor csupán arra kell 
figyelemmel lenni, hogy a felperes Magyarország földrajzi területére vonatkozó földgáz-
kereskedelmi tevékenység végzésre engedéllyel rendelkezett és adóügyi illetősége miatt 
minden bevétele a Számtv. szerinti nettó árbevételnek minősül? 

A legfőbb ügyész megítélése szerint az értelmezés helytálló. Az Áktv. 1. §-ának 4. pontja az 
„energiaellátó” mint adókötelezett adóalanyi körének meghatározásánál utaló szabályként jelöli 
meg a Távhő tv. 10. § 1. pontja szerinti fogalom meghatározást, amelynek 1.3. pontja további 
hivatkozást tartalmaz a Get.-ben meghatározott földgáz-kereskedelmi engedélyesre. 

Az Áktv. szempontjából jelentősége van-e annak, hogy a felperes energia ellátói minőségében 
szerzett-e bevételt, vagyis milyen feltételek fennállása esetén minősül az energiaellátó 
vállalkozói tevékenység alanyának? 

Az Áktv. által meghatározott különadó alanya a Távhő tv. és a Get. rendelkezései szerinti 
energiaellátó abban az esetben, ha e minőségében végzett tevékenységéből származó nettó 
árbevétele eléri az összes, Számtv. szerinti nettó árbevétel legalább 5%-át. Ha ezt nem éri el, az 
Áktv. szerinti különadónak nem alanya. 

Amennyiben egy vállalkozásnak az energiaellátó tevékenysége mellett más tevékenységből is 
bevétele keletkezik, a vállalkozás nettó árbevételéből kizárólag az energiaellátói minőségében 
szerzett bevételt kell a különadó-alanyiság megállapításánál figyelembe venni. 

Értelmezhető-e úgy az Áktv. energiaellátó vállalkozási tevékenységre vonatkozó rendelkezése, 
hogy az kiterjed egy Magyarországtól eltérő államban végzett tevékenységre? 

A Távhő tv. 10. § 1.3. pontja alapján energiaellátó a Get. szerinti földgáz-kereskedelmi 
engedélyes. 

A Get. 3. § 15. pontjának értelmező rendelkezése szerint engedélyes az, aki e törvény szerint 
engedélyköteles tevékenység végzésére a Magyar Energia Hivatal által kiadott érvényes 
engedéllyel rendelkezik. A Jat. 6. § (1) bekezdésére hivatkozva az engedély területi hatálya 
Magyarország területére terjed ki. 
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A legfőbb ügyész kifejtette, hogy a működési engedély területi hatálya valóban Magyarország 
területére érvényes, azonban sem a Get., sem a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet nem tartalmaz 
korlátozást vagy tiltást arra vonatkozóan, hogy a Magyarországon földgáz-kereskedelmi 
engedéllyel rendelkező kereskedő Magyarország területén kívül teljesedésbe menő jogügyletek 
alanya legyen. Az Áktv. a Magyarországon működő belföldi illetőségű adóalanyok közül a 
magyar hatósági engedélyes energiaellátókra szűkítette le a különadó fizetési kötelezettséget. 
A magyar hatósági engedély és az abban foglalt tevékenység kifejtése során kötött – belföldi 
vagy külföldi – bevételt eredményező jogügylet azonban egymástól eltérő jogviszonyt testesít 
meg. A törvény szerint a tevékenység engedélyezéséről szóló határozat megléte a feltétele az 
adóalanyiságnak, de nem az engedélyező határozat keletkezteti a különadó fizetési 
kötelezettséget, hanem a Számtv. szerint belföldön árbevételt eredményező energiaellátó 
vállalkozási tevékenység. Ezért a tevékenységre vonatkozó különadó fizetési kötelezettség 
független a tevékenység folytatására vonatkozó hatósági határozat területi hatályától. 

A legfőbb ügyész véleménye szerint magyarországi illetőségű engedélyes energiaellátó jogi 
személyként különadó fizetésére kötelezett jogalany, függetlenül attól, hogy a magyar hatósági 
engedélyben foglalt jogosultsága Magyarországtól eltérő államban végzett tevékenységre 
kiterjed-e. A különadó fizetési kötelezettség fennállását nem a tevékenység végzéséről szóló 
engedélyező határozat területi hatálya, hanem a törvény által meghatározott adóalanyok 
adóköteles tevékenységéből származó bevétele alapján kell megállapítani. A fentiek alapján a 
Kúria Kfv.V.35.546/2014/14. számú, EBH.2016.K.19. elvi bírósági határozatként közzétett 
ítéletében foglaltaktól való eltérést nem tartotta indokoltnak. 

III. 

Az Áktv. 2. § c) pontja alapján adóköteles az energiaellátó vállalkozási tevékenysége. Az Áktv. 
3. § (1) bekezdése értelmében az adó alanya többek között a 2. § szerinti adóköteles 
tevékenységet folytató jogi személy. Az Áktv. 1. § 4. pontja értelmében energiaellátó a Távhő 
tv. 10. § 1. pontja szerinti energiaellátó, ha a Távhő tv. szerinti energiaellátói minőségében 
végzett tevékenységéből származó, Számtv. szerinti nettó árbevétele az adóévet megelőző 
évben eléri az összes, Számtv. szerinti nettó árbevétel legalább 5%-át. A Távhő tv. 10. § 1.3. 
pontja értelmében energiaellátó a Get. szerinti földgáz-kereskedelmi engedélyes. A Get. 3. § 
15. pontja alapján engedélyes az, aki a Get. szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a Magyar Energia Hivatal jogutódja, a 
továbbiakban: MEKH) által kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik. A Számtv. 72. § (1) 
bekezdése értelmében az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerződés szerinti 
teljesítés időszakában az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint 
a teljesített szolgáltatások ártámogatással és felárral növelt, engedményekkel csökkentett – 
általános forgalmi adót nem tartalmazó – ellenértékét. 

Az Áktv. 1. § 4. pontja az „energiaellátó” mint adókötelezett adóalanyi körének 
meghatározásánál a Távhő tv. 10. § 1. pontja szerinti fogalom-meghatározásra utal, amelynek 
1.3. pontja további hivatkozást tartalmaz a Get.-ben megállapított földgáz-kereskedelmi 
engedélyesi minőségre. 

A fentiek értelmében a különadó-alanyiságnak kettős feltétele van. Egyrészt a Távhő tv. 10. § 
1.3. pontja szerinti energiaellátó minőség fennállása. Ez az energiaellátó minőség feltételezi, 
hogy a potenciális adóalany rendelkezik a MEKH által kiadott földgáz-kereskedelmi működési 
engedéllyel és erre tekintettel, e minőségében folytatja tevékenységét. Másrészt a különadó-
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alanyiságnak az is feltétele, hogy az energiaellátó minőségben végzett tevékenységből 
származó, Számtv. szerinti árbevételnek el kell érnie az összes árbevétel 5%-át. E konjunktív 
feltételek teljesülése esetén állapítható csak meg az Áktv. 1. § 4. pontja szerinti adóalanyiság. 

A Jat. 11. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya kiterjed az ország területén 
magánszemélyekre és jogi személyekre, valamint a külföldön tartózkodó magyar 
állampolgárokra. A 2011. január 1-jén hatályba lépett 2010. évi CXXX. törvény (új jogalkotási 
törvény) 6. § (1) bekezdése ennél is egyértelműbben fogalmaz, amikor kimondja, hogy a 
jogszabály hatálya Magyarország területére terjed ki. Ebből az következik, hogy a MEKH által 
kiadott földgáz-kereskedelmi működési engedély csak Magyarország területére érvényes. A 
MEKH nem engedélyezhet olyan tevékenységet, amelyet külföldön folytatnak. A fentiekből 
következik, hogy a MEKH által kiadott érvényes engedély önmagában nem keletkeztet 
különadó fizetési kötelezettséget. 

Magyarországnak nincs joghatósága a külföldön végzett földgáz-kereskedelmi tevékenység 
különadóval történő adóztatására. Annak meghatározásánál, hogy ki lehet az Áktv. szerinti 
különadó alanya, tekintettel kell lenni a teljesítés helyére is, vagyis arra, hogy a földgáz-
kereskedelmi tevékenységet Magyarországon vagy külföldön végzi-e a vállalkozás. 

Rögzítendő továbbá, hogy az energiaellátó minőségben végzett tevékenység és a földgáz-
kereskedelmi tevékenység fogalmak nem szinonimák. Pusztán attól, hogy a vállalkozás a 
Számtv. előírásaira figyelemmel belföldi árbevételként tartja nyilván az értékesítés árbevételét, 
még nem minősül az Áktv. 1. § 4. pontja szerinti adóalanynak. 

A külföldön végzett földgáz-kereskedelmi tevékenység nem minősül a Get. szerinti engedély 
alapján végzett tevékenységnek, ezáltal a Get. szerinti földgáz-kereskedelmi engedélyesi 
minőségben végzett tevékenységnek sem, ezért ezen tevékenységből származó árbevétel nem 
számít bele az 5%-os küszöbértékbe. 

Az Áktv. 3. § (1) és (3) bekezdése sem a belföldi, sem a külföldi illetőségű adóalanyok esetében 
nem írja felül az Áktv. 1. § 4. pontjában foglalt adóalanyisági feltételeket; pusztán arról 
rendelkezik, hogy amennyiben valamely vállalkozás az Áktv. 1. § 4. pont alapján adóalanynak 
minősül, akkor belföldi illetőség esetén a teljes vállalkozási tevékenysége, külföldi illetőség 
esetén a belföldi fióktelep teljes vállalkozási tevékenysége adóköteles. Ezen, az adó tárgyára 
vonatkozó szabályt azonban csak akkor kell alkalmazni, ha a belföldi vagy külföldi illetőségű 
vállalkozás az Áktv. 1. § 4. pontja alapján adóalanynak minősül. Az adóalanyiság vizsgálata 
során van jelentősége a tevékenység végzése helyének. 

A magyar jogrend részét képező nemzetközi jogforrásoknak tekinthetőek a nemzetközi jog 
általános szabályai és a kihirdetett nemzetközi szerződések. 

Az Alaptörvény Q) cikkének (3) bekezdése generális transzformáció útján biztosítja a 
nemzetközi jog általánosan elismert szabályainak érvényesülését, azok tehát további 
transzformáció nélkül is a magyar jogrend részét képezik. A pacta sunt servanda elve, miszerint 
a megkötött megállapodásokat meg kell tartani, a nemzetközi jog általánosan elismert szabálya, 
amelynek érvényesülését, és azzal a belső jog összhangját alkotmányi parancs alapján 
biztosítani szükséges. Az általános érvényű jogelvi minőség mellett a szerződések betartásának 
elvét a vonatkozó nemzetközi jogi szabályozásként a nemzetközi szerződések jogáról szóló 
Bécsi Egyezmény 27. cikke, mind a vonatkozó alkotmányos szintű szabályozásként az 
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Alaptörvény Q) Cikk (2) bekezdése is tartalmazza, így az a belső jog integráns részét képezi a 
magyar jogrendben. 

A speciális transzformáció útján implementált, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződések 
előírásainak vizsgálata különös súllyal esik latba az adóalanyiságra vonatkozó rendelkezések 
értelmezésénél, valamint a külföldön végzett tevékenységnél, illetve az abból származó 
jövedelem adóztatása körében. 

A jogegységi indítvánnyal érintett perbeli esethez kapcsolódóan nem mellőzhető annak 
vizsgálata, hogy az 1999. évi XXX. törvénnyel magyar jog részévé tett a Magyar Köztársaság 
és Ukrajna között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról jövedelem- és vagyonadó területén 1995. május 19-én aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről a jogvita részét képező adóról milyen rendelkezést tartalmaz. Ez annál is inkább 
indokolt, mivel az Egyezmény 2. Cikk 4. pontja fogalmilag felvetheti különadó érintettségét is. 

Ha az adózással kapcsolatos kérdésben – a kettős adóztatást elkerülendő – nemzetközi 
szerződés van érvényben, elsőként annak rendelkezéseit szükséges értelmezni, eldöntendő, 
hogy felmerülhet-e az egyik szerződő állami joga szerinti vállalkozás árbevételének 
megadóztatása a másik szerződő államban. 

IV. 

A Jogegységi Tanács a fentiekben kialakított álláspontja következtében az EBH 2016.K.19. 
számon közzétett határozatot elvi bírósági határozatként nem tartja fenn. 

A Jogegységi Tanács az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdése és a Bszi. 40. § (1) bekezdése 
alapján az egységes bírósági jogalkalmazás biztosítása érdekében a rendelkező részben 
foglaltak szerint határozott. 

A Jogegységi Tanács a jogegységi határozatot a Bszi. 42. § (1) bekezdése szerint közzéteszi a 
Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján. 

Budapest, 2019. november 21. 

Dr. Kalas Tibor s.k. 
a jogegységi tanács elnöke     

Dr. Sperka Kálmán s.k. 
előadó bíró 

Dr. Heinemann Csilla s.k. 
bíró 

Dr. Kurucz Krisztina s.k. 
bíró 

Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. 
bíró 

 



54 
 

3. Polgári jogegységi határozatok 
 
1/2019. PJE határozat 
 

1/2019. Polgári jogegységi határozat 

A Kúria Polgári Kollégiumának öttagú jogegységi tanácsa a Fővárosi Ítélőtábla elnöke által 
kezdeményezett, a másodfokú bíróság felülvizsgálati jogköre terjedelmének értelmezése 
tárgyában lefolytatott jogegységi eljárásban meghozta a következő 

j o g e g y s é g i    h a t á r o z a t o t: 

Ha a keresetlevél visszautasításáról rendelkező végzés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 
során egyértelműen megállapítható, hogy a visszautasítás feltételei nem állnak fenn és a 
keresetlevél perfelvételre alkalmas, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését 
megváltoztatja és a keresetlevél visszautasítását mellőzi. 
A másodfokú bíróság akkor is így rendelkezik, ha a felperes a fellebbezésében a végzés 
hatályon kívül helyezését kéri, de a fellebbezés tartalma szerint azt állítja, hogy a keresetlevele 
perfelvételre alkalmas. 

I n d o k o l á s 

I. 

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján – figyelemmel a Bszi. 32. 
§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra is – az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása 
érdekében jogegységi eljárás lefolytatását és határozat hozatalát indítványozta abban a 
kérdésben, hogy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Pp.) hatálya alá tartozó ügyekben a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság keresetlevelet 
visszautasító végzését – amennyiben a keresetlevél visszautasításának feltételei nem állnak 
fenn és a keresetlevél perfelvételre alkalmas – a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján megváltoztatja 
és a keresetlevél visszautasítását mellőzi, vagy azt a Pp. 381. §-a szerint hatályon kívül helyezi. 

Az indítványozó a jogegységi tanács állásfoglalását kérte abban a kérdésben is, hogyan kell a 
másodfokú bíróságnak a Pp. 371. § (1) bekezdésében foglalt felülbírálati jogkörét értelmezni, 
ha a fél a visszautasító végzés elleni fellebbezésében helyesen, az alapul szolgáló indokok 
kifejtésével megjelöli a másodfokú bíróságtól gyakorolni kért felülbírálati jogkört, de a 
határozott kérelme nem megváltoztatásra, hanem hatályon kívül helyezésre irányul. Kérdésként 
vetette fel, van-e akadálya annak, hogy a másodfokú bíróság a fellebbezés egyértelmű céljának 
megfelelően megváltoztatásról döntsön annak ellenére is, hogy a fél kérelme hatályon kívül 
helyezésre irányult, vagy ha a fél megváltoztatást kért, a fellebbezés indokaira figyelemmel 
dönthet-e a hatályon kívül helyezésről. 

Indítványában rámutatott, hogy miután a fellebbezésre vonatkozó szabályok alapvetően az 
érdemi döntés elleni fellebbezésre modellezettek, a bírói gyakorlatban bizonytalanság 
mutatkozik abban, hogy a keresetlevelet visszautasító végzés elleni fellebbezés alapossága 
esetén a másodfokú bíróság milyen döntést hozhat. 
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A kérdésben az ítélőtáblák eltérő gyakorlatot folytatnak, nem egységes a Pp. 370. § (1) 
bekezdésének, 382. §-ának, 383. § (2) bekezdésének, 389. §-ának és 110. § (3) bekezdésének 
együttes értelmezése. Az egyik álláspont szerint, ha egyértelműen megállapítható, hogy a 
keresetlevél visszautasításának feltételei nem állnak fenn és a keresetlevél a perfelvételre 
alkalmas, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság keresetlevelet visszautasító végzését 
„megváltoztatja és a keresetlevél visszautasítását mellőzi”. [Ezt az álláspontot fogadta el a 
Kúrián felállított „Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület” a 45. 
számú állásfoglalásában és a Debreceni Ítélőtábla a BDT 2018.3872. szám alatt közzétett 
(Gpkf.IV.30.084/2018/4. számú) eseti döntésében.] A másik álláspont alapján a másodfokú 
bíróság az elsőfokú bíróság végzését „hatályon kívül helyezi”, illetve előfordul, hogy hatályon 
kívül helyezés mellett új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja az elsőfokú bíróságot akkor 
is, ha megállapítható, hogy a keresetlevél perfelvételre alkalmas. [Ezt az álláspontot képviselte 
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma a 6/2019. (II. 4.) számú kollégiumi véleményében.] 
Az eltérő gyakorlat kihatással van a Pp. 382. §-ának értelmezésére, amely szerint, ha a fél 
fellebbezése kizárólag a határozat hatályon kívül helyezésére irányul, kizárólag hatályon kívül 
helyező döntés hozható, a határozat megváltoztatására nem kerülhet sor. 

Az indítványozó további kérdésként vetette fel, hogy a Pp. 110. § (3) bekezdésében megjelenő 
„tartalom szerinti elbírálás elve” alapján lehet-e úgy értelmezni a másodfokú bíróság 
felülbírálati jogkörének korlátját, hogy ha a fél a visszautasító végzés elleni fellebbezésében 
helyesen, az alapul szolgáló indokok kifejtésével megjelöli a másodfokú bíróságtól gyakorolni 
kért felülbírálati jogkört, de a határozott kérelme nem megváltoztatásra, hanem hatályon kívül 
helyezésre irányul, nincs akadálya annak, hogy a másodfokú bíróság a fellebbezés egyértelmű 
céljának megfelelően megváltoztatásról döntsön. Ugyanez a kérdés felvetődik akkor is, ha a 
felperes megváltoztatást kér, de a fellebbezés indokaira figyelemmel hatályon kívül 
helyezésnek van helye, mivel nem állapítható meg, hogy a keresetlevél perfelvételre alkalmas-
e. 

Az indítvány szerint két esetkör különíthető el. Az egyikbe azok az ügyek tartoznak, 
amelyekben a keresetlevélből és mellékleteiből kétséget kizáróan megállapítható, hogy a 
keresetlevél perfelvételre alkalmas, vagyis nem volt helye a visszautasításnak, ezért az elsőfokú 
bíróság ilyen tartalmú döntése érdemben nem helyes. A másik esetkörbe azok az ügyek 
tartoznak, amikor a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg, hogy a keresetlevél 
visszautasításának feltételei fennállnak-e. 

Az indítványozó részletes indokát adta annak, hogy az érintett eljárásjogi kérdésben 
kialakítandó egységes bírósági jogalkalmazás megteremtését kiemelten indokolttá teszi 
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) „célkutató” jogértelmezési 
követelménye, valamint az Európai Unió joga szerinti kötelezettségeknek való megfelelés 
igénye is. 

II. 

A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra adott nyilatkozatában a következőképpen foglalt 
állást. Amennyiben a keresetlevél visszautasítása miatti fellebbezés nyomán folyamatban lévő 
perorvoslati eljárásban egyértelműen megállapítható, hogy a keresetlevél visszautasításának 
feltételei nem állnak fenn és a keresetlevél perfelvételre alkalmas, úgy – a fellebbezés 
egyértelmű céljának megfelelően – a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság határozatát 
megváltoztatja és a keresetlevél visszautasítását mellőzi akkor is, ha a fellebbezés kizárólag 
hatályon kívül helyezésre irányul. Ha viszont az elsőfokú bíróság döntése azért téves, mert a 
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keresetlevél visszautasítására alapot adó valamely feltétel fennállásának vizsgálatához 
szükséges adatok teljeskörűen nem állnak rendelkezésre és nem állapítható meg egyértelműen 
a perfelvételre való alkalmasság, a másodfokú bíróság – függetlenül attól, hogy a fellebbezés 
megváltoztatásra vagy hatályon kívül helyezésre irányul – az elsőfokú bíróság végzését 
hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja. 

III. 

A Pp. 177. § (1) bekezdése szerint a felperes a keresetlevelet visszautasító végzés ellen külön 
fellebbezéssel élhet. 

A végzés elleni fellebbezésre a Pp. 389. §-a szerint – a 390-391. §-okban foglalt, de a jogegységi 
eljárás szempontjából közömbös eltérésekkel – az ítélet elleni fellebbezésre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A másodfokú bíróság a végzés elleni fellebbezés esetén, ha nem helybenhagyó határozatot hoz 
[Pp. 383. § (2) bekezdés] és az eljárás megszüntetésének sincs indoka, a fellebbezéssel támadott 
határozatot vagy hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat 
hozatalára utasítja (Pp. 379. §, 380. §, 381. §), vagy az elsőfokú bíróság határozatát egészben 
vagy részben megváltoztatja [Pp. 383. § (2) bekezdés]. 

A másodfokú bíróság által meghozható ez utóbbi határozat a Pp. „Döntés az ügy érdemében” 
címet viselő 383. §-ában, a helybenhagyó határozat mellett, annak alternatívájaként jelenik 
meg. Közös vonásuk, hogy a bíróság az ügy érdemében dönt: a másodfokú bíróság 
határozatával véglegessé válik az elsőfokú bíróság döntése (helybenhagyás), vagy a másodfokú 
bíróság határozata lép az elsőfokú döntés helyébe (megváltoztatás), illetve az első- és a 
másodfokú határozat együtt tartalmazza a bíróság végleges döntését (részbeni megváltoztatás). 

Ezzel szemben hatályon kívül helyezés esetén a másodfokú bíróság nem dönt az ügy 
érdemében, csupán megfosztja az elsőfokú határozatot a jogi hatásaitól és az elsőfokú bíróság 
által elbírált kérdésben a Pp. 386. § (2) bekezdés d) pontján alapuló utasítás teljesítése esetére 
lényegében elhalasztja a döntést. Ennek feltétele, hogy a Pp. 381. §-ában írt okok valamelyike 
miatt szükséges az elsőfokú eljárás megismétlése vagy kiegészítése. 

Mindez indokolja a keresetlevelet visszautasító végzés (Pp. 176. §) természetének elemzését. 
Abból kiindulva, hogy ha a Pp. 340. §-a szerint a bíróság a per érdemében ítélettel, minden más 
kérdésben végzéssel határoz, okszerűen adódik az a következtetés, hogy végzés esetében 
mindig valamilyen eljárási kérdés adja a döntés érdemét. Erről pedig a bíróságnak – a Pp. 383. 
§ (1) és (2) bekezdésének egybevetett tartalma alapján – a Pp. 383. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint kell döntenie, feltéve, hogy nincs szükség az elsőfokú végzés hatályon kívül 
helyezésére. A hatályon kívül helyezés szükségességét – mint előfeltételt – viszont kizárja az a 
körülmény, hogy miután a másodfokú bíróság álláspontja szerint a keresetlevél 
visszautasításának nincs helye, az ilyen tartalommal meghozott végzést megelőző eljárást nem 
megismételni, hanem folytatni kell. Ez utóbbi alatt pedig nem az addig lefolytatott eljárás 
kiegészítését, hanem a másodfokú bíróság által perfelvételre alkalmasnak tartott keresetlevél 
alapján magának a teljes peres eljárásnak a lefolytatását kell érteni. 

A megalapozatlan visszautasítás azt jelenti, hogy az elsőfokú bíróság egy adott eljárásjogi 
kérdés érdemében nem helyesen döntött. Ezért, ha a megalapozatlan döntés megváltoztatásához 
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minden adat rendelkezésre áll, azt a döntést a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján meg kell 
változtatni. 

A keresetlevél vizsgálatának jellemzője, hogy a bíróságot csak abban az esetben terheli az 
alakszerű határozat hozatalában is megnyilvánuló döntési kötelezettség, ha visszautasítja a 
keresetlevelet. Ellenkező esetben – a Pp. rendszerében nem egyedülálló módon – a bíróság 
alakszerű határozat hozatala nélkül folytatja az eljárást, az adott esetben a perfelvétel irányába. 

Ez utóbbi perjogi helyzet úgy teremtődhet meg, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú végzés 
megváltoztatásának kimondása mellett rendelkezik arról is: mellőzi a keresetlevél 
visszautasítását. Ezt indokolja, hogy a fellebbező fél a másodfokú bíróságtól a döntésében, azaz 
a határozat rendelkező részében megjelenő állásfoglalást kér arról, hogy a keresetlevele – az 
elsőfokú bíróság álláspontjától eltérően – perfelvételre alkalmas, a keresetlevél 
visszautasításának nincs helye. Az ilyen tartalommal előterjesztett és alaposnak bizonyult 
fellebbezés alapján a Pp. 381. §-a szerinti hatályon kívül helyezésre nincs szükség, ellenben a 
fellebbezés tartalma kellő indokul szolgál arra, hogy a másodfokú bíróság rendelkezzék a 
visszautasítás mellőzéséről. 

IV. 

A másodfokú bíróság Pp. 369. § (1) bekezdése szerinti felülbírálati jogkörének gyakorlását a 
Pp. 370. § (1) bekezdése a fél kérelméhez köti. 

Ha a fellebbező fél kizárólag az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezését kéri, a másodfokú 
bíróság a Pp. 382. §-a értelmében a fellebbezés megalapozottságától függően csak a 
fellebbezéssel támadott határozat hatályon kívül helyezéséről vagy helybenhagyásáról dönthet. 
Ez a szabály azonban a keresetlevelet visszautasító végzés esetén a Pp. 110. § (3) bekezdésében 
megjelenő „tartalom szerinti elbírálás elve” alapján nem akadálya annak, hogy a másodfokú 
bíróság akkor is megváltoztassa az elsőfokú bíróság döntését, ha a fellebbezési kérelem a 
megfogalmazása szerint nem megváltoztatásra, hanem hatályon kívül helyezésre irányul. 
Ennek további feltétele, hogy a fél a fellebbezésében helyesen, az alapul szolgáló indokok 
kifejtésével megjelöli a másodfokú bíróságtól gyakorolni kért felülbírálati jogkört [Pp. 369. § 
(1) bekezdés, 371. § (1) bekezdés c) pont]. A keresetlevelet visszautasító végzés ellen 
fellebbező felperesnek ugyanis az a célja, hogy a bíróság állapítsa meg: a keresetlevele 
perfelvételre alkalmas. Ennek okán az eljárási szabálysértéssel megállapított visszautasítás 
mellőzését kívánja elérni. Az ilyen tartalommal előterjesztett fellebbezés – a kérelem alakszerű 
megjelölése ellenére – olyan határozott fellebbezési kérelemnek tekintendő, ami nincs 
ellentétben az általa megjelölt felülbírálati jogkörrel. 

Ha tehát a fellebbezésből félreérthetetlenül megállapítható, hogy a felperes a keresetlevele 
perfelvételre való alkalmasságának kimondását és erre tekintettel a visszautasítása mellőzését 
kívánja elérni, a másodfokú bíróság eljárása akkor felel meg az Alaptörvény 28. cikke szerinti 
értelmezési követelménynek, ha a bíróság a fellebbező fél által előadott kérelmet a tartalma 
szerint, a fellebbezés előterjesztésével elérni kívánt célnak megfelelően veszi figyelembe [Pp. 
110. § (3) bekezdés]. 

Ugyanez igaz abban az esetben is, ha a fél kérelme az elsőfokú végzés megváltoztatására 
irányul, de a fellebbezés indokaira figyelemmel hatályon kívül helyezésnek van helye. 
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Abban a másik esetkörben, amelyben a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg, hogy 
a keresetlevél visszautasításának feltételei fennállnak, vagyis a másodfokú bíróság álláspontja 
szerint a keresetlevél további vizsgálata szükséges a perfelvételre való alkalmasságának 
megállapításához, a végzést „hatályon kívül helyezi” és e perjogi helyzet sajátosságát is 
figyelembe véve arról rendelkezik, hogy „az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja”. 

V. 

A jogegységi tanács a kifejtett indokok alapján a Bszi. 24. § (1) bekezdés c) pontja, 25. §-a, 
valamint 40. § (1) és (2) bekezdése alapján, a bíróságok jogalkalmazása egységének biztosítása 
[Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés] érdekében, a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott és a határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdésében írtak szerint a Magyar Közlönyben, a 
központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi. 

Budapest, 2019. június 17. 

Dr. Wellmann György s.k. 
a jogegységi tanács elnöke 

Dr. Orosz Árpád s.k. 
előadó bíró 

Dr. Farkas Attila s.k. 
bíró 

Dr. Madarász Anna s.k. 
bíró 

Dr. Szabó Klára s.k. 
bíró 
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4. Több ügyszakot érintő jogegységi határozatok 
 

1/2019. KMPJE határozat 
 

1/2019. KMPJE jogegységi határozat 

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi-Polgári Jogegységi Tanácsa (a továbbiakban: JT) a Kúria 
Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetője által indítványozott, a közigazgatási 
határozatok semmisségével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló jogegységi eljárásban 
meghozta a következő 

jogegységi határozatot: 

1.    A közigazgatási döntés semmisségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 121. § (1) 
bekezdésében, valamint külön törvényben meghatározott semmiségi okok alapozzák meg. A 
semmisségi okok köre jogértelmezéssel nem bővíthető. 

2.    A közigazgatási döntés kiadmányozójának aláírásával kapcsolatos hiba vagy hiányosság 
önmagában semmisséget nem eredményez, hanem eljárási jogszabálysértésnek minősül. 

3.    A Kúria felülvizsgálati eljárásban a közigazgatási döntés semmisségének a megállapítására 
hivatalból bizonyítást nem folytat le, a közigazgatási döntés nyilvánvaló semmisségét azonban 
hivatalból észlelheti. Nyilvánvalóan semmis a közigazgatási hatóság döntése, ha annak 
megállapításához külön bizonyításra nincs szükség. 

4.    A közigazgatási perben eljáró bíróság az elsőfokú hatósági döntés semmissége esetén a 
másodfokú hatósági döntést hatályon kívül helyezi és az elsőfokú döntést megsemmisíti. 

Indokolás 

I. 

I.1. A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetője (a továbbiakban: 
indítványozó) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a 
továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés a) pontja, illetve 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján – 
az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében – jogegységi eljárás lefolytatását 
indítványozta a közigazgatási határozatok semmisségével kapcsolatos egyes kérdések 
tárgyában. 

Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria és az elsőfokú bíróságok gyakorlata nem egységes 
a tekintetben, hogy melyek azok a körülmények, amelyek megalapozhatják a közigazgatási 
határozatok semmisségét. Nem egyértelműek a nyilvánvaló semmisség esetei; illetve az, hogy 
a semmisségi okok közé tartoznak-e a formai követelményekkel (a kiadmányozással, a 
határozatok aláírásával, az aláírások olvashatóságával) kapcsolatos hiányosságok. A kúriai 
határozatok ellentmondásossága folytán megválaszolandó az is, hogy csupán a másodfokú 
közigazgatási határozatok semmissége vizsgálható, vagy az elsőfokú döntéseké is. Kérdésként 
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merül fel továbbá, hogy a felülvizsgálati eljárásban vizsgálható-e hivatalból a közigazgatási 
határozat semmissége. 

I.2. Az indítványozó megállapította, hogy a Kúria gyakorlata egységes ugyan abban, hogy a 
kiadmányozási hiba jogszabálysértésnek minősül, de eltérő döntések születtek abban a 
tekintetben, hogy e jogszabálysértés hatáskörrel kapcsolatos probléma is egyben, és így 
hivatalból vizsgálandó semmisséghez vezet-e. Kérdés az is, hogy a keresetlevélben hivatkozott 
eljárási szabálytalanságot a bíróság vizsgálhatja-e a tekintetben, hogy a kiadmányozásra 
jogosult helyett ki járhatott el, és tőle származik-e az aláírás. 

Megjegyezte, hogy a nyilvánvaló, vagyis a különösebb vizsgálat nélkül megállapítható 
semmisség eseteit egyértelműen el lehet és el is kell különíteni a semmisség egyéb okaitól, 
aminek az is eljárásjogi következménye, hogy az ilyen típusú semmisség megállapításához 
külön vizsgálatra, ezen belül bizonyításra nincs szükség. 

Kifejtette, hogy a Kúria egyes határozataiban elvi szinten szigorúan megkülönböztette a 
hatáskört a kiadmányozástól, illetve következetesen rögzítette, hogy a kiadmányozási jogkör 
delegálása nem azonos a hatáskör átruházásával, az nem foglalja magában a hatáskör 
gyakorlóját megillető döntési jogosultság átruházását is. 

A Kúria esetenként arra a megállapításra jutott, hogy a határozat aláírásának olvashatatlansága 
nem hivatalból figyelembe veendő, és semmisséget nem eredményező szabálytalanság. 

Más döntéseiben viszont a Kúria arra a következtetésre jutott, hogy a kiadmányozás hibája a 
Ket. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közigazgatási határozat semmisségéhez vezet. Úgy 
foglalt állást, hogy bár a hatáskör gyakorlása és a kiadmányozás nem azonos eljárási 
jogintézmények, azonban a kettő összefüggésben áll egymással oly módon, hogy a nem 
jogszerűen átengedett kiadmányozás felveti a hatáskör átruházását, vagy a hatáskör elvonását, 
amelyet a Ket. tilalmaz. Kiadmányozási jog gyakorlása esetén a határozatból ki kell derülnie 
annak, hogy a kiadmányozó a hatáskörrel feljogosított személy nevében, az ő megbízásából járt 
el. A kiadmányozás akkor jogszerű, ha a határozat tartalmazza a kiadmányozással szemben 
támasztott törvényi követelményeket. Ennek hiányát nem pótolhatja az alperes belső 
szabályzata. 

Ugyancsak a semmisséget mondta ki a Kúria több olyan esetben, amikor a hatáskör gyakorlója 
helyett – olvashatatlan aláírása miatt – beazonosíthatatlan személy írta alá a határozatot, mert 
kérdésessé tette, hogy az adott személy a hatáskört vagy csak a kiadmányozás jogát gyakorolta. 

Akkor pedig, amikor a határozat gépírással tartalmazta a hatáskör gyakorlójának a nevét, de a 
kézzel írott névaláírás – nyilvánvalóan és az alperes által sem vitatottan – nem e személytől 
származott, a Kúria leszögezte, hogy nem állapítható meg az aláíró személye, hivatali 
beosztása, továbbá, hogy volt-e neki jogosultsága aláírásra, kiadmányozásra, így az sem, hogy 
a kiadmányozást a hatáskörrel rendelkező személy nevében és megbízásából jogszerűen 
gyakorolta-e. Mindezért nem állapítható meg a Ket. 19. §-ában előírt hatásköri, kiadmányozási 
rendelkezések megtartottsága, így a határozat semmis. 

I.3. Az indítványozó szerint nem egyértelmű a felülvizsgálati bíróság feladata a semmisséggel 
kapcsolatban sem. 
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A Kúria egyes döntései szerint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: régi Pp.) 275. § (2) bekezdéséből – mivel a felülvizsgálati kérelemhez kötöttség 
elvét áttörő kivételek között a semmisség nem szerepel – szövegszerűen az következik, hogy a 
semmisség a felülvizsgálati eljárásban hivatalból nem vizsgálható. Más döntéseiben ezzel 
ellentétes álláspontra helyezkedett és a semmisség hivatalbóli vizsgálatát a felülvizsgálati 
eljárásban is megengedhetőnek, sőt szükségesnek ítélte még olyankor is, amikor a felperes a 
felülvizsgálati kérelmében nem hivatkozott erre. 

I.4. Az indítványozó megállapította továbbá, hogy a kúriai gyakorlat nem egyértelmű abban 
sem, hogy releváns kérdés-e az elsőfokú határozat semmissége akkor, ha a másodfokú határozat 
hatáskörben meghozottnak minősül. Az egyik nézet szerint mivel a semmis határozat olyan, 
mintha azt meg sem hozták volna, ezért a nem létező határozatot nem lehet helybenhagyni, 
megváltoztatni, hatályon kívül helyezni. A másik nézet szerint a bíróság nem az elsőfokú, 
hanem az alperesi határozatot vizsgálja felül, ezen kívül a másodfokú hatóság teljes körű 
felülvizsgálatot végez, a döntést teljes körűen átveheti az elsőfokú hatóságtól, így, ha 
megváltoztató döntést hoz, akkor már nem releváns az elsőfokú határozat semmissége. 

I.5. Mindezek alapján indítványozta, hogy a JT az alábbi kérdésekben foglaljon állást: 

1.    Mely körülmények alapozhatják meg a közigazgatási határozatok semmisségét, s ezen 
belül melyek a nyilvánvaló semmisség esetei? 

2.    Hogyan értékelhető az aláírás hibájából eredő jogszabálysértés? 

3.    A felülvizsgálati eljárásban vizsgálható-e hivatalból a közigazgatási határozatok 
semmissége? 

4.    A bírósági felülvizsgálat szempontjából van-e jogi jelentősége az elsőfokú közigazgatási 
határozat semmisségének? 

II. 

II.1. A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra tett nyilatkozata szerint a közigazgatási 
határozatok megsemmisítésére okot adó körülményeket a Ket. 121. § (1) bekezdése, valamint 
a semmisségi okot szabályozó más törvények állapítják meg. A joggyakorlat által kialakított 
nyilvánvaló semmisségi okok tételes felsorolása nem lehetséges, annak eseteit az adott 
ügyfajtára vonatkozó szabályozásra tekintettel kell meghatározni. 

Kifejtette, hogy a közigazgatási hatósági döntés kiadmányozásával kapcsolatos 
jogszabálysértés eljárási jogszabálysértésnek minősül, ha a hatáskör gyakorlás jogszerűsége az 
egyéb adatok alapján nem aggályos. 

Álláspontja szerint a közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata iránti eljárás Kúria előtti 
felülvizsgálati szakaszában a közigazgatási határozatok semmissége hivatalból nem 
vizsgálható. 

Végül rámutatott arra, hogy a Kúria felülvizsgálati eljárását megelőző bírói szakban a semmis 
elsőfokú hatósági döntést a közigazgatási döntést felülvizsgáló bíróságnak akkor is hivatalból 
meg kell semmisítenie, ha a másodfokú hatóság döntése hatáskörben meghozottnak 
minősítendő. 
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II.2. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Közigazgatási Jogi 
Tanszékének álláspontja szerint a közigazgatási hatósági eljárásban a kiadmányozás – a 
bírósági eljárásokkal szemben – nemcsak a meghozott és aláírt döntés további példányainak 
hitelesítését, hanem a hatáskör gyakorlását, a döntés tényleges meghozatalát is jelenti. 

A kiadmányozási jog átruházása a látszólagos hatáskör átruházás egyik esete; ilyenkor a 
hatáskört nem az a személy gyakorolja, akire nézve azt a jogszabály megállapítja, hanem az 
általa a belső szabályzatban megbízott személy. A látszólagosság azt jelenti, hogy a 
kiadmányozási jog gyakorlása ténylegesen nem érinti a hatáskört. 

Az a jogi fikció, miszerint az eljáró személyek tevékenysége betudható és betudandó a 
hatóságnak, jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában nem kifogásolható, így nem is 
képezheti bizonyítás tárgyát. A döntés tehát annak a hatóságnak a döntése, amelynek a nevében 
lefolytatták az eljárást és kiadták a határozatot. Az aláírás formai hibája szerven belüli, ügyviteli 
szabálysértés, az nem vezethet a hatáskör hiányának megállapításához. 

II.3. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke 
egyetemi tanárának véleménye szerint a polgári jogi és a közigazgatási jogi semmisség közötti 
alapvető különbség az, hogy míg a polgári jogban a szerződések semmissége a szerződést kötő 
felekkel, azaz a semmisséget előidéző jogalanyokkal szemben alkalmazott hátrányos 
jogkövetkezmény, addig a közigazgatási aktus semmissége azt az ügyfelet is hátrányosan 
érintheti, aki nem tudta befolyásolni a határozat jogszerűségét. 

A közigazgatási hatásköri rendelkezések olyan garanciális jellegű szabályok, amelyek 
következetes érvényesítéséhez alapvető közérdek fűződik, ezért a hatáskör hiányának a 
következménye a határozat megsemmisítése. A közigazgatási eljárásba, a közigazgatási 
aktusokba vetett bizalom védelme ugyanakkor azt igényli, hogy elsősorban akkor legyen a 
jogellenesség következménye a semmisség, ha ez az említett garanciális szabályok 
érvényesülése érdekében feltétlenül szükséges. 

  

III. 

III.1. A JT az indítvány alapján először is rögzíti, hogy a jogegységi eljárást kizárólag a Ket. 
121. § (1) bekezdés b) pontja első fordulatában meghatározott semmisséggel kapcsolatos egyes 
kérdések tekintetében folytatta le. 

III.2. A Ket. 121. § (1) bekezdés b) pontja első fordulata szerint a döntést meg kell semmisíteni, 
ha az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe. 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy törvény valamely meghatározott forma 
mellőzését, illetve valamely súlyos eljárási jogszabálysértést is semmisségi okká minősíthet. 

A Ket. 1. § (1) bekezdése értelmében a hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal 
is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. 

A kiemelt törvényi rendelkezésekre figyelemmel a közigazgatási határozatok semmisségét a 
Ket. 121. § (1) bekezdésében, valamint a semmisségi okot meghatározó külön törvényekben 
szabályozott körülmények alapozhatják meg. Törvény kifejezett és egyértelmű 
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rendelkezésében meg nem jelölt ok semmisséget nem eredményezhet, a semmisségi okok köre 
jogértelmezéssel nem bővíthető. 

Az Alkotmánybíróság a 23/2018. (XII.28.) számú AB határozatával megállapította, hogy a 
Kúria ítélete sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését és ezért alaptörvény-ellenes. 

III.3. Az államigazgatási eljárás általános szabályiról szóló 1957. évi IV. törvénynek az 1981. 
évi I. törvénnyel történt módosítása előtt semmilyen jogszabály sem rendelkezett a hatósági 
határozatok semmisségéről. Ennek ellenére számos tanulmány foglalkozott a kérdéssel, 
ezekben jellemzően a polgári jognak a szerződés érvénytelenségére vonatkozó szabályait vették 
alapul. Erre utalnak a korabeli szakirodalomban használt „nem létező aktus”, „semmisség”, 
„megtámadhatóság”, „megsemmisítendő aktusok” kifejezések is. Le kell azonban szögezni, 
hogy a polgári jogban a semmisség anyagi jogi kategória, amelynek elsősorban a szerződéses 
jogviszonyokban van jelentősége, ezzel szemben a közigazgatási eljárási jogban a semmisség 
eljárásjogi jogfogalom, amely a hatósági döntésekhez kapcsolódik. A semmisség tárgyának és 
jellegének alapvető eltérései miatt a Ket. 121. §-ában foglaltak értelmezéséhez a polgári jogban 
kimunkált értelmezés és joggyakorlat közvetlen iránymutatásul nem szolgálhat. 

III.4. A Ket. 121. § (1) bekezdés b) pont első fordulata szerinti semmisséget a hatáskör hiánya 
alapozza meg. 

III.4.1. A hatásköri szabály az állami szervek között érvényesülő munkamegosztás eredménye, 
amely a közigazgatási hatósági feladatokat, ügyeket tárgyuk szerint osztja szét a különböző 
állami-, esetenként más, nem állami szervek, személyek között. 
A Ket. 19. § (1) bekezdése szerint a hatóság hatáskörét jogszabály állapítja meg. 
A közigazgatási hatóságok hatáskörét mindig az ágazati (anyagi) jogszabályok határozzák meg. 
Az anyagi jogi hatáskört telepítő jogszabály arról rendelkezik, hogy milyen típusú ügyben, 
milyen típusú és az ágazat mely szintjén elhelyezkedő szerv jár el, illetve jár el első-, illetve 
másodfokon. 

A hatáskör az ügyek intézésére, a közhatalom gyakorlására, a társadalom tagjai magatartásának 
tényleges befolyásolására való felhatalmazottságot, azaz eljárási-, és döntéshozatali 
jogosultságot jelenti. Azon jogi eszközök összessége, amelyek biztosítják a jogszabályban 
kijelölt feladatok ellátását. 

A Ket. 20. § (1) bekezdése értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben köteles eljárni. 

A Ket. 19. § (4) bekezdése kimondja, hogy a hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható 
el. 

Mindebből következik, hogy a hatáskör nemcsak eljárási-, és döntéshozatali jogosultságot, 
hanem kötelezettséget is jelent egyben a hatóság számára. 

A hatáskör garanciális szabály, amely sérül, ha hiányzik a jogszabályi felhatalmazottság a 
hatósági tevékenység végzésére. Semmis tehát a döntés, ha az ügy nem hatósági ügy, vagy 
hatósági ügy ugyan, de a vonatkozó ágazati jogszabály nem az eljárt hatóságra, illetve nem arra 
a szintű igazgatási szervre telepítette a hatáskört. 

III.4.2. A hatáskört az ágazati jogszabályok a közigazgatási szervre, vagy annak vezetőjére, 
kivételesen közigazgatási feladattal felruházott egyéb szervre, személyre, mint hatóságra 
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telepítik. Ez a hatóság a hatáskör „címzettje”, a Ket. kifejezésével élve a „hatósági ügy 
intézésére hatáskörrel rendelkező” hatóság [Ket. 12. § (1) bekezdés]. A hatáskör telepítése 
során a szerv, szervezet vagy személy törvényes felhatalmazást kap a hatáskör gyakorlására is, 
ezt fejezi ki a Ket. 12. § (3) bekezdés e) pontja is, rögzítve, hogy a törvény alkalmazásában 
hatóságnak minősül a „törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör 
gyakorlására feljogosított egyéb szervezet, köztestület vagy személy.” A hatáskör címzettje és 
gyakorlója nem mindig esik egybe, hiszen amennyiben a hatáskör egy szervet illet, akkor azt 
ténylegesen annak vezetője gyakorolja, azaz ő a „hatáskör gyakorlója”. Ha viszont a hatásköri 
jogszabály a hatáskört a szerv vezetőjére (vagy egy személyre) telepíti, akkor a címzett és a 
hatáskör gyakorlója is a vezető (személy) lesz. A Ket. a hatáskör gyakorlója kifejezést 
következetesen alkalmazza a már említett 12. §-ban, a hatáskör átruházás és hatáskör 
gyakorlása átruházás tilalma [19. §], a kizárás [43. §] és a határozat alakszerű kellékei körében 
is [72. § (1) bekezdés f) pontja]. A kizárás kapcsán a 43. § (4) és (5) bekezdései következetesen 
különbséget tesznek a hatóság (azaz a hatáskör címzettje) és a hatáskör gyakorlója között, a (7) 
bekezdésben külön megkülönböztetve tőlük a kiadmányozási jog jogosultját is [vö.: „Ha a 
kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal szemben merül fel, a kizárási okot a 
felügyeleti szerv vezetőjének kell bejelenteni.” Illetve: „Ha a kizárási ok a hatáskör 
gyakorlójával vagy a hatósággal szemben merül fel, az ügyben - jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában - a felügyeleti szerv vezetője által kijelölt másik azonos hatáskörű hatóság jár el.” 
„A hatósági ügyben eljáró testület tagjával és vezetőjével, továbbá az eljáró hatóság 
kiadmányozási jogkörrel rendelkező vezetőjével szemben megfelelően alkalmazni kell a 
kizárás szabályait azzal, hogy ha a hatóságnál nincs másik kiadmányozási jogkörrel rendelkező 
vagy azzal felruházható személy, a hatáskör gyakorlója jár el.”]. 

A hatóság hatáskörében mindig egy konkrét, arra feljogosított természetes személy jár el, az 
egyes eljárási cselekményeket mindig természetes személyek végzik. A hatáskörben eljáró (az 
ügy elintézésében résztvevő) személy (tisztviselő, alkalmazott) a hatóság nevében jár el, a 
hatóság nevében hoz döntést, akkor is, ha a hatáskör címzettje egy szerv, egy vezető, testület 
vagy egyszemélyes hatóság (ez utóbbi esetben úgynevezett ad personam hatáskör-
megállapításról van szó). 

A hatáskör adott közigazgatási hatósághoz történő telepítése az adott szervnél meglévő 
szaktudás, képzettség, jártasság alapján történik, amelyet nem, illetve nemcsak a szerv, vagy 
annak vezetője, hanem az egész hivatali apparátus együttesen képvisel. A hatáskörök sokasága, 
az ügyek bonyolultsága miatt nem reális elvárás az, hogy minden ügyet a hatáskör címzettje, 
illetve gyakorlója egymaga intézzen, valamennyi hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági 
eljárást, az elejétől a végéig kizárólag ő maga folytasson le. Ez különösen igaz arra az esetre, 
ha a hatáskör címzettje testületi szerv. A hivatali működésben a munkamegosztás természetes, 
a feladatok belső szervezeti egységekre, ügyintézőkre való kiosztása a hatékony ügyintézés 
záloga. Ez a megoldás jogszabályba nem ütközik, hatásköri aggályt – az alábbiak szerint – nem 
vet fel. 

III.5. A hatáskör gyakorlásának részét képező kiadmányozási jog átengedése nem azonos a 
hatáskör átruházása Ket. 19. § (3) bekezdésében szabályozott esetével. 

III.5.1. Mivel a közigazgatási szerv hatáskörét jogszabály állapítja meg, ezért a közigazgatási 
szerv a hatáskörét vagy annak gyakorlását más szervre vagy más személyre csak jogszabály 
kifejezett felhatalmazása alapján ruházhatja át [Ket. 19. § (3) bekezdés]. A hatáskör jogszerű 
átengedése esetén a hatáskört átruházó szervnek megszűnik az eljárási jogosultsága és 
kötelezettsége, döntést az ügyben nem hozhat, az átruházott egyedi ügy tekintetében utasítást 
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nem adhat, a döntésért továbbiakban felelősséget nem visel. Ilyenkor az ügyet annak kell 
intéznie, a döntésért az válik felelőssé, akire a hatáskört átruházták. 

III.5.2. A közigazgatási hatósági eljárásokban a hatáskör címzettje és a hatáskör gyakorlója nem 
feltétlenül esik egybe, hiszen a címzett lehet a szerv maga vagy valamely vezetője, kivételesen 
alkalmazottja is (pl. anyakönyvvezető). A III.4.2. pontban írtak szerint elválhat egymástól a 
hatáskör címzettje és gyakorlója, de sok esetben, amikor a hatáskört a jogszabály nem a szervre, 
hanem annak vezetőjére telepíti, ez a két alany egy és ugyanaz. A hatáskör gyakorlására, vagyis 
a konkrét eljárási cselekmények elvégzésére, a döntések meghozatalára azonban sem a címzett 
(amennyiben ő maga a hatáskör gyakorlója is), sem a címzettől különálló hatáskör gyakorlója 
személyesen nem köteles, e jogkörök – a hivatali szerven, szervezeten belüli feladatmegosztás 
alapján – átengedhetők. A döntési jogkör hivatali szervezeten belüli átengedését a Ket. a 
kiadmányozási jog biztosítása, kiadmányozási joggal rendelkezés kifejezésekkel jelöli. A 
kiadmányozási jog gyakorlása ilyenkor a hatáskört ténylegesen nem érinti, nem minősül tiltott 
hatáskör átruházásnak [Ket. 19. § (3) bekezdés 2. mondat]. Ezért ez esetben látszólagos 
hatáskör-átruházásról beszélünk. 
III.5.3. A kiadmányozási jog gyakorlása tehát az egyedi döntés meghozatalát és természetesen 
aláírását jelenti, [lásd: 23/2018. (XII. 28.) AB határozat Indokolás III. 31.] amely jelentés eltér 
a kiadmányozás iratkezelési fogalmától [vö.: 335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet 52-54.§], mert 
ez utóbbi értelemben az az aláírt döntés további példányainak hitelesítését és a hatóságon 
kívülre szóló, ügyfelekkel, eljárásban résztvevő harmadik személyekkel, stb. való közlést, az 
irat részükre történő továbbítását, lényegében az irat kiadását jelenti (iratkezelési fogalom). 

A közigazgatási eljárásjogi értelemben vett kiadmányozási jogot a hatáskör címzettje, illetve – 
ha tőle különbözik – gyakorlója átengedheti a hivatal meghatározott tisztviselőjére. A 
kiadmányozási jog átengedése a hatáskör gyakorlójának szabad belátásán múlik, neki kell erről 
határoznia a belső munkaszervezés kialakítása során. A kiadmányozási jog átengedése nem 
jogszabályban, hanem a hivatal belső szabályzatában történhet. Mivel nem a hatáskör 
gyakorlásának a teljes átruházásáról van szó, ezért a kiadmányozási jog átengedése nem érinti 
a közigazgatási szerv jogszabályban meghatározott hatáskörét, a hatáskörébe tartozó ügyben 
hozott döntésért való felelősség továbbra is a hatáskör címzettjénél, azaz a hatáskörrel 
rendelkező szervnél marad. Annyi történik, hogy a hatósági eljárást ténylegesen a 
kiadmányozási joggal rendelkező tisztviselő folytatja le, a döntést ő írja alá, mégpedig a 
hatáskör címzettje (gyakorlója) nevében. Mindezek a Ket.-nek a határozat formai 
követelményeit szabályozó 72. §-ából is következnek. A 72. § (1) bekezdés a), f) és g) pontjai 
szerint a határozatnak (sok minden más mellett) tartalmaznia kell az eljáró hatóság 
megnevezését (ez a hatáskör címzettje), a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, 
valamint ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával a döntés kiadmányozójának a nevét, 
hivatali beosztását, és a döntés kiadmányozójának aláírását, valamint a hatóság 
bélyegzőlenyomatát. A kiadmányozási jog jogszerű átengedése esetén ezért fel kell tüntetni, 
hogy a kiadmányozó, az aláíró a hatáskörrel feljogosított személy (a hatáskör gyakorlója) 
nevében járt el. 

Kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában nincs akadálya a kiadmányozási joggal felruházott 
személy – belső szabályzatban meghatározottak szerinti – helyettesítésének. Mivel azonban a 
kiadmányozási jog jogszerű biztosítása esetén nem kerül (és nem is kerülhet) sor a döntési 
jogkör fölötti rendelkezés teljes átengedésére, ez a rendelkezési jog értelemszerűen a hatáskör 
címzettje, illetve gyakorlója kezében marad, a kiadmányozás során történő helyettesítésre való 
felhatalmazásnak is a hatáskör címzettjétől, illetve gyakorlójától kell származnia. A 
kiadmányozásra jogosult intézkedési és aláírási jogköre származékos, felhatalmazáson alapuló 
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és nem foglalja magában a döntési jogkör fölötti további rendelkezést, hiszen az a hatáskör 
címzettjénél, illetve gyakorlójánál marad, ezért a kiadmányozásra jogosult mást a 
kiadmányozásra már nem hatalmazhat fel (delegatus non potest delegare). 

III.5.4. A Ket. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti semmisségi okot a hatáskör hiánya jelenti. 
E rendelkezés ilyen jogkövetkezményt az aláírással kapcsolatos esetleges szabálytalansághoz 
nem fűz. Ennek azért is van jelentősége, mert a régi Pp. 336/A. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltakra figyelemmel a semmisségi ok vizsgálata hivatalbóli bizonyítást tesz lehetővé, 
vagyis a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatáskör megtartottságát erre irányuló kereseti 
kérelem hiányában is ellenőrizheti. 

A Ket. 72. § (1) bekezdés f) és g) pontjában írt szabályok azt a célt szolgálják, hogy a hatáskör 
gyakorlásának jogszerűsége megállapítható legyen magából a határozatból, az alapján az ügyfél 
számára is egyértelmű legyen, hogy vele szemben a közhatalmi döntést arra feljogosított szerv, 
személy hozta, a hatáskör gyakorlásában arra jogosult vett részt. A Ket. felsorolt 
követelményeinek megsértése eljárási szabályszegésnek minősül, azaz pusztán ezek hiányával, 
hiányosságával, az ezen előírásoknak való meg nem feleléssel kapcsolatos szabálytalanság a 
hatáskör hiányát és erre figyelemmel a döntés semmisségét nem eredményezi. Eljárási 
jogszabálysértés esetén a hivatalbóli bizonyítás kérdése fel sem merül, a bíróság ezt a kérdést 
kereseti kérelem hiányában nem vizsgálja. 

III.5.5. Az előzőekből következik, hogy a hatáskör meglétét vagy hiányát nem a kiadmányozó 
aláírásának olvashatósága vagy a helyettesítés rendjének megtartottsága dönti el, hanem az, 
hogy az eljárás egészéből, az egyes eljárási cselekményekből, a döntés külső megjelenéséből, 
tartalmából megállapítható-e, hogy ténylegesen melyik hatóság járt el, továbbá, hogy e 
hatóságnak volt-e jogszabályon alapuló hatásköre az ügyben való eljárásra, döntéshozatalra. 

III.6. A Ket. 121. § (1) bekezdése szerint a semmisség kérdését a Ket. VII. fejezetében 
szabályozott eljárásokban, így a 109. § szerinti bírósági felülvizsgálat során is kötelező 
vizsgálni. 

A régi Pp. 213. § (1) bekezdése értelmében a bíróság a keresethez kötve van. 

A régi Pp. 336/A. § (1) bekezdés a) pontja a Kúria eljárására nem vonatkozik; a 340/A. § eltérő 
rendelkezése hiányában a közigazgatási perben hozott jogerős ítélet felülvizsgálata során a Pp. 
275. § (1) bekezdés az irányadó. 

A régi Pp. 275. § (1) bekezdése szerint a felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének helye 
nincs. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy a Kúria a jogerős határozatot csak a 
felülvizsgálati kérelem és a csatlakozó felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálhatja felül, 
kivéve, ha a pert hivatalból megszünteti, vagy ha a határozatot hozó bíróság nem volt 
szabályszerűen megalakítva, illetve a határozat meghozatalában olyan bíró vett részt, akivel 
szemben a törvény értelmében kizáró ok áll fenn. 

A joggyakorlat számára ma is irányadó 2/2011. (V. 9.) KK vélemény indokolása szerint a 
kereseti kérelemhez kötöttség elve közigazgatási perben is érvényesül. A bíróság csak a 
keresetlevélben megjelölt jogszabálysértést vizsgálhatja, kivéve, ha semmisségi okot észlel. A 
kereseti kérelemhez kötöttség elvét áttöri a Ket. 121. § rendelkezése, amely alapján az (1) 
bekezdés a)-f) pontjában felsorolt semmisségi okok felmerülése esetén a bíróságnak hivatalból 
kell a jogkövetkezményekről dönteni. A Ket. 121. § ugyanis a Ket. VII. fejezetében, a bírósági 
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felülvizsgálatot is tartalmazó jogorvoslatok és döntés-felülvizsgálati eljárások között nyert 
elhelyezést, és (1) bekezdése szerint rendelkezéseit az e fejezetben szabályozott eljárások során 
kell alkalmazni. 

A Ket. 97. § (2) bekezdés b) pontjában a kérelemre induló jogorvoslati eljárások között felsorolt 
bírósági felülvizsgálat alatt érteni kell a Kúria felülvizsgálati eljárását is (EBH2011. 2438., 
EBH2015. K.24. szám). 
A Ket. 22. § (1) bekezdés alapján a hatóság a hatáskörét az eljárás minden szakaszában 
hivatalból köteles vizsgálni. A közigazgatási határozatok törvényességének ellenőrzése a 
bíróságok hatásköre [121/2009. (XII. 17.) AB határozat Indokolás VII.2.]. Az Alaptörvény 25. 
cikk értelmében a közigazgatási perekben eljáró bíróság a közigazgatási határozatok 
törvényességéről dönt, a Kúria pedig a legfőbb bírósági szerv. 

Ahogyan a 2/2011. (V. 9.) KK vélemény szerint a kereseti kérelemhez kötöttség elvét áttöri, 
úgy a felülvizsgálati kérelemhez kötöttség elvét is relativizálja a Ket. 121. § 
rendelkezése.  Figyelemmel a régi Pp. 275. § (1) bekezdésében foglaltakra, amennyiben a Kúria 
hivatalból észleli a közigazgatási határozat semmisségét, a Ket. szerinti eljárási jogi 
jogkövetkezmény alkalmazása, a semmis közigazgatási döntés megsemmisítése attól függ, 
hogy a semmisség alátámasztására szolgáló bizonyítékok a rendelkezésére állnak-e. 

A felülvizsgálati eljárásában a bizonyítás lehetőségének hiányában a Kúria a Ket. 121. § (1) 
bekezdése alapján a közigazgatási döntést abban az esetben semmisíti meg, ha a semmisség 
bizonyítást nem igényel. Ez a nyilvánvaló semmisség esete. 

A nyilvánvaló semmisség nem törvényi jogfogalom, azt a joggyakorlat alakította ki. 
Nyilvánvalóan semmis a közigazgatási hatóság döntése, ha annak megállapításához külön 
bizonyításra nincs szükség. A nyilvánvaló semmisség eseteinek tételes felsorolása nem 
lehetséges. 

Amennyiben a semmisség bizonyítást igényel, a Kúria a jogerős döntést hatályon kívül helyezi 
és az alsóbb fokú bíróságot új eljárásra utasítja a bizonyítás lefolytatása érdekében. 

III.7. A Ket. rendelkezései értelmében a hatáskör hiánya semmisséget eredményező 
orvosolhatatlan hiba, így az ilyen döntést mérlegelés nélkül meg kell semmisíteni. 

A közigazgatási döntésekkel szemben a törvényesség vélelme érvényesül. Ez azt jelenti, hogy 
a semmis döntésnek is van joghatása, az ilyen döntésen alapuló jogok megilletik, 
kötelezettségek terhelik az érintettet, azok kikényszeríthetők mindaddig, amíg a Ket. VII. 
fejezete szerinti eljárásban a döntést nem semmisítik meg. A semmis döntés tehát létező, ám 
érvénytelen aktus, amelyet külön meg kell semmisíteni. 

A Ket. 121. § (1) bekezdésében foglalt kötelező rendelkezés értelmében semmisség észlelése 
esetén bármely jogorvoslati eljárásban egyetlen jogszerű döntés hozható csupán, mégpedig a 
semmis döntés megsemmisítése, minden más döntés jogszabálysértő. A semmis döntés 
megváltoztatása a semmisséget nem küszöböli ki, erről a Ket. a 104. § (3) bekezdésében 
meghatározott teljes felülbírálat körében sem rendelkezik. 

Mindezek okán, a fentiekben foglaltak szerint a közigazgatási bíróságnak az elsőfokú 
közigazgatási döntés semmissége esetén a másodfokú hatósági döntést hatályon kívül kell 
helyeznie és erre figyelemmel a semmis elsőfokú határozatot meg kell semmisítenie. 
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IV. 

A JT az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdése és a Bszi. 40. § (1) bekezdése alapján az egységes 
bírósági jogalkalmazás biztosítása érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

A JT a jogegységi határozatot a Bszi. 42. § (1) bekezdése szerint közzéteszi a Magyar 
Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján. 

Budapest, 2019. január 15. 

Dr. Darák Péter s.k. 
a jogegységi tanács elnöke 

Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. 
előadó bíró 

Dr. Kocsis Ottilia s.k. 
előadó bíró 

Dr. Hajnal Péter s.k. 
bíró 

Dr. Patyi András s.k. 
bíró 

Dr. Tóth Kincső s.k.  
bíró 

Dr. Wellmann György s.k. 
bíró 
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1. Büntető Kollégium 
 

A Kúria Büntető Kollégiuma a 2019-es évben nem fogadott el kollégiumi véleményt. 
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2. Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 
 

1/2019. (V.20.) KMK vélemény 

1/2019. (V.20.) KMK vélemény 
a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi megállapodásra 

és a tanulmányi szerződésre vonatkozó munkajogi szabályok értelmezéséről 

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2011. évi CLXI. törvény 27. § (1) bekezdés alapján az egységes ítélkezési gyakorlat 
előmozdítása érdekében a versenytilalmi megállapodással és a tanulmányi szerződéssel 
kapcsolatos munkaügyi perekben felmerült egyes kérdésekről a következő kollégiumi 
véleményt alkotta. 

I. 

1.) A munkáltató jogos gazdasági érdekét sértő vagy veszélyeztető magatartás 
minősítésekor, a versenytárs fogalmának meghatározásánál: 
a) a versenytársi helyzet tisztázása során a cégjegyzékben szereplő adatokat kell 
kiindulási alapnak tekinteni, azonban ellenbizonyításnak helye lehet; 
b.) a cégjegyzék adataival szemben is lehetőség van annak bizonyítására, hogy az új 
munkáltató olyan versenytársnak tekinthető-e, amely a munkáltató jogos gazdasági 
érdekeit veszélyezteti. 

2.) A versenytilalmi megállapodás tartalmának értékelésekor – különösen a tiltott 
tevékenységi kör meghatározásánál – a felek szerződéskötéskori akarata az irányadó. 

3.) A tiltott tevékenységi körnek megfelelően körülírtnak kell lenni ahhoz, hogy a 
munkáltató gazdasági érdekeit védje, de nem korlátozhatja méltánytalanul és túlzottan a 
munkavállaló jövedelemszerző tevékenységét. 

4.) A versenytilalmi megállapodásban az ellenérték csak pénzbeli lehet. 

5.) A felek valamely lényeges kérdésben való megállapodásának hiányában versenytilalmi 
megállapodás nem jön létre. Nemlétező szerződésre jogot alapítani nem lehet, azaz nem 
keletkezik kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság annak követelésére. 

6.) Amennyiben a felek a versenytilalmi megállapodásban kikötöttek ellenértéket, 
de annak megfelelőségét utóbb vitatják, és: 

a.) az azonos időszakra járó alapbér egyharmad részét az ellenérték nem érte el, a 
részleges érvénytelenség szabályai az irányadóak, 

b.) ha az ellenérték eléri a törvényi minimumot, de a korlátozással a fél azt nem találja 
arányosnak, részleges érvénytelenségre hivatkozás esetén a „megfelelőség” vizsgálandó. 
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II. 

1.) A munkavállaló által a munkáltatónál eltöltött időszak számításánál nem vehető 
figyelembe a tanulmányi szerződés megkötésétől a tanulmányok befejezéséig terjedő 
időszak. 

2.) Érvényes azon szerződéses kikötés, amely szerint a munkáltatónál eltöltendő időbe 
nem számít bele a keresőképtelenség és a munkaviszony szünetelésének azon időtartama, 
amelyre a munkavállalót nem illeti meg szabadság. 

3.) A fél a tanulmányi szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a körülményeiben 
olyan lényeges változás következik be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, 
vagy aránytalan sérelemmel járna. Az intézkedés jogszerűségének vizsgálata során a 
félnél jelentkező hátrány értékelendő, és nem kell azt összevetni a másik szerződő félnél 
jelentkező hátrányok nagyságával és jellegével. 

● ● ● 

I. 

A versenytilalmi megállapodás feltétele, hogy ahhoz a munkáltatónak számba vehető, jelentős 
gazdasági érdeke fűződjön. 

1.) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 228. § (1) 
bekezdése szerint a munkavállaló nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltatója 
jogos gazdasági érdekét sértené, vagy veszélyeztetné. A törvény e magatartást nem jelöli meg 
konkrétan, de tipikusan ilyen eset, amikor a munkavállaló versenyhelyzetben lévő céget alapít, 
vagy ilyen cég részére munkát végez. A versenytilalmi megállapodás nem tevőleges 
magatartást vár el a munkavállalótól, hanem valamely magatartástól való tartózkodást. 
A versenytárs fogalmának meghatározása során a korábbi ítélkezési gyakorlatnak megfelelően 
a cégjegyzék adataiból indokolt kiindulni (BH2008.342.), azonban a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:97. §-ával összhangban annak nincs 
kizárólagos jelentősége. A cégjegyzékben szereplő azonos tevékenységi kör mellett sem kizárt, 
hogy a munkavállaló nem veszélyezteti volt munkáltatója jogos gazdasági érdekeit. Ezért a 
versenytilalmi megállapodás megszegését a munkáltatónak úgy kell bizonyítania a tényállás 
egyedi sajátosságai alapján, hogy kétséget kizáróan megállapítható legyen a tényleges 
érdeksérelem, vagy annak valós veszélye. 

2.) A versenytilalmi megállapodás tartalmának értékelésekor a felek szerződéskötéskori akarata 
az irányadó. A munkaviszony fennállása alatt a munkavállaló külön megállapodás vagy 
ellenérték fizetési kötelezettség kikötése nélkül sem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a 
munkáltatója jogos gazdasági érdekét veszélyeztetné. A munkaviszony megszűnése után ilyen 
korlátozásra már csak meghatározott keretek között van lehetőség. A feleknek kifejezetten erre 
irányuló megállapodást kell kötniük a törvényben meghatározott feltételek szerint [Mt. 228. § 
(2) bekezdés], amelynél a következetes ítélkezési gyakorlat alapján nincs lehetőség arra, hogy 
bármelyik fél utóbb olyan körülményre hivatkozzon, amelyet a megállapodás megkötésekor 
nem vettek figyelembe (BH2001.339.). Amennyiben a munkavállaló megkezdi a 
megállapodásban vállalt kötelezettségének teljesítését, vagyis nem helyezkedik el a tilalommal 
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érintett körbe tartozó cégnél, a munkáltató akkor is köteles részére teljesíteni, ha egyébként a 
munkavállaló nincs abban a helyzetben, hogy a gazdasági érdekét sértse, vagy veszélyeztesse. 

3.) A versenytilalmi megállapodásban szereplő kikötésnek alkalmasnak kell lennie a 
munkáltató gazdasági érdekének védelmére, de nem korlátozhatja méltánytalanul és túlzottan 
a munkavállaló jövedelemszerző tevékenységét. Ezért – mindkét fél érdekének védelme 
céljából – célszerű meghatározni a tevékenységi kört, a szakterületet és azt, hogy a korlátozás 
mely földrajzi területre vonatkozik. A „külföldi versenytársra” kiterjedő tilalom is érvényes 
kikötés lehet, amennyiben a földrajzi területet egyértelműen, a felek szándéka szerint 
határozzák meg. 

4.) A versenytilalmi megállapodás esetén az ellenérték rendeltetése, hogy a jövedelemszerzés 
lehetőségének korlátozását a munkáltató pénzfizetéssel ellentételezze, vagyis a megélhetés 
költségét legalább részben biztosítsa arra az időtartamra, amíg az elhelyezkedési korlátozás 
vagy a tilalom fennáll. Ebből következően a versenytilalmi megállapodásban az ellenérték csak 
pénzbeli lehet, az nem teljesíthető természetbeni ellenértékként (pl. tanfolyami költség, vagy 
étkezési hozzájárulás formájában, BH2001.84.). 

5.) A versenytilalmi megállapodásnak kötelezően tartalmaznia kell a kikötött korlátozást és 
annak ellenértéke meghatározását. Ennek hiányában nem érvénytelenség, hanem nemlétező 
szerződésről van szó, mivel a törvény szerinti kötelező tartalmi elemben nincs konszenzus. 
Nemlétező szerződésre pedig jogot alapítani nem lehet, azaz nem keletkezik kötelezettség a 
szolgáltatás teljesítésére és jogosultság annak követelésére. Ez az elv tükröződik a hosszabb 
ideje egységes polgári jogi ítélkezési gyakorlatban is (BH1997.102., BH2003.409.). 
A Ptk. a nemlétező szerződés jogkövetkezményeként a jogalap nélküli gazdagodás szabályait 
tartja irányadónak (Ptk. 6:579. §). Az Mt. 31. §-a azonban – utaló szabály hiányában – nem 
teszi lehetővé a Ptk. fenti rendelkezésének alkalmazását, tehát a versenytilalmi megállapodással 
összefüggésben erre igény nem alapítható. 
A munkaügyi perben ilyen esetekben munkáltatói kártérítés alkalmazható, ha a munkavállaló a 
nemlétező szerződés alapján teljesített vagy a már megfizetett „ellenérték” visszakövetelésének 
lehet helye. Az okozott kárért fennálló felelősség akkor állapítható meg, ha bizonyított a 
károkozó magatartás, a kár bekövetkezte és az ezek közötti okozati összefüggés. A munkáltatói 
kárfelelősség megállapítása a felek közötti alá- fölérendeltségi viszonyra tekintettel merülhet 
fel. Értékelni kell, hogy a versenytilalmi megállapodás alapvetően a munkáltató érdekében jön 
létre, az ő elvárásait szolgálja és általában ő határozza meg a szerződésben a feltételeket. Az 
Alkotmánybíróság is rögzítette a munkaviszony sajátosságaként a felek közötti függőségi 
kapcsolatot. „...A munkaviszony sajátossága a felek egyenlőtlensége és a jogviszony alá- 
fölérendelt jellege. Másfelől pedig munkaviszonyból fakadó szabályok a munkavállalók 
cselekvési autonómiáját, így magatartását és véleményét szükségerűen korlátozzák” [14/2017. 
(VI. 30.) AB hat. (21)]. 

6.) A versenytilalmi megállapodás érvényességi kelléke a megfelelő ellenérték, továbbá a 
versenytilalom tisztességes, a munkavállaló jövedelemszerző lehetőségét méltánytalanul és 
túlzottan nem korlátozó feltétel meghatározása. A juttatás mértékét a felek határozzák meg, 
értékelve, hogy a megállapodás a munkavállalót mennyiben akadályozza újabb munkaviszony 
létesítésében. Az ellenérték alsó határa legalább a versenytilalmi időszakára járó alapbér 
egyharmad része [Mt. 228. § (2) bekezdés]. Az összeg meghatározásánál arra kell tekintettel 
lenni, hogy a megállapodás mennyiben akadályozza a munkavállalót új munkavégzésre 
irányuló jogviszony létesítésében. 
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Amennyiben a versenytilalmi megállapodásban kikötött ellenérték nem éri el az azonos 
időszakra járó alapbér egyharmad részét, akkor a részleges érvénytelenség szabályai az 
irányadóak. Az Mt. 29. § (3) bekezdésére figyelemmel, ha a megállapodás valamely része 
érvénytelen, helyette a munkaviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha a felek 
az érvénytelen rész nélkül a megállapodást nem kötötték volna meg. 
Abban az esetben, ha a fél részleges érvénytelenségre azért hivatkozott, mert az ellentételezés 
a törvényi minimumot ugyan eléri, de azt nem találja arányosnak, a „megfelelőség” vizsgálandó 
a fél erre irányuló hivatkozása esetén, vagyis azt kell értékelni, hogy a fizetett ellenérték 
alkalmas-e az elhelyezkedést korlátozó kikötés kompenzálására. Az Mt. a munkavállalói 
kötelezettség és az ennek teljesítésére biztosított ellenérték közötti nem feltűnő 
értékaránytalanság orvoslását is lehetővé teszi. Az Mt. 31. §-ának a Ptk. hatályba lépésével 
összefüggő módosulásával a feltűnő értékaránytalanság címén történő megtámadás kizárása 
következik abból, hogy az Mt. 31. §-a nem engedi meg a munkaviszonyra a Ptk. 6:98. §-ának 
alkalmazását. 

II. 

1.) A tanulmányi szerződésnek a szerződő felek olyan egybehangzó, befolyásmentes, kifejezett 
akaratnyilatkozatát kell tartalmaznia, amely a szerződési cél elérésére irányul. A munkáltató 
szerződési akarata, hogy a tanulmányok ideje alatt támogatást biztosít, míg a vele szerződő fél 
a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, illetőleg a képzettség megszerzése után 
meghatározott ideig a munkáltatónál munkaviszonyban marad. Ezért nem vehető figyelembe a 
munkáltatónál letöltendő időszak számításánál a tanulmányi szerződés megkötésétől a 
tanulmányok befejezéséig terjedő időszak, minthogy a munkavállaló a tanulmányi szerződést 
azzal teljesíti, hogy tanulmányait határidőre befejezi, és az így megszerzett tudását, 
szakértelmét a munkáltató érdekében hasznosítja. 

2.) A munkaviszonyban töltött idő számításánál az Mt. 115. § (2) bekezdésében említett 
időszakot (munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzés alóli mentesülés; szabadság; 
szülési szabadság; gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat 
hónapja; a keresőképtelenség; három hónapot meg nem haladó tényleges önkéntes tartalékos 
katonai szolgálat; munkavégzés alóli mentesülésnek az Mt. 55. § (1) bekezdés b)-k) pontban 
meghatározott tartama) is figyelembe kell venni. A felek azonban ettől eltérően is 
rendelkezhetnek. Nincs jogszabályi akadálya, hogy ennek megfelelően a munkáltatónál 
kötelezően eltöltött időbe a fenti időszakok ne számítsanak bele az Mt. 115. § (2) bekezdésére 
figyelemmel. Az Mt. 229. § (1) bekezdés második mondata megfelelően irányadónak tartja az 
Mt. fent hivatkozott §-át, lehetővé téve a felek eltérő megállapodását, így érvényesen köthető 
ki a tanulmányi szerződésben az Mt. 115. § (2) bekezdésében rögzített időszak figyelmen kívül 
hagyása a munkáltatónál kötelezően eltöltendő időszakot illetően. 

3.) Az Mt. 229. § (7) bekezdése szerint szerződésszegés hiányában is bármelyik fél azonnali 
hatállyal felmondhatja a tanulmányi szerződést, ha körülményeiben olyan lényeges változás 
következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné teszi, vagy az aránytalan 
sérelemmel jár. Ilyen esetben nem elállásról van szó, vagyis nem visszamenőleges hatállyal, 
hanem a jövőre nézve szűnik meg a tanulmányi szerződés. 
A munkáltató oldalán felmerülő ok lehet, hogy a tanulmányok befejezését követően a 
munkavállalót nem képes foglalkoztatni. A munkavállaló oldalán az azonnali hatályú 
felmondásra elsősorban személyes (vagy családi) körülményeinek lényeges megváltozása 
szolgálhat indokul. 
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A munkáltatónál és a munkavállalónál felmerülő hátrányok összehasonlítása nem következik a 
törvény rendelkezéséből, az ügy eldöntésekor a fél oldalán felmerült lényeges változásokat kell 
értékelni. 

Amennyiben az azonnali hatályú felmondással a munkavállaló szünteti meg a tanulmányi 
szerződést, a munkáltató a nyújtott támogatást – arányos mértékben – visszakövetelheti. 
Amennyiben a munkáltató szünteti meg a szerződést azonnali hatályú felmondással, a korábban 
nyújtott támogatás nem jár vissza. 
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3. Polgári Kollégium 
 
A Kúria Polgári Kollégiuma 2019-ben nem fogadott el kollégiumi véleményt. 
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1. A büntető elvi közzétételi tanács tevékenysége 
 

2019. évben 14 büntető elvi határozat és 9 büntető elvi döntés került közzétételre. 

Büntető elvi határozatok: 
 

EBH2019. B.1. 
I. Jogos védelmi helyzet nem állapítható meg annak a terheltnek a javára, aki a vele haragos 
viszonyban lévő másik két terheltet többszörös szóváltás során kialakuló konfliktushelyzetben 
„innen ma nem mentek el” szavakkal megfenyegeti, majd elfogadja a II. r. terhelt verekedésre 
kihívását, előre látva, számítva rá, hogy a verekedésbe a II. r. terhelt oldalán annak testvére, az 
I. r. terhelt is beavatkozik majd [2012. évi C. tv. 22. §; 4/2013. BJE határozat].   
II. Az emberölés bűntettének kísérletét valósítja meg, aki verekedés közben a jobb kezében 
alkarján feltolva, rejtve tartott késsel az ellenfelét legalább közepes erővel orvul egyszer 
szívtájékon, majd kétszer hasba szúrja, s neki életveszélyes sérüléseket okoz [2012. évi C. tv. 
10. § (1) bek., 160. § (1) bek., 164. § (1) bek., (8) bek.]. 

III. Az ölési cselekmények általában indulati cselekmények, ezért a szokványos indulat hatása 
alatti elkövetés nem alapozza meg az emberölés privilegizált esetének, az erős felindulásban 
elkövetett emberölésnek a megállapítását. 

Az erős felindulásban elkövetés megállapításához az éplélektani alapon kialakult indulat olyan 
magas foka szükséges, amelynek következtében az elkövető belső egyensúlya megbomlik, 
elveszti önkontrollját, tudatszűkült állapotba kerül. Ez nem valósul meg akkor, ha az elkövető 
indulatban, de a körülményeknek megfelelő, azokhoz igazodó adekvát módon viselkedik, és az 
ölési kísérlethez vezető verekedés kiprovokálásában meghatározó szerepet tölt be, majd a 
rejtetten viselt késével tudatosan, célzottan, orvul ejt életveszélyes sebeket a verekedés másik 
résztvevőjén. 

A felindulást kiváltó ok pedig nem tekinthető méltányolhatónak, ha az indulatot kiváltó okot az 
elkövető - felróhatóan - maga idézi elő [2012. évi C. tv. 161. §]. 

 

EBH2019. B.2. 
I. A becsület csorbítására alkalmas tényállítás nagy nyilvánosság előtti elkövetésének 
megállapítására lehet alkalmas, ezért a rágalmazás vétségének megállapíthatósága 
szempontjából tényállásszerű magatartás különböző internetes felületeken annak nyilvános 
közlése, mely szerint az egyik egyetem hallgatói önkormányzatának vezetője - e 
tevékenységének gyakorlása során - részt vett egy jelentős tárgyi súlyú nemi erkölcs elleni 
bűncselekmény eltussolásában, illetve közpénzt tulajdonított el [2012. évi C. tv. 226. § (2) bek. 
b) pont].   
II. A felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának a hallgatók összessége által 
megválasztott tisztségviselője működése során közfeladatot lát el, e tevékenységéért 
közpénzből javadalmazásban részesül, ezért közszereplőnek minősül. Közérdek fűződik ahhoz, 
hogy ha egy közszereplő bűncselekményt követ el, ez kiderüljön, és azt a közvélemény (is) 
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megítélhesse. A közélet szereplői tevékenységének, személyiségüknek, múltjuknak, a közéleti 
tevékenységgel összefüggő, azokra kihatással lévő tényeknek, körülményeknek valós 
megismerése közérdek. 

Közérdek akkor is, ha az ilyen tények, körülmények nyilvánosságra hozatala, állítása, 
híresztelése a becsület csorbítására és objektíve a közéleti szereplő társadalmi megítélésének 
negatív irányú befolyásolására alkalmas. Ezért ebben a konkrét ügyben a valóság 
bizonyításának elrendelése nem maradhatott el, mert anélkül a terhelt büntetőjogi felelőssége 
(az esetleges büntethetőséget kizáró ok megállapíthatósága esetén annak hiánya) nem dönthető 
el [2012. évi C. tv. 229. §]. 

III. A valóság bizonyításának indokoltságát megalapozó közérdeket vagy bárki jogos érdekét a 
bíróságnak azért kell a Btk. 229. §-ában foglaltaknak megfelelően ügyenként vizsgálnia és 
mérlegelnie, mert a valóság bizonyításának törvényi feltételek ellenére történő elmaradása a 
korábbi Be. (1998. évi XIX. törvény) 416. § (1) bek. a) pontja szerinti, illetve a hatályos Be. 
649. § (1) bek. a) pont aa) alpontja szerinti anyagi jogszabálysértést valósíthat meg, amely 
felülvizsgálati okot képez [2017. évi XC. tv. 649. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. 

 

EBH2019. B.3. 
I. A becsület csorbítására alkalmas és ezért rágalmazást valósít meg az a tényállítás, mely 
szerint a sértett ügyészként eljárva egy konkrét büntetőeljárás kényszerintézkedés hatálya alatt 
álló gyanúsítottjának többéves börtönbüntetését előre megjósolta, s erre figyelemmel a 
gyanúsított állapotos feleségét terhességének megszakítására hívta fel. Ez a magatartás a 
társadalomban kialakult általános megítélés, az általános erkölcsi és közfelfogás szerint is azt 
jelenti, hogy az ilyen kijelentések elkövetője hatalmaskodik, szolgálati helyzetével 
(beosztásával) visszaél, és ezért nem jellemes. A terhelti közlés tehát alkalmas arra, hogy a 
sértettről, tulajdonságairól, magatartásáról a környezetben kialakult társadalmi megítélést, 
elismertséget kedvezőtlen, negatív irányba befolyásolja [2012. évi C. tv. 226. § (1) bek., (2) 
bek. b) pont].   
II. Az országgyűlési képviselő törvényen alapuló mentelmi joga kettős természetű. Egyrészt 
eljárási jogi, másrészt anyagi jogi. Az eljárási jellegű mentesség csak a képviselői tisztség 
fennállása alatt - és a mentelmi jog felfüggesztéséig, illetve annak hiányában - zárja ki a 
büntetőeljárás folytatását bármilyen, akár a tisztség keletkezése előtt, akár annak fennállása 
alatt elkövetett bűncselekmény miatt. Az anyagi jogi mentesség pedig a „képviselői megbízatás 
gyakorlása során” és a „képviselői megbízatással összefüggésben” tett közlések miatti 
felelősségre vonást zárhatja ki. E két - kiterjesztően nem értelmezhető - tevékenységi körön 
kívül eső közszereplésekre, így a televíziós műsorban történő nyilvános fellépésre a mentelmi 
jog által biztosított védettség nem vonatkozik, az ilyen szereplés ezért nem kockázatmentes, s 
az ott tett kijelentések jogellenesnek tekinthetők, ha egyébként a becsület csorbítására 
alkalmasak [2012. évi C. tv. 226. §; 2012. évi XXXVI. törvény 73. §, 74. §]. 

III. Verbális cselekmény esetén a gondatlanság fogalmilag kizárt, mivel a szó kimondásával 
rögzül az akarat. A rágalmazás bűncselekményével kapcsolatban a bűnösség vizsgálata során 
az elvárhatóság kategóriája nem a szándékosság, hanem a gondatlanság, s azon belül is a hanyag 
gondatlanság tekintetében merülhet fel [2012. évi C. tv. 7. §, 8. §, 226. §, 227. §]. 

 

EBH2019. B.4. 
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Elköveti a rablás bűntettét, aki a sértettet a táskája megszerzése érdekében meglöki, majd a 
táskáját megtartó menekülő sértettet üldözi, és miután utolérte, ismét meglöki, majd a táskáját 
a sértett kezéből kitépve azzal elszalad [2012. évi C. tv. 365. § (1) bek. a) pont].   
 

EBH2019. B.5. 
I. Garázdaság vétségének tényállásszerűségéhez megkívánt kihívó közösségellenesség nem 
azonos a minden bűncselekményben felismerhető társadalomra veszélyességgel, a közösség 
elvárásaival történő szembehelyezkedéssel, vagy ezeknek az elvárásoknak a semmibevételével. 
A garázdaság bűncselekményi alakzatának megvalósulásához szükséges erőszakos magatartás 
akkor kihívóan közösségellenes, ha közvetlenül és durván sérti vagy sértheti a közösség 
nyugalmát, mert az elkövető cselekményét az utóbbihoz fűződő érdek gátlástalan, nyílt 
semmibevételével hajtja végre. Ha az erőszakos magatartás a kihívó közösségellenességet 
nélkülözi, garázdaság megállapítására nem kerülhet sor [2012. évi C. tv. 339. § (1) bek.; 
BH2015. 52.].   
II. A garázdaság bűncselekményének jogi tárgya a köznyugalom, amely nem tértől és időtől 
elvonatkoztatott fogalomrendszer, hanem egy ország törvényes rendje, amely polgárainak jogos 
érdekét védi. Ennek a rendnek helyhez és időhöz kötött megbontása vagy arra alkalmassága 
valósíthat meg tényállásszerű magatartást, tehát bűncselekményt. A magatartás 
megbotránkozásra vagy riadalomkeltésre alkalmasságának pedig az elkövetés - a magatartás 
tanúsításának - időpontjában nyomban kell észlelhetőnek lennie, nem pedig utólag. A 
bűncselekmény megvalósulásához ezért az szükséges, hogy az elkövetett cselekmény válthassa 
ki a megbotránkozást vagy riadalmat, nem pedig a róla szóló tudósítás esetleges hatása [2012. 
évi C. tv. 339. § (1) bek.]. 

 

EBH2019. B.6. 
I. A részesként elkövetett költségvetési csalási cselekmény mint tényálláson kívüli magatartás 
nem vonható a tettesként elkövetett cselekménnyel törvényi egységbe.   
A részesi magatartások is csak akkor alkotnak törvényi egységet, ha azonos tettes 
cselekményeihez kapcsolódnak; ha a részes különböző tettesek által elkövetett 
alapcselekményhez fűződően követte el a költségvetési csalást, a részesi cselekmények 
rendbelisége a tettesi alapcselekményhez igazodik [2012. évi C. tv. 13-14. §, 396. § (1) bek.]. 

II. Abban az esetben, ha a terhelttel szemben utóbb emelt vád szerinti, az általa tettesként 
elkövetett költségvetési csalást megvalósító bűncselekmény elkövetési ideje megelőzi a bíróság 
által korábban jogerősen elbírált, és a terhelt által tettesként elkövetett költségvetési csalási 
cselekmény miatti vádemelést, azok törvényi egységbe tartozóként az elbírált bűncselekmény 
részcselekményei és ítélt dolognak tekintendők. Erre tekintettel e cselekmények kapcsán a 
büntetőeljárást meg kell szüntetni [2017. évi XC. tv. 4. § (3) bek., 567. § (1) bek. b) pont; 2012. 
évi C. tv. 396. § (1) bek.]. 

III. A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen felülvizsgálatnak van helye, ha a bíróság 
valamely megszüntetési ok, így a res iudicata törvénysértő megállapítása miatt szüntette meg 
az eljárást [2017. évi XC. tv. 4. § (3) bek., 567. § (1) bek. b) pont, 608. § (1) bek. e) pont, 649. 
§ (2) bek. d) pont]. 
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IV. A hamis magánokirat felhasználása kapcsán sem hagyható figyelmen kívül az, hogy a 
terhelt az adóbevallás benyújtásával a hamis magánokirat felhasználását tettesként, avagy a más 
terheltek részére történő segítségnyújtással - a fiktív számlák kiállításával - bűnsegédként 
követte-e el. A folytatólagosság egységébe - amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak - 
csak a tettesként elkövetett bűncselekmények vonhatóak; a részesként elkövetett cselekmények 
az azokat tettesként elkövető terheltek cselekményeihez igazodóan értékelendők [2012. évi C. 
tv. 6. § (2) bek., 13-14. §, 345. §]. 

 

 

 

EBH2019. B.9. 
I. A hatályos büntetőeljárási törvény csak a teljes - a másodfokú eljárásban helyre nem hozható 
- megalapozatlanság okából engedi meg a hatályon kívül helyezést, míg az ítélet részleges 
megalapozatlanságának kiküszöbölését a másodfokú bíróság kategorikus - mérlegelést nem 
tűrő - kötelezettségévé teszi. A részleges megalapozatlanság ezért hatályon kívül helyezés 
alapjául nem szolgálhat.   
E törvényi tilalom nem játszható ki olyan módon, hogy a másodfokú bíróság a részleges 
megalapozatlansághoz egy önmagában hatályon kívül helyezési okot meg nem valósító eljárási 
szabálysértést (indokolási kötelezettség megsértése) társít. 

Az indokolási kötelezettség teljesítése csak a megalapozott vagy megalapozottá tett tényállás 
tekintetében vizsgálható, amennyiben ugyanis a tények megállapítása hiányzik, úgy az azokra 
vonatkozó indokolás sem kérhető számon. Ezért a részleges megalapozatlanságban szenvedő 
ítélet indokolásának megsértését eljárási szabálysértésként értékelni fogalmilag kizárt [2017. 
évi XC. tv. 592. § (1)-(2) bek., 593. §; EBH2018. B.8. III.]. 

II. A részleges megalapozatlanság kiküszöbölésének másodfokon igénybe vehető eszközei 
változatlanok és teljes körűek. A bizonyítékok felülmérlegelésének tilalma nem a 
megalapozatlanság kiküszöbölését korlátozza, hanem az első fokon lefolytatott bizonyítást 
védi. A tényállás hiányosságának pótlása, felderítetlenségének megszüntetése, az iratellenesség 
kiküszöbölése, avagy a helyes ténybeli következtetés levonása nem esik a felülmérlegelés 
tilalma alá, hanem éppen a megalapozatlanság orvoslásának törvényes eszköze, amelyet a Be. 
593. §-ának (1) bekezdés c) pontja kifejezetten arra az esetre rendel alkalmazni, ha az így 
módosult eltérő tényállás a felmentett vádlott bűnösségének megállapításához vezethet. 

A bizonyítékok felülmérlegelésének tilalma annyit jelent, hogy a fellebbviteli bíróság nem 
dönthet másként egy bizonyíték hitelességéről, mint ahogyan azt az elsőfokú bíróság tette 
[2017. évi XC. tv. 593. § (1)-(3) bek.]. 

III. A megalapozatlanság miatti hatályon kívül helyezés ultima ratio, amelyet a hatályos 
büntetőeljárási törvény részleges megalapozatlanság esetén a másodfokú eljárásban 
kategorikusan kizár. A törvényes okon alapuló hatályon kívül helyező végzésben azonban a 
másodfokú bíróság rámutathat az ítélet részleges megalapozatlanságára is, de önmagában ez 
utóbbi hatályon kívül helyezés alapjául nem szolgálhat. 

EBH2019. B.11. 
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Az I. r. terhelt a II. r. terhelt szeme láttára követett el közúti veszélyeztetést egy harmadik 
személlyel (a sértettel) szemben, akit járművével a közútról leszorított, majd a II. r. terhelt 
személygépkocsijában a jobb oldali első ablakon behajolva erőszakkal kísérelte meg a járó 
motor leállítását azért, hogy a II. r. terheltet (elvált feleségét) a sértetthez fűződő kapcsolata 
miatt felelősségre vonja. Ez a fellépés a gépjárművet vezető II. r. terhelt személye elleni olyan 
közvetlenül fenyegető jogtalan támadás volt, amelyet a II. r. terhelt jogszerűen hárított el 
járművével megindulva, majd azt balra-jobbra kormányozva azért, hogy támadójától 
megszabaduljon. A II. r. terhelt ezért jogos védelmi helyzetben cselekedett, így közúti 
veszélyeztetést nem valósított meg, ezért őt az ellene emelt vád alól büntetendőséget kizáró ok 
- jogos védelem - miatt fel kellett menteni [2012. évi C. tv. 22. § (1) bek., 234. § (1) bek.; 2017. 
évi XC. tv. 566. § (1) bek. d) pont, 662. § (2) bek. a) pont].   
 

 

EBH2019. B.12. 
I. Az óriásplakát vagyontárgy, mert pénzben kifejezhető értéke van. Firkálással, festéssel, 
szennyezéssel történő megváltoztatása rongálást valósít meg, mert e magatartások a 
vagyontárgy eredeti felületét, esztétikai megjelenését elcsúfítják, és az eredeti állapot 
helyreállítása csak anyagi ráfordítás árán lehetséges.   
Ebben az esetben az eredeti állapot helyreállításának költsége a rongálással okozott kár [2012. 
évi C. tv. 371. § (1) bek., 459. § (1) bek. 16. pont, (6) bek.]. 

II. A falfirka büntetőjogilag nem közömbös magatartás, a rongálás tényállásszerűségének 
megállapítására adhat okot, és az elkövetési tárgy bármely köz- vagy magántulajdonban lévő 
vagyontárgy felületén a tulajdonos engedélye nélkül létrehozott jel, ábra vagy felirat lehet 
[2012. évi C. tv. 371. § (1) bek., (2) bek. b) pont ba) alpont]. 

III. A véleménynyilvánítás szabadsága a büntetőjogi felelősségre vonás általános akadályának 
nem tekinthető. Alapjoggyakorlásra hivatkozás önkényt nem igazolhat [Alaptörvény IX. cikk 
(1) bek.; 2012. évi C. tv. 15. §; 20. §]. 

 

EBH2019. B.15. 
I. Az önkormányzati testület működése során döntéseit természetes személy tagjainak szavazata 
által hozza meg. A testület tagjai a testületi döntést létrehozó szavazataikért felelősséggel 
tartoznak, mely felelősségük a testületi döntésben nem oldódik fel (nem tűnik el).   
Az önkormányzati képviselő testületben elfoglalt helye és a gazdálkodás során kifejtett 
képviselői tevékenysége megalapozhatja a büntetőjogi felelősségének vizsgálatát, ha leadott 
szavazatával beláthatóan olyan döntés meghozatalához járul hozzá, amely valamely 
bűncselekmény törvényi tényállásának ismérveit valósítja meg [2012. évi C. tv. 376. §]. 

II. Az önkormányzati képviselő nem felelőtlen, mert felelősségrevonhatóságának 
korlátozottsága csak politikai természetű, és védelmet csak jogszerűen kifejtett tevékenysége 
körében élvezhet. A felelősségre vonás korlátozhatósága azt jelenti, hogy választópolgárok 
általi visszahívása kizárt, politikai felelőssége csak a választások során realizálódhat, rossz, 
téves (de nem jogsértő) döntéséért nincs eredményfelelőssége, azonban kárfelelőssége és 
büntetőjogi felelőssége a képviselői megbízatása során elkövetett jogsértő magatartások miatt 
fennáll [2017. évi XC. tv. 719. §; 2011. évi CLXXXIX. tv.]. 
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III. Az önkormányzat a tulajdonába került korlátozottan forgalomképes műemlék jellegű 
épületek elidegenítéséről testületileg dönt, amely vagyongazdálkodási tevékenység. Ezért a 
hűtlen kezelés bűntettének tettesei azok az önkormányzati képviselők, akik a polgármestert az 
önkormányzati ingatlan versenyeztetési eljárás nélküli forgalmi értéken aluli értékesítésére és 
adásvételi szerződés megkötésére hatalmazzák fel, amelynek következtében az önkormányzat 
vagyonában 162 000 000 forint kár keletkezik [1978. évi IV. tv. 20. § (1) bek., 138/A. § d) pont, 
319. § (1) bek., (3) bek. c) pont]. 

 

EBH2019. B.17. 
A terhelt terhére szóló felülvizsgálati indítvány bejelentésére nyitva álló hat hónapos határidőt 
az ügydöntő határozat közlésétől kell számítani; a kihirdetéssel közölt ügydöntő határozat 
kapcsán ez a határidő nem az indokolással ellátott határozat kézbesítésétől, hanem annak 
kihirdetésétől számítandó [2017. évi XC. tv. 455. § (1) és (4) bek., 652. § (3) bek.].   
 

EBH2019. B.21. 
I. A kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett vízi közlekedés halálos 
tömegszerencsétlenséget (huszonnyolc ember halálát) okozó veszélyeztetésének vétsége miatt 
indított büntetőügyben törvénysértő az előzetes letartóztatás helyett bűnügyi felügyelet 
elrendelése és óvadék letétbe helyezésének előírása, akkor, ha a bíróság megítélése szerint eleve 
hiányoznak a letartóztatás ellenében a bűnügyi felügyelet elrendelésének törvényi előfeltételei 
[2017. évi XC. tv. 277. § (4) bek.].   
II. A hatályos Be. szabályozása szerint az óvadék nem a letartóztatás alternatívája, hanem, az 
attól enyhébb kényszerintézkedések, a távoltartás, illetve a bűnügyi felügyelet biztosítékául 
szolgálhat. Amennyiben tehát a bíróság álláspontja szerint a terhelttel szemben a személyi 
szabadságot érintő engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél a bűnügyi felügyelettel 
nem biztosítható, akkor annak hiányát óvadékkal vagy az óvadék összegének nagyságával nem 
lehet pótolni [2017. évi XC. tv. 284. §]. 

III. Ha valamely ügyben a bűnismétlés, avagy a bizonyítás megnehezítésének kockázata vagy 
utóbbiaknak is kockázata fennáll, akkor óvadék nem fogadható el [2017. évi XC. tv. 284. §]. 

IV. A bűnügyi felügyelet rendeltetéséből, jellegéből következik, hogy e kényszerintézkedés 
elrendelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a terhelt tartózkodási helye ismert, 
ellenőrizhető, s így biztosított, hogy az ügyben a hatóságok számára ténylegesen elérhető lesz. 

Ismert, konkrét magyarországi tartózkodási hely hiányában a terhelt mozgását nyomon követő 
technikai eszköz alkalmazására sem kerülhet sor [2017. évi XC. tv. 281. § (2) bek. a) pont; 
15/2018. (VI. 15.) IM rend.]. 

 

EBH2019. B.22. 
I. A büntetőeljárás előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése miatti felfüggesztésére csak 
akkor kerülhet sor, ha a feltett kérdések megválaszolása nélkül az ügydöntő határozatot 
meghozni nem lehet [2017. évi XC. tv. 490. § (1) bek.].   
II. A büntetőeljárás felfüggesztése törvénysértő, ha az előzetes döntéshozatali eljárás 
kezdeményezésére irányuló kérelem nem európai közösségi norma, uniós szervek, intézmények 



8 
 

vagy hivatalok aktusainak értelmezésére, érvényességére, hanem a bíróság előtt folyamatban 
levő ügy kimenetelét nem érintő, az ügy tárgyával össze nem függő kérdésekre vonatkozik 
[2017. évi XC. tv. 490. § (1) bek.]. 

EBH2019. B.23. 
A bíróság hivatalból is elrendelhet bizonyítást [2017. évi XC. tv. 164. § (3) bek.].   
 
Büntető elvi döntések: 
 
EBD2019. B.7. 
A kényszermunka bűntettének a sértett sanyargatásával elkövetett minősített esetét is meg kell 
állapítani abban az esetben, ha a sértettet nemcsak munkára kényszerítik, hanem fűtetlen, 
bútorozatlan szobában tartják a saját ingatlanában, éheztetik és bántalmazzák [2012. évi C. tv. 
193. § (1) bek., (2) bek. a) és b) pont].   
 

EBD2019. B.8. 
Az, hogy a szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátás eldöntésekor a büntetés-
végrehajtási bíró nemcsak az elítéltnek a büntetés végrehajtása során tanúsított magatartását 
vonja a mérlegelés körébe, hanem az általa elkövetett bűncselekmény jellegét, az elítéltnek a 
bűncselekmény elkövetésében játszott szerepét is, nem jelenti ezen körülmények kétszeres 
értékelését [2013. évi CCXL. tv. 188. § (1) bek.].   
 
EBD2019. B.10. 
A tárgyalás előkészítő szakaszában csak a vád tárgyává tett cselekményről állapítható meg, 
hogy az nem bűncselekmény, és ezért az eljárás megszüntetésének van helye, erre lényeges 
kérdésben eltérő tényállás alapulvételével nincs törvényes lehetőség [1998. évi XIX. tv. 267. § 
(1) bek. a) pont; 2017. évi XC. tv. 492. § (1) bek. a) pont].   
 
EBD2019. B.13. 
Nem rendelhető el vagyonelkobzás arra a vagyonra, amely a lopott dolog lefoglalása útján a 
sértetthez visszakerült [2012. évi C. tv. 74. §].   
 

EBD2019. B.14. 
A zaklatás vétsége alap- és minősített esetének egyazon sértett sérelmére, azonos elkövetési idő 
alatt történő elkövetése esetén a halmazat csak látszólagos, a minősített esetbe „beleolvad” az 
alapeset [2012. évi C. tv. 222. § (1) bek., (2) bek. a) pont].   
 

EBD2019. B.16. 
Az adóügyi eljárásban kiszabott adóbírság nem zárja ki az adóbírság alapjául szolgáló 
cselekmény miatt büntetőeljárás megindítását és büntető szankció alkalmazását, ez nem sérti a 
kétszeres eljárás tilalmát, de a kiszabott adóbírságnak a büntetőeljárásban jelentősége lehet 
[2017. évi XC. tv. 4. § (3) bek.].   
 
EBD2019. B.18. 
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A különös visszaesés megállapíthatóságához szükséges hasonló jellegű bűncselekmények körét 
csak a törvény határozhatja meg, ezek köre nem bővíthető [2012. évi C. tv. 459. § (1) bek. 31. 
pont a) alpont].   
 

EBD2019. B.19. 
A védő kizárására csak az ad alapot, ha a védő az ügyben, vagy az üggyel összefüggő más 
ügyben vesz vagy vett részt terheltként, összefüggés hiányában a kizárás nem indokolt [2017. 
évi XC. tv. 43. § (1) bek. h) pont].   
 

EBD2019. B.20. 
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság tényállásában írtakat elírás vagy számítási hiba esetén 
akkor is helyesbítheti, ha a korlátozott felülbírálatra tekintettel annak megalapozottságát nem 
vizsgálhatja, ez azonban érdemi változást nem eredményezhet [2017. évi XC. tv. 453. § (1) és 
(6) bek., 583. § (3) bek. a) pont, 590. § (3) bek.].   
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2.  A közigazgatási és munkaügyi elvi közzétételi tanácsok tevékenysége 
 
2019. évben a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium közigazgatási szakága 25 elvi határozatot 
és 2 elvi bírósági döntést tett közzé. E számok alapján az elvi közzétételi tanács működése 
aktívnak mondható. Az elvi határozatok tárgya a közigazgatási ítélkezés egészét átfogta. 
 
Közigazgatási elvi határozatok: 
 
EBH2019.K.1. 
I. Intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítására közvetlenül alkalmazandó uniós 
jogi normában előírt elévülési határidőben van jogszerű lehetőség. Ennek hiányában 
alkalmazandó a 2007. évi XVII. tv. 64. § (1) bekezdése és a 69. § (8) bekezdés szerinti öt éves 
elévülési, illetve jogvesztő határidő. 
II. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból több éves program keretében 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatás visszafizetésének megállapításához való jog mindaddig 
nem évül el, amíg a program véglegesen le nem zárult. Az uniós pénzügyi érdekek védelmében 
a 2988/95/EK Euratom tanácsi rendelet csak a jogvesztő határidő kiterjesztésére ad lehetőséget. 
[2988/1995/EK Euratom Rendelet 3. cikk, 22. cikk, 2007. évi XVII. tv. (Eljárási tv.) 59. § (3) 
bek., 64. § (1) bek., 69. § (8) bek.] 

 

EBH.2019.K.4. 
A jogszabályi előírások alapján az adomány költségkénti elszámolásához és adóalap csökkentő 
tételként történő figyelembevételéhez szükséges a jogszabályban meghatározott tartalommal 
kiállított igazolás, ennek hiányában az adományként történő átadás nem ismerhető el. [2003. 
évi XCII. tv. (Art.) 7. §, 1996. évi LXXXI. tv. (Tao.tv.) 3. mell., 4. § (1a) bek.] 
 

EBH.2019.K.5. 
Apporttal bevitt használati jogok szerződésen alapuló jogok. A szerződéssel alapított 
haszonélvezeti jogra és a használat jogára az EUMSZ 63. cikkébe ütköző Fétv. 108.§ (1) 
bekezdése nem alkalmazható. [2013. évi CCXII. tv. (Fétv.) 108. § (1) bekezdés, 1997. évi 
CXLI. tv. (Inytv.) 94. § (5) bekezdés] 
 

EBH.2019.K.6. 
A kötelező védőoltás alóli mentesítés iránti eljárás kérelemre indul, melyben a bizonyítási teher 
a kérelmezőre esik. A kérelemhez csatolni kell a kezelőorvos által adott azon szakvéleményt, 
amely a mentesítés indokoltságát alátámasztja. A szakvéleménynek teljes körűen meg kell 
felelni a szakvéleménnyel szemben elvárt jogszabályi követelményeknek, alátámasztottnak, 
megalapozottnak, objektívnek kell lennie. Nem tekinthető tárgyilagosnak a vélemény, ha abban 
maga a szakértő vagy közeli hozzátartozója érintett. [1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 58. § (3), (3a) 
bekezdések, 59. §, 1952. évi III. tv. (Pp.) 177. § (1) bekezdés] 
 
EBH.2019.K.7. 
A LEADER helyi akció csoportok működéséről szóló 54/2011 (VI.10.) VM rendelet 2. §-ában 
meghatározott feltétel (egyesületi forma) nincs ellentétben az EK rendelet általános céljaival, 
illetve a 62. cikkében foglalt rendelkezéssel. [1698/2005. EK Tanácsi rendelet (EK rendelet) 
62. cikk (1), (2) bekezdés, 54/2011. (VI.10.) VM rendelet (VM rendelet) 2. § (2) bekezdés] 
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EBH.2019.K.8. 
A tulajdonosi jogosítványok tekintetében egységes ingatlannak a megszerzésekor az 
ingatlanhoz kapcsolódó egyes részjogosítványok, mint vagyoni értékű jogok önálló 
megszerzését az Szja tv. nem ismeri, vagy ingatlannak vagy haszonélvezeti jognak a 
megszerzése az eltérő adótárgyak következtében csak egymástól elkülönült jogcímen és 
költséggel következhet be. [1995. évi CXVII. tv. (Szja.tv.) 3. §, 62. §] 
 

EBH.2019.K.9. 
Az elővásárlásra jogosultnak a közigazgatási perben módot kell adni annak bizonyítására, hogy 
jognyilatkozata megtételekor a Földforgalmi tv. 21. § (4) bekezdése szerint járt el. [2013. évi 
CXXII. tv. (Földforgalmi tv.) 18. § (1) bek., 21. § (4) bek., (9) bek.] 
 

EBH.2019.K.10. 
Közbeszerzési eljárás során, ha a támogatási összeg kifizetésének felfüggesztése vagy a 
támogatás megvonása a közreműködő szerv utóellenőrzési jelentésébe foglalt nem támogató 
polgári jogi jognyilatkozatán alapul – és szabálytalansági eljárást nem folytattak le – a 
kedvezményezett a támogatási szerződés (támogatói okirat) szerinti összeg kifizetése iránti 
igényét az irányító hatósággal szemben indított polgári peres eljárásban teljesítésre kötelezés 
jogcímén érvényesítheti. 
Az utóellenőrzési jelentés és a kedvezményezett egyet nem értési nyilatkozatára adott 
válaszlevél nem minősülnek közigazgatási ügyben hozott érdemi döntésnek, ezért 
közigazgatási perben nem vizsgálhatók felül. [1952. évi III. tv. (Pp.) 157. §, 2014. évi CXL tv. 
(Ket.) 13. § (2), (4) bek., 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet (Korm.rendelet) 37. § (4) bek., 38. § (1) 
bek., 39. § (1), (7) bek.] 

 

EBH.2019.K.11. 
Amennyiben az EUB ítéletének megállapításai kizárólag az uniós jogi érintettségű ügyekben 
érvényesülhetnének, az adott esetben fordított irányú hátrányos megkülönböztetést jelenthetne. 
Az EUB gyakorlata alapján a fordított diszkrimináció kiküszöbölése érdekében az uniós jogi 
előírásokat szükséges kiterjeszteni az ilyen nem uniós jogi érintettségű helyzetekre is. [2013. 
évi CCXII. tv. (Fétv.) 108. §, 1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) 94. § (1), (2), (3) bek.] 
 

EBH.2019.K.12. 
Közvetett hátrányos megkülönböztetés valósul meg akkor, ha az építményadó fizetésére szóló 
helyiadó-fizetési teher legitim adópolitikai cél hiányában, formailag normatív meghatározás 
nélkül ténylegesen egyedileg meghatározott adóalanyokra vonatkoztatva állapít meg 
másokénál lényegesen terhesebb kötelezettséget. [1990. évi C. tv. (Htv.) 6. § c) pont, 7. § 9) 
pont] 
 

EBH.2019.K.13. 
A települési adó alóli mentességhez teljesíteni kell azt a törvényi előírást, hogy a földtulajdonos 
legyen vállalkozó és vállalkozóként vállalkozási tevékenységet végezzen. [1990. évi C. tv. 
(Htv.) 1/A. §, 52. §] 
 

EBH.2019.K.14. 
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A helyi adó törvényben alkalmazott fogalmak meghatározásakor kizárólag akkor lehet 
figyelembe venni más jogágakban szereplő értelmező rendelkezéseket, ha az adott jogvita 
elbírálására irányadó jogszabály arra vonatkozóan értelmezést nem tartalmaz. [1990. évi C. tv. 
(Htv.) 11. §, 52. §, 2003. évi XCII. tv. (Art.) 25. §] 
 

EBH.2019.K.15. 
A gázmérő a gázszolgáltató tulajdona. A védendő fogyasztói státusz okán a védettség a 
nyilvántartásba vételt követően illeti meg a fogyasztót, ilyen státusz hiányában alaptalanul várja 
el a fogyasztó a kiemelt védelmet. [1994. évi XLI. tv. (Gsztv.) 25. § (2) bek., 2008. évi XL. tv. 
(GET.) 65. § (3)-(4) bek., 66. §] 
 

EBH.2019.K.16. 
Az Áht. rendszerében a kincstár ellenőrzési jogosítványa mind az adminisztratív, mind pedig a 
szakmai szabályok betartásának ellenőrzésére kiterjed. Az adatokban bekövetkezett változás 
bejelentési kötelezettségének elmulasztása megalapozza a támogatás jogosulatlan 
igénybevételének megállapítását. Sérti azonban az Áht. 60/A. § (1) bekezdését az a hatósági 
határozat, amely nem a tényálláshoz igazodó arányos visszafizetési kötelezettséget ír elő, a 
jogosulatlan igénybevételi rész meghatározása során. [1993. évi III. tv. (Szoctv.) 60. §, 92/M. 
§ (4) bek., 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 57. § (1) bek., 59. § (1) bek., 60/A. § (1) bk., 2014. évi 
C. tv. (Kvtv.) 2. sz. melléklet III. 3.e) pont, 369/2013. (X.24.) Korm. rend. 8. § (2) bek., 27. § 
(1) bek. 1. sz. melléklet 3.1.1., 3.1.2.] 
 

 

EBH.2019.K.17. 
Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességében bízó, ellenérték fejében tulajdonjogot szerző 
személy jogerősen bejegyzett tulajdonjoga – hozzájárulása hiányában – helyesbítés jogcímén 
közigazgatási eljárás eredményeként nem törölhető. Ilyen tartalmú törlést csak polgári bíróság 
rendelhet el egy a vonatkozó magánjogi jogviszonyt rendező polgári peres eljárásban, ha annak 
eljárási- és anyagi jogi feltételei fennállnak. [2013. évi V. tv. (új Ptk.) 5:170. §, 5:180. §] 
 

EBH.2019.K.18. 
A településképi törvény 2017. január 18-tól hatályos módosítását követően a polgármester az 
új településképi rendelet megalkotásáig vagy a településképi rendelet megfelelő módosításáig 
rendelkezik a településképi reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos 
kötelezési, valamint településképi bírságolási hatáskörrel. 
A településképi reklám-elhelyezéssel kapcsolatos intézkedési jogkört a módosított 
településképi törvény felhatalmazása alapján kiadott Korm. rendelet a hatályba lépését 
követően indult eljárásokban a kormányhivatalhoz telepíti. [2016. évi LXXIV. tv. 
(településképi törvény) 7. §, 8. §, 11/C. §, 14. § (2) bek., 16. § (2) bek., 104/2017. (IV.28.) 
Korm.rend. (Korm. rendelet) 10. §] 

 

EBH.2019.K.19. 
Az ajándékozási illeték kiszabása során az ajándékot terhelő adósság és egyéb teher fennállását, 
összegét és átvállalását a megajándékozottnak igazolnia kell. [1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 1. §, 3. 
§ (1) bek., 13. §] 
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EBH.2019.K.20. 
Nem tesz meg minden szükséges intézkedést az ajánlatkérő annak érdekében, hogy elkerülje az 
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzet kialakulását 
akkor, ha az általa alapított, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság ajánlattételre való 
felhívásával ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon is megjelenik döntési pozícióban. 
Az összeférhetetlenség megállapítását nem alapozza meg pusztán a tulajdonosi, gazdasági 
kapcsolat, a jogsértés megállapításához az összeférhetetlenséget megalapozó konkrét 
tevékenység, cselekmény bizonyítása szükséges. Ennek során az összeférhetetlenséggel 
érintettek által előtárt bizonyítékokat is értékelni kell. [2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 25. §] 

 

EBH.2019.K.21. 
Az adóhatóság döntései esetében is megállapítható elvi jelleggel, hogy semmis határozataihoz 
joghatás nem fűződhet. Az adóhatóság eljárására irányadó szabályok sui generis jellege folytán 
azonban az adóhatóságnak önmagában a bírósági felülvizsgálat ténye miatt lehetősége van a 
törvény által megadott határidőn belül a joghatás kiváltására alkalmas adóhatósági határozat 
meghozatalára. [2004. évi CXL. tv. (Ket.) 121. §, 2003. évi XCII. tv. (Art.) 164. §] 
 

EBH.2019.K.22. 
Elektronikus kapcsolattartás esetén a garanciális ügyféli jogok sérelmét jelenti, ha az ügyfél 
lényeges eljárási cselekményekről azért nem szerez tudomást, mert azok az elektronikus 
rendszerben nem jelennek meg. 
Az alapvető ügyféli jogosultságok sérelme akkor is megalapozhatja a határozat hatályon kívül 
helyezését, ha a szabályok betartása esetén is azonos döntést hozna a hatóság. [2004. évi CXL 
tv. (Ket.) 5. §, 28/B. § (1), (4) bek., 29. § (3) bek., 51. § (1) bek., 57. § (5) bek.] 

 

EBH.2019.K.23. 
A Földforgalmi tv. 19. § (2) bekezdésében előírt feltétel fennállásához nem elegendő, hogy a 
földműves a földet ténylegesen használja, ahhoz a Földforgalmi tv. 38. § (1) bekezdésében 
felsorolt valamely érvényes jogcím is szükséges. A haszonkölcsön jogcímén gyakorolt 
földhasználat a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés b) pont pontjában megjelölt elővásárlási 
jogosultságot nem alapozza meg. 
A földhasználati jogot nem a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzés keletkezteti, de a 
hatósági jóváhagyási eljárásban a földhasználat időtartama csak a földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett, közhiteles adatok alapján állapítható meg. Bejegyzés hiányában a 
Földforgalmi tv. 19. § (2) bekezdése szerinti 3 éves földhasználat igazolása az elővásárlási jogát 
a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján gyakorló földművest terheli. [2013. évi 
CXXII. tv. (Földforgalmi tv.) 18. § (1) bek., 19. § (2) bek.] 

 

EBH.2019.K.24. 
Helyi adóügyben a jogalkalmazóknak azokat a jogszabályrészeket is értelmezniük és 
alkalmazniuk kell, amelyeket a jogalkotó a jogszabály értelmező rendelkezései között külön 
nem határozott meg. [1990. évi C. tv. (Htv.) 11. §, 47. §, 52. §, 2014. évi LXXIV. tv. (Htv.-
t.mód.tv.) 146. §] 
 

EBH.2019.K.25. 
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A Tpvt. 10. § b) pontjában meghatározott jelentős, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető 
tulajdonságok nem szinonimák, hanem más-más tartalommal bíró önálló tényállási elemek. Az 
összehasonlító reklámban a jelentős, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonság 
összehasonlításának tárgyilagosnak kell lennie. 
Nem minősül pillanatnyi elsőségi állításnak a dinamikusan fejlődő piacon a legalább 8 hónapig 
tartó piacelsőség megőrzése. [1996. évi LVII. tv. (Tpvt.) 10. §] 

 
Közigazgatási elvi döntések: 
 

EBD.2019.K.2. 
Az antidiszkriminációs közigazgatási hatósági eljárásban speciális bizonyítási teher érvényesül, 
aminek az az oka, hogy a diszkriminációs magatartások természete miatt a hatósági tényállás-
felderítés nehezebb, ezek általában valamilyen egyéb, semlegesnek látszó, valójában a 
diszkriminációs magatartást leplezni kívánó magatartás formájában jelennek meg. 
[2003. évi CXXV. tv. (Ebktv.) 1. §, 4. §  9.) pont, 8. § n) pont 19. § (1) bek., 2004. évi CXL. 
tv. (Ket. ) 50. §] 
 

EBD.2019.K.3. 
Ha a hatóság a tényállás-tisztázása körében arra a következtetésre jut, hogy változások nem 
történtek, vagy a megjelölt változások irrelevánsak és szükségtelen e körben a szakvélemény 
kiegészítése vagy másik szakértő bevonása, ennek indokát kell adni határozatában a 
bizonyítékok értékelése során. [2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 49. §, 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 4. § 
(1) bek., 42. § (3) bek., 50. §, 58. § (6) bek., 94/A. §, 109. § (4) bek., 2012. évi CLXXXV. tv. 
(Ht.) 90. §] 
 

 

A munkaügyi szakág 2019. évben 28 elvi határozatot és 1 elvi döntést tett közzé. 

Munkaügyi elvi határozatok: 
 
EBH.2019.M.1. 
I. A munkaviszonyhoz kapcsolódó személyiségi jogsértésekre alapított sérelemdíj iránti igény 
elbírálása a közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. 
[2011. évi CLXI. tv. - Bszi.- 19. § (1) bek., 1952. évi III. tv. - Pp.- 22. §, 2012. évi I. tv.- Mt.- 
9. §] 
II. Abban az esetben, amikor a bizonyítékok alapján nem állapítható meg, hogy a 
munkavállalóra nézve sérelmes, állítása szerint személyiségi jogát sértő, az azonnali hatályú 
felmondásban szereplő okok a munkáltató magatartása miatt kerültek nyilvánosságra, a 
sérelemdíj iránti igény nem megalapozott [Mt. 78. § (1), 2013. évi V. tv. -Ptk.- 2:52. § (1) – (2) 
bekezdés]. 
 
EBH.2019.M.2. 
A munkavállaló felperes – amennyiben a fizetési meghagyás iránti kérelme alapján indult 
eljárás az alperes ellentmondása folytán perré alakul át – abban az esetben is kérheti a 
keresetlevél belföldi lakóhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz való 
áttételét, ha a kérelme benyújtásakor a perré alakulás esetére nem jelölte meg az illetékes 
bíróságot. 
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[2009. évi L. tv. 20. § (5) bekezdés, 2016. évi CXXX tv.  513. § (2) bekezdés] 
 
EBH.2019.M.3. 
I. Ha a munkáltatónak kötbérfizetési kötelezettsége keletkezett és annak eleget tett, az általa 
megfizetett összeg kárnak minősül, melyet az érintett munkavállalóival szemben az Mt.-nek a 
munkavállaló kártérítési felelősségéről szóló rendelkezései szerint érvényesíthet [2012. évi I. 
tv. (Mt.) 179. § (1) bekezdés].  
II. A munkáltatónak a működését, szervezetét meghatározó egyoldalú utasításával, 
szabályzatával szemben a szakszervezetnek nincs kereshetőségi joga, egyoldalú utasítás 
jogszerűsége egyéni jogvitában vizsgálható [2012. évi I. tv. (Mt.) 285. § (1) bekezdés]. 
 
EBH.2019.M.4. 
A szolgálati jogviszonya megszűnését követően a rendvédelmi szerv a bíróság előtt közvetlenül 
érvényesítheti kártérítés iránti igényét a hivatásos állományú volt tagjával szemben.  
[2015. évi XLII. tv. (Hszt.) 270. § (2) bek.] 
 
EBH.2019.M.5. 
I. A felszámolás kezdő időpontja előtt indított munkaügyi per a hitelező munkavállalót nem 
mentesíti a felszámolási eljárásban történő igénybejelentés kötelezettsége alól. 
II. A munkáltató Bt. elleni felszámolási eljárásban amennyiben a munkavállaló nem vált 
hitelezővé, a mögöttes felelős Bt. beltaggal szemben is elenyészett az igény érvényesíthetősége. 
 
EBH.2019.M.6. 
I. A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltató állapítja meg. Ha a munkáltató 
munkaidőkeretet alkalmaz az Mt. 97. § (3) bekezdése alapján jogosult a munkaidőt a hét minden 
napjára, illetve az egyes napokra egyenlőtlenül is beosztani. Ez esetben a szombat, vasárnap, 
valamint munkaszüneti napon történt munkaidő-beosztás a közalkalmazottak beosztás szerinti 
munkanapjainak minősülnek. [2012. évi I. törvény -Mt.- 96. § (1) bek., 97. § (3) bek.] 
II. A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg. Mind a pihenőidő, mind a pihenőnap a 
közalkalmazott regenerálódását biztosítja, tiltó szabály hiányában pedig nincs akadálya annak, 
hogy adott esetben ezek egy időben kerüljenek kiadásra. [Mt. 105. § (1) bek.] 
 
 
EBH.2019.M.7. 
Az Mmtv. 1. § (2) bekezdés 3. pontja második fordulata szerinti, havi átlagjövedelem számítása 
szabályát valamennyi olyan ellátásra jogosultra alkalmazni kell, aki a referencia-időszak 
kezdetét követően rendelkezik legalább 180 naptári napi egészségbiztosítási járulékfizetés 
alapját képező jövedelemmel. [2011. évi CXCI. tv. (Mmtv.) 1. § (2) bek. 3) pont, Alaptörvény 
XV. cikk (2) bek., XIX. cikk (1) bek.] 
 
EBH.2019.M.8. 
Ha a munkavállaló az Ebktv. 19. §-a szerinti valószínűsítési kötelezettségének eleget tett a 
munkáltató olyan tényezők igazolásával tudja bizonyítani, hogy a védett tulajdonság és az 
azonos munkát végzők eltérő bérezése között nincs okozati összefüggés, amelyek a 
munkavállaló felvételekor objektíve meghatározhatóak.  Ezért két azonos munkát végző 
munkavállaló közötti eltérő díjazás alátámasztására nem vehetők figyelembe olyan tényezők, 
amelyek a munkavállaló felvételének idején még nem határozhatóak meg objektíven, és csak 
később, a tényleges teljesítés során vállnak ismertté. [A munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény (Mt.) 12. §] 
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EBH.2019.M.9. 
Munkaügyi perre vagy munkaviszonyból eredő jövőbeli jogvitájuk esetére a felek valamely 
meghatározott bíróság illetékességét érvényesen nem köthetik ki. Munkaügyi perben a Pp. 27. 
§-ában szabályozott felek által kikötött (alávetéses) illetékesség nem alkalmazható, az 
illetékességet a Pp. általános illetékességre vonatkozó szabályai vagy a munkavállaló felperes 
választása szerint a Pp. 513. § (2)-(3) bekezdései határozzák meg. [2016. évi CXXX. törvény 
(Pp.) 27. §, 513. § (2)-(3) bek.] 
 
EBH.2019.M.10. 
Nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időként nem ismerhető el az az időszak, amely alatt az 
igénylő a megjelölt kereső tevékenységet nem biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső 
jogviszonyban folytatta. A szolgálati idő szerzése érdekében megállapodás alapján 
nyugdíjjárulékot fizető személyek fizetés nélküli szabadságának időtartama nem minősül 
szolgálati időnek. [1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. § (2b), 168/1997. Korm.rendelet 12. § 
(1) bekezdés, 29. § (1) bekezdés, 17/1975.  MT 222. §, 228. §] 
 
EBH.2019.M.11. 
Ha a munkavállaló 18 és 06 óra közötti időtartamban végez munkát a műszakpótlékra való 
jogosultság megítélésénél azt kell vizsgálni, hogy a munkavállaló beosztás szerinti napi 
munkaidejének kezdete változik-e rendszeresen. Az Mt. 141.§ (2) bekezdése rendelkezik arról, 
hogy milyen konjunktív feltételek szükségesek ahhoz, hogy a változást rendszeresnek lehessen 
tekinteni. E feltételek fennállásának megállapításakor a havi munkaidő beosztás szerinti 
munkanapok összességét kell figyelembe venni. [2012. évi I. törvény (Mt.) 141. § (1)-(2) 
bekezdés] 
 
 
EBH.2019.M.12. 
Tartósan beteg gyermek ápolására igénybe vett fizetés nélküli szabadság alatt biztosított 
személy kedvezményes nyugdíjra való jogosultságához 30 év kereső tevékenységgel járó, vagy 
azzal egy tekintet alá eső jogviszony szükséges. 
[1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. § (2a) bekezdés, 168/1997. Korm.rend. 12. § (3) 
bekezdés] 
 
EBH.2019.M.13. 
I. A munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása a baleset bekövetkezésénél nem 
állapítható meg, ha a munkáltató nem tett eleget az egészséges és biztonságos munkavégzés 
biztosítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak.  

II. Amennyiben a baleset bekövetkezésének pontos oka a rendelkezésre álló adatok alapján nem 
határozható meg, úgy nem vonható le következtetés arra, hogy a baleset kizárólag a károsult 
elháríthatatlan magatartása miatt következett be. [A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény (Mt.) 166. § (1), (2) bekezdés]. 

EBH.2019.M.14. 
I. Ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül, a munkáltató a határozatlan időtartamú 
munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni. Ezért, ha a 
felmentés oka valós (tehát a munkavállaló nyugdíjasnak minősül) indokolás hiányában annak 
okszerűsége nem vizsgálható. [A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 66. 
§ (9) bek.] 
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II. Ha az egyenlő bánásmód megsértésére hivatkozó munkavállaló valószínűsítette, hogy 
rendelkezik egy olyan védett tulajdonsággal, amelyre hivatkozással a diszkriminációt állítja, a 
bíróságnak az egyenlő bánásmód megsértése megtörténtét kell vizsgálnia a felperesre 
kedvezőbb bizonyítási szabályok mellett. Ha ilyen tulajdonság nem állapítható meg, úgy joggal 
való visszaélésként vizsgálható a jogsértés az általános bizonyítási szabályok alkalmazásával. 
[4/2017. (XI.28.) KMK vélemény 4. pont] 
III. Nem minősülnek a diszkriminációra hivatkozó munkavállalóval összehasonlítható 
helyzetben lévő csoportnak azon személyek, akik a munkavállaló által valószínűsített védett 
tulajdonsággal maguk is rendelkeznek.  [Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8. §, 9. §, 19. §] 
 
EBH.2019.M.15. 
Ha a munkáltató hosszabb időszakra tűzött ki prémiumfeladatot és a munkavállaló 
munkaviszonya ennek az időszaknak az eltelte előtt megszűnt, a prémiumfeladat időarányos 
részének teljesítése esetén a munkavállalót az ezzel arányban álló prémiumösszeg megilleti. 
Ettől az esettől eltér, amikor a kitűzött prémiumfeladatot a munkavállaló csak részben 
teljesítette. Ez esetben csak akkor jár a prémium arányos része, ha annak fizetésére a munkáltató 
a részfeladatok teljesítése esetére is fizetési kötelezettséget vállalt. A Kttv. szerinti céljuttatás a 
munkaviszonyban alkalmazott prémiummal tartalmilag azonos jogintézménynek minősíthető. 
[A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv. 154. § (2) bek.] 
 
EBH.2019.M.16. 
A munkaszerződés szerinti munkahelyet a munkáltató földrajzilag meghatározott területeként, 
konkrét, azonosítható címmel, vagy nagyobb földrajzi egység megnevezésével kell megjelölni. 
Az Mt. 45. § (3) bekezdéséből nem következik az a szűkítő értelmezés, hogy a munkavállaló 
munkavégzési helyeként kizárólag az a konkrét szervezeti egység vehető figyelembe, amelynek 
keretein belül a munkáját végezte. 
[A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 45. § (3) bekezdés]. 
 
EBH.2019.M.17. 
A munkaszerződés megkötésének, módosításainak időpontjaiban a felek elérni kívánt céljának, 
a megállapodás – esetleg – módosult tartalmának, a vállalt kötelezettség jellegének és 
joghatásának vizsgálata szükséges annak megítélésekor, hogy a munkaszerződés kikötése 
jóerkölcsbe ütközik-e. 
[A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 27. § (1) bekezdés] 
 
EBH.2019.M.18. 
Ha a munkáltató a közalkalmazott minősítését jogszabályi kötelezettsége ellenére 
elmulasztotta, nem hivatkozhat alappal arra, hogy a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész 
besorolási okiratban történő megállapítása előtt a közalkalmazott nem felelt meg a garantált 
összegnél magasabb összegű illetmény megállapítása feltételének. A Kjt. 2.§ (3) bekezdése 
alapján alkalmazandó Mt. 6.§ (1) bekezdése szerint ugyanis saját felróható magatartására 
előnyök szerzése véget nem hivatkozhatott.  
[A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 40. § (1) bekezdés c), 
66. § (7)-(8) bekezdés] 
 
EBH.2019.M.19. 
A hivatásos szolgálati viszonyban álló személyt a szolgálati időpótlék első alkalommal a 
ténylegesen eltöltött 10 év után, a magasabb összeg pedig minden további 5 év után illeti meg. 
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[A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) 156. § (1) bekezdés] 
 
EBH.2019.M.20. 
A munkáltató által ismerten a partnere által a közöttük lévő szerződés teljesítéséhez 
kapcsolódóan nyújtott vendéglátás, azaz a megrendelőnél a helybeli szokásoknak megfelelően 
adott vacsorán a munkavállalói részvétel a munkáltató üzleti érdekébe és a gazdasági 
működésének kockázatába tartozik. A munkavállaló ezzel összefüggő megbetegedése esetén a 
munkáltató megalapozottan nem hivatkozhat arra, hogy a bekövetkezett kárt az ellenőrzési 
körén kívül eső körülmény okozta.  
[a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 166. § (2) bekezdés a) pont] 
 
EBH.2019.M.21. 
A Tny. 47. § (1) bekezdése szerinti egy év nem igényérvényesítési határidőt rögzít, hanem az 
ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósításának időtartamát határozza meg. Ellenkező értelmezés 
esetében ideiglenes özvegyi nyugdíj nem lenne megállapítható azon személyek számára, akik 
– önhibájukon kívül – a jogszerző halálát követő egy év elteltével szereznek tudomást a halál 
bekövetkezéséről, vagy csak ezt követően tudják a halál tényét igazolni.      
[a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 47. § (1) bek.] 
 
EBH.2019.M.22. 
Amennyiben a kinevezés érvényes létrejöttét követően bekövetkezik olyan ok, amely miatt 
elvész a közalkalmazott azon alanyi képessége, amelyet a jogalkotó a jogviszony létrejötte 
körében, a jogviszony létesítésének feltételeként határozott meg, a kinevezés nem válik 
érvénytelenné, de a jogviszony megszüntetéséről kell a munkáltatónak intézkedni.  
[a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 2. § (3) bek.,   20.§ (2) 
bek. d) pont, 25. § (3) bek., a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.  (Mt.) 29. § (1) 
bek.] 
 
EBH.2019.M.23. 
A kinevezéssel létrejött közös megegyezés az illetményre és nem azok elemeire vonatkozik. A 
Kjt. illetményrendszere egységes, törvényen alapuló megállapodás. Ezért a garantált 
illetménynél a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján megállapított, munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrészt is magában foglaló magasabb illetményre jött létre adott esetben a felek között 
a megállapodás. Ebből következően a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész nem 
minősülhet a munkáltató Mt. 16. §-a szerinti egyoldalú kötelezettségvállalásnak. 
[a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 2. § (3) bek., 21. § (3) bek., 
66. § (7) bek.] 
 
 
EBH.2019.M.24. 
Amennyiben az igénylő részére az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás 
megállapítására már sor került, a hozzátartozói nyugellátás feléledése iránti igény elbírálására 
a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága rendelkezik hatáskörrel, melynek 
elsőfokú határozata ellen nem fellebbezés, hanem kereseti kérelem nyújtható be. 
[a Tny. végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm.rend. 3. § (4) bek., Tny. 95. § (3) bek.] 
 
EBH.2019.M.26. 
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I. A fél az Egyenlő Bánásmód Hatóság diszkriminációt megállapító határozatával 
valószínűsítheti, hogy a munkaviszony létesítése során hátrány érte azon pályázókkal szemben, 
akik nem rendelkeznek védett tulajdonsággal. 

II. Az egyenlő bánásmód megsértése esetén érvényesülő kimentéses bizonyítás alapján a 
munkáltatónak kell igazolnia, hogy hiányzik az okozati összefüggés a hátrány és a védett 
tulajdonság között. Ennek megfelel, ha bizonyítja, hogy a jogviszony betöltése során a pályázó 
végzettségét, szakmai alkalmasságát, munkához való hozzáállását értékelte. 
[az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(Ebktv.) 8. §, 19. §, 21. §, 22.§] 

EBH.2019.M.27. 
A Hjt. 172. § (8) bekezdése nem teremt a Hjt. 172. § (1) bekezdésének általános (objektív) 
kárfelelősségi szabálya alól univerzális, minden szolgálati viszonnyal összefüggésben 
keletkezett kár esetében alkalmazandó kivételt, csupán a betegség vagy baleset okán keletkezett 
károk megtérítése esetére teremt – kivételesen – vétkességi felelősségi jogalapot. 
[a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 172. §] 
 
EBH.2019.M.28. 
I. A felek által megkötött, a munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodás akarati hiba 
miatti érvénytelensége esetén nem a megtévesztett munkáltató saját jognyilatkozatának a 
sikeres megtámadásáról van szó, hanem a munkavállaló jogellenes magatartásáról, ezért az Mt. 
29. § (5) bekezdése alapján az Mt. 84. §-ában foglaltak szerint helye van marasztalásnak. 
II. A munkaviszony megszűnésének jognyilatkozat szerinti időpontját nem érinti a 
jognyilatkozat jogellenességének megállapítása.  
[a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 82. § - 84. §] 
 
EBH.2019.M.29. 
Az Mt. 276. §-ában meghatározott feltételek (a taglétszám és a munkavállalói létszám) objektív 
körülmények, amelyek fennállta nem a felek kölcsönös tájékoztatási és együttműködési 
kötelezettségének mikénti teljesítésétől függ. Ha a szakszervezeti taglétszám az adott 
munkavállalói létszámhoz képest a Kollektív Szerződés megkötésének időpontjában 
bizonyítottan megfelelően fennállt, úgy a szakszervezet kollektív szerződés-kötési képességgel 
rendelkezett.  
[a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 276. § (2) bekezdés] 
 
 
EBH.2019.M.30. 
Az igénybevétel lényegesen alacsonyabb szintje mellett minősíthető a munkakör készenléti 
jellegűnek.  
[a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 91.§] 
 

Munkaügyi elvi döntések: 
 
EBD.2019.M.25. 
Kármegosztás alapjául a munkavállaló közrehatása akkor minősülhet, ha az vétkes volt. Nem 
eshet a munkavállaló terhére, ha egy előre nem látható váratlan helyzetben a lehetséges 
magatartások közül nem a legelőnyösebbet választja. [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. tv. 167. § (2) bek.] 
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3. A polgári és gazdasági elvi közzétételi tanácsok tevékenysége 
 
A Kúriai Döntések (Bírósági Határozatok) 2019. évi számaiban összesen 3 elvi bírósági 
határozatot jelentetett meg a Polgári Kollégium.  
 
Az említett polgári szakágú elvi határozatok az alábbiak: 
 
EBH 2019.P.1. 
A jogalkotási tevékenységgel okozott érdeksérelem - az uniós jog által biztosított alanyi jogot 
sértő jogalkotáson kívüli esetekben - a szerződésen kívül okozott károkért való polgári jogi 
felelősség általános szabályain alapuló igényt akkor alapozhat meg, ha az Alkotmánybíróság 
az Alaptörvénnyel való kollíziója miatt megsemmisítette a megalkotott és kihirdetett 
jogszabályt vagy megállapította a jogalkotó magatartásával előidézett alaptörvény-ellenességet 
[2013. évi V. tv. 6:519-6:534. §]. 
 
EBH 2019.P.2. 
A cselekvőképesség teljes körű korlátozása csak végső esetben, akkor rendelhető el, ha az 
érintett védelmében a részleges, ügycsoportonkénti korlátozás nem elégséges [2013. évi V. tv. 
2:19. §, 2:21. § (2)-(3) bek.]. 
 
EBH 2019.P.3. 
I. Érdemtelen a tartásra a nagykorú továbbtanuló gyermek, ha nem tart kapcsolatot a tartásra 
kötelezett szülőjével. Az érdemtelenség kimentésére alkalmas kötelezetti magatartásnak olyan 
súlyúnak kell lennie, amely valóban alapos indokát adja a tartást igénylő gyermek 
közömbösségének.   
II. A kellő indok jogi fogalmának tartalma a gyermek életét jelentősen befolyásoló vagy arra 
kiható valós és súlyos érdeksérelem, azt a szubjektíven súlyosnak megélt, de valójában vélt 
sérelmek nem alapozhatják meg [2013. évi V. tv. 4:194. § (2) bek., 4:220. § (3)-(4) bek., 1952. 
évi III. tv. 206. § (1) bek.]. 
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1. Az ügyérkezés, a befejezés, a folyamatban maradt ügyek általános 
tendenciái az előző három év viszonylatában 
 
Az alábbi táblázatban az egyes szakágak összesített (valamennyi ügytípus adatainak egybe- 
számításával képzett) ügyforgalmi adatai olvashatók. A Közigazgatási- Munkaügyi Kollégium 
Közigazgatási Szakágának adataiban az önkormányzati és választási ügyek adatai is 
szerepelnek.  
 

A Kúria ügyforgalmi adatai 2017-2019. évben 

 

  

2017 2018 2019 

Érkezett Befejezett Folyamatban Érkezett Befejezett Folyamatban Érkezett Befejezett Folyamatban 

Büntető 
Kollégium 1964 1902 347 1658 1719 286 1544 1505 325 

Közigazgatási - 
Munkaügyi 
Kollégium 
Közigazgatási 
Szakág 1889 1813 1000 2167 1949 1218 2188 2582 824 

Közigazgatási - 
Munkaügyi 
Kollégium 
Munkaügyi 
Szakág 741 785 475 572 727 320 372 511 181 

Polgári 
Kollégium 
Polgári Szakág 3334 2908 1816 2617 2820 1613 2150 2393 1370 

Polgári 
Kollégium 
Gazdasági 
Szakág 784 765 372 572 647 297 451 503 245 

 
A táblázat adatainak elemzéséből megállapítható, hogy a Büntető Kollégium utolsó évi érkezése 
nem érte el sem a 2017., sem a 2018-as év érkezési adatait. A befejezések száma szintén 
csökkent az előző két év adataihoz képest.  
 
2019. évben az előző évekhez képest alacsonyabb érkezési és befejezési mutatók 
tapasztalhatók, ugyanakkor az érkezések száma meghaladta az befejezések számát, és ezért a 
folyamatban maradt ügyek száma a 2018. évi adathoz képest növekedett.
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A fenti oszlopdiagram a Büntető Kollégium utolsó három éves összesített érkezési és befejezési 
adatait mutatja be. A diagram értékeléséből megállapítható, hogy 2019. évben az érkezés és a 
befejezésnél az utolsó három év legalacsonyabb mutatói láthatóak.  
 
A 2017. évhez képest az 2019. évi érkezések száma 21%-os csökkenést mutat, a befejezések 
száma is a legmagasabb 2017. évi számadatokhoz képest szintén 21%-os csökkentést mutat.  A 
folyamatban maradt ügyek száma a 2018. évhez képest 18%-kal emelkedett.  
 

 

 
 

A fenti oszlopdiagram a Közigazgatási Szakág utolsó három éves összesített érkezési és 
befejezési adatait mutatja meg, míg a grafikonon a folyamatban maradt ügyek számának előző 
évhez mért erőteljes csökkenése látható. 
 
A közigazgatási szakágban 2019. évben az előző évhez képest szinte ugyanannyi volt az 
érkezés. A kollégium ugyanakkor 2019. évben a befejezések tekintetében kiemelkedően 
teljesített, a befejezések emelkedése a 2016-2018. évekhez képest mintegy 20 %-ot meghaladó 
mértékű, ami összességében azt is jelenti, hogy a 2019 év végén folyamatban lévő ügyek száma 
a 2018. évihez képest mintegy 20 %-kal kevesebb.   

1964 1902 1658 1719 1544 1505

Érkezett
ügyek
2017

Befejezett
ügyek
2017

Érkezett
ügyek
2018

Befejezett
ügyek
2018

Érkezett
ügyek
2019

Befejezett
ügyek
2019

Büntető Kollégium 

347
286

325

0

100

200

300

400

2017 2018 2019

Büntető Kollégium
folyamatban maradt ügyek

1889 1813
2167 1949 2188

2582

Érkezett
ügyek
2017

Befejezett
ügyek
2017

Érkezett
ügyek
2018

Befejezett
ügyek
2018

Érkezett
ügyek
2019

Befejezett
ügyek
2019

Közigazgatási- Munkaügyi Kollégium 
Közigazgatási Szakág 

1000 1218

824

0

500

1000

1500

2017 2018 2019

Közigazgatási-Munkaügyi 
Kollégium Közigazgatási 

Szakág folyamatban maradt 
ügyek



4 
 

  
 
A fenti oszlopdiagramon a Munkaügyi Szakág utolsó három évi érkezési és befejezési adatai 
láthatók. A grafikonon a folyamatban maradt ügyek számának az előző évhez viszonyított 
erőteljes csökkenése figyelhető meg, amely a 2019-es év érkezést jelentősen meghaladó 
befejezésszámának következménye.  
 
A Munkaügyi Szakág oszlopdiagramján a 2019. évi érkezések számát vizsgálva 
megállapítható, hogy az ügyérkezés az előző évekhez képest folyamatosan csökkent. A 2017-
es évhez képest 50%-kal csökkent a 2019. évi érkezések száma. Ez a drasztikus csökkenés a 
társadalombiztosítási és jogviszonyból eredő ügyek eddigi munkaügyi szakágból való 
közigazgatási ügyszakba való átkerüléséből adódik.  

 

 

A befejezések számának alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a befejezés a 2019. évben 
35%-kal csökkent a 2017. évi befejezésszámhoz képest. A folyamatban maradt ügyek számát 
mutató grafikonon látható, hogy a 2019-es alacsonyabb érkezés, és a 2018. évi érkezéshez 
képest magasabb befejezés együttes hatásaként a folyamatban maradt ügyek száma jelentősen 
csökkent.  
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A fenti oszlopdiagram a Polgári Kollégium Polgári Szakágának az elmúlt három évre nézve 
vetített érkezési és befejezési adatait mutatja meg. A 2017. évi legmagasabb érkezés számához 
képest a 2019. évi érkezések száma csaknem 36%-kal esett vissza, a 2018. évhez viszonyítva 
pedig 18%-os visszaesés tapasztalható. Ennek hátterében alapvetően a felülvizsgálati ügyek 
számának jelentős (16,47 %-os) és az egyéb ügyek különösen jelentős (53,12%-os) csökkenése 
áll, ami egyben azt is jelenti, hogy az érkezett felülvizsgálati ügyek száma 2019-ben a 2013-as 
szintet sem érte el. A csökkenés azonban nem minden ügycsoportban figyelhető meg: az 
érkezett fellebbezett ügyek száma 28,70%-kal, az érkezett eljárás elhúzódása miatti kifogások 
száma 14,29%-kal nőtt.  

A Kollégium befejezett ügyeinek száma 2019. évben ismét meghaladta az érkezések számát, az 
elmúlt három évet tekintve azonban 2019-ben volt a legalacsonyabb a befejezések száma.  

A grafikon a folyamatban maradt ügyek számának változását ábrázolja. Ebből jól látható, hogy 
a folyamatban lévő ügyek számának 2019-ban jelentős mértékű (15,28%-os) csökkenése a 
kisebb ügyérkezés következménye, hiszen a befejezések száma közel ezzel azonos mértékben 
(15,14%-kal) csökkent 2018-hoz képest.  

 

 

  
 
A fenti oszlopdiagram a Gazdasági Szakág utolsó három évre vetített érkezési és befejezési 
adatait mutatja meg, míg a grafikonról a folyamatos ügyek számának 2017. évhez viszonyított 
csökkenése olvasható le. 

A Polgári Kollégium Gazdasági Szakágában a 2017. évi magasabb adatokhoz képest 2019. 
évben jelentős csökkenés mutatkozik mind az érkezés, mind a befejezések számában (42%, 
illetve 34%) . A 2018. évhez képest, 21%-os csökkenés tapasztalható mindkét mutatót tekintve. 
Az érkezett ügyek között a felülvizsgálati ügyek száma (17,20%-kal) csökkent, míg a 
fellebbezett ügyek száma kis mértékben (7,14%-kal) nőtt; és 2019-ben eljárás elhúzódása miatti 
kifogások is előfordultak a szakágban. A felülvizsgálati ügyek száma azonban kis mértékben 
(3,76%-kal) még így is meghaladja a 2014. évi értéket. A Gazdasági Szakágban a felülvizsgálati 
ügyek és a kifogások számának csökkenése mögött a „devizahiteles” sorozatperek jelensége és 
az arra adott igazgatási válasz érhető tetten: az ügyek jelentős részét a Polgári Szakágba 
irányították át, ami az ottani ügyérkezés átmeneti növekedését eredményezte 2016-ban és 2017-
ben.  
A grafikonról a folyamatban maradt ügyek számának 2019-ban bekövetkezett nagymértékű 
(19,41%-kal) csökkenése olvasható le, amely az átcsoportosítás eredménye, hiszen ezzel 
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párhuzamosan a befejezések száma is jelentősen (15,55%-kal) csökkent. 
 

2. Az ügyforgalmi adatok alakulása az egyes szakágakban 
 
2.1. Büntető Kollégium 
 
 
Érkezett ügyek:  
felülvizsgálat (Bfv.):   1116 
törvényességi (Bt.)  17 
fellebbezett (Bpkf+Hkf)  307 
harmadfok (Bhar.)  31 
bíróság kijelölése (Bkk.)  44 
kifogás (Bkif.)  0 
semmisségi (Bs)  14 
peren kívüli (Bpk)  15 
Összesen:   1544 
 
Befejezett  ügyek:  
felülvizsgálat (Bfv):   1095 
törvényességi (Bt.)  12 
fellebbezett (Bpkf+Hkf)  304 
harmadfok (Bhar)  35 
bíróság kijelölése (Bkk)  36 
kifogás (Bkif)  0 
semmisségi (Bs)  8 
peren kívüli (Bpk)  15 
Összesen:                                                         1505 
 
 
Folyamatban maradt ügyek:  
felülvizsgálat (Bfv):   271 
törvényességi (Bt)      7 
fellebbezett (Bpkf+Hkf)    24 
harmadfok (Bhar)      5 
bíróság kijelölése (Bkk)    10 
kifogás (Bkif)      0 
semmisségi (Bs)      8 
peren kívüli (Bpk)      0 
Összesen:                                                            325 
 
A Büntető Kollégiumba 1133 db felülvizsgálati és törvényességi, 338 db fellebbezett, 
harmadfokú fellebbezett, illetve 73 db egyéb ügy érkezett a 2019-es évben. A befejezett 
felülvizsgálati, törvényességi ügyek száma 1107 volt. A számokból jól látható, hogy a 
Kollégium kevesebb ügyet dolgozott fel, mint amennyi érkezett.  
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2.2. Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 
 

2.2.1. Közigazgatási Szakág 
 
Ügycsoportonkénti bontások:  
 
Érkezett ügyek:  
felülvizsgálat  1768 
fellebbezett      248 
önkormányzati, választási, népszavazási 134 
egyéb ügyek(bíróság kijelölés)            38 
kifogás         0 
 Összesen:    2188 
 
Befejezett  ügyek:  
felülvizsgálat   2151 
fellebbezett    250 
önkormányzati, választási, népszavazási            147 
egyéb ügyek(bíróság kijelölés)     34 
kifogás       0 

Összesen:  2582 
 
Folyamatban maradt ügyek:  
felülvizsgálat  714 
fellebbezett   101 
önkormányzati, választási, népszavazási             4 
egyéb ügyek(bíróság kijelölés)      5 
kifogás        0 
 Összesen                     824 

 
 
A Közigazgatási Szakágban összesen 1768 db felülvizsgálati ügy, 248 db fellebbezett, 134 db 
önkormányzati, választási és népszavazási ügy, valamint 38 db egyéb ügy érkezett.  
 
 

2.2.2. Munkaügyi Szakág 
 
Ügycsoportonkénti bontások:  
 
Érkezett ügyek:  
felülvizsgálat   351 
fellebbezett   1 
egyéb ügyek(bíróság kijelölés)   20 
             Összesen:      372 
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Befejezett  ügyek:  
felülvizsgálat    492 
fellebbezett  1 
egyéb ügyek(bíróság kijelölés)     18 
 Összesen:                                                        511 

 
Folyamatban maradt ügyek:  
felülvizsgálat    176 
fellebbezett   0 
egyéb ügyek(bíróság kijelölés)        5 
 Összesen                                             181 

 

A Szakág ügyforgalmi helyzetét vizsgálva a 2019. évben befejezett felülvizsgálati ügyek száma 
492 db volt, az elbírálás időtartamát nézve az ügyek (32 db) 6,5 %-a 3 hónapon belül, 6 hónapon 
belül 14,2 %-a (70 db), 6-12 hónap között 389 db (79,1%) került befejezésre.  

Az egy évet meghaladóan elbírált ügyek száma 1 db, mely a 2019. évi befejezett felülvizsgálati 
ügyek számának 0,2%-a.  

 
2.3. Polgári Kollégium 
 

2.3.1. Polgári Szakág 
 
Ügycsoportonkénti bontásban: 
Érkezett ügyek:  
felülvizsgálat                                                                   1770 
fellebbezett                                                                        139 
egyéb ügyek (bíróság kijelölés)                                        233 
kifogás                                                                                  8 

Összesen:          2150 
 
Befejezett  ügyek:  
felülvizsgálat        1957 
fellebbezett           148 
egyéb ügyek (bíróság kijelölés)          281 
kifogás                 7 
 Összesen:                                                      2393 

 
Folyamatban maradt ügyek:  
felülvizsgálat        1314 
fellebbezett            39 
egyéb ügyek (bíróság kijelölés)            16 
kifogás                               1 
 Összesen:                                                      1370 
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A 2019-es évben a Polgári Kollégium polgári szakágába 1770 db felülvizsgálati, 139 db 
fellebbezett és 241 db egyéb ügy érkezett. A „kiemelt felülvizsgálati ügyek” száma 40 volt. 

 

2.3.2. Gazdasági Szakág 
  
Ügycsoportonkénti bontásban: 
 
Érkezett ügyek:  
felülvizsgálat         386 
fellebbezett           60 
egyéb ügyek (bíróság kijelölés)             0 
kifogás             5 
 Összesen:          451 

 
Befejezett ügyek:  
felülvizsgálat         440 
fellebbezett            59 
egyéb ügyek(bíróság kijelölés)             0 
kifogás                 4 

Összesen:          503 
 
Folyamatban maradt ügyek:  
felülvizsgálat        211 
fellebbezett          33 
egyéb ügyek(bíróság kijelölés)            0 
kifogás            1 

Összesen        245 
 
2019. évben a Polgári Kollégium gazdasági szakágához 386 db felülvizsgálati ügy (ebből 10 
db „kiemelt felülvizsgálati ügy”), 60 db fellebbezett és 5 db egyéb ügy érkezett. 

A Polgári Kollégium két szakágához (polgári szakág, gazdasági szakág) 2019. évben 2601 ügy 
érkezett, ebből felülvizsgálati ügy 2156 db, fellebbezett ügy 199 db, nemperes ügy (bíróság 
kijelölés, elfogultság) 246 db, ebből az eljárás elhúzódása miatti kifogás 13 db volt.  
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2. Az időszerűségi adatok – különösen az éven túl folyamatban maradt ügyek 
- alakulása 
  

  
 
A Büntető Kollégium időszerűségi mutatói megfelelnek az elvárásoknak. A folyamatban maradt 
278 db felülvizsgálati ügyből mindössze 14 db ügy van, amely a 6-12 hónap közötti pertartamú 
vonatkozik (2 db ügy lesz éventúli), a 3-6 hónap közötti pertartamú ügyek száma 107 db, a 3 
hónapon belüli pertartamúaké pedig 155 db.  
 

A 0-3 hónap közötti pertartamú felülvizsgálati ügyek száma 59,5%-ról 55,76%-ra csökkent. A 
3- 6 hónap közötti pertartamú felülvizsgálati ügyek száma 37,3%-ról 38,49%-ra emelkedett. A 
6-12 hónap közötti folyamatban maradt ügyek százalékos megoszlása 3,2%-ről 5,04%-ra 
emelkedett, míg az éven túli ügyek száma az összes folyamatban lévő ügyek mindössze 0,7%-
át teszi ki. (2018. évben nem volt folyamatban maradt éven túli ügy.)  
 

 
 
 

A Közigazgatási- Munkaügyi Kollégium Közigazgatási Szakágában a folyamatban maradt  
ügyek időszerűségét tekintve, a 0-3 hónap közötti pertartamú felülvizsgálati ügyek aránya a 
2018-as évhez képest 28%-ról 27%-ra csökkent. A 3- 6 hónap közötti pertartamú felülvizsgálati 
ügyek aránya 22%-ról 19%-ra csökkent. A 6-12 hónap közötti folyamatban maradt ügyek 
aránya 41%-ről 42%-ra emelkedett, míg az éven túli ügyek száma 2018-hoz képest 9%-ról 12 
%-ra emelkedett.  
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A Munkaügyi Szakágban a 2019. év végén nem maradt éven túli elbírálatlan felülvizsgálati ügy.  

A folyamatban maradt ügyek időszerűségi arányait tekintve, a 0-3 hónap közötti pertartamú 
felülvizsgálati ügyek aránya minimális emelkedést mutat (32,2%-ról 34,66%-ra), a 3-6 hónap 
közötti pertartamú ügyek %-os aránya is minimális növekedést mutat (33,1%-ról 34,66%-ra), 
míg 6-12 hónap közötti pertartamú folyamatban maradt ügyek aránya 34,66%-ról 30,68%-ra 
csökkent.  
 

 
 

 
 

A Polgári Kollégium Polgári szakág folyamatos ügyeinek fele fél éven belüli pertartamú, éven 
túli ügy 2019. évvégén 186 db volt. Az utóbbi három év időszerűségi mutatóiról készített 
grafikonról leolvasható, hogy a Szakág folyamatban maradt ügyeinek belső időszerűségi 
mutatóiban a 2018-as évhez képest 0-3 hónap pertartamú ügyek tekintetében 2,5 %-os 
csökkenés, a 3-6 hónapos pertartamú ügyeknél minimális mértékű csökkenés (1,6%), míg a 6-
12 hónapos pertartamú ügyek vonatkozásában 9%-os csökkenés tapasztalható. Az 1 éven túli 
folyamatban maradt ügyek az összes folyamatban lévő felülvizsgálati eljárás 14,16%-át teszik 
ki.  
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A Polgári Kollégium Gazdasági Szakágban a folyamatban maradt ügyek 73%-a fél éven belüli 
pertartamú, 27%-a pedig 6-12 hónap közötti. 

A szakág időszerűségi adatait bemutató grafikonon látható, hogy a 0-3 hónap pertartamú ügyek 
tekintetében 2018. évhez képest 8,11 %-os növekedés, a 3-6 hónap pertartamú ügyek aránya a 
2018-as évhez képest 7,25 %-os növekedés, míg a 6-12 hónap pertartamú ügyek 
vonatkozásában 14,96%-os csökkenés tapasztalható. Éven túli folyamatban maradt ügy nincs a 
szakágban.  

 

3. A soron kívüli ügyek  
 

3.1. Büntető Kollégium 
 
A Büntető Kollégiumban lényegében nincs szükség a soronkívüliség intézményére, mivel az 
ügyek közel 94%-a fél éven belül befejeződik. 
 
 
3.2. Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 
 
A 2019-es évben 19 db soron kívüli ügy volt a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumban, ebből 
12 db a közigazgatási szakágban, 7 db a munkaügyi szakágban.  
 
Az ügyek soron kívüli elbírálásának szabályozási keretei a korábbi évekhez képest nem 
változtak. Az egyéni kérelem tárgyában meghozandó döntésem során figyelembe veszem az 
érintett tanácselnök és kollégiumvezető véleményét. A soron kívüli eljárás csupán kivételes 
lehetőség, ahol figyelemmel kell lenni az ügyfélegyenlőség garanciális szabályára. Soron 
kívüliség elrendelésére elsősorban közérdek érintettsége alapján vagy különös méltánylást 
érdemlő személyi körülményekre tekintettel kerülhet sor. Soron kívüli ügyintézésre irányuló 
kérelmek rendszeresen érkeznek a Kollégiumba, kérelemnek helyt adó döntésekre 2019. évben 
a korábbi évekhez hasonlóan az esetek mintegy egyharmadában születtek.   
 
Soron kívüli eljárásra tartoznak a törvény szerint a Pp. XXIV. (új Pp. XXX.) fejezete szerinti 
ügyek, amelyekben az alkotmánybírósági határozat alapján kell a Kúriának meghatározni a 
követendő eljárást. A Kúria az e fejezet szerinti eljárásra kijelölt tanácsa minden esetben 
figyelembe veszi a soron kívüli eljárás követelményét, és jellemzően 30 napon belül befejezi 
az ügyet. 
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A munkaügyi szakágban három ügyben engedélyeztem soron kívüli eljárást. Két esetben ugyan 
előterjesztettek soron kívüli eljárás iránti kérelmet, azonban az ügyek rövid időn belül 
befejeződtek, egy másik esetben pedig a felülvizsgálati kérelem visszautasításra miatt a soron 
kívüli eljárás iránti kérelem elbírálása tárgytalanná vált. Egy esetben nem adtam helyt a soron 
kívüli eljárás elrendelése iránti kérelemnek. 
 
3.3. Polgári Kollégium 
 

A Polgári Kollégiumban 21 soron kívüli eljárás elrendelése iránti ügy volt, a kérelmekről 
minden esetben a kollégiumvezető javaslata szerint döntöttem. 
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4. A Kúria 2019. évi ügyforgalmi statisztikai jelentése (ún. L minta)  
 

Sorszám Az eljárás tárgya Az ügyek száma a beszámolási időszakban 
előző 
idő-
szakró
l fo-
lyamat
ban 
maradt 

érkez
ett 

  befeje
zett 

  az 
idősza
k 
végén 
fo-
lyamat
ban 
maradt 

össze
sen 

ebből: 
újra 
megin
dult 
ügy 

összes
en 

ebből: 
szünet
elés 

1. 2.       3. 4. 5. 6. 7. 8. 
I. Elsőfokú 
ügyek 

         
  

1. Az önkormányzati rendelet más 
jogszabályba ütközése és 
megsemmisítése 

7 37 0 40 0 4 

2. A helyi önkormányzat törvényen 
alapuló jogalkotási kötelezettsége 
elmulasztásának megállapítása 

1 4 0 5 0 0 

3. OVB határozata elleni kifogás - 
választási ügy 

0 84 0 84 0 0 

3/a OVB határozata elleni kifogás - 
népszavazási ügy 

9 9 0 18 0 0 

4. Elsőfokú ügy összesen 17 134 0 147 0 4 
II. 
Fellebbezett 
másodfokú 
ügyek 

         
  

5. Büntetőügy peres 0 0 0 0 0 0 
nemperes 21 298 0 300 0 19 

6. Katonai ügy peres 0 0 0 0 0 0 
nemperes 0 0 0 0 0 0 

7. Polgári ügy                              
(kivéve a 8. alatti ügy) 

peres 21 41 0 50 0 12 
nemperes 27 96 0 97 0 26 

8. Társadalmi szervezet, alapítvány stb. 
nyilvántartási ügy 

0 2 0 1 0 1 

9. Gazdasági ügy                                      
(kivéve a 10. és a 11. 
alatti ügyek) 

peres 12 20 1 23 0 9 
nemperes 13 32 0 26 0 19 

10. Cégügyek 7 8 0 10 0 5 
11. Csőd- és felszámolási eljárások 0 0 0 0 0 0 
12. Közigazgatási ügy peres 74 118 2 94 0 98 

nemperes 29 130 1 156 0 3 
13. Fellebbezett másodfokú ügy 

összesen 
204 745 4 757 0 192 

II/a. 
Fellebbezett 
harmadfokú 
ügyek 

                    

5/a. Büntetőügy peres 9 40 0 39 0 10 
nemperes 0 0 0 0 0 0 

6/a. Katonai ügy peres 0 0 0 0 0 0 
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nemperes 0 0 0 0 0 0 
13/a. Fellebbezett harmadfokú ügy 

összesen 
9 40 0 39 0 10 

III. 
Felülvizsgál
ati eljárások 

         
  

14. Büntető ügy peres   250 1116 0 1095 0 271 
nemp
eres 

  2 17 0 12 0 7 

15. Katonai ügy peres   0 0 0 0 0 0 
nemp
eres 

  0 0 0 0 0 0 

16. Polgári ügy 
(kivéve a 17. alatti ügy) 

peres   1499 1770 24 1955 3 1314 
nemp
eres 

  0 0 0 0 0 0 

17. Társadalmi szervezet, 
alapítvány stb. 
nyilvántartási ügy 

      2 0 0 2 0 0 

18. Gazdasági ügy 
(kivéve a 19. és a 20. 
alatti ügyek) 

peres   212 308 12 347 1 173 
nemp
eres 

  0 0 0 0 0 0 

19. Cégügyek       23 21 0 31 0 13 
20. Csőd- és felszámolási 

eljárások 
      30 57 0 62 0 25 

21. Közigazgatási ügy  peres   1097 1768 140 2151 0 714 
nemp
eres 

  0 0 0 0 0 0 

22. Munkajogi ügy peres   317 351 5 492 0 176 
nemp
eres 

  0 0 0 0 0 0 

23. Felülvizsgálati eljárás 
összesen 

      3432 5408 181 6147 4 2693 

IV. Egyéb 
ügyek 

         
  

24. Büntetőügy       4 73 0 59 0 18 
25. Polgári ügy       64 241 0 288 0 17 
26. Gazdasági ügy       0 5 0 4 0 1 
27. Közigazgatási ügy 1 38 0 34 0 5 
28. Munkajogi ügy       3 21 2 19 0 5 
29. Egyéb ügy összesen     72 378 2 404 0 46 
Egyéb 
ügyekből: a 
bírósági 
eljárás 
elhúzódása 
miatt 
felterjesztett 
kifogás 

                    

24/a. Büntetőügy       0 0   0   0 
25/a. Polgári ügy       0 8   7   1 
26/a. Gazdasági ügy       0 5   4   1 
27/a. Közigazgatási ügy 0 2   2   0 
28/a. Munkajogi ügy       0 1   1   0 
29/a. Összesen       0 16   14   2 
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V. Az eljárás időtartama a beszámolási időszakban befejezett első fokú ügyekben 
Sorszám Az eljárás tárgya Összesen Ebből: az eljárás időtartama a 

kezdő irat érkezése, illetve az 
újralajstromozás napjától az eljárás 
tárgyaláson vagy tárgyaláson 
kívüli befejezéséig 
0-3 
hó 

3-6 
hó 

6-12 
hó 

1-2 
év 

2 év 
felett 

30. Az 
önkormányzati 
rendelet más 
jogszabályba 
ütközése és 
megsemmisítése 

40 33 7 0 0 0 

31. A helyi 
önkormányzat 
törvényen alapuló 
jogalkotási 
kötelezettsége 
elmulasztásának 
megállapítása 

5 4 1 0 0 0 

32. OVB határozata 
elleni kifogás - 
választási ügy 

84 84 0 0 0 0 

32/a. OVB határozata 
elleni kifogás - 
népszavazási ügy 

18 15 3 0 0 0 

VI. Az eljárás időtartama a beszámolási időszakban befejezett másodfokú fellebbezett ügyekben 
Sorszám Az eljárás tárgya Összesen Ebből: az eljárás időtartama a 

kezdő irat érkezése, illetve az 
újralajstromozás napjától az eljárás 
tárgyaláson vagy tárgyaláson 
kívüli befejezéséig 
0-3 
hó 

3-6 
hó 

6-12 
hó 

1-2 
év 

2 év 
felett 

33. Büntetőügy 
(katonai nélkül) 

300 297 3 0 0 0 

34. Katonai ügy 0 0 0 0 0 0 
35. Polgári ügy 

(kivéve a 36.) 
147 77 25 38 7 0 

36. Társadalmi 
szervezetek 

1 1 0 0 0 0 

37. Gazdasági ügy 
(kivéve a 38-39.) 

49 12 11 26 0 0 

38. Cégügyek 10 1 1 8 0 0 
39. Csőd- és 

felszámolási 
eljárás 

0 0 0 0 0 0 

40. Közigazgatási 
ügy  

250 153 17 57 23 0 

VI/a. Az eljárás időtartama a beszámolási időszakban befejezett harmadfokú fellebbezett ügyekben 
Sorszám Az eljárás tárgya Összesen Ebből: az eljárás időtartama a 

kezdő irat érkezése, illetve az 
újralajstromozás napjától az eljárás 
tárgyaláson vagy tárgyaláson 
kívüli befejezéséig 
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0-3 
hó 

3-6 
hó 

6-12 
hó 

1-2 
év 

2 év 
felett 

33/a. Büntetőügy 
(katonai nélkül) 

39 26 9 4 0 0 

34/a. Katonai ügy 0 0 0 0 0 0 
VII. Az eljárás időtartama az időszak végén folyamatban maradt elsőfokú ügyekben 

Sorszám Az eljárás tárgya Összesen Ebből: az eljárás időtartama a 
kezdő irat érkezése, illetve az 
újralajstromozás napjától az eljárás 
tárgyaláson vagy tárgyaláson 
kívüli befejezéséig 
0-3 
hó 

3-6 
hó 

6-12 
hó 

1-2 
év 

2 év 
felett 

41. Az 
önkormányzati 
rendelet más 
jogszabályba 
ütközése és 
megsemmisítése 

4 4 0 0 0 0 

42. A helyi 
önkormányzat 
törvényen alapuló 
jogalkotási 
kötelezettsége 
elmulasztásának 
megállapítása 

0 0 0 0 0 0 

43. OVB határozata 
elleni kifogás - 
választási ügy 

0 0 0 0 0 0 

43/a. OVB határozata 
elleni kifogás - 
népszavazási ügy 

0 0 0 0 0 0 

VIII. Az eljárás időtartama az időszak végén folyamatban maradt másodfokú fellebbezett ügyekben 
Sorszám Az eljárás tárgya Összesen Ebből: az eljárás időtartama a 

kezdő irat érkezése, illetve az 
újralajstromozás napjától az 
időszak végéig 
0-3 
hó 

3-6 
hó 

6-12 
hó 

1-2 
év 

2 év 
felett 

44. Büntetőügy 
(katonai nélkül) 

19 18 1 0 0 0 

45. Katonai ügy 0 0 0 0 0 0 
46. Polgári ügy 

(kivéve a 47.) 
38 34 3 1 0 0 

47. Társadalmi 
szervezetek 

1 1 0 0 0 0 

48. Gazdasági ügy 
(kivéve a 49-50.) 

28 15 4 9 0 0 

49. Cégügyek 5 2 1 2 0 0 
50. Csőd- és 

felszámolási 
eljárás 

0 0 0 0 0 0 

51. Közigazgatási 
ügy  

101 23 20 49 9 0 

VIII/a. Az eljárás időtartama az időszak végén folyamatban maradt harmadfokú fellebbezett ügyekben 
Sorszám Az eljárás tárgya Összesen Ebből: az eljárás időtartama a 

kezdő irat érkezése, illetve az 
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újralajstromozás napjától az 
időszak végéig 
0-3 
hó 

3-6 
hó 

6-12 
hó 

1-2 
év 

2 év 
felett 

44/a. Büntetőügy 
(katonai nélkül) 

10 10 0 0 0 0 

45/a. Katonai ügy 0 0 0 0 0 0 
IX. Az eljárás időtartama a beszámolási időszakban befejezett felülvizsgálati eljárásokban 

Sorszám Az eljárás tárgya Összesen Ebből: az eljárás időtartama a 
kezdő irat érkezése, illetve az 
újralajstromozás napjától az eljárás 
tárgyaláson vagy tárgyaláson 
kívüli befejezéséig 
0-3 
hó 

3-6 
hó 

6-12 
hó 

1-2 
év 

2 év 
felett 

52. Büntetőügy 
(katonai nélkül) 

1107 666 345 92 0 4 

53. Katonai ügy 0 0 0 0 0 0 
54. Polgári ügy 

(kivéve a 55.) 
1955 375 232 848 500 0 

55. Társadalmi 
szervezetek 

2 0 0 1 1 0 

56. Gazdasági ügy 
(kivéve a 57-58.) 

347 47 72 220 8 0 

57. Cégügyek 31 0 16 15 0 0 
58. Csőd- és 

felszámolási 
eljárás 

62 20 20 21 1 0 

59. Közigazgatási 
ügy  

2151 960 226 466 494 5 

60. Munkajogi ügy 492 32 70 389 1 0 
X. Az eljárás időtartama az időszak végén folyamatban maradt felülvizsgálati eljárásokban 

Sorszám Az eljárás tárgya Összesen Ebből: az eljárás időtartama a 
kezdő irat érkezése, illetve az 
újralajstromozás napjától az 
időszak végéig 
0-3 
hó 

3-6 
hó 

6-12 
hó 

1-2 
év 

2 év 
felett 

61. Büntetőügy 
(katonai nélkül) 

278 155 107 14 2 0 

62. Katonai ügy 0 0 0 0 0 0 
63. Polgári ügy  

(kivéve a 64.) 
1314 282 334 512 186 0 

64. Társadalmi 
szervezetek 

0 0 0 0 0 0 

65. Gazdasági ügy 
(kivéve a 66-67.) 

173 76 51 46 0 0 

66. Cégügyek 13 4 5 4 0 0 
67. Csőd- és 

felszámolási 
eljárás 

25 8 11 6 0 0 

68. Közigazgatási 
ügy 

714 191 135 299 89 0 

69. Munkajogi ügy 176 61 61 54 0 0 
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