
I.Az EUMSZ közvetlenül alkalmazandó jogi norma. Az uniós joggal való ütközést 

hivatalból is figyelembe kell venni.  

 

II. A fogyasztónak a felperes követelésének alapjául szolgáló, általános szerződési 

feltételnek minősülő „jogdíj táblázat”-ra vonatkozó semmisségi kifogása viszontkereset 

hiányában is érdemben vizsgálandó. 

 

Alkalmazott jogszabályok: Tpvt.21.§-ára, és 11. § , 88/A. § (3) bekezdése,  az EUMSZ 101. és 

102. cikk 

 

Győri Ítélőtábla 

Pf.IV.20.071/2019/6/I.szám 

 

 

 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében kötelezte az alperest, hogy fizessen 

meg a felperes javára szerzői jog címén 840.476,- Ft-ot és annak 2017. július 31. napjától 2018. 

július 2. napjáig számított kamatát, összesen 985.365,- Ft-ot, továbbá  a tőkeösszeg után 2018. 

július 2. napjától a kifizetés napjáig keletkező kamatot és 75.825,- Ft perköltséget. 

 

Ítéletének indokolásában rögzítette, hogy az alperes üzemelteti a S-i., V. 75. szám alatti 

P.Hotelt, amelynek a vendégek számára nyitva álló részében, bluetooth hangszóró útján 

nyilvános zeneszolgáltatást végez. A felperes által kiállított, az alperes által aláírt 

adatszolgáltató lap alapján a felperes kiszámlázta a 2016. október 1. – december 31. és 2017. 

július 1. – szeptember 30. közötti időszakra járó jogdíjat, amelynek megfizetésétől az alperes 

elzárkózott. A felperes fizetési meghagyás kibocsájtását kérte az alperes ellen.  

 

Az ellentmondás folytán perré alakult eljárásban kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest 

840.476,- Ft, és ez után 2017. július 31. napjától járó kamat, továbbá 40 eurónak megfelelő 

12.327,- Ft behajtási költségáltalány és perköltség megfizetésére. Az 1999. évi LXXVI. törvény 

(Szjt.) 1. §-ára, 9. § (1) bekezdésére, 16. §-ára és a 2016. évi XCIII tv. (Kjkt) 1. §-ára 9. § (1) 

bekezdésére és 58. § -ára alapított kereseti kérelmében előadta, hogy az Szjt. 77.§ (1) bekezdése 

szerinti nyilvánossághoz közvetítés megvalósult, a felhasznált művekre a Kjkt. 10. § (1) 

bekezdése szerinti vélelem áll fenn.  

 

Az alperes jogdíjfizetési kötelezettségét megalapozza, hogy a nyilvánosság számára nyitva álló 

helyen olyan eszközt helyezett el, amelyen keresztül a zeneszolgáltatás megvalósulhat. 

Hivatkozott arra, hogy az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti a már megkezdett felhasználás 

megváltoztatására vonatkozó bejelentést az alperes nem tett. 

 

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Viszontkeresetet terjesztett elő arra 

hivatkozva, hogy a felperes jogkezelőként a Gazdasági Versenyhivatal döntése szerint 

versenyjogi értelemben vállalkozásnak minősül, kvázi jogi monopóliummal bír. Az 1996. évi 

LVII. tv. (Tpvt.) 21. § a) pontjára és az EUMSZ 102. cikkére hivatkozva állította, hogy a 

felperes túlzó árazást valósít meg, gazdasági erőfölényével visszaél, illetőleg a Tpvt. 21. § g) 

pontjába ütköző módon árdiszkriminációt valósít meg. A Tpvt. 11. §-ában és az EUMSZ 101. 

cikkében írtakra figyelemmel a felperesnek a felhasználási díjról való döntése vállalkozások 

társulásának döntéseként is értelmezhető, amennyiben a szerzőket versenyjogi értelemben 

vállalkozásoknak tekintjük. Az alperes álláspontja szerint a MAHASZ és a felperes közötti 



 

megállapodás sérti a Tpvt. 11. § -át és az EUMSZ 101. cikkét. Az alperes beszámítási kifogást 

is előterjesztett 541.934,- Ft erejéig versenyjogi jogsértéssel okozott kártérítés címén. 

 

Az elsőfokú bíróság a 15. szám alatti végzésével a viszontkeresetet, 19. szám alatti végzésével 

az újabb, 1.000.000,- Ft kártérítés megfizetésére irányuló viszontkeresetet, 25. sorszám alatti 

végzésével az alperes 51.934,- Ft-ra vonatkozó beszámítási kifogását elutasította.  

 

Az ezt követően a viszontkeresettel, és beszámítási kifogással egyező tartalommal előterjesztett 

alperesi érdemi védekezést a törvényszék érdemben nem vizsgálta, mert álláspontja szerint a 

versenyjogi szabályok megsértésére az alperes csak keresetben, vagy azzal egyenértékű 

viszontkeresetben, beszámítási kifogásban hivatkozhat. Rámutatott, hogy a folyamatos 

felhasználással kapcsolatos törvényi vélelmet az alperes nem döntötte meg, ezért az Szjt. 90– 

92. §, 9§ (1) bekezdése és 94. § alapján kötelezte őt a felperes által követelt jogdíj 

megfizetésére.  

 

Az elsőfokú ítélet ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést, amelyben elsődlegesen annak 

megváltoztatását, másodlagosan hatályon kívül helyezését kérte. Az elsőfokú eljárásban 

előadottakat fenntartva hivatkozott arra, hogy a felperes jogdíjkövetelése jogszabálysértő az a 

versenyjogi szabályokba így a Tpvt. 21. §-a és 11. § -ba, illetve az EUMSZ 101. és 102. cikkébe 

ütközik. Sérelmezte, hogy ennek ellenére az elsőfokú bíróság nem vonta le a 2013. évi V. tv. 

(Ptk.) 6:108. § (1) bekezdése szerinti semmisségi jogkövetkezményt, az alperesi előadást 

érdemben nem is vizsgálta. Hangsúlyozta, hogy az EUMSZ 101., és 102. cikke közvetlenül 

alkalmazandó, ezt a tényt a felperes sem vitatta. Az elsőfokú bíróságnak az uniós joggal való 

ütközést hivatalból is figyelembe kellett volna vennie. Vitatta, hogy a beszámítási kifogása 

elutasítható lett volna. Sérelmezte, hogy az e tárgyban született elsőfokú végzés ellen nem volt 

fellebbezésnek helye. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság iratellenesen állapította meg, 

hogy a beszámítani kért követelés már 2018. június 7-én lejárt, mivel az valójában 2018. 

szeptember 30-val vált esedékessé, ezért a Pp. 147/A. § (3) bekezdése szerinti határidőt az 

alperes nem késte ki. Hivatkozott arra, hogy a viszontkereset elutasítására tévesen került sor. A 

felperesi követelés nem különíthető el az alperes által hivatkozott versenyjogi kérdésektől, 

ehhez képest az alperes semmisségi kifogása érdemben nem volt külön elbírálható, így az 

elsőfokú bíróság eljárása a Pp.149. § (1) bekezdésébe ütközött.   Sérelmezte, hogy a Tpvt. 88/A. 

§ -ban írtak ellenére a törvényszék mellőzte a Gazdasági Versenyhivatal megkeresését. 

Kifejtette, hogy az elsőfokú ítélet indokolása téves, a Tpvt. 86. § (2) bekezdése a Tpvt. 2-7. § -

ra irányadó, míg az alperesi érvelés a Tpvt. 11. § -ra 21. §-ra valamint az EUMSZ 101. és 102. 

cikkére vonatkozott, ezért arra a Tpvt. 88/B -88/U szakaszait kellett volna alkalmazni. Az 

elsőfokú bíróságnak téves az érvelése azzal kapcsolatban, hogy az alperesi védekezés csak 

viszontkereset, vagy beszámítási kifogás formájában volt előterjeszthető. Álláspontja szerint a 

törvényszék megsértette a Tpvt. 88/A. és 88/B. § -ban foglaltakat.  

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében a támadott ítélet helybenhagyását kérte. Álláspontja 

szerint a törvényszék a tényállást helyesen állapította meg, az eljárási és anyagi jogszabályokat 

betartva helytálló döntést hozott, helyesen alkalmazva mind az Szjt., mind a Pp. rendelkezéseit. 

Az elsőfokú ítélet helyesen állapította meg, hogy az alperes az Szjt. hatálya alá tartozó 

felhasználást végzett, melyre felhasználási engedélyt kellett szereznie a felperes részére történő 

jogdíjfizetés útján. A felperesi követelés alapjául az Szjt. és a Kjkt. szerint jóváhagyott és 

közzétett díjszabás szolgált. Az alperes sem hivatkozott arra, hogy a felperes által előadott 

tények ne felelnének meg a valóságnak. Az alperes nem fejtette ki, hogy az által nem vitatott 

zenefelhasználás miként lenne összefüggésbe hozható a védekezésben hivatkozott versenyjogi 

szabályokkal, az érdemi védekezését elvi alapon fejtette ki, azt azonban nem konkretizálta a 



 

perbeli jogesetre. Hangsúlyozta, hogy a felperesi jogdíjközlemény semmilyen versenyjogi 

jogsértést nem valósított meg, ezzel kapcsolatban az alperes ugyancsak nem közölt 

konkrétumot. Álláspontja szerint az alperes mind a viszontkeresetét, mind a beszámítási 

kifogását az eljárási szabályokba ütköző módon terjesztette elő, így azok elutasítása tárgyában 

is helyesen döntött a törvényszék. Hivatkozott arra, hogy a beszámítási kifogás alapjául 

szolgáló 541.934 ,- Ft szerzői jogdíj a 2018. október 9. napján kelt és 2018. október 18-i fizetési 

esedékességet feltüntető jogdíjfizetési értesítőben szerepelt, ami a 2018. október 1- 2018. 

december 31. közötti időszakra vonatkozott. Miután az alperes 2018. október 12-én még 

semmilyen kifizetést nem teljesített, ebben az időpontban vagyoni hátrányt sem szenvedett el, 

kára sem keletkezhetett, így a beszámítás időpontjában nem lehetett lejárt követelése a 

felperessel szemben. Utalt arra, hogy a BH.1998.265., a BH.2002.407., és a BH.2001.68. számú 

döntések alapján az alperes beszámítási kifogásának nem volt helye. Az alperes nem adta 

magyarázatát annak sem, hogy a felperesi követelés milyen viszonyban áll a beszámításra okot 

adható követelés összegével, esedékeségével, jogcímével. Az elsőfokú bíróság helytállóan 

döntött abban a kérdésben, hogy a versenyjogi körben előterjesztett védekezés csak 

viszontkeresettel, vagy beszámítási kifogással volt előterjeszthető. Az alperes az általa 

hivatkozott jogsértésekkel kapcsolatban a rá háruló bizonyítási kötelezettségnek nem tett eleget. 

A Tpvt. 88/B. § (1) bekezdése szerinti a gazdasági versenyhivatal értesítése szükségtelen volt, 

így az ezzel kapcsolatos alperesi érvelés sem foghat helyt.  Hangsúlyozta, hogy a bíróságnak 

csak a rendelkezésre álló bizonyítási anyag alapján tényként egyértelműen megállapítható 

nyilvánvaló semmisséget kell hivatalból észlelnie (EBH.2013.M.19.), erre tekintettel a 

fellebbezés e körben sem alapos. Utalt arra, hogy az EUMSZ 101. és 102. cikkével érdemben 

azonos szabályokat tartalmaz a Tpvt. 21.§ és 11.§. Utalt arra, hogy az alperes által hivatkozott, 

úgynevezett V. jelű díjszabás 2013. évi módosulása az alperesi előadáshoz képest nem 88%-

os,  hanem mindössze 2,3 %-os díjemelést jelentett.  

 

A fellebbezés az alábbiak szerint annyiban alapos, hogy az elsőfokú ítélet az érdemi 

felülbírálatra alkalmatlan: 

 

A fellebbezésben írtakra tekintettel az ítélőtábla először azt vizsgálta, hogy az alperes által 

hivatkozott eljárási szabálysértések megvalósultak -e, és ha igen, azok alapul szolgálnak-e az 

ítélet hatályon kívül helyezéséhez.  

 

Az alperes fellebbezésében alaptalanul vitatta, hogy a viszontkereset elutasításának nem volt 

helye. Az elsőfokú bíróságnak az ismételten előterjesztett viszontkeresetet a Pp.130. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján elutasító 19/II. számú végzése ellen az alperes határidőn belül 

fellebbezéssel nem élt, így azt az ítélet elleni fellebbezésével nem támadhatja. Ami a 

beszámítási kifogást illeti,  a 25. sorszám alatti végzés a Pp.147/A. § (4) bekezdése alapján nem 

volt önálló fellebbezéssel támadható, így e körben a jogorvoslati jog önálló gyakorlásának 

kizártságának a törvényszék helytálló tájékoztatást adott a feleknek.  

 

Arra azonban helytállóan hivatkozott az alperes, hogy az önálló fellebbezéssel nem támadható 

25. sorszám alatti végzésben a törvényszék téves indokát adta a beszámítási kifogás 

elutasításának. A végzés indokokolása iratellenesen tartalmazta, hogy a beszámítani kért 

követelést 2018. június 7-én esedékessé vált. Az alperes a 22. sorszám alatti, a beszámítási 

kifogást tartalmazó iratában kifejezetten arra hivatkozott, hogy a beszámítási kifogását a 2018. 

október 9-én kelt jogdíjfizetési értesítőre alapítja, az annak tárgyát képező követelés pedig csak 

2018. október 19-én járt le. A 22. számú beadványt az alperes 2018. október 11-én terjesztette 

elő, majd a 2018. október 15-i tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy a beszámítási kifogását 

fenntartja. A beszámítási kifogás az annak alapjául szolgáló követelés esedékességére 



 

tekintettel a fentiekre figyelemmel nem lehetett elkésett. A Pp.147/A. § (1) bekezdése szerint 

az alperes a beszámítási kifogás előterjesztésére a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel az 

első tárgyalást követő 30 napon belül volt jogosult. A Pp.147/A. (2) és (3) bekezdésének a jelen 

perben megfelelő alkalmazása azt jelenti, hogy az alperes  beszámítási kifogást az első 

tárgyalást követően esedékessé vált követelés vonatkozásában terjeszthet elő, a követelés 

esedékessé válását követő 30 napon belül.. A Pp. 147/A. § (3) bekezdése kifejezetten úgy 

rendelkezik, hogy az első tárgyalást követő 30 napon túl a beszámítási kifogás akkor 

terjeszthető elő, ha a beszámítani kért követelés az első vagy második bekezdésben foglalt 

határidő leteltét követően járt le. A (4) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a bíróság végzéssel 

elutasítja a viszontkeresetet és a beszámítási kifogást, ha az alperes azt az (1)-(3) bekezdéseben 

foglalt szabályok megsértésével terjesztette elő; e végzés ellen nincs helye külön 

fellebbezésnek. Mindezekből következően az alperes által előterjesztett beszámítási kifogás 

elutasítására nem azért kellett, hogy sor kerüljön, mert az elkésetten került előterjesztésre, 

hanem azért, mert az idő előtti volt, az annak alapjául szolgáló követelés a beszámítási kifogás 

előterjesztésekor még nem vált esedékessé. Ezért az elsőfokú bíróság a 25. sorszám alatti 

végzésében érdemben helyesen döntött a beszámítási kifogás elutasításáról bár kétségtelen, 

hogy az elutasításnak téves indokát adta.  

 

Az alperes a fellebbezésében arra helytállóan hivatkozott, hogy az elsőfokú bíróság tévedett, 

amikor az alperesnek az elutasított viszontkeresettel azonos tartalmú, a Tpvt.21.§-ára, és 11. § 

-ára, valamint az EUMSZ 101. és 102. cikkére alapított érdemi védekezését nem vizsgálta. A 

Tpvt. 11. §-ára és 21. § -ára valamint az EUMSZ 101., és 102. cikkére alapított érdemi 

védekezés vizsgálatát nem zárja ki, hogy az alperes nem terjesztett elő viszontkeresetet vagy 

beszámítási kifogást. 

Az ítélőtábla a fellebbezésben írtakra tekintettel hangsúlyozza, hogy a törvényszéknek az ezzel 

kapcsolatos – téves - álláspontját sem a fellebbezésben is hivatkozott Tpvt. rendelkezései, sem 

a bírói gyakorlat nem támasztja alá. A Tpvt 88/A. § (3) bekezdése az Tpvt.XIV/A fejezet 

alapján indított perekre utal, ez azonban nem jelenti azt, hogy az ilyen perre hatáskörrel 

rendelkező bíróság előtt az alperes ellenkérelem formájában ne hivatkozhatna versenyjogi 

jogsértésre. Éppen ellenkezőleg, a bírói gyakorlat lehetővé teszi, hogy e körben az alperes 

viszontkereset, illetve beszámítási kifogás nélkül is érdemi védekezést terjesszen elő, amit a 

bíróságnak vizsgálnia kell. Mind az EBH.2011.2415. számú döntésből, mind a Kúria 

Pfv.IV.21.272/2012/7. számú ítéletéből az következik, hogy a jelen perben az alperes által 

kereseti ellenkérelemként előterjesztett védekezés érdemi vizsgálatát a törvényszék nem 

mellőzhette volna. 

 

Az elsőfokú bíróság eljárási szabályt sértett, amikor a Pp. 213.§ (1) bekezdése szerint a 

keresettel szemben előterjesztett érdemi védekezés vizsgálata nélkül hozta meg döntését, és a   

Pp.221. §-val írtakkal ellentétben az eltérő jogi álláspontjából fakadóan nem adta indokát 

annak, hogy az alperes ellenkérelmét mennyiben tartja elfogadhatónak vagy 

megalapozatlannak. Ezért az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp.252.§ (2) bekezdése 

alapján hatályon kívül helyezte. 

 

A megismételt eljárásban a törvényszéknek érdemben kell vizsgálnia a viszontkeresettel azonos 

tartalmú alperesi védekezést. Állást kell foglalnia abban a kérdésben, hogy a magyar jog 

rendkívül sajátos eszközének tekinthető jogdíjközlemény – ami az Alaptörvény T.cikk (1) és 

(2) bekezdéséből következően nem jogszabály – általános szerződési feltétlenek tekinthető-e s 

ekként támadható -e. Vizsgálnia kell, hogy a jogdíjközleménnyel megvalósulhat -e az alperes 

által hivatkozott a Tpvt. 11. § és 21.§ illetőleg az EUMSZ 101, és 102. cikke szerinti jogsértés. 

Az alperes által hivatkozott körben állást kell foglalnia abban a kérdésben is a törvényszéknek, 



 

hogy a felperes díjszabása mennyiben tekinthető versenyjogi magatartásnak, a felperes 

monopol helyzetben lévőnek minősül-e e vonatkozásban, és túlzó árazást megvalósítva visszaél 

-e gazdasági erőfölényével. Ennek során nem hagyható figyelmen kívül, hogy az EUB több 

előzetes döntéshozatali eljárásban már vizsgálta a jogdíjközlemények jogi természetét, a 

méltányos díjazás fogalmát, a jogdíjkezelő szervezetek versenyjogi piaci helyzetét (az alperesi 

viszontkeresetben is hivatkozottakon túl  többek között a C-467/08 és a C-462/09. számú 

ítéletben). Az alperes védekezésében írtakra (17. számú irat 3.4.5.) tekintettel vizsgálni kell azt 

a kérdést is a törvényszéknek, hogy a felperes által érvényesíteni kívánt jogdíj mennyiben 

megalapozott azt illetően, hogy a felhasználásra jövedelemfokozó jelleggel került- e sor, a 

felhasználás engedélyköteles-e, az EUB C-135/10. számú ítéletére, a Kúria 

Pfv.IV.21.121/2014/3. számú és a Győri Ítélőtábla Pf.I.20.183/2013/3. számú ítéletére 

tekintettel a korábban a 92/100. EGK tanácsi irányelvben, jelenleg a 2006/115/EK irányelvben 

és a Szjt. 77.§-ban meghatározott nyilvánossághoz közvetítés, illetőleg az Szjt. 24. § (3) 

bekezdése szerinti nyilvános előadás fogalmának az alperesi felhasználás mennyiben felel meg. 

 

Mindezeket követően lesz az elsőfokú bíróság abban a helyzetben, hogy az alperes védekezését 

és a kereseti kérelmet illetően érdemi döntést hozzon. A törvényszéknek ítéletében nemcsak a 

felperesi kereseti kérelem jogi érvelése, hanem az alperesi védekezés tárgyában is indokát kell 

adnia annak, hogy a peres felek előadását milyen körben találta alaposnak, illetőleg tévesnek.  

 


