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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

28. A Protodikeio Rethymnis (Görögország) által 2016. augusztus 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-475/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: görög 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Az EUSZ 19. cikk, valamint az EUMSZ 263., EUMSZ 266. és EUMSZ 267. cikk, továbbá a lojális 

együttműködés elve (az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése), amelyek alapján a tagállamoknak és illetékes 

hatóságaiknak minden általános vagy különös intézkedést meg kell tenniük az uniós jog 

megsértésének orvoslása, valamint az Európai Unió Bírósága ítélében foglaltak teljesítése érdekében, 

különösen ha az uniós szervek erga omnes hatállyal rendelkező aktusai érvényességének kérdése 

merül fel, arra kötelezik-e a tagállamokat, hogy a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítésének 

biztosítása, valamint ily módon a Szerződések és a Charta megsértésének orvoslása, továbbá a 

jövőbeni ismételt jogsértések elkerülése érdekében adott esetben hatályon kívül helyezzék vagy 

módosítsák azon jogi aktust, amellyel egy – a Bíróság által a Szerződések és az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának rendelkezéseivel való összeegyeztethetetlenség (azok megsértése) miatt később 

érvénytelenné nyilvánított – irányelvet átültettek? 

2. Az előző kérdésre figyelemmel értelmezhető-e úgy az EUMSZ 266. cikk (korábbi EK 233. cikk), 

hogy a „szerv vagy hivatal” kifejezésbe (tág értelemben vagy analógia útján) beletartozik a 

jogrendjébe a Bíróság által a Szerződések vagy a Charta megsértése miatt később érvénytelenné 

nyilvánított irányelvet átültető tagállam is, illetve hogy ebben az esetben alkalmazható-e analógia útján 

az EUMSZ 260. cikk (1) bekezdése? 

3. Az előző kérdésekre adott lényegében igenlő válaszok esetén, tehát amennyiben fennáll a 

tagállamok arra irányuló kötelezettsége, hogy az elsődleges uniós jog megsértésének orvoslása 

érdekében tegyenek meg minden általános vagy különös intézkedést, adott esetben hatályon kívül 

helyezve vagy módosítva a Bíróság által a Szerződések és a Charta rendelkezéseinek megsértése miatt 

később érvénytelenné nyilvánított irányelvet átültető jogi aktust, e kötelezettség kiterjed-e a nemzeti 

bíróságokra is abban az értelemben, hogy azok kötelesek mellőzni az érvénytelenné nyilvánított 

irányelvet – a jelen ügyben: 2006/24/EK irányelv –, átültető jogi aktus vagy (legalábbis) annak a 

Chartát és a Szerződéseket sértő részének alkalmazását, valamint ebből eredően nem vehetik 

figyelembe az ezen aktusok (az irányelv és az azt átültető nemzeti jogi aktus) alapján megszerzett 

bizonyítékokat? 

4. A Bíróság által a 2014. április 8-i Digital Rights Ireland Ltd ítélettel (C-293/12 és C-594/12) a 

Charta megsértése miatt érvénytelenné nyilvánított 2006/24 irányelvet átültető nemzeti szabályozás a 

Charta 51. cikkének (1) bekezdésében előírtak alapján az uniós jog alkalmazási körébe tartozik-e 

pusztán azon tény miatt, hogy a 2006/24 irányelvet ülteti át, függetlenül attól, hogy ez utóbbit a 

Bíróság később érvénytelenné nyilvánította? 

5. Figyelemmel arra, hogy a Bíróság által később érvénytelenné nyilvánított 2006/24 irányelv 

elfogadásának célja, hogy a 2002/58/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdése értelmében európai 

szinten megvalósítsa a hírközlési szolgáltatók által a bűncselekmények megelőzésének, 

kivizsgálásának, felderítésének és üldözésének biztosítása érdekében történő adatmegőrzés 

harmonizált keretét oly módon, hogy ne álljanak fenn akadályok az elektronikus hírközlés belső 

piacán, a 2006/24 irányelvet átültető nemzeti szabályozás a 2005/58 irányelv 15. cikke (1) 

bekezdésének keretébe illeszkedik-e, és így a Charta 51. cikkének (1) bekezdésében előírtak alapján az 
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uniós jog alkalmazási körébe tartozik-e? 

6. Figyelemmel arra, hogy a valamely uniós tagállam állampolgárral szemben hozott esetleges 

büntetőítélet, ahogyan az a jelen ügyben fennáll, elkerülhetetlenül e személy uniós jogból eredő szabad 

mozgáshoz való joga gyakorlásának korlátozását képezi, akkor is, ha e korlátozás főszabályként 

igazolt, úgy kell-e ezért tekinteni, hogy a vonatkozó büntetőeljárások összességében az uniós jog 

alkalmazási körébe tartoznak a Charta 51. cikkének (1) bekezdésében előírtak alapján? 

Amennyiben az előző kérdésekre adott válaszok a Charta 51. cikkének (1) bekezdésével összhangban 

lényegében a Charta alkalmazását eredményezik, akkor: 

7. Összeegyeztethető-e a Charta 7., 8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével az, hogy a 

rendőrség a bűnügyi nyomozás során a 2006/24 irányelv alapján és/vagy a 2002/58 irányelv 15. 

cikkének (1) bekezdése alapján megőrzött adatokhoz hozzáférhet, valamint azokat felhasználhatja 

sürgős esetekben és különösen a bűncselekmény elkövetésének tettenérése esetén a bíróságnak [vagy 

valamely független közigazgatási szervnek] az előre meghatározott anyagi jogi és eljárásjogi 

követelményekkel összhangban adott előzetes jóváhagyása nélkül? 

8. A Charta 7., 8. cikkének, valamint 52. cikke (1) bekezdésének értelmében a 2006/24 irányelv 

és/vagy a 2002/58 irányelv 15. cikkének (1) bekezdése alapján megőrzött adatokhoz való hozzáférést, 

valamint azok felhasználását kérő rendőrség vagy nem szigorúan igazságszolgáltatási hatóság által 

lefolytatott bűnügyi nyomozás során, különösen amikor a nyomozás nem a nemzeti jogalkotó által 

súlyosként meghatározott, pontosan körülhatárolt bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és 

üldözésére irányul, az adatokkal érintett személy esetleges hozzájárulása eltörli-e a bíróságnak [vagy 

valamely független közigazgatási szervnek] az ezen adatokhoz való hozzáféréshez és az azok 

felhasználásához az előre meghatározott anyagi jogi és eljárásjogi követelményekkel összhangban 

adott előzetes jóváhagyásának szükségességét, különös figyelemmel arra, hogy a kért adatok 

elkerülhetetlenül magukban foglalják harmadik személyek adatait is (például: hívó és hívott fél)? 

9. Összhangban áll-e a Charta 7., 8. cikkével, valamint 52. cikke (1) bekezdésével annak az ügyész 

általi puszta engedélyezése, hogy a 2006/24 irányelv és/vagy a 2002/58 irányelv 15. cikkének (1) 

bekezdése alapján megőrzött adatokhoz a bűnügyi nyomozás során hozzáférjenek, és azokat ez utóbbi 

során felhasználják, amennyiben hiányzik a bíróságnak [vagy valamely független közigazgatási 

szervnek] az előre meghatározott anyagi jogi és eljárásjogi követelményekkel összhangban adott 

előzetes jóváhagyása, különösen amikor a nyomozás nem a nemzeti jogalkotó által súlyosként 

meghatározott, pontosan körülhatárolt bűncselekmények megelőzésére, felderítésre és üldözésére 

irányul? 

10. A Bíróság 2014. április 8-i Digital Rights Ireland Ltd ítéletének (C-293/12 és C-594/12, 

EU:C:2014:238, 60. és 61. pont), valamint a 2006/24 irányelv 1. cikkének (1) bekezdése szerinti 

„súlyos bűncselekmények” fogalmának fényében e kifejezés az uniós jog önálló fogalmát képezi-e, és 

amennyiben igen, mi e fogalom azon lényegi tartalma, amelynek alapján egy meghatározott 

bűncselekmény kellően súlyosnak minősülhet ahhoz, hogy igazolja a 2006/24 irányelv alapján 

megőrzött adatokhoz való hozzáférést és azok felhasználását? 

11. A Bíróság 2014. április 8-i Digital Rights Ireland Ltd ítéletének (C-293/12 és C-594/12, 

EU:C:2014:238, 60. és 61. pont) fényében és függetlenül a 2006/24 irányelv 1. cikkének (1) bekezdése 

szerinti „súlyos bűncselekmények” fogalma önálló jellegétől, a Charta 7., 8. cikke, valamint 52. 

cikkének (1) bekezdése meghatároz-e olyan általános kritériumokat, amelyek alapján egy 

meghatározott bűncselekmény kellően súlyosnak minősül ahhoz, hogy igazolja a 2006/24 irányelv, 

valamint a 2002/58 irányelv 15. cikkének (1) bekezdése alapján megőrzött adatokhoz való hozzáférést 

és azok felhasználását, és amennyiben igen, melyek ezek a kritériumok? 

12. Az előző kérdésre adott lényegében igenlő válasz esetén az arányosság ilyen vizsgálata végső 

soron a nyomozás tárgyát képező bűncselekmény jellemzőinek a) kizárólag a Bíróság által vagy b) a 

Bíróság által meghatározott általános kritériumok alapján a nemzeti bíróság által történő értékelését 

foglalja-e magában? 

13. A Bíróság 2014. április 8-i Digital Rights Ireland Ltd ítéletének (C-293/12 és C-594/12, 

EU:C:2014:238, 58–68. pont és a rendelkező rész) fényében összhangban áll-e a Charta 7., 8. 
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cikkével, valamint 52. cikke (1) bekezdésével a megszerzett adatokhoz a büntetőeljárásban történő 

hozzáférés és azok felhasználása a 2006/24 irányelv és/vagy a 2002/58 irányelv 15. cikkének (1) 

bekezdése értelmében felállított általános adatmegőrzési rendszer alapján, amely rendszer teljesíti a 

hivatkozott ítélet 60., 61., 62., 67. és 68. pontjában meghatározott feltételeket, de nem teljesíti az ítélet 

58., 59., 63. és 64. pontja szerinti feltételeket? 

[vagyis olyan megőrzési rendszerről van szó, amely egyrészről megköveteli a bíróságnak az előre 

meghatározott anyagi jogi és eljárásjogi követelményekkel összhangban adott előzetes jóváhagyását, 

különösen a nemzeti jogalkotó által súlyosként meghatározott, pontosan körülhatárolt és felsorolt 

bűncselekmények megelőzése, felderítése és üldözése érdekében, és amely biztosítja a megőrzött 

adatok tényleges védelmét a visszaélések veszélyével, valamint valamennyi jogellenes hozzáféréssel 

és felhasználással szemben (lásd a hivatkozott ítélet 60., 61., 62., 67. és 68. pontját), és másrészről 

lehetővé teszi az adatok megőrzését a) különbségtétel nélkül valamennyi olyan személy tekintetében, 

aki elektronikus hírközlési szolgáltatást vesz igénybe, anélkül, hogy e személyek (vádlottak vagy 

gyanúsítottak) tekintetében olyan tényező állna fenn, amely e személyek és a súlyos bűncselekmény 

között akár távoli kapcsolatot jelezne, azon körülmény bekövetkezését megelőzően, amelynek 

tekintetében adatokat kérnek az elektronikus hírközlési szolgáltatóktól; b) anélkül, hogy a kért 

adatoknak a nyomozás tárgyát képező esemény bekövetkezését megelőzően (i) olyan meghatározott 

időszakra és/vagy meghatározott földrajzi területre és/vagy meghatározott személyi körre kellene 

vonatkoznia, amelyek valamilyen módon valamely súlyos bűncselekménnyel hozhatók kapcsolatba,; 

(ii) olyan személyekre kellene vonatkoznia, akik adatainak megőrzése egyéb okokból hozzájárulhat a 

súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és üldözéséhez; c) egy olyan időszakra (a 

jelen ügyben 12 hónapra) vonatkozóan, amelyet anélkül határoznak meg, hogy bármilyen különbséget 

tennének a szóban forgó irányelv 5. cikkében szereplő adatkategóriák között azoknak a követett cél 

szempontjából való esetleges hasznossága alapján vagy az érintett személyek szerint (lásd a 

hivatkozott ítélet 58., 59., 63. és 64. pontját). 

14. Amennyiben az előző kérdésre adott válasz alapján az ilyen adatokhoz való hozzáférés és azok 

felhasználása lényegében nincs összhangban a Charta 7., 8. cikkével, valamint 52. cikke (1) 

bekezdésével, a nemzeti bíróságnak figyelmen kívül kell-e hagynia a Bíróság által érvénytelenné 

nyilvánított 2006/24 irányelvet átültető nemzeti aktust vagy a 2002/58 irányelv 15. cikkének (1) 

bekezdésén alapuló aktust, mivel az ellentétes a Chartával, és így nem veheti figyelembe az azok 

alapján megőrzött és megszerzett adatokat? 

15. A 2006/24 irányelv, különösen annak (6) preambulumbekezdése fényében, amelynek értelmében 

„a bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése érdekében az adatok 

megőrzését előíró nemzeti rendelkezések közötti jogi […] különbségek akadályokat jelentenek az 

elektronikus hírközlés belső piaca számára”, az irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében kinyilvánított 

cél alapján, amely „a tagállami rendelkezések harmonizálása”, valamint a további 

preambulumbekezdések, nevezetesen a [(3), (4), (5), (11) és (21) preambulumbekezdés] fényében, 

továbbá a Bíróság 2009. február 10-i Írország kontra Parlament és Tanács ítélete (C-301/06, 

EU:C:2009:68, 70–72. pont) alapján, a 2006/24 irányelvet a belső jogrendbe átültető törvény annak 

ellenére történő hatályban tartása, hogy az irányelvet a Bíróság érvénytelennek nyilvánította, a belső 

piac létrehozására és működésére nézve akadályt jelent–e, annak ellenére, hogy még nem lépett 

hatályba újabb uniós jogi intézkedés? 

16. Közelebbről a 2006/24 irányelvet a belső jogrendbe átültető törvény annak ellenére történő 

hatályban tartása, hogy az irányelvet a Bíróság érvénytelennek nyilvánította, illetve a 2002/58 irányelv 

15. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott nemzeti törvény hatályban tartása a belső piac 

létrehozására és működésére nézve akadályt képez-e azon tényre figyelemmel, hogy együttesen vagy 

vagylagosan: 

a) a szóban forgó nemzeti szabályozás meghatározza azokat az objektív kritériumokat és anyagi jogi 

feltételeket, amelyek alapján az illetékes nemzeti hatóságok többek között hozzáférhetnek a 

forgalmi és helymeghatározó adatokhoz, és azt követően felhasználhatják azokat a 

bűncselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, felderítésének és üldözésének érdekében, de 

ezek a kritériumok és feltételek a jogellenes tevékenységeknek a nemzeti jogalkotó által az uniós 
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szintű harmonizáció hiányában a mérlegelési jogkörének gyakorlása során összeállított listájára 

vonatkoznak; 

b) a megőrzött adatok védelmére és biztonságára vonatkozó szóban forgó nemzeti szabályozás 

meghatározza a technikai feltételeket és módokat, de uniós szinten nem harmonizálták e módokat 

és feltételeket? 

17. Az előző kérdések bármelyikére adott igenlő válasz esetén a nemzeti bíróságnak az uniós joggal 

összhangban mellőznie kell-e a Bíróság által a belső piac létrehozásával és működtetésével fennálló 

ellentéte miatt érvénytelenné nyilvánított 2006/24 irányelvet átültető nemzeti jogi aktus alkalmazását, 

és következésképpen nem veheti figyelembe azokat a megőrzött adatokat, amelyekhez a 2006/24 

irányelv alapján vagy a 2002/58 irányelv 15. cikkének (1) bekezdése értelmében elfogadott nemzeti 

szabályozás szerint hozzáférhetett? 

 

29. A Giudice di pace di Taranto (Olaszország) által 2016. szeptember 8-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-484/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az EUMSZ 83. cikkre és az olasz alkotmány 2. és 3. cikkére, valamint az Európai Unió Alapjogi 

Chartája 49., 51., 53. és 54. cikkére figyelemmel ellentétes-e a bűncselekmények áldozatainak jogaira, 

támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi 

kerethatározat felváltásáról szóló – Olaszországban a 2015. december 15-i 212. sz. decreto 

legislativóval (törvényerejű rendelet; GURI, általános sorozat, 2016. január 5-i 3. szám) átültetett –, 

2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és különösen annak (9), (66) 

és (67) preambulumbekezdésével, valamint 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjával a 

büntetőtörvénykönyv 594. cikke szerinti bűncselekménynek a 2016. január 15-i 7. sz. decreto 

legislativo 7. és azt követő cikkeivel történő eltörlése? 

Gazdasági ügyszak 

33. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2016. június 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-344/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a [2001/14/EK] irányelvnek a pályahálózat-működtetők igazgatási 

függetlenségére (4. cikk (1), (4) és (5) bekezdése), a díjszámítási elvekre (7–12. cikk) és a szabályozó 

szervezet feladataira (30. cikk) vonatkozó rendelkezéseivel egy olyan nemzeti rendelkezés, amely 

értelmében a vasúti infrastruktúra felhasználója, akitől a pályahálózat-működtető valamely polgári 

bíróság előtt használati díjat követel, vagy aki a kifizetett használati díj visszatérítését követeli, 

hivatkozhat arra, hogy a pályahálózat-működtető által felszámított díj nem méltányos? 

2) Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni: összeegyeztethető-e az irányelv említett 

rendelkezéseivel egy olyan nemzeti rendelkezés, amely értelmében a bíróság – amennyiben azt 

állapítja meg, hogy a felszámított díjak nem méltányosak – jogosult és köteles az e helyett fizetendő 

díjat ítéletben megállapítani? 

 

34. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2016. augusztus 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-447/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Akkor is az utazás első szakaszának indulási pontja tekintendő-e a 44/2001/EK rendelet 5. cikke 1. 

pontja b) alpontjának második francia bekezdése szerinti teljesítési helynek a két légi járatot magában 
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foglaló olyan személyszállítás esetén, amelynek során nem töltenek jelentős időt az átszállási 

repülőtereken, ha a keresettel érvényesített, a 261/2004/EK rendelet 7. cikke szerinti kártalanításhoz 

való jogot az utazás második szakasza során fellépő zavarra alapítják, és a kereset a szállítási 

szerződés azon szerződéses partnere ellen irányul, amely nem az első, hanem a második légi járatot 

üzemeltető légifuvarozó? 

 

35. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2016. augusztus 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-448/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikke 1. 

pontjának a) alpontját, hogy a „szerződéses igény” kifejezés magában foglalja a visszautasított 

beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és 

segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti 

kártalanításhoz való jogot, amelyet azon üzemeltető légifuvarozóval szemben érvényesítenek, amely 

nem az érintett utas szerződéses partnere? 

2) Amennyiben alkalmazni kell a 44/2001/EK rendelet 5. cikkének 1. pontját: 

Akkor is az utas végső célállomása tekintendő-e a 44/2001/EK rendelet 5. cikke 1. pontja b) 

alpontjának második francia bekezdése szerinti teljesítési helynek a két légi járatot magában foglaló 

olyan személyszállítás esetén, amelynek során nem töltenek jelentős időt az átszállási repülőtereken, 

ha a keresettel érvényesített, a 261/2004/EK rendelet 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jogot az 

utazás első szakasza során fellépő zavarra alapítják, és a kereset az első légi járatot üzemeltető azon 

légifuvarozó ellen irányul, amely nem szerződő fél a szállítási szerződésben? 

 

36. A Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, 

elektroničkih komunikacija i pošte (Horvátország) által 2016. augusztus 30-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-476/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: horvát 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Megfelel-e általában az uniós jog értelmezésének, és különösen az európai közös légtér (ECAA) 

létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás V. mellékletében található VI. jegyzőkönyv 3. cikke (1) 

bekezdése a) pontjának i. alpontjában szereplő rendelkezések értelmezésének valamely, az ECAA 

megállapodásban részes légitársaság azon gyakorlata, hogy olyan önálló menetjegy alapján, amelyen 

két különböző járatszám van feltüntetve, az Európai Unió valamely tagállamából induló és az Európai 

Unió valamely tagállamába vagy valamely harmadik országba érkező kereskedelmi célú légi 

utasszállítást biztosít a származási országán mint transzferállomáson keresztül, ahol átszállítja az 

utasokat és a poggyászaikat ugyanazon légitársaság egy másik repülőgépére? 

 

37. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2016. szeptember 6-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-483/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Akként kell-e értelmezni a következő európai uniós jogi normákat, nevezetesen az Európai 

Közösség Alapító Szerződése (Római Szerződés) 129a. cikkelye (1) és (2) bekezdését a (3) 

bekezdésre is tekintettel, az Európai Unió Alapjogi Chartája 38. cikkét, a Tanácsnak a 
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fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 

93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) 7. cikke (1) és (2) bekezdéseit a 8. cikkére is 

figyelemmel, az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 

87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/48/EK irányelve (2008. 

április 23.) (47) preambulumbekezdését, mint amely uniós normák kizárják az olyan nemzeti 

jogi szabályozást és annak alkalmazását, amely többletkövetelményt támaszt az olyan 

fogyasztó hiteladós peres fél (felperes vagy alperes) adósok hátrányára, akik 2004. május 1-je 

és 2014. július 26. napja között kötöttek egyoldalú kamatemelést, költségemelést, díjemelést 

lehetővé tevő tisztességtelen szerződéses kikötéssel illetve árfolyamrésre vonatkozó 

tisztességtelen szerződési előírással érintett fogyasztói hitelszerződést, azzal, hogy e 

többletkövetelmények szerint ezen előbbi fogyasztói szerződések érvénytelenségével 

kapcsolatos bírósági jogérvényesítés eredményességéhez, mindenekelőtt a kereset érdemi 

bírósági tárgyalásához kötelezően előírt tartalmú polgári peres beadvány, elsősorban kereset, 

keresetmódosítás vagy alperesi érvénytelenségi kifogás (a fogyasztó marasztalásával 

szemben), annak módosítása, alperesi viszontkereset, annak módosítása benyújtása kötelező, 

miközben más nem fogyasztó hiteladós peres félnek és más azonos időszakban nem előbbi 

típusú hitelszerződéseket megkötő fogyasztó hiteladós peres félnek nem kell ilyen 

meghatározott tartalmú beadványt benyújtani? 

2) Akként kell-e értelmezni az 1. pontban felsorolt európai uniós jogi normákat, mint amelyek 

– akkor is, ha az 1. pontbeli, e 2. pontbelinél általánosabb kérdésre igenlő, illetve akkor is, ha 

nemleges a Bíróság válasza – kizárják az 1. pont szerinti fogyasztó hiteladós peres félnél a 

következő kötelező többletkövetelmények alkalmazását (a.)–c.)): 

a.) a bírósági peres eljárásban az 1. pont szerinti fogyasztó hiteladós peres fél (felperes vagy 

alperes) által benyújtandó kereset, keresetmódosítás vagy alperesi érvénytelenségi kifogás 

(a fogyasztó marasztalásával szemben), annak módosítása, alperesi viszontkereset, annak 

módosítása csak akkor tárgyalható, érvényesíthető érdemben, ha abban nem kizárólag az 1. 

pont szerinti fogyasztói hitelszerződések teljes vagy részleges érvénytelenségének bírósági 

megállapítását kéri a fél, hanem a teljes érvénytelenség jogkövetkezménye bírósági 

alkalmazását is – miközben más nem fogyasztó hiteladós peres félnek és más azonos 

időszakban nem előbbi típusú hitelszerződéseket megkötő fogyasztó hiteladós peres félnek 

nem kell ilyen meghatározott tartalmú beadványt benyújtani? 

b.) a bírósági peres eljárásban az 1. pont szerinti fogyasztó hiteladós peres fél (felperes vagy 

alperes) által benyújtandó kereset, keresetmódosítás vagy alperesi érvénytelenségi kifogás 

(a fogyasztó marasztalásával szemben), annak módosítása, alperesi viszontkereset, annak 

módosítása csak akkor tárgyalható, érvényesíthető érdemben, ha abban az 1. pont szerinti 

fogyasztói szerződések teljes érvénytelenségének bírósági megállapítása mellett a teljes 

érvénytelenség jogkövetkezményei közül nem a szerződéskötést megelőző eredeti állapot 

bírósági helyreállítását kéri – miközben más nem fogyasztó hiteladós peres félnek és más 

azonos időszakban nem előbbi típusú hitelszerződéseket megkötő fogyasztó hiteladós 

peres félnek nem kell ilyen meghatározott tartalmú beadványt benyújtani? 

c.) a bírósági peres eljárásban az 1. pont szerinti fogyasztó hiteladós peres fél (felperes vagy 

alperes) által benyújtandó kereset, keresetmódosítás vagy alperesi érvénytelenségi kifogás 

(a fogyasztó marasztalásával szemben), annak módosítása, alperesi viszontkereset, annak 

módosítása csak akkor tárgyalható, érvényesíthető érdemben, ha abban a szerződéses 

jogviszony kezdetétől a keresetlevél benyújtásáig terjedő időszakra vonatkozó olyan 

(nemzeti jogszabályok által meghatározott) matematikai szempontból is rendkívül 

bonyolult – a magyar forintra átváltás szabályaira is figyelemmel elkészítendő – 

elszámolás is szerepel, mely tartalmaz részletes, számszakilag ellenőrizhető tételes 

levezetést a szerződés szerinti esedékes törlesztő részletek, a felperes által teljesített 
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részletek, az érvénytelen rendelkezés figyelmen kívül hagyásával állított esedékes törlesztő 

részletek, valamint a közöttük lévő különbözet feltüntetésével annak végösszegként történő 

megjelölésével, hogy mennyi az 1. pont szerinti fogyasztó hiteladós peres fél pénzügyi 

intézmény irányában fennálló tartozása vagy esetleges túlfizetése – miközben más nem 

fogyasztó hiteladós peres félnek és más azonos időszakban nem előbbi típusú 

hitelszerződéseket megkötő fogyasztó hiteladós peres félnek nem kell ilyen meghatározott 

tartalmú beadványt benyújtani? 

3) Akként kell-e értelmezni az 1. pontban felsorolt európai uniós jogi normákat, mint amelyek 

olyan tartalommal rendelkeznek, hogy azok megsértése a fenti (1. illetve 2. pontbeli) 

többletkövetelmények előírásával egyben az Európai Unió Alapjogi Chartája (2012/C 326/02) 

20., 21. és 47. cikkét is sértik, figyelemmel arra is (részben 1., 2. pontnál is), hogy a 

fogyasztóvédelmi európai uniós jog még nem cross-border, azaz nem tisztán nemzeti tényállás 

mellett is alkalmazandó a tagállami bíróságok által a Guimont ítélet, C-448/98, 

EU:C:2000:663, 23. pontjára, Duomo Gpa és társai ítélet, C-357/10–C-359/10, 

EU:C:2012:283, 28. pontjára, Tudoran végzés, C-92/14, EU:C:2014:2051, 39. pontjára 

tekintettel, ill. amennyiben az 1. pont szerinti hitelszerződések ún. deviza alapú 

hitelszerződések, akkor pusztán e körülmény miatt cross-border tényállásként kell tekinteni 

azokat? 

Munkaügyi ügyszak 

40. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2016. július 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-414/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2000/78/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdését, hogy a jelen ügy 

alpereséhez hasonló munkáltató – illetve számára az egyház – kötelező jelleggel maga határozhatja 

meg, hogy a tevékenység jellege vagy gyakorlásának feltételrendszere miatt lényeges, törvényes és 

igazolt szakmai követelményt képez-e a jelentkező meghatározott vallása, tekintettel a munkáltató/az 

egyház szellemiségére? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Mellőzni kell-e a jelen ügybelihez hasonló jogvitában a jelen ügyben alkalmazandó, az AGG (az 

egyenlő bánásmódról szóló általános törvény) 9. §-ának (1) bekezdésében szereplő első lehetőséghez 

hasonló olyan nemzeti jogi rendelkezést, amely szerint a vallási közösségek és az azokhoz tartozó 

intézmények általi foglalkoztatás esetén akkor is megengedett a valláson alapuló eltérő bánásmód, ha e 

vallási közösség önmeghatározására figyelemmel egy bizonyos vallás igazolt szakmai követelményt 

képez a vallási közösség önrendelkezési jogára tekintettel? 

3) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén továbbá: 

Milyen követelmények támasztandók a tevékenység jellegével vagy gyakorlásának 

feltételrendszerével mint a 2000/78/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti, a szervezet 

szellemiségére tekintettel lényeges, törvényes és igazolt szakmai követelménnyel szemben? 

 

41. A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanyolország) által 2016. augusztus 2-

án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-432/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 92/85 irányelv 10. cikkének 1. pontját, hogy „az állapotukkal összefüggésbe 

nem [hozható], a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat által megengedett különleges esetek”, mint a 
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várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók elbocsátásának tilalma alóli kivételek, 

korlátozottabb esetekre vonatkoznak, és nem hasonlíthatók össze az „egy vagy több, nem a 

munkavállalók személyében rejlő ok[ok]kal”, amelyekre az 1998. július 20-i 98/59/EK irányelv 1. 

cikke (1) bekezdésének a) pontja hivatkozik? 

2) Csoportos létszámcsökkentés esetén, a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállaló 

elbocsátását – a 92/85 irányelv 10. cikkének 1. pontja szerint – igazoló különleges okok fennállásának 

megállapításához meg kell-e követelni, hogy az érintett munkavállalót ne lehessen egy másik állásba 

áthelyezni, vagy elegendő-e az állását érintő gazdasági, műszaki és termelési okok fennállásának 

igazolása? 

3) Összeegyeztethető-e az 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelv 10. cikkének 1. pontjával, amely 

szerint tilos a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók elbocsátása, a spanyol 

jogszabályhoz hasonló jogszabály, amely egy olyan biztosíték bevezetésével ülteti át az említett 

tilalmat, amelynek értelmében az elbocsátását igazoló okok bizonyításának hiányában meg kell 

állapítani az elbocsátás semmisségét (jóvátételre irányuló védelem), ugyanakkor nem vezet be 

elbocsátási tilalmat (megelőző védelem)? 

4) Összeegyeztethető-e az 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelv 10. cikkének 1. pontjával a spanyol 

jogszabályhoz hasonló jogszabály, amely a csoportos létszámcsökkentés esetén nem biztosít prioritást 

az állás megtartását illetően a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók részére? 

5) A 92/85 irányelv 10. cikkének 2. pontja alkalmazásában megfelelőnek tekinthető-e az olyan nemzeti 

szabályozás, amely elegendőnek tekinti a jelen ügyben közölthöz hasonló írásbeli felmondást, amely a 

csoportos létszámcsökkentést alátámasztó okokon kívül nem hivatkozik semmiféle különleges eset 

fennállására ahhoz, hogy a várandós munkavállaló a munkaviszony csoportos megszüntetésére 

vonatkozó döntés hatálya alá tartozhasson? 

 

42. A Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spanyolország) által 2016. 

augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-443/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodás 4. szakaszát akként kell-e 

értelmezni, hogy az kizárja azt, hogy az említetthez hasonló szabályozás azon egyetlen tény alapján 

lehetővé tegye a munkaidő-csökkentést, hogy határozott időre kinevezett köztisztviselőről van szó? 

Igenlő válasz esetén: 

Az eltérő bánásmódot igazoló objektív oknak tekinthető-e a költségcsökkentést szükségessé tevő azon 

gazdasági helyzet, amelyre a költségvetési keret csökkentése kötelez? 

Az eltérő bánásmódot igazoló objektív oknak tekinthető-e a közigazgatási szerv önigazgatási 

jogosultsága? 

2) Az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodás 4. szakaszát úgy kell-e értelmezni, 

hogy a közigazgatási szerv önigazgatási jogkörét mindig és minden esetben korlátozza a hátrányos 

megkülönböztetés vagy a szerv alkalmazásában álló munkavállalók közötti eltérő bánásmód 

alkalmazása tilalmának kötelezettsége, a határozatlan időre kinevezett vagy határozott időre 

kinevezett, alkalmi vagy időleges köztisztviselői minősítésüktől függetlenül? 

3) Az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodás 4. szakaszával ellentétesnek 

tekinthető-e a Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades (az egyetemekről szóló, 2001. december 21-i 6/2001. sz. 

alkotmányos törvényt módosító 2007. április 12-i 4/2007. sz. alkotmányos törvény) [„]Del Cuerpo de 

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad[”] („a státusszal rendelkező főiskolai oktatói testületről, valamint 

tagjainak a státusszal és doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktatói testületbe integrálásáról”) 

címet viselő második kiegészítő rendelkezése 3. pontjának értelmezése és alkalmazása, amennyiben ez 



 

 11 

lehetővé teszi, hogy a státusszal rendelkező főiskolai oktatók a státusszal és doktori fokozattal 

rendelkező egyetemi oktatók testületébe történő besorolási eljárásában megtarthassák valamennyi 

jogukat és teljes mértékben megőrizhessék oktatói minőségüket annak ellenére, hogy nem 

rendelkeznek doktori fokozattal, míg a státusszal rendelkező, határozott időre kinevezett főiskolai 

oktatóknak ezt nem biztosítja? 

4) Amennyiben a doktori fokozatra objektív igazolásként lehet hivatkozni ahhoz, hogy az e fokozattal 

nem, de státusszal rendelkező határozott időre kinevezett főiskolai oktatókkal szemben 50 %-os 

munkaidő-csökkentést alkalmazzanak, amely azonban nem érinti a státusszal rendelkező határozatlan 

időre kinevezett főiskolai oktatókat, akik szintén nem rendelkeznek doktori fokozattal, ez hátrányosan 

megkülönböztető jelleggel bír-e és ezért az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező 

keretmegállapodás 4. szakaszával ellentétesnek tekinthető-e? 

 

43. A Tribunal Superior de Justicia (Spanyolország) által 2016. augusztus 24-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-472/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2001/23/EK irányelv szerinti átruházásnak kell-e tekinteni azt, ha egy olyan önkormányzati 

zeneiskola, amely minden anyagi eszközt (helyiségek, hangszerek, termek, bútorok) ettől az 

önkormányzattól kap, személyzetét szerződéssel alkalmazza, szolgáltatásait pedig iskolai oktatás 

keretében nyújtja, tevékenységét 2013. április 1-jétől kezdődően, tehát két hónappal a tanév végét 

megelőzően megszünteti, minden anyagi eszközt visszajuttatva az önkormányzatnak, amely nem 

folytatja a tevékenységet a 2012/13-as tanév lezárása érdekében, hanem újból odaítéli azt egy új 

szerződő félnek, amely a tevékenységet 2013 szeptemberében kezdi újra, az új, 2012/13-as tanév 

kezdetén, és az önkormányzat ezen új szerződő félre ruházza át mindazokat a szükséges anyagi 

eszközöket, amelyekkel a korábbi szerződő fél rendelkezett (helyiségek, hangszerek, termek, 

bútorok)? 

2) Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a fenti körülmények között azt a helyzetet, amikor a 

fővállalkozó (önkormányzat) részéről történt kötelezettségszegés arra kötelezi a korábbi szerződő 

felet, hogy megszüntesse tevékenységét, és bocsássa el személyi állományát, és ezt követően e 

fővállalkozó egy új, ugyanezen tevékenységet folytató szerződő félre ruházza át az anyagi eszközöket, 

úgy kell-e tekinteni a 2001/23/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésére, hogy a korábbi szerződő fél 

munkavállalóinak elbocsátására olyan „gazdasági, műszaki vagy szervezeti jellegű” okokból került 

sor, amelyek „a munkaerő tekintetében változásokat eredményez[nek], vagy úgy, hogy ennek oka 

„vállalkozás, üzlet vagy ezek egy részének átruházása” volt, amely okot az említett cikk tilt? 

3) Amennyiben az előző kérdésre adandó válasz az lenne, hogy az elbocsátás oka az átruházás volt, 

amely ok tehát ellentétes a 2001/23/EK irányelvvel, úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 47. cikkét, hogy azzal ellentétes az, hogy a nemzeti szabályozás megtiltsa a bíróság 

számára, hogy érdemben döntsön egy olyan munkavállaló kereseti kérelmeiről, aki egyéni kereset 

keretében a célból támadja meg egy csoportos elbocsátás keretében történt elbocsátását, hogy 

megvédhesse a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása 

esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 

2001/23/EK tanácsi irányelvből, valamint a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi irányelvből eredő jogait, azon 

tényből következően, hogy korábban egy jogerős ítélet született a csoportos elbocsátásról egy olyan 

perben, amelyben a munkavállaló nem vehetett félként részt, bár a vállalkozásnál működő 

szakszervezetek és/vagy a munkavállalók kollektív jogi képviselői e perben részt vettek vagy részt 

vehettek volna? 
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44. A Cour d'appel de Colmar (Franciaország) által 2016. augusztus 29-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-474/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. 

szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének értelmében azon 

tagállamnak, amelynek szociális biztonsági jogszabályai a munkavállaló helyzetére továbbra is 

alkalmazandóak, az illetékes hatósága által kijelölt intézmény által valamely munkaerő-kölcsönző 

vállalkozás részére kiállított A1 jelű igazoláshoz fűződő joghatás köti-e egyrészt a fogadó állam 

intézményeit és hatóságait, másrészt ugyanezen tagállam bíróságait abban az esetben, ha 

megállapításra került, hogy a munkavállaló tevékenysége végzésének feltételei nyilvánvalóan nem 

tartoznak a 883/2004/EK rendelet 12. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott különös 

szabályok tárgyi hatálya alá? 

 

45. Az Oberlandesgericht Innsbruck (Ausztria) által 2016. szeptember 7-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-482/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni jelenlegi állapotában az uniós jogot, különösen az egyenlő bánásmód 

általános uniós jogi alapelvét, az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésnek az EUSZ 6. cikk 

(3) bekezdése és az Alapjogi Charta 21. cikke értelmében vett általános tilalmát, a munkavállalóknak 

az EUMSZ 45. cikk szerinti szabad mozgásához kapcsolódós hátrányos megkülönböztetés tilalmát, 

valamint a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvet, hogy azzal ellentétes az 

olyan nemzeti szabályozás, mint amilyen az alapügyben szerepel, amely az Európai Unió Bíróságának 

Gotthard Starjakob ítéletében megállapított, életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés 

(nevezetesen a 18. életév betöltését megelőzően teljesített szolgálati időknek az ÖBB-alkalmazottak 

esetében történő figyelmen kívül hagyása) megszüntetése érdekében a korábbi szabályozás szerint 

hátrányosan megkülönböztetett ÖBB-alkalmazottak kis részénél figyelembe veszi ugyan a 18. életévet 

megelőzően teljesített szolgálati időket (mindazonáltal csak a ténylegesen az ÖBB-nél és a hasonló 

állami vasúti infrastruktúrát létesítő és működtető és/vagy vasúti közlekedési vállalkozásoknál az 

Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben és az Európai Unióhoz társulási és/vagy a 

személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásokkal kapcsolódó országokban teljesített korábbi 

szolgálati időket), az eredetileg hátrányosan megkülönböztetett ÖBB-alkalmazottak túlnyomó részénél 

azonban a 18. életévet megelőzően teljesített összes többi szolgálati időt figyelmen kívül hagyja, 

többek között azokat a szolgálati időket is, amelyek az érintett ÖBB-alkalmazottakat feladataik jobb 

elvégzésére teszik képessé, mint például az olyan magán- vagy más állami közlekedési és/vagy 

infrastruktúrát létesítő és üzemeltető vállalatoknál teljesített korábbi szolgálati időket, amelyek 

előállítják, forgalmazzák vagy karbantartják a munkáltató által felhasznált infrastruktúrát (sínpályához 

kötött járművek, vasútépítés, vezetéképítés, elektromos és elektronikus berendezések, sínváltó 

készülékek, pályaudvar-építés és hasonlók), vagy ezekhez hasonló vállalkozások, és ezzel ténylegesen 

véglegesen fenntartja az életkoron alapuló eltérő bánásmódot a korábbi, hátrányosan megkülönböztető 

szabályozással érintett ÖBB-alkalmazottak túlnyomó része számára? 

2. Azon tagállam magatartása, amely valamely vasúti szállítási vállalkozásnak 100 %-os tulajdonosa 

és az e vállalkozásnál foglalkoztatott alkalmazottak tényleges munkáltatója, megvalósítja-e a Bíróság 

által az ítélkezési gyakorlatában e tagállam uniós jogi felelősségére vonatkozóan felállított feltételeket, 

különösen az uniós jog, például a 2000/78/EK irányelvnek az 1. cikkével összefüggésben a Bíróság 

több ítéletében (David Hütter ítélet (3), Siegfried Pohl ítélet (4), Gotthard Starjakob ítélet) értelmezett 

2. cikke (1) bekezdésének kellően súlyos megsértését, ha a tagállam megkísérli az említett 

alkalmazottaknak a díjazás utólagos megfizetésére vonatkozó – az Európai Unió Bírósága által több 
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ítéletben (David Hütter ítélet, Siegfried Pohl ítélet, Gotthard Starjakob ítélet) megállapított, többek 

között az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésen alapuló, és több nemzeti bírósági ítéletben, 

többek között az Oberster Gerichtshof által (a 8 ObA 11/15y. számú ítéletében) is elismert – uniós jogi 

igényét tisztán pénzügyi okokból a 2011. és 2015. évben elfogadott, visszamenőleges hatályú 

törvénymódosításokkal elhárítani? 

Polgári ügyszak 

67. Az Oberlandesgerichts Düsseldorf (Németország) által 2016. július 15-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-395/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet 8. 

cikkének (1) bekezdése értelmében vett – oltalmat kizáró – műszaki meghatározottságról van-e szó 

akkor is, ha a formai hatás a terméktervezés vonatkozásában nem bír jelentőséggel, és helyette a 

(műszaki) rendeltetés a formatervezést meghatározó egyetlen tényező? 

2) Ha a Bíróság igenlő választ ad az első kérdésre: 

Mely szempont alapján kell megítélni azt, hogy a termék egyes külső jellegzetességeinek 

megválasztása egyedül a termék rendeltetésének megfontolásából ered-e? Egy „objektív megfigyelő” 

irányadó-e, és ha igen, hogyan határozható meg ez? 

 

68. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. augusztus 3-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-433/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 44/2001 rendelet 24. cikke értelmében az eljáró nemzeti bíróság joghatósága hiányával 

kapcsolatban előzetesen, de más eljárási kifogásokhoz képest másodlagosan, ugyanakkor az érdemi 

kereseti kérelmeket minden esetben megelőzően emelt kifogás értelmezhető-e a joghatóság 

elfogadásaként? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 6/2002 rendelet 82. cikkének (1) bekezdése szerinti, alperes lakóhelye 

szerinti joghatóság melletti, a nemleges megállapításra irányuló perekre vonatkozó párhuzamos 

joghatóságnak a 6/2002 rendelet 82. cikkének (4) bekezdéséből hiányzó előírását, hogy az ez utóbbiak 

esetében kizárólagos joghatóság áll fenn? 

3) A[z előző] pontban foglalt kérdés megválaszolása érdekében tehát értelmezni kell-e a 44/2001 

rendelet kizárólagos joghatóságra vonatkozó rendelkezéseit, különösen a kizárólagos joghatóság 

eseteit meghatározó 22. cikket, amelyek magukban foglalják az olyan eljárásokat, amelynek tárgya 

szabadalom, védjegy, formatervezési minta lajstromozása vagy érvényessége, de a negatív 

megállapítási pereket nem tartalmazzák, valamint a 24. cikket, amely valamely másik bíróság 

joghatóságának az alperes részéről történő elfogadásának lehetőségéről rendelkezik az eljáró bíróság e 

rendelet egyéb rendelkezései alapján fennálló joghatóságától eltekintve, és a felperes keresete alapján 

eljáró bíróság joghatóságának megállapítását eredményezi? 

4) A Bíróság által a C-133/11. sz. ügyben 2012. október 25-én hozott hivatkozott ítéletben a 44/2001 

rendelet 5. cikke 3. pontjának alkalmazhatóságával kapcsolatban kifejtett iránymutatás általános 

jelleggel bír-e, és a jogellenes károkozásért való felelősségre vonatkozó valamennyi nemleges 

megállapítási keresetre – köztük a közösségi formatervezési minták bitorlására vonatkozó nemleges 

megállapítási keresetekre – általában alkalmazandó-e, tehát a szóban forgó ügyben a 6/2002 rendelet 

81. cikke szerinti vagy a 44/2001 rendelet hivatkozott 5. cikkének 3. pontja szerinti joghatósági okot 

kell-e alkalmazni, vagy a felperes dönthet arról, hogy a lehetséges joghatóságok közül melyiket 

választja? 
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5) Abban az esetben, ha az erőfölénnyel való visszaéléssel és a tisztességtelen versennyel kapcsolatos 

kereseti kérelmeket a közösségi formatervezési mintákra vonatkozó, az előbbiekhez kapcsolódó 

jogvita keretében terjesztik elő, figyelemmel arra, hogy ha azoknak helyt ad a bíróság, az azt 

eredményezi, hogy megelőzően a nemleges megállapítási keresetnek is helyt kell adni, azok 

tárgyalhatóak-e az utóbbival együttesen ugyanazon bíróság előtt a 44/2001 rendelet 28. cikke (3) 

bekezdésének kiterjesztő értelmezése alapján? 

6) A[z előző] pont szerinti keresetek jogellenes károkozásnak minősülnek-e, továbbá hogy – igenlő 

válasz esetén – érinthetik-e a 44/2001 rendeletnek (az 5. cikk (3) bekezdése) vagy a [6/2002] 

rendeletnek a bíróságok joghatóságát illetően a jelen ügyben való alkalmazhatóságát? 

 

69. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2016. augusztus 4-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-435/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Csak az alakjukban meghatározott, vagyis olyan alkatrészekre alkalmazható-e a 6/2002/EK rendelet 

110. cikkének (1) bekezdése szerinti védelmi korlát, amelyek formáját alapvetően 

megváltoztathatatlan módon meghatározza az összetett termék megjelenése, és ezzel az ügyfelek által 

nem szabadon választható, mint például a gépjárművek felnijei? 

2) Amennyiben az első kérdésre adott válasz nemleges: 

Kizárólag az eredeti termékkel azonos kialakítású, azaz színében és méretében is azonos termékek 

kínálatára alkalmazható-e a 6/2002/EK rendelet 110. cikkének (1) bekezdése szerinti védelmi korlát? 

3) Amennyiben az első kérdésre adott válasz nemleges: 

Csak akkor hivatkozhat-e a 6/2002/EK rendelet 110. cikkének (1) bekezdése szerinti védelmi korlátra 

a kereset tárgyát képező mintát főszabály szerint sértő termék eladója, ha az eladó objektíve biztosítja, 

hogy terméke kizárólag javítási és nem más célokat szolgál, például az összetett termékbővítését vagy 

egyedi kialakítását? 

4) A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Milyen intézkedéseket kell tennie a kereset tárgyát képező mintát főszabály szerint sértő termék 

eladójának annak objektív biztosítása érdekében, hogy terméke kizárólag javítási és nem más célokat 

szolgál, például az összetett termék bővítését vagy egyedi kialakítását? Elegendő-e, 

a) hogy az eladó az értékesítési tájékoztatóban feltünteti az utalást, hogy az értékesítés kizárólag az 

összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítására irányuló javítását célozza, vagy 

b) hogy az eladónak attól kell függővé tennie a szállítást, hogy az átvevő (kereskedő és fogyasztó) 

írásban nyilatkozik arról, hogy csak javítási célokra használja a kínált terméket? 

 

70. Az Amtsgericht Stuttgart (Németország) által 2016. augusztus 22-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-467/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A svájci jog szerinti békéltető hatóságot is magában foglalja-e a „bíróság” fogalma a polgári és 

kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 

2007. október 30-i Luganói Egyezmény 27. és 30. cikkének alkalmazási körében? 
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71. A Juzgado de Primera Instancia de Alicante (Spanyolország) által 2016. szeptember 

12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-486/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 

1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) 

bekezdésével az a tény, hogy a vállalkozó és fogyasztó között létrejött, a vitatott szerződésben 

foglalthoz hasonló, lejárat előtti megszüntetésre vonatkozó kikötés tisztességtelen jellegének 

megítélése során nem csak a szerződés megkötése során fennálló körülményeket veszik figyelembe, 

hanem a szerződés teljesítését követően a fogyasztó nemteljesítésének súlyosságát is? 

2) Ellentétes-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 

1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt tényleges 

érvényesülés elvével az, hogy végrehajtást rendelnek el a lejárat előtti visszafizetésre vonatkozó, 

jelzálogjog érvényesítése iránti, ugyanazon felek között lefolytatott és ugyanazon jelzálogkölcsön 

szerződésen alapuló végrehajtási eljárásban hozott jogerős bírósági határozat által tisztességtelen 

jellegűnek minősített kikötés alapján, ha e korábbi bírósági határozat a belső jogrend szerint nem 

rendelkezik az ítélt dolog anyagi jogerejével, azonban az említett belső jog szerint ugyanazon 

végrehajtási jogcím alapján nem indítható új végrehajtási eljárás? 

3) Jelzálogtárgyra vezetett olyan végrehajtási eljárás keretében, amelyben az elsőfokú bíróság azért 

utasította el a végrehajtás elrendelését, mert az lejárat előtti visszafizetésre vonatkozó, jelzálogjog 

érvényesítése iránti korábbi, ugyanazon a jogcímen alapuló és ugyanazon felek között lefolytatott 

végrehajtási eljárásban tisztességtelennek minősített kikötésen alapult, és amely eljárásban a 

fellebbviteli bíróság visszavonta a végrehajtás elrendelését, és az eljárási cselekményeket az elsőfokú 

bírósághoz utalta vissza, hogy az járjon el a végrehajtás elrendelése tekintetében, ellentétes-e a 

fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 

93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt tényleges érvényesülés elvével az, 

hogy az elsőfokú bíróságot köti a fellebbviteli bíróság határozata, vagy úgy kell-e értelmezni a belső 

jogot, hogy az elsőfokú bíróságot nem köti a másodfokú bíróság határozata, ha már van egy olyan 

korábbi, jogerős bírósági határozat, amely a végrehajtás elrendelését megalapozó, lejárat előtti 

visszafizetésre vonatkozó kikötést semmisnek minősíti, és ebben az esetben ismét a végrehajtási 

kérelem elfogadhatatlanságát kell kimondani? 

 

72. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2016. szeptember 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-498/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a 44/2001/EK rendelet 15. cikkét, hogy az e rendelkezés értelmében vett 

„fogyasztó” elveszti e minőségét, ha egy magán Facebook-fiók hosszabb idejű használatát követően az 

igényei érvényesítésével összefüggésben könyveket publikál, részben fizetett előadásokat is tart, 

honlapokat működtet, adományokat gyűjt az igények érvényesítéséhez, és számos fogyasztó rá 

engedményezi az igényeit azon ígéret ellenében, hogy a per esetleges eredményét a perköltségek 

levonása után e fogyasztók részére juttatja? 

2. Úgy kell-e értelmezni a 44/2001/EK rendelet 16. cikkét, hogy a fogyasztó valamely tagállamban a 

fogyasztói szerződésből eredő saját igényeivel egyidejűleg 

a. az azonos tagállamban 

b. más tagállamban vagy 

c. harmadik országban 

lakóhellyel rendelkező más fogyasztók azonos tárgyú igényeit is érvényesítheti a forum actoris előtt, 
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ha ezen igényeket ugyanazon alperessel kötött fogyasztói szerződések alapján ugyanazon jogi 

összefüggésben engedményezték rá, és ha az engedményezés nem esik a felperes kereskedelmi vagy 

szakmai tevékenységébe, hanem az igények együttes érvényesítését szolgálja? 

Közigazgatási ügyszak 

247. A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2016. július 14-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-394/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó 

keretrendszer létrehozásáról szóló 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet, különösen 

ezen irányelv 1. cikkének (1) bekezdését és 2. cikke (1) bekezdésének 2. és 23. pontját a 

hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 

575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjával 

összefüggésben, hogy az irányelv hatálya alá tartozik az a szanálási egység (szanálási társaság) is, 

amely a 2014/59/EU irányelv 2014. július 2-i hatálybalépésekor még az 575/2013/EU rendelet 4. 

cikke (1) bekezdésének 1. pontja szerinti hitelintézet (CRR intézmény) volt, azonban már a 

2014/59/EU irányelv nemzeti jogba való átültetése határidejének 2014. december 31-i lejárta előtt 

elveszítette e minőségét, és amely már nem rendelkezik banki szolgáltatási tevékenység végzésére 

vonatkozó bankjogi engedéllyel, hanem jogszabályi engedély alapján csak olyan (banki) szolgáltatási 

tevékenységet végezhet, amely kizárólag a portfólió felszámolását szolgálja? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2014/59/EU irányelvet, különösen ezen irányelv 43. cikke (2) bekezdésének 

b) pontját és 37. cikkének (6) bekezdését, hogy akkor is az irányelv tárgyi hatálya alá tartozik a 

2014/59/EU irányelv 43. cikke szerinti hitelezői feltőkésítésnek megfelelő intézkedés, ha annak 

végrehajtására a székhely szerinti tagállam nemzeti rendelkezésének eredményeként olyan helyzetben 

kerül sor, amelyben már nincs reális kilátás arra, hogy a fennmaradó részeit már a 2014/59/EU 

irányelv 2014. július 2-i hatálybalépése után, de még az átültetési határidő 2014. december 31-i lejárta 

előtt értékesítő szanálási egység életképessé tehető, és a rendszerszintű jelentőségű szolgáltatásokat 

sem adják át áthidaló intézménynek, és egyébként az intézmény többi részét sem értékesítik vagy 

adják át már, hanem ez a szanálási egység kizárólag az eszközök, jogok és kötelezettségek kezelését 

szolgálja ezen eszközök, jogok és kötelezettségek rendezett, aktív és lehető legjobb módon történő 

önálló értékesítésének céljával (a portfólió felszámolása)? 

3) Úgy kell-e értelmezni (a 2014/59/EU irányelv 117. cikkével módosított) a hitelintézetek 

reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 

cikkének (2) bekezdését, hogy a szanálási egység más nemzeti jog hatálya alá tartozó 

kötelezettségeinek a szanálási egység székhelye szerinti tagállam egyik közigazgatási hatósága által 

elrendelt csökkentése, valamint a kamatmértékek csökkentése és a fizetési kötelezettségek elhalasztása 

abban a tagállamban, amelynek joghatósága alá a fizetési kötelezettségek tartoznak, és amelyben az 

érintett hitelező székhelye található, minden további formaság nélkül, teljes hatállyal bír, vagy ennek 

az a feltétele, hogy (az első előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésnek megfelelően) a szanálási 

egység (szanálási társaság) a 2014/59/EU irányelv személyi hatálya alá, az elrendelt intézkedés pedig 

a 2014/59/EU irányelv tárgyi hatálya alá tartozzon? 

Azt jelenti-e a „minden további formaság nélkül, teljes hatállyal bír”, hogy valamely tagállam azon 

bírósága, amelynek a fizetési kötelezettségekre alkalmazandó jog keretein belül kell a székhely szerinti 

tagállam joga alapján elrendelt intézkedések elismeréséről döntést hoznia, nem vizsgálhatja meg az 

említett intézkedéseknek a 2014/59/EU irányelvvel való összeegyeztethetőségét? 
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248. Az Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Románia) által 2016. augusztus 8-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-441/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 79/1072/EGK irányelv 2., 3., 4. és 5. cikkének a 77/388/EGK irányelv 17. 

cikkének (2) bekezdésével, valamint (3) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 

rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti adóhatósági gyakorlat, amely szerint nem állnak 

fenn olyan objektív tényezők, amelyek alátámasztják az adóalany egyértelmű szándékát a behozott 

áruknak a gazdasági tevékenysége keretében történő felhasználására vonatkozóan, amikor a tényleges 

behozatalkor az a szerződés, amelynek teljesítése érdekében az adóalany megvásárolta és behozta az 

árukat, azzal a komoly kockázattal felfüggesztésre került, hogy a következő szállítás/ügylet, amelyre a 

behozott áruk szolgáltak, nem valósul meg többé? 

2) A behozott áruk további forgalmára vonatkozó bizonyíték, vagyis azon tény igazolása, hogy a 

behozott árukat ténylegesen az adóalany adóköteles ügyleteihez használták fel, illetve hogy azt mi 

módon tették, a héa-visszatérítés tekintetében előírt, a 79/1072/EGK irányelv 3. és 4. cikkében 

felsoroltaktól eltérő, az ezen irányelv 6. cikke által tiltott további feltételnek minősül-e, vagy a 

behozott áruknak az adóköteles műveletek keretében történő felhasználásával kapcsolatos alapvető 

visszatérítési feltételre vonatkozó, az adóhatóság által az irányelv 6. cikke értelmében kérhető 

szükséges információ? 

3) Értelmezhetőek-e úgy a 79/1072/EGK irányelv 2., 3., 4. és 5. cikkének a 77/388/EGK irányelv 17. 

cikkének (2) bekezdésével, valamint (3) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 

rendelkezései, hogy a héa-visszatérítéshez való jog megtagadható, amennyiben a következő tervezett 

ügylet, amelynek keretében a behozott árukat fel kellett volna használni, nem valósult meg? 

Jelentőséggel bír-e, és ha igen, milyen mértékben, az áruk tényleges rendeltetése, vagyis az a 

körülmény, hogy azokat egyébként felhasználták, milyen módon és milyen területen, azon tagállam 

területén, amelyben a héát befizették, vagy ezen államon kívül? 

 

249. A Cour d'appel de Mons (Belgium) által 2016. augusztus 8-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-444/16. és C-445/16. sz. ügyek) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Összeegyeztethető-e a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 

25-i negyedik tanácsi irányelvben (78/660/EGK irányelv, HL L 222., 11. o.; magyar nyelvű 

különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 21. o.) a mérleg elkészítésére vonatkozó szabályokkal, amelyek 

szerint: 

— az éves beszámoló megbízható és valós képet mutat a társaság eszközeiről, forrásairól, pénzügyi 

helyzetéről és eredményéről (az irányelv 2. cikkének (3) bekezdése); 

— a kötelezettségekre és kiadásokra képzett céltartalékok célja a veszteségek vagy tartozások 

fedezése, amelyek jellege egyértelműen meghatározott, és amelyek a mérleg fordulónapján 

valószínűleg vagy minden bizonnyal felmerülnek, csak összegük vagy felmerülésük időpontja 

bizonytalan (az irányelv 20. cikkének (2) bekezdése); 

— az értékelést az óvatosság elve alapján kell végezni, így különösen: 

— csak a mérleg fordulónapjáig realizált nyereség vehető figyelembe; 

— figyelembe kell venni a tárgyidőszakban vagy az előző üzleti év során felmerülő valamennyi 

előrelátható kötelezettséget és feltételezhető veszteséget, még akkor is, ha ezek a kötelezettségek 

vagy veszteségek csak a mérleg fordulónapja és a mérleg összeállításának időpontja között válnak 

nyilvánvalóvá (az irányelv 31. cikke (1) bekezdése c) pontjának aa) és bb) pontja); 

— az üzleti évhez tartozó bevételeket és ráfordításokat számításba kell venni, függetlenül az ilyen 
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bevételekhez és ráfordításokhoz kapcsolódó pénzkiadás vagy pénzbevétel teljesítésének 

időpontjától (az irányelv 31. cikke (1) bekezdésének d) pontja); 

— az eszköz és forrástételek alkotóelemeit külön-külön kell értékelni (az irányelv 31. cikke (1) 

bekezdésének e) pontja); 

az, hogy egy részvényopciót kibocsátó társaság az opció értékesítésének árát bevételként 

elkönyvelheti-e abban az adóévben, amelynek során az említett opció megszűnt, vagy annak 

érvényessége lejárt – annak érdekében, hogy figyelembe vegye az opció kibocsátója által az által 

vállalt kötelezettséget követően vállalt kockázatot –, nem pedig azon adóév során, amikor az opció 

értékesítése megtörtént, és az ár véglegesen megszerzésre kerül, azzal, hogy az opció kibocsátója által 

vállalt kockázatot tartalék elkönyvelése révén külön értékelik? 

 

250. A Corte d’appello di Genova (Olaszország) által 2016. augusztus 11-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-449/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 448/1998. sz. törvény 65. cikkében előírt, „a legalább három kiskorú gyermeket nevelő 

háztartások részére nyújtott támogatáshoz” hasonló juttatás a 883/2004/EK rendelet (1) 3. cikke 

bekezdésének j) pontja értelmében vett családi ellátásnak minősül-e? 

2) Igenlő válasz esetén: ellentétes-e a 2011/98/EU irányelv (2) 12. cikke (1) bekezdésének e) 

pontjában foglalt egyenlő bánásmód elvével az olasz szabályozáshoz hasonló azon szabályozás, 

amelynek alapján a (hat hónapot meghaladó időtartamra szóló) „munkavállalási célú összevont 

engedéllyel” rendelkező harmadik országbeli munkavállaló akkor sem jogosult a fent említett, „a 

legalább három kiskorú gyermeket nevelő háztartások részére nyújtott támogatásra”, ha együtt él 

legalább három kiskorú gyermekével, és a törvényben meghatározott összegnél kisebb jövedelemmel 

rendelkezik? 

 

251. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2016. augusztus 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-463/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a hatodik irányelv 12. cikke (3) bekezdésének a) pontját, hogy abban az esetben, 

ha egy a héa beszedése szempontjából egységes szolgáltatásnak minősülő szolgáltatás két vagy több 

olyan konkrét és különleges elemből áll, amelyekre – amennyiben azokat külön szolgáltatásokként 

nyújtják – különböző héa-mértékek vonatkoznak, az e szolgáltatáscsomagra vonatkozó héát az egyes 

elemekre érvényes különböző adómértékek szerint kell beszedni, amennyiben a szolgáltatásért járó díj 

az elemek megfelelő aránya szerint elemekre bontható? 

 

252. A High Court (Írország) által 2016. augusztus 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-470/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

i. Egy olyan nemzeti jogrendszer összefüggésében, amelyben a jogalkotó nem határozta meg 

kifejezetten és egyértelműen, hogy az eljárás melyik szakaszában támadható meg valamely határozat, 

és amelyben ezt minden egyes konkrét kereset esetében eseti alapon állapítja meg a bíróság a common 

law szabályaival összhangban, fennáll-e a 2011/92/EU irányelv 11. cikkének (4) bekezdése szerinti 

„nem […] mértéktelenül drága” eljáráshoz való jog abban a nemzeti bíróság előtti eljárásban, 

amelyben megállapítják, hogy a megfelelő szakaszban került-e sor a szóban forgó konkrét kereset 
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előterjesztésére? 

ii. Az a 2011/92/EU irányelv 11. cikkének (4) bekezdése szerinti követelmény, hogy az eljárás „nem 

lehet mértéktelenül drága”, az irányelvben foglalt, a nyilvánosság részvételére vonatkozó 

rendelkezések hatálya alá tartozó határozatok, jogi aktusok és mulasztások (nemzeti vagy uniós jogi) 

jogszerűségének a vitatására irányuló bírósági eljárás összes elemére alkalmazandó-e, vagy csak az 

ilyen vitatás uniós jogi elemeire (vagy konkrétan csak a vitatásnak az irányelvben foglalt, a 

nyilvánosság részvételére vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos kérdéseket érintő elemeire)? 

iii. Magában foglalja-e a 2011/92/EU irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében szereplő „határozatok, 

jogi aktusok és mulasztások” kifejezés az engedély iránti kérelem tárgyában folyamatban lévő 

eljárásban hozott közigazgatási határozatokat, függetlenül attól, hogy e közigazgatási határozatok 

visszavonhatatlanul és végérvényesen meghatározzák-e a felek jogait? 

iv. A nemzeti bíróság a hatékony bírói jogvédelemnek az uniós környezetvédelmi jog hatálya alá 

tartozó területeken való biztosítása érdekében úgy köteles-e értelmezni a nemzeti jogot, hogy az a 

lehető legteljesebb mértékben megfeleljen a környezeti ügyekben az információhoz való 

hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz 

való jog biztosításáról szóló, Aarhusban 1998. június 25-én aláírt ENSZ EGB-egyezmény 9. cikkének 

(3) bekezdésében kitűzött céloknak  

a) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2013. április 17-i 

347/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kijelölt közös érdekű projekt 

engedélyezésére irányuló eljárás érvényességének vitatására irányuló eljárásban és/vagy  

b) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 

21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv alapján kijelölt európai természeti területre hatással lévő fejlesztés 

engedélyezésére irányuló eljárás érvényességének vitatására irányuló eljárásban? 

v. A iv. a) és/vagy b) kérdésre adandó igenlő válasz esetén az a követelmény, hogy a felpereseknek 

„[meg kell felelniük] a nemzeti jogrendszerben lefektetett kritériumoknak, amennyiben vannak ilyenek 

[helyesen: a nemzeti jogban meghatározott kritériumoknak – amennyiben vannak ilyenek –]”, kizárja-

e, hogy közvetlenül hatályosnak lehessen tekinteni az egyezményt olyan körülmények között, amikor 

a felperesek megfeleltek a nemzeti jogban a keresetek benyújtásával kapcsolatban meghatározott 

kritériumoknak, és/vagy egyértelműen jogosultak keresetet előterjeszteni a) a transzeurópai 

energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2013. április 17-i 347/2013 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet alapján kijelölt közös érdekű projekt engedélyezésére irányuló eljárás 

érvényességének vitatására irányuló eljárásban és/vagy b) a természetes élőhelyek, valamint a vadon 

élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv alapján 

kijelölt európai természeti területre hatással lévő fejlesztési projekt engedélyezésére irányuló eljárás 

érvényességének vitatására irányuló eljárásban? 

vi. Lehetősége van-e a tagállamoknak arra, hogy jogszabályban kivételeket határozzanak meg azon 

szabály alól, hogy a környezetvédelmi eljárás nem lehet mértéktelenül drága, ha a 2011/92/EU 

irányelv vagy a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 

döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 

Aarhusban 1998. június 25-én aláírt ENSZ EGB-egyezmény nem rögzít ilyen kivételt? 

vii. Különösen összeegyeztethető-e a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 

nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 

biztosításáról szóló, Aarhusban 1998. június 25-én aláírt ENSZ EGB-egyezménnyel az állítólagosan 

jogellenes jogi aktus vagy határozat és a környezetkárosítás közötti okozati összefüggésre vonatkozó 

nemzeti jogi követelmény, mint az egyezmény 9. cikkének a környezetvédelmi eljárások nem kizáró 

módon költséges jellegét biztosító (4) bekezdését végrehajtó nemzeti szabályozás alkalmazásának 

feltétele? 

 

253. A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2016. 

augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-473/16. sz. 
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ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 1. cikkének fényében úgy kell-e értelmezni a 

2004/83/EK (1) irányelv 4. cikkét, hogy azzal nem ellentétes az LMBTI menedékkérők 

vonatkozásában olyan projekciós személyiségteszteken alapuló igazságügyi pszichológus 

szakértői vélemény beszerzése és értékelése, melynek elvégzése során a menedékkérő 

szexuális szokásaira vonatkozóan kérdéseket nem tesznek fel, és a menedékkérőt fizikai 

vizsgálatnak sem vetik alá? 

2) Amennyiben az 1. kérdésben említett szakvélemény bizonyítékként nem használható fel, 

abban az esetben úgy kell-e értelmezni a 2004/83 irányelvnek az Európai Unió Alapjogi 

Chartája 1. cikkének fényében értelmezett 4. cikkét, hogy a szexuális irányultság miatti 

üldözöttség okán menedékkérelmet előterjesztő ezen állítása hitelességének szakértői 

módszerekkel történő vizsgálatára, függetlenül a szakértői módszer egyedi jellemzőitől, 

egyáltalán nincs lehetősége sem a nemzeti hatóságnak, sem a bíróságnak? 

 

254. Az l’Østre Landsret (Dánia) által 2016. szeptember 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-480/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az EK-Szerződésnek a tőke szabad mozgásáról szóló 56. cikkével (EUMSZ 63. cikk) vagy 

a szolgáltatásnyújtásról szóló 49. cikkével (EUMSZ 56. cikk) az alapeljárásban szóban forgóhoz 

hasonló adórendszer, amely alapján a 85/611/EGK tanácsi irányelv (ÁÉKBV-irányelv) (1) hatálya alá 

tartozó, nem dán kollektív befektetési vállalkozásokat a dán társaságoktól származó osztalékok után 

forrásoldalon megadóztatják, miközben az ezzel egyenértékű, dán befektetési vállalkozás mentesülhet 

a forrásadó alól vagy azért, mert a forrásadó levonását ellensúlyozandó ténylegesen minimális 

osztalékot fizet tagjainak, vagy technikailag minimális osztalék-kifizetés kerül kiszámításra, amely 

után a forrásadót a vállalkozás tagjaira vonatkozóan levonják? 

 

255. A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2016. szeptember 14-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-490/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovén 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 604/2013 rendelet 27. cikke szerinti bírói jogvédelem a 13. cikk (1) bekezdése szerinti feltétel 

előfeltételeinek értelmezésére is vonatkozik-e, amikor olyan határozatról van szó, amely szerint a 

tagállam nem vizsgálja meg a nemzetközi védelem iránti kérelmet, és egy másik tagállam már vállalta 

a felelősséget a kérelmező ugyanazon az alapon előterjesztett kérelmének vizsgálatáért, és a kérelmező 

ezt vitatja? 

2) A 604/2013 rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti szabálytalan átlépésre vonatkozó feltételt 

függetlenül és önállóan vagy pedig a 2008/115 „visszatérési” irányelv 3. cikkének 2. pontjával és a 

Schengeni határ-ellenőrzési kódex 5. cikkével összefüggésben kell-e értelmezni, amelyek 

meghatározzák a jogellenes határátlépés fogalmát, és ezt az értelmezést kell-e alkalmazni a 604/2013 

rendelet 13. cikkének (1) bekezdése tekintetében? 

3) A második kérdésre adandó válaszra tekintettel a 604/2013 rendelet 13. cikkének (1) bekezdése 

szerinti szabálytalan átlépés fogalmát a jelen ügy körülményei között úgy kell-e értelmezni, hogy nem 

történik szabálytalan határátlépés, ha valamely tagállam hatóságai a határátlépést az Európai Unió 
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másik tagállamába történő átutazás céljából megszervezik? 

4) A harmadik kérdésre adott igenlő válasz esetén következésképpen úgy kell-e értelmezni a 604/2013 

rendelet 13. cikkének (1) bekezdését, hogy az megtiltja egy harmadik országbeli állampolgár azon 

államba történő visszaküldését, ahol eredetileg az EU területére lépett? 

5) Úgy kell-e értelmezni a 604/2013 rendelet 27. cikkét, hogy a 13. cikk (1) bekezdése és a 29. cikk 

(2) bekezdése szerinti határidők nem folynak, ha a kérelmező a bírói jogvédelemhez való jogát 

gyakorolja, különösen amikor ez egy előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdést is magában foglal 

vagy ha a nemzeti bíróság az Európai Unió Bíróságának válaszát várja egy ilyen kérdésre, amelyet egy 

másik ügyben terjesztettek elő? Másodlagosan, a határidők ilyen esetben folynak-e, és a felelős 

tagállamnak ugyanakkor nincs joga ahhoz, hogy elutasítsa a befogadást? 

 

256. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2016. szeptember 14-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-491/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A Vidékfejlesztési Operatív Programot (a továbbiakban: AGRO Program) (az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 

július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 107. cikke – a 105. cikkének (1) bekezdésében megállapított 

rendelkezések sérelme nélkül – hatályon kívül helyezett) a strukturális alapokra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet) 14. cikke 

értelmében vett „többéves programnak” kell-e minősíteni? 

2) Az AGRO Programot az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. 

december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdése második albekezdésének 

második mondata szerinti „többéves programnak” kell-e minősíteni, amely rendelkezés értelmében a 

„[t]öbbéves programok esetében az elévülési idő minden esetben addig tart, amíg a program 

véglegesen le nem zárult”? 

3) Amennyiben megállapítható, hogy az AGRO Program a 2988/95/EK, Euratom rendelet 3. cikke (1) 

bekezdése második albekezdésének második mondata szerinti „többéves programnak” minősül, 

— a program területén indított közigazgatási eljárások elévülésére a 3. cikk (1) bekezdésében 

megállapított négyéves határidő vonatkozik-e? 

— ha a négyéves határidő a program lezárulása előtt jár le, bekövetkezik-e az elévülés, vagy 

— a 2988/95/EK, Euratom rendelet 3. cikke (1) bekezdése második albekezdésének [második] 

mondatára tekintettel az elévülési idő utolsó napját áthelyezik-e oly módon, hogy megegyezzen a 

„[többéves] program végleges[…] le[zárulásának]” napjával? 

 

257. Az Administrativen sad Sofia grad (Bulgária) által 2016. szeptember 26-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-507/16. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 214. cikkét, hogy az adólevonási joggal összefüggésben 

eltérő jelentőség tulajdonítandó a héa-nyilvántartásba vétel eseteinek, illetve ellentétes-e az említett 

rendelkezéssel, ha a tagállamok – mint a ZDDS 97a. cikkének és 70. cikke (4) bekezdésének esetében 

– eltérő jelentőséget tulajdonítanak a nyilvántartásba vétel eseteinek? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 168. cikkének a) pontját és 169. cikkének a) pontját, 

hogy az irányelv 214. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján nyilvántartásba vett személy nem 

jogosult levonni az általa feltüntetett előzetesen felszámított adót a más tagállamok adóalanyai által 
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nyújtott, általa igénybe vett szolgáltatások tekintetében, ha e szolgáltatásokat más tagállamokban 

történő szolgáltatásnyújtáshoz használja fel, és teljesülnek az adólevonás gyakorlásának egyéb anyagi 

és eljárási jogi feltételei? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 168. cikkének a) pontját és 169. cikkének a) pontját, 

hogy azokkal ellentétes a ZDDS 70. cikkének (4) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti rendelkezés, 

amely szerint az irányelv 214. cikke (1) bekezdésének d) vagy e) pontja, nem pedig a 214. cikke (1) 

bekezdésének a) pontja alapján héa-nyilvántartásba vett személy számára semmilyen körülmények 

között nem biztosítható adólevonási jog? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

12. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. október 6-i ítélete (a Tribunale ordinario di 

Campobasso [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gianpaolo Paoletti 

és társai elleni büntetőeljárás (C-218/15. sz. ügy)1  

Az EUSZ 6. cikket és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. cikkét úgy kell értelmezni, hogy 

valamely állam Unióhoz történő csatlakozása nem akadálya annak, hogy egy másik tagállam 

büntetőjogi szankciót alkalmazhasson azon személyekkel szemben, akik az említett csatlakozást 

megelőzően az első állam állampolgárai javára követték el a jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz 

való segítségnyújtás vétségét. 

Gazdasági ügyszak 

24. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. szeptember 21-i ítélete (a Vredegerecht te Ieper 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nationale Maatschappij der Belgische 

Spoorwegen NV kontra Gregory Demey (C-261/15. sz. ügy)2  

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 

1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, a COTIF 

módosításáról szóló, 1999. június 3-i jegyzőkönyvvel módosított, a nemzetközi vasúti fuvarozásról 

szóló, 1980-i május 9-i egyezmény (COTIF) A. függeléke 6. cikke (2) bekezdésének utolsó mondatát 

úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétesek azon nemzeti rendelkezések, amelyek szerint az a 

vasúton utazó személy, aki nem rendelkezik e célból menetjeggyel, és aki az e rendelkezések által 

megállapított határidőn belül nem fizeti meg a menetjegy árát, nem áll szerződéses jogviszonyban a 

vasúttársasággal. 

Munkaügyi ügyszak 

20. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. szeptember 14-i ítélete (a Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ana de 

Diego Porras kontra Ministerio de Defensa (C-596/14. sz. ügy)3  

1) Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 

keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, 1999. 

március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. 

szakaszának 1. pontját akként kell értelmezni, hogy a „munkafeltételek” fogalma magában foglalja azt 

a végkielégítést, amelyet a munkáltatónak a munkavállaló részére kell fizetnie határozott idejű 

munkaszerződésének megszüntetése miatt. 

                                                 
1 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Büntető ügyszak 9. sz. alatt. 
2 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Büntető ügyszak 10. sz. alatt. 
3 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak 5. sz. alatt. 
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2) Az 1999/70 irányelv mellékletét képező, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló 

keretmegállapodás 4. szakaszát akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező, amely megtagad a munkaszerződés megszüntetése esetén 

minden végkielégítést az interinidad (határozott idejű) munkaszerződéssel alkalmazott 

munkavállalóktól, miközben biztosítja e végkielégítés nyújtását többek között az összehasonlítható, 

határozatlan időre alkalmazott munkavállalóknak. Önmagában az, hogy a munkavállaló munkáját 

interinidad munkaszerződés alapján teljesítette, nem tekinthető olyan objektív oknak, amely 

igazolhatja e végkielégítésnek az említett munkavállalótól való megtagadását. 

 

21. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. szeptember 14-i ítélete (a Juzgado Contencioso-

Administrativo no 4 de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

María Elena Pérez López kontra Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) 

(C-16/15. sz. ügy)4 

1) Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 

keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, 1999. 

március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 5. 

szakasza 1. pontjának a) alpontját akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha az alapügyben 

szereplőhöz hasonló valamely nemzeti szabályozást az érintett tagállam hatóságai oly módon 

alkalmaznak, hogy: 

— a közegészségügyi ágazatban az egymást követő, határozott idejű munkaszerződések megújítása az 

említett szakasz értelmében vett „objektív okokkal” igazoltnak tekintendő azért, mert e szerződések 

olyan jogi rendelkezéseken alapulnak, amelyek megengedik azok megújítását bizonyos időszakos, 

konjunkturális vagy rendkívüli szolgáltatások nyújtása céljából, jóllehet az említett szükségletek 

valójában állandóak és tartósak; 

— az illetékes közigazgatási szervet semmilyen kötelezettség nem terheli strukturális álláshelyek 

létrehozására, véget vetve a kisegítő alkalmazottak felvételének, és lehetősége van arra, hogy a 

létrehozott strukturális álláshelyeket „ideiglenes”személyzet felvételével töltse be, állandósítva 

ezzel a munkavállalók bizonytalan helyzetét, jóllehet az érintett tagállamban ezen ágazatban az 

állandó kinevezett személyzet álláshelyeinek strukturális hiánya tapasztalható. 

2) Az 1999/70 irányelv mellékletét képező, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló 

keretmegállapodás 5. szakaszát akként kell értelmezni, hogy azzal főszabály szerint nem ellentétes az 

olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy – egy esetleges újabb kinevezéstől függetlenül – a 

szerződéses viszony a határozott idejű szerződésben kikötött időpontban szűnjön meg, és végezzenek 

teljes bérelszámolást, feltéve hogy e szabályozás nem veszélyezteti a keretmegállapodás célját vagy 

hatékony érvényesülését, aminek vizsgálata az előterjesztő bíróság feladata. 

3) Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid (madridi 4. sz. közigazgatási bíróság, Spanyolország) 

által előterjesztett negyedik kérdés megválaszolására. 

 

22. A Bíróság (tizedik tanács) 2016. szeptember 14-i ítélete (a Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – 

Florentina Martínez Andrés kontra Servicio Vasco de Salud (C-184/15 sz. ügy), Juan 

Carlos Castrejana López kontra Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15. sz. ügy)5 

1) Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 

keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, 1999. 

március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 5. 

                                                 
4 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak 6. sz. alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 8. szám, Munkaügyi ügyszak 12. sz. alatt. 
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szakaszának 1. pontját akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy egy olyan nemzeti 

szabályozást, mint az alapügy tárgyát képező, az érintett tagállam nemzeti bíróságai úgy alkalmaznak, 

hogy egymást követő határozott idejű munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazása esetén a 

munkaviszony fenntartásához való jog biztosított a közigazgatási szerv által a munkajog hatálya alá 

tartozó munkaszerződéssel alkalmazott munkavállalók számára, ugyanakkor e jogot nem ismerik el 

általános jelleggel az e közigazgatási szerv által a közigazgatási jog alapján alkalmazott személyzet 

számára, kivéve, ha a nemzeti jogrendben létezik egyéb hatékony eszköz az e munkavállalókkal 

szembeni visszaélések szankcionálására, aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata. 

2) Az 1999/70 irányelv mellékletét képező, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló 

keretmegállapodás rendelkezéseit, a tényleges érvényesülés elvével összefüggésben, akként kell 

értelmezni, hogy azokkal ellentétesek az olyan nemzeti eljárási szabályok, amelyek arra kötelezik a 

határozott időre alkalmazott munkavállalót, hogy – amennyiben az egymást követő határozott idejű 

munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazását a bíróság megállapította – új eljárást indítson a 

megfelelő szankció meghatározása céljából, mivel ez e munkavállaló számára eljárási hátrányokat 

okoz, különösen költség, időtartam és a képviseletre vonatkozó szabályok tekintetében, rendkívül 

nehézzé téve az uniós jogrend által biztosított jogainak gyakorlását. 

 

23. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 6-i ítélete (a Conseil d'État 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jean-Michel Adrien és társai 

kontra Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la 

décentralisation et de la fonction publique (C-466/15. sz. ügy)6  

Az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint 

amely alapügy tárgyát képezi, amelynek az a hatása, hogy az Európai Unió valamely intézményéhez 

vagy szervéhez kirendelt nemzeti köztisztviselő, aki azt választotta, hogy a kirendelésének az 

időtartama alatt a nemzeti nyugdíjrendszer tagja marad, elveszíti az utóbbi rendszerben fennálló 

tagságból származó valamennyi előnyt, vagy azok egy részét abban az esetben, ha letölti az Unióban 

teljesített szolgálat tízéves időtartamát, amely feljogosítja arra, hogy az Unió nyugdíjrendszerében 

nyugdíjban részesüljön. 

Polgári ügyszak 

60. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. szeptember 15-i ítélete (a Landgericht München I 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tobias Mc Fadden kontra Sony 

Music Entertainment Germany GmbH (C-484/14. sz. ügy)7 

1) A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus 

kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) 12. cikkének (1) bekezdését az ezen 

irányelv 2. cikkének a) pontjával és az 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási 

eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról 

[helyesen: a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira 

vonatkozó szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás megállapításáról] szóló, 1998. 

június 22-i 98/34/EK irányelv 1. cikkének 2. pontjával összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy egy 

olyan, az alapügyben szereplőhöz hasonló szolgáltatás, amelyet egy hírközlő hálózat működtetője 

nyújt, és amely a hálózatnak a nyilvánosság számára történő ingyenes rendelkezésre bocsátására 

irányul, az elsőként említett rendelkezés értelmében vett „információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatásnak” minősül abban az esetben, ha azt az érintett szolgáltató az általa értékesített áruk 

vagy az általa nyújtott szolgáltatások reklámozása céljából nyújtja. 

2) A 2000/3 irányelv 12. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a hírközlő hálózathoz való 

                                                 
6 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak 31. sz. alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 44. sz. alatt. 
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hozzáférés biztosítására irányuló, e rendelkezésben említett szolgáltatás nyújtásához a hozzáférésnek 

nem kell túllépnie a szükséges információtovábbítás végrehajtására irányuló, automatikus és passzív 

műszaki eljárás kereteit, és nem kell további követelményeknek teljesülniük. 

3) A 2000/31 irányelv 12. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ezen irányelv 14. cikke 

(1) bekezdésének b) pontjában előírt feltételt nem kell megfelelően alkalmazni az említett 12. cikk (1) 

bekezdésére. 

4) A 2000/31 irányelv 12. cikkének (1) bekezdését az ezen irányelv 2. cikkének b) pontjával 

összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy a hírközlő hálózathoz való hozzáférést biztosító szolgáltatás 

nyújtójával szemben az e rendelkezésben említetten kívül nem támasztandók további követelmények. 

5) A 2000/31 irányelv 12. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha az 

a személy, akinek valamely műhöz fűződő jogait megsértették, kártérítést kérhet a hírközlő hálózathoz 

való hozzáférést nyújtó szolgáltatótól amiatt, hogy harmadik személyek ezt a hálózati hozzáférést a 

jogai megsértésére használták, valamint kérheti a kártérítési kérelmével összefüggésben felmerült 

felszólítási vagy bírósági eljárási költségek megtérítését. Ezt a rendelkezést azonban úgy kell 

értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha ez a személy e jogsértéstől való eltiltásra, valamint a 

felszólítási és a bírósági eljárási költségek megfizetésére vonatkozó igénnyel lép fel az olyan hírközlő 

hálózathoz hozzáférést nyújtó szolgáltatóval szemben, amelynek szolgáltatásait e jogsértés 

elkövetéséhez használták, abban az esetben, ha e kérelmeket azt követően nyújtják be, hogy nemzeti 

hatóság vagy bíróság eltiltotta ezt a szolgáltatót az említett jogsértés folytatásának lehetővé tételétől. 

6) A 2000/31 irányelv 12. cikkének (1) bekezdését az ezen irányelv 12. cikkének (3) bekezdésével 

összefüggésben, az alapvető jogok védelméből eredő követelményekre, valamint a 2001/29 és a 

2004/48 irányelvben foglalt szabályokra is figyelemmel úgy kell értelmezni, hogy azzal főszabály 

szerint nem ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan határozat meghozatala, amely 

kényszerítő bírság terhe mellett arra kötelezi a nyilvános internetkapcsolatot lehetővé tévő hírközlő 

hálózathoz való hozzáférés biztosítóját, hogy akadályozza meg azt, hogy harmadik személyek egy 

bizonyos szerzői jogi védelem alatt álló művet vagy abból származó részleteket ezen az 

internetkapcsolaton keresztül fájlmegosztó weboldalak útján (peer-to-peer) a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tegyenek, amennyiben a hozzáférést nyújtó szolgáltató szabadon választhatja meg a 

határozatban foglaltaknak való megfelelés érdekében megteendő műszaki intézkedéseket, még ha a 

választása egyedül az internetkapcsolat jelszóvédelemmel való ellátására szűkíthető is le, feltéve hogy 

az internetfelhasználóknak a kért jelszó megszerzéséhez fel kell fedniük a kilétüket, így tehát nem 

cselekedhetnek névtelenül, amit pedig a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. 

 

61. A Bíróság (második tanács) 2016. szeptember 22-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Microsoft Mobile Sales 

International Oy, korábbi nevén: Nokia Italia SpA és társai kontra Ministero per i beni e 

le attività culturali (MiBAC) és társai (C-110/15. sz. ügy)8  

Az uniós jogot, különösen az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes 

vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező, amely egyrészt a nyilvánvalóan nem magáncélú 

használatra szolgáló készülékek és adathordozók gyártóinak és importőreinek a magáncélú másolat 

után járó díj megfizetése alóli mentesítését a szerzők érdekeit képviselő, jogi monopóliummal 

rendelkező szervezet és a díjfizetésre kötelezett személyek vagy azok ágazati szövetségei közötti 

megállapodások megkötésének rendeli alá, másrészt úgy rendelkezik, hogy e díj visszatérítését, 

amennyiben azt indokolatlanul fizették meg, csak e készülékek és adathordozók végső felhasználói 

kérhetik. 

 

                                                 
8 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak 32. sz. alatt. 
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62. A Bíróság (második tanács) 2016. szeptember 22-i ítélete (az Oberlandesgericht 

Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – combit Software 

GmbH kontra Commit Business Solutions Ltd (C-223/15. sz. ügy)9  

Az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) 

bekezdését, a 9. cikke (1) bekezdésének b) pontját és a 102. cikkének (1) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy ha valamely európai uniós védjegybíróság megállapítja, hogy egy megjelölés 

használata az Európai Unió területének egy részén valamely európai uniós védjeggyel 

összetéveszthetőséget kelt, miközben e terület egy másik részén ilyen veszélyt nem kelt, e bíróságnak 

meg kell állapítania, hogy megsértették e védjegy oltalma által biztosított kizárólagos jogokat, és az 

Európai Unió egész területére vonatkozó, az említett használattól való eltiltást kell elrendelnie, kivéve 

e terület azon részére, amelyre vonatkozóan az összetéveszthetőség hiányát állapította meg. 

 

63. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. október 5-i ítélete (a Riigikohus [Észtország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – F. Hoffmann-La Roche AG kontra Accord 

Healthcare OÜ (C-572/15. sz. ügy)10 

1. Az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel a Horvát Köztársaság csatlakozásának 

feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmánnyal 

módosított, a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikke (2) bekezdése érvényességének elbírálására. 

2. A módosított 469/2009 rendelet 21. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az 

alkalmazandó egy meghatározott gyógyszerre vonatkozó, valamely tagállam által az Európai Unióhoz 

való csatlakozását megelőzően kibocsátott kiegészítő oltalmi tanúsítványra. Amennyiben e gyógyszer 

az Európai Gazdasági Térségen belül az említett tagállamban kibocsátottnál és adott esetben e 

tagállamnak az Európai Unióhoz való csatlakozásánál korábbi forgalombahozatali engedély tárgyát 

képezi, az említett kiegészítő oltalmi tanúsítvány érvényessége időtartamának meghatározása céljából 

kizárólag ezen első forgalombahozatali engedélyt kell figyelembe venni. 

Közigazgatási ügyszak 

220. A Bíróság (nagytanács) 2016. szeptember 13-i ítélete (a Tribunal Supremo 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alfredo Rendón Marín kontra 

Administración del Estado (C-165/14. sz. ügy)11 

Az EUMSZ 21. cikket és az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő 

szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, 

továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 

90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 

29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes 

az olyan nemzeti szabályozás, amely kizárólag azzal az indokkal írja elő a tartózkodási engedély 

megadásának az olyan harmadik állam állampolgárával szembeni automatikus megtagadását, aki a 

fogadó tagállamtól eltérő tagállam állampolgárságával rendelkező, általa eltartott és a fogadó 

tagállamban vele élő kiskorú, uniós polgár gyermek szülője, hogy ez a személy büntetett előéletű. 

Az EUMSZ 20. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az ugyanezen nemzeti szabályozás, 

amely kizárólag azzal az indokkal írja elő a tartózkodási engedély megadásának az olyan harmadik 

állam állampolgárával szembeni automatikus megtagadását, aki kiskorú, uniós polgár gyermekek 

szülője, és felettük kizárólagos felügyeletet gyakorol, hogy az érintett büntetett előéletű, amikor ez a 

megtagadás azzal a következménnyel jár, hogy ezeknek a gyermekeknek el kell hagyniuk az Unió 

                                                 
9 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 55. sz. alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak 11. sz. alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 113. sz. alatt. 
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területét. 

 

221. A Bíróság (nagytanács) 2016. szeptember 13-i ítélete (az Upper Tribunal 

(Immigration and Asylum Chamber) London [Egyesült Királyság] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – Secretary of State for the Home Department kontra CS 

(C-304/14. sz. ügy)12  

Az EUMSZ 20. cikket akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy olyan tagállami szabályozás, 

amely azt írja elő, hogy e tagállam területéről egy harmadik államba kell kiutasítani e harmadik állam 

olyan állampolgárát, akinek büntetőjogi felelőssége megállapítást nyert, jóllehet ő egy kiskorú 

gyermek felügyeletét ténylegesen ellátó személy, amely gyermek e tagállam állampolgára, és 

születésétől fogva ott él anélkül, hogy szabad mozgáshoz való jogát gyakorolta volna, amennyiben az 

érintett kiutasítása e gyermek számára az Európai Unió területének elhagyásával járna, megfosztva őt 

ekként az őt uniós polgárként megillető jogai lényegének tényleges élvezetétől. A tagállam 

mindazonáltal, kivételes körülmények között elfogadhat kiutasító intézkedést azzal a feltétellel, hogy az 

harmadik állam állampolgárának olyan személyes magatartásán alapul, amely e tagállam társadalma 

valamely alapvető érdekének valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyeztetését valósítja meg, és hogy 

a különböző fennálló érdekek figyelembevételén alapul, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő 

bíróság feladata. 

 

222. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. szeptember 15-i ítélete (a Curtea de Apel 

Bucureşti, a Curtea de Apel Oradea [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – 

SC Star Storage SA kontra Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică 

(ICI) (C-439/14. sz. ügy), SC Max Boegl România SRL és társai kontra RA Aeroportul 

Oradea és társai (C-488/14. sz. ügy)13 

A 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos 

jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1)–(3) 

bekezdését és a 2007/66 irányelvvel módosított, a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési 

ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására 

vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 

25-i 92/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1)–(3) bekezdését az Európai Unió Alapjogi Chartája 

47. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapeljárásokban 

szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely az ajánlatkérő határozataival szembeni 

jogorvoslat elfogadhatóságát attól a kötelezettségtől teszi függővé, hogy a felperes az ajánlatkérő 

javára helyes magatartási biztosítékot nyújtson, mivel e biztosítékot a jogorvoslati kérelem 

elbírálásától függetlenül vissza kell téríteni a felperesnek. 

 

223. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. szeptember 15-i ítélete (a Tribunal Arbitral 

Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD] [Portugália] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA 

kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (C-516/14. sz. ügy)14  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 

226. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, olyan számlák, 

amelyeken csupán a „[meghatározott időponttól] a mai napig nyújtott jogi szolgáltatások” megjelölést 

                                                 
12 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 169. sz. alatt. 
13 A kérdéseket l.: Hírlevél VI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 18. sz. és Hírlevél VI. évfolyam 2. 

szám, Közigazgatási ügyszak 37. sz. alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 51. sz. alatt. 
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tüntették fel, a priori nem felelnek meg az e cikk 6. pontjában szereplő feltételeknek, és hogy az olyan 

számlák, amelyeken csupán a „mai napig nyújtott jogi szolgáltatások” megjelölést tüntették fel, a 

priori nem felelnek meg sem az említett 6. pontban, sem a szóban forgó cikk 7. pontjában szereplő 

feltételeknek, amit azonban a kérdést előterjesztő bíróságnak meg kell vizsgálnia. 

A 2006/112 irányelv 178. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az kizárja azt, hogy a nemzeti 

adóhatóságok megtagadják a héalevonás jogát kizárólag azon okból, hogy az adóalany olyan 

számlával rendelkezik, amely nem teljesíti az ezen irányelv 226. cikkének 6. és 7. pontjában előírt 

feltételeket, miközben e hatóságok rendelkezésére áll minden olyan szükséges információ, amely 

alapján ellenőrizni tudják, hogy az e jog gyakorlásához kapcsolódó anyagi jogi feltételek teljesülnek-e. 

 

224. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. szeptember 15-i ítélete (a Niedersächsisches 

Finanzgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Senatex GmbH 

kontra Finanzamt Hannover-Nord (C-518/14. sz. ügy)15  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 

167. cikkét, 178. cikkének a) pontját, valamint 179. cikkét és 226. cikkének 3. pontját úgy kell 

értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, 

amelynek értelmében egy számlának egy kötelező elem, nevezetesen a hozzáadottérték-adó 

azonosítószám feltüntetésére irányuló kijavítása nem keletkeztet visszaható joghatásokat oly módon, 

hogy az ezen adó levonásához való, a kijavított számla jogcímén gyakorolt jog nem arra az évre 

vonatkozik, amelynek során e számlát eredetileg kiállították, hanem arra az évre, amelynek során azt 

kijavították. 

 

225. A Bíróság (ötödik tanács) 2016. szeptember 15-i ítélete (a Sąd Najwyższy 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S. A. kontra Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (C-574/14. sz. ügy)16  

1) Az EUMSZ 107. cikket az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével és a Lengyelország által a hosszú lejáratú 

áram- és villamosenergia-értékesítési szerződések keretében nyújtott állami támogatásról, valamint a 

hosszú lejáratú áram- és villamosenergia-értékesítési szerződések önkéntes felbontásának 

kompenzálása címén Lengyelország által tervezett állami támogatásról szóló, 2007. szeptember 25-i 

2009/287/EK bizottsági határozat 4. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, 

hogy e rendelkezésekkel ellentétes az, ha miután az Európai Bizottság az átállási költségekkel 

kapcsolatos állami támogatások elemzésének módszertanáról szóló, 2001. július 26-i bizottsági 

közleményre figyelemmel megvizsgálta, és annak a gyakorlatba történő átültetése előtt a belső piaccal 

összeegyeztethetőnek minősítette az állami támogatási programot, a szóban forgó támogatás 

végrehajtása során a nemzeti hatóságok és bíróságok is vizsgálják annak az e módszertanban rögzített 

elveknek való megfelelését. 

2) A 2009/287 határozat 4. cikkének (1) és (2) bekezdését az átállási költségekkel kapcsolatos állami 

támogatások elemzésének módszertanáról szóló, 2001. július 26-i bizottsági közleményre tekintettel 

úgy kell értelmezni, hogy azok az alapügybelihez hasonló körülmények között azt követelik meg, hogy 

a valamely vállalatcsoporthoz tartozó termelő részére fizetendő átállási költségek kompenzációja éves 

kiigazításának meghatározása során ezt a hovatartozást, és következésképpen az e vállalatcsoport 

pénzügyi eredményeit akkor kell figyelembe venni, amikor a kiigazításra sor került. 

 

226. A Bíróság (második tanács) 2016. szeptember 15-i ítélete (a College van Beroep voor 

het bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Koninklijke KPN 

                                                 
15 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 52. sz. alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 71. sz. alatt. 
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NV és társai kontra Autoriteit Consument en Markt (ACM) (C-28/15. sz. ügy)17  

1) A 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról 

szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Keretirányelv) 4. 

cikkének a 2009/140 irányelvvel módosított, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó 

eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 

2002/19/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (Hozzáférési irányelv) 8. és 13. cikkével 

összefüggésben értelmezett (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti szabályozó hatóság által 

a helyhez kötött és mobil hívásvégződtetési szolgáltatások tekintetében megállapított díjkötelezettség 

jogszerűségét érintő jogvitában eljáró nemzeti bíróság az EU-ban a helyhez kötött és mobil 

végződtetési díjak szabályozói kezeléséről szóló, 2009. május 7-i 2009/296/EK bizottsági ajánlástól, 

amely a hívásvégződtetés piacán megfelelő árszabályozó intézkedésként a „Bulric strict” (Bottom-Up 

Long-Run Incremental Costs) modell alkalmazását javasolja, csak abban az esetben térhet el, ha úgy 

ítéli meg, hogy az adott ügy körülményeihez, és különösen a szóban forgó tagállam piacának sajátos 

körülményeihez kapcsolódó indokok ezt megkövetelik. 

2) Az európai uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti szabályozó hatóság által a helyhez kötött 

és mobil hívásvégződtetési szolgáltatások tekintetében megállapított díjkötelezettség jogszerűségét 

érintő jogvitában eljáró nemzeti bíróság értékelheti ezen kötelezettségnek a 2009/140 irányelvvel 

módosított 2002/21 irányelv 8. cikkében és a 2009/140 irányelvvel módosított 2002/19 irányelv 13. 

cikkében előírt célokhoz viszonyított arányosságát, és figyelembe veheti azt, hogy az említett 

kötelezettség valamely nem szabályozható kiskereskedelmi piacon szolgálja a végfelhasználók 

érdekeinek az előmozdítását. 

A nemzeti bíróság a nemzeti szabályozó hatóság határozatára vonatkozó bírósági felülvizsgálat 

gyakorlása során nem követelheti meg e hatóságtól annak bizonyítását, hogy az említett kötelezettség 

ténylegesen eléri a 2009/140 irányelvvel módosított 2002/21 irányelv 8. cikkében említett célokat. 

 

227. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. szeptember 15-i ítélete (a Bundesfinanzhof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Landkreis Potsdam-Mittelmark 

kontra Finanzamt Brandenburg (C-400/15. sz. ügy)18  

A Németországnak a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 

77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására való 

felhatalmazásáról szóló, 2004. november 19-i 2004/817/EK tanácsi határozat 1. cikkét úgy kell 

értelmezni, hogy az nem alkalmazható az olyan helyzetben, amikor valamely vállalkozás olyan 

termékeket és szolgáltatásokat szerez be, amelyeket több mint 90 %-ban olyan nem gazdasági 

tevékenységekhez használ fel, amelyek nem tartoznak a hozzáadottérték-adó hatálya alá. 

 

228. A Bíróság (első tanács) 2016. szeptember 21-i ítélete (a High Court of Justice 

(England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Egyesült 

Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – European Federation for Cosmetic 

Ingredients kontra Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney 

General (C-592/14. sz. ügy)19  

A kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az megtilthatja olyan 

kozmetikai termékeknek az európai uniós piacon való forgalomba hozatalát, amelyeknek bizonyos 

összetevőit állatkísérleteknek vetették alá az Európai Unión kívül annak érdekében, hogy lehetővé 

tegyék kozmetikai termékeknek harmadik országokban való forgalmazását, ha az e kísérletekből 

                                                 
17 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 93. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 238. sz. alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 76. sz. alatt. 
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származó adatokat a szóban forgó termékek biztonságosságának bizonyítására használják az uniós 

piacon való forgalomba hozataluk érdekében. 

 

229. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. szeptember 21-i ítélete (a Hof van beroep te 

Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Etablissements Fr. Colruyt 

NV elleni büntetőeljárás (C-221/15. sz. ügy)20  

1) A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 

21-i 2011/64/EU tanácsi irányelv 15. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely megtiltja a 

kiskereskedők számára, hogy a dohánytermékeken rögzített adójegyen a gyártó vagy az importőr által 

feltüntetett ár alatti egységáron értékesítsék e termékeket, feltéve hogy ezt az árat a gyártó vagy az 

importőr szabadon határozta meg. 

2) Az EUMSZ 34. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapügyben szereplőhöz 

hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely megtiltja a kiskereskedők számára, hogy a 

dohánytermékeken rögzített adójegyen a gyártó vagy az importőr által feltüntetett ár alatti egységáron 

értékesítsék e termékeket, feltéve hogy ezt az árat az importőr szabadon határozta meg. 

3) Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUMSZ 101. cikket úgy kell 

értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, 

amely megtiltja a kiskereskedők számára, hogy a dohánytermékeken rögzített adójegyen a gyártó vagy 

az importőr által feltüntetett ár alatti egységáron értékesítsék e termékeket. 

 

230. A Bíróság (hatodik tanács) 2016. szeptember 21-i ítélete (a Finanzgericht Baden-

Württemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peter Radgen, 

Lilian Radgen kontra Finanzamt Ettlingen (C-478/15. sz. ügy)21 

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a 

személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-én Luxembourgban aláírt megállapodás 

munkavállalók közötti egyenlő bánásmódra vonatkozó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azokkal 

ellentétesek az olyan tagállami jogszabályok, mint amilyenek az alapügyben szerepelnek, amelyek a 

teljes körű jövedelemadó-kötelezettséggel rendelkező, Svájcban letelepedett közjogi jogi személy 

alkalmazásában mellékfoglalkozás keretében munkavállalóként folytatott oktatói tevékenység 

gyakorlása érdekében szabad mozgáshoz való jogával élő belföldi állampolgár számára nem 

biztosítják az e munkavállalóként folytatott tevékenységből eredő jövedelemre kivetett adó alóli 

mentességet, jóllehet biztosítottak volna ilyen adómentességet, ha az említett tevékenységet az e 

tagállamban, valamely az Európai Unió másik tagállamában vagy egy olyan államban letelepedett 

közjogi jogi személy alkalmazásában folytatták volna, amelyben alkalmazandó az Európai Gazdasági 

Térség létrehozásáról szóló, 1992. május 2-i megállapodás. 

 

231. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. szeptember 22-i ítélete (a Gerechtshof 

Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kawasaki Motors 

Europe NV kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (C-91/15. sz. ügy)22 

Az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2009. november 3-i 

1051/2009/EK bizottsági rendelet mellékletének 2. pontja érvénytelen, mivel az az abban leírt járművet 

a 2009. szeptember 30-i 948/2009/EK bizottsági rendelettel módosított Kombinált Nómenklatúra 8701 

90 90 vámtarifa-alszáma, és nem az említett nómenklatúra 8701 90 11–8701 90 39 vámtarifa-

alszámainak valamelyike alá sorolja be, amelyek e jármű motorteljesítményének felelnek meg. 

                                                 
20 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 170. sz. alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 10. sz. alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 117. sz. alatt. 
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232. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. szeptember 22-i ítélete (a Bayerischer 

Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG kontra Landeshauptstadt München (C-113/15. 

sz. ügy)23  

Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok 

közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (3) 

bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy „előrecsomagolt élelmiszereknek” minősülnek azok 

az egyedi mézadagok, amelyek rögzített alumíniumfedelű dobozokban találhatók, és amelyeket 

gyűjtőkartonokba csomagolva a közétkeztetéssel foglalkozó vállalkozások számára szállítanak, 

amennyiben e vállalkozások ezen adagokat átalányáron értékesített, előre elkészített ételek részeként a 

végső fogyasztó számára külön kínálják vagy értékesítik. 

 

233. A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 5-i ítélete (a Hessisches Finanzgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TMD Gesellschaft für 

transfusionsmedizinische Dienste mbH kontra Finanzamt Kassel II – Hofgeismar (C-

412/15. sz. ügy)24  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 

132. cikke (1) bekezdésének d) pontját úgy kell értelmezni, hogy az emberi vér azon értékesítései, 

amelyeket a tagállamoknak e rendelkezés alapján mentesíteniük kell az adó alól, nem vonatkoznak az 

emberi vérből nyert vérplazma értékesítéseire, amennyiben e vérplazmát nem közvetlen gyógyászati 

felhasználásra, hanem kizárólag gyógyszerek gyártására szánják. 

 

234. A Bíróság (hetedik tanács) 2016. október 5-i ítélete (az Administrativen sad Veliko 

Tarnovo [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Маya Маrinova ET kontra 

Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo 

pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C-576/15. sz. ügy)25  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 2. 

cikke (1) bekezdésének a) pontját, 9. cikkének (1) bekezdését, 14. cikkének (1) bekezdését, valamint 73. 

cikkét és 273. cikkét, továbbá az adósemlegesség elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes 

az alapügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti szabályozás, amelynek értelmében, amennyiben 

valamely adóalanynak átadott termékek nem találhatóak az adóalany raktárában, és ezen adóalany 

nem szerepelteti a nyilvántartásában az ezen ügyletekhez kapcsolódó adózási dokumentumokat, az 

adóhatóság feltételezheti, hogy az említett adóalany e termékeket harmadik személyek részére 

továbbértékesítette, és a rendelkezésére álló tényekre tekintettel, az ezen irányelvben elő nem írt 

szabályok alapján meghatározhatja az említett termékek értékesítésének adóalapját. Ugyanakkor a 

kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy e nemzeti szabályozás rendelkezései nem 

haladják meg a hozzáadottérték-adó pontos behajtása és az adócsalás megakadályozása eléréséhez 

szükséges mértéket. 

 

235. A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 6-i ítélete (a Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Piemonte [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Tecnoedi Costruzioni Srl kontra Comune di Fossano (C-318/15. sz. ügy)26  

A Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (piemonti tartományi közigazgatási bíróság) 

                                                 
23 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 126. sz. alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 239. sz. alatt. 
25 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 25. sz. alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 206. sz. alatt. 
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2015. április 29-i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlan. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

XVI. A Törvényszék 2016. szeptember 26-i végzése – Greenpeace Energy és társai 

kontra Bizottság (T-382/15. sz. ügy)  

Az eljárás nyelve: német 

A végzés rendelkező része 

1) A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja. 

2) Az NNB Generation Company Limited, a Szlovák Köztársaság, Magyarország, Nagy-Britannia és 

Észak-Írország Egyesült Királysága, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság és a Lengyel 

Köztársaság által benyújtott beavatkozási kérelmekről nem szükséges határozni. 

3) A Törvényszék a Greenpeace Energy eG-t és a többi felperest, akiknek a neve a végzés 

mellékletében szerepel, kötelezi saját költségeik, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült 

költségek viselésére, a beavatkozási kérelmekkel kapcsolatos költségek kivételével. 

4) A Greenpeace Energy és a többi felperes, akiknek a neve a végzés mellékletében szerepel, a 

Bizottság, az NNB Generation Company Limited, a Szlovák Köztársaság, Magyarország, Nagy-

Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság és a 

Lengyel Köztársaság maga viseli a beavatkozási kérelmekkel kapcsolatos saját költségeit. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.152/2016/4.; Gfv.VII.30.235/2016/8.; Gfv.VII.30.252/2016/7.; Gfv.VII.30.257/2016/7.; 

Gfv.VII.30.268/2016/7.; Gfv.VII.30.331/2016/6.;  

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben 

permegszüntetést megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az 

EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az 

Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése szempontjából 

lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Erre való tekintettel nem kezdeményezhető ezen 

eljárás annak értelmezését kérve, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) 16. 

§-a szerinti felfüggesztés összhangban van-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, 

mivel ez nem az ügy érdemi elbírálására kiható jogkérdés. 

Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy 

elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már 

értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű 

kétség nem merül fel (283/81.sz. CILFIT-ügy, 21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével 

vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét 

és úgy ítélte, hogy a felperes által felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem 

mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A 
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felperesek erre irányuló kérelmét mindezek alapján a Pp. 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a DH1. tv. és 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) 

alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, 

elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A Kúriának ezen hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, 

hogy a perben eljárt bíróságoknak a fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset 

tárgyává tett szerződési rendelkezés, másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései 

tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia.  

A DH1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az 

EU Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A 

hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő 

rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi 

intézménynek egy speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített 

– eljárás keretében sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a 

tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a 

fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – 

állt a rendelkezésére jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

A felperesek sérelmezték, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az 

érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utalt arra, a felperesek által 

keresetlevelükben megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a 

felperesekkel elszámolni köteles, ami meg is történt. Erre való tekintettel a konkrét jogvita eldöntése 

szempontjából nincs jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) 

bekezdése megfelel-e a fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

A Kúria megítélése szerint az Európai Unió Bíróságának a fenti irányelvvel kapcsolatos joggyakorlata 

alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami bíróságoknak részleges 

érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti kérelem hiányában – a 

fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel esetleges 

tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául 

szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet eljárásjogi kötelezettséget a 

tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek Brusse ügyben hozott ítélet, 

39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40.pont), de egyik ítéletében sem törte át a 

tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét 

úgy, ahogy arra a felperesek hivatkoztak. 

 

Gfv.VII.30.154/2016/6.; Gfv.VII.30.181/2016/6.; Gfv.VII.30.182/2016/7. 

Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az az Európai Unió Működéséről szóló 

Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége 

fennáll-e. Az EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet 

sor, ha az Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése 

szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali 

eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a 

hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése 
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annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű kétség nem merül fel (283/81.sz. CILFIT-ügy, 

21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét és úgy ítélte, hogy a felperesek által 

felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában 

ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem 

állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A felperesek erre irányuló kérelmét mindezek 

alapján a Pp. 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) és a 

2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) tv. alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A 

Kúriának ezen hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezés, 

másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia.  

A DH1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az 

EU Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A 

hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő 

rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi 

intézménynek egy speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített 

– eljárás keretében sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a 

tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a 

fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – 

állt a rendelkezésére jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert. Semmi indoka, értelme nincs ezért ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

A felperesek sérelmezték, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az 

érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utalt arra, a felperesek 

keresetlevelében megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a 

felperesekkel elszámolni volt köteles. Erre tekintettel a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs 

jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése megfelel-e a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

A Kúria megítélése szerint az Európai Unió Bíróságának a fenti irányelvvel kapcsolatos joggyakorlata 

alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami bíróságoknak részleges 

érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti kérelem hiányában – a 

fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel esetleges 

tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául 

szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet eljárásjogi kötelezettséget a 

tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek Brusse ügyben hozott ítélet, 

39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40. pont), de egyik ítéletében sem törte 

át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű rendelkezését, a kérelemhez kötöttség 

elvét úgy, ahogy arra a felperesek hivatkoztak. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.III.10.782/2016/2. 

A jogi képviselővel eljárt felperes jogszabályhely megjelölése nélkül terjesztette elő a felülvizsgálati 

kérelmet, ezért azt a Kúria a Pp. 273. § (1) bekezdése alapján hivatalból elutasította. 

Felperes a felülvizsgálati kérelmében elsősorban az ítélet hatályon kívül helyezését, másodsorban 

megváltoztatását kérte annak megállapításával, hogy az első- és másodfokon eljárt közigazgatási 
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szervek, valamint a bíróság által alkalmazott jogszabály alapjogot, illetve Magyarországon is irányadó 

európai uniós jogot sért. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság alapjogot és uniós jogot sértő 

jogszabály alkalmazásával utasította el a keresetét, ezért az ítélet jogszabálysértő. 

A felülvizsgálati kérelemben az Európai Betegjogi Kartára, valamint az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 34. cikkére és 35. cikkére hivatkozott, mert annak ellenére, hogy az Európai Betegjogi 

Karta nem része a kötelező uniós direktíváknak, az Európai Uniós irányelv elválaszthatatlan részét 

képezi az Európai Uniós eszmerendszernek. Álláspontja szerint a Karta tartalmának Magyarország 

kormánya nem tett eleget az Mmtv. módosításával. Beadványában felhívta az Ottawai Charta 

egészségvédelem definícióját, valamint a Legfelsőbb Bíróság Kfv.III.27.919/1997. számú ítéletét. 

A Pp. 272. § (2) bekezdése szerint a felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni azt a határozatot, 

amely ellen a felülvizsgálati kérelem irányul, azt, hogy a fél milyen tartalmú határozat meghozatalát 

kívánja, továbbá elő kell adni – a jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely megjelölése mellett -

, hogy a fél a határozat megváltoztatását milyen okból kívánja. Ezen együttes törvényi feltételeknek a 

fél akkor tesz eleget, ha egyrészt a megsértett jogszabályhelyet konkrétan megjelöli, másrészt pedig a 

hivatkozott jogszabálysértést tartalmilag is körülírja, az arra vonatkozó jogi álláspontját kifejti, vagyis 

ha a jogszabálysértésre való hivatkozása indokait ismerteti. Mindezek bármelyikének hiánya a 

felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasítását eredményezi [1/2016. (II.15.) PK vélemény 3. pont]. 

Ezen követelményeknek a felperes felülvizsgálati kérelme nem felel meg. A Kúria több döntésében 

(Mfv.III.10.436/2015/4., Mfv.III.10.402/2015/2., Mfv.I.10.433/2015/10.) kifejtette, hogy nem 

tekinthető megsértett jogszabályhely megjelölésnek az eseti döntésekre, elvi határozatokra, kollégiumi 

állásfoglalásokra, kollégiumi véleményekre történő utalás a vonatkozó anyagi jogszabályhely 

megjelölése hiányában. Ugyancsak törvénysértő, ha a tényállás megállapítása helytelenségére anyagi 

vagy eljárásjogi jogszabálysértésre hivatkozik a fél, de az ennek alapjául szolgáló jogszabályhelyet 

nem jelöli meg. 

A felperes felülvizsgálati kérelmében nem hivatkozott konkrét jogszabálysértésre, az Mmtv.-t 

általánosságban jelölte meg, az Európai Unió Alapjogi Charta pedig – az 51. cikkben foglaltak szerint 

– a tagállamokra állapít meg kötelezettségeket az uniós jog végrehajtása tekintetében. Mivel a felperes 

a 34. cikkre és a 35. cikkre való hivatkozással a kormány mulasztását kifogásolta, azokra a 

felülvizsgálati eljárásban jogszabálysértésként közvetlenül nem hivatkozhat. 

Mindezekre tekintettel a Kúria a felperes felülvizsgálati kérelmét a Pp. 273. § (1) bekezdése alapján 

hivatalból elutasította, mivel az nem felelt meg a Pp. 272. § (2) bekezdésében előírtaknak. 

Polgári ügyszak 

Pfv.V.20.540/2016/6. 

Egységes repülőút esetén már az utazás megkezdésekor rendelkeznie kell az utasnak a célállomásra 

történő eljutáshoz szükséges valamennyi okmánnyal. Ennek hiányában a légitársaság a szerződés 

teljesítését megtagadhatja. A légitársaság nem felel az utassal szemben azokért a károkért amelyek 

abból keletkeztek, hogy az utas nem rendelkezett a szállítás során érintett államok által megkövetelt 

okmányokkal, vagy azok nem voltak szabályosak. 

Az eljárás során a felperes által sem vitatott tény volt, hogy a felperes a repülőjáratra történő 

bejelentkezésekor a Kubába történő belépéshez szükséges turistakártyával nem rendelkezett. A 

bíróságnak az eljárás során azt a kérdést kellett vizsgálnia, hogy az alperes jogszerűen tagadta-e meg a 

felperes szállítását a turistakártya hiányára figyelemmel. E kérdésben irányadó a 25/1999. Korm. 

rendelet 10. § (1) bekezdése, amely szerint nemzetközi légi személyszállítás esetén az utas köteles a 

szállítást megelőzően a szállítás során érintett államok által a határátlépéshez megkövetelt okmányait a 

légitársaság alkalmazottjának – felhívásra – bemutatni. Ha az utas az okmányokkal nem rendelkezik, 

vagy az okmányok szabálytalanok, a légitársaság a szerződés teljesítésének megkezdését, illetve 

folytatását az okmányok bemutatásáig megtagadhatja. A Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint a 

légitársaság nem felel az utassal szemben azokért a károkért, amelyek abból keletkeztek, hogy az utas 

nem rendelkezett a szállítás során érintett államok által megkövetelt okmányokkal, vagy azok nem 

voltak szabályosak. 
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A fenti jogszabályi rendelkezésre tekintettel az első jelentkezéskor a szállítás során érintett valamennyi 

állam által a határátlépéshez megkövetelt okmány bemutatására szükség volt, így az alperes 

jogszerűen vizsgálta, hogy a felperes ilyen okmányokkal rendelkezett-e. Helyesen állapította meg a 

bíróság jogerős ítéletében, hogy a Kubába történő beutazáshoz turistakártya szükséges, ami jogi 

minősítésétől – azaz attól, hogy úti okmánynak vagy vízumnak kell-e tekinteni – függetlenül az utazás 

megkezdése előtt az utas rendelkezésére kell állnia. Az az egyébként nem jogszerű gyakorlat, hogy 

bizonyos utazási irodák vagy légitársaságok nem tettek eleget e körben ellenőrzési kötelezettségüknek, 

és e szabály figyelmen kívül hagyásával esetlegesen lehetővé tették olyan utasok szállítását is, akik a 

szükséges okmánnyal nem rendelkeztek, nem teszi jogellenessé az alperes azon magatartását, hogy ő a 

szabályoknak megfelelően eljárva visszautasította a felperes beszállását. Az alperesnek ugyanis a fenti 

jogszabály értelmében kötelessége volt vizsgálni még a szerződés teljesítésének megkezdése előtt az 

okmányokkal való rendelkezést, így a felperes által állított jogellenes alperesi magatartás nem 

állapítható meg. 

A felperes Kubába akart utazni, ebbe a célországba történő belépéshez szükséges okmány a 

turistakártya, a kártyával pedig már a kiinduló állomáson a felperesnek rendelkeznie kellett, ezért 

nincs jelentősége annak a felperesi hivatkozásnak, hogy a Budapest-Frankfurt viszonylatába eső 

repülőút az Európai Unión belüli belső járatnak tekinthető. Miután a felperes úti célja nem vitásan nem 

Frankfurt volt, hanem Kuba, így annak a kérdésnek nincs jelentősége, hogy Frankfurtban történő 

átszállással kívánt a célországba eljutni. Helyesen állapította meg a bíróság, hogy a repülőjegy 

egységes volt, a felperes egy árat fizetett, a csomagjait Frankfurtban nem kellett felvennie, egyetlen 

dokumentumban szerepelt a repülőjegy, így pusztán amiatt, mert frankfurti tranzittal került sor az 

utazás végrehajtására, az út két szakasza nem különíthető el két különböző jogi szabályozás alá eső, az 

Európai Unió viszonylatában belső és külső szállításnak minősülő repülőútra. 

A bíróság a felmerült bizonyítékok okszerű, logikus mérlegelésével [Pp. 206. § (1) bekezdés] 

állapította meg a felülvizsgálat alapjául szolgáló – másodfokon kiegészített – tényállást, és nem sértett 

eljárási szabályt [Pp. 3. § (3) bekezdés], amikor a perbeli jogviszony tekintetében nem a Schengeni 

Egyezmény vagy annak végrehajtási egyezménye alapján döntött a perben jogilag releváns tények 

meghatározásáról és az ahhoz szükséges bizonyítási teher kiosztásáról. A fentebb kifejtettek szerint 

ugyanis a célországba történő eljutáshoz, nem pedig az Európai Unión belüli utazáshoz szükséges 

okmányok kérdésében kellett a bíróságnak döntést hoznia. Ezért a személyek szabad mozgásáról szóló 

uniós rendlelkezések irrelevánsak. Helyesen utalt a bíróság arra is, hogy a szabad mozgás joga az 

Európai Unión belül sem azt jelenti, hogy az utazáshoz szükséges okmányokra vonatkozó szabályok 

betartása nélkül lehetséges a szabad mozgás jogának gyakorlására, és jelen esetben a szolgáltatási 

irányelv (2006/123/EK irányelv) alkalmazása során irányadó állampolgársági alapú megkülönböztetés 

tilalma sem bír merült fel. A perbeli jogvitára a fentebb kifejtett okokból nem irányadó az 

562/2006/EK rendelet és a 1998. évi XII. törvény 1.§ (1) bekezdése sem, hiszen a kubai célállomásra 

tekintettel nem az Európai Gazdasági Térség államaiba történő utazás volt a cél a perbeli esetben. 

A felülvizsgálati eljárásban érdemben vizsgálható nem vagyoni kártérítési jogviszonyban annak a 

kérdésnek sincs relevanciája, hogy a repülőjegy interneten történő vásárlásakor milyen általános 

szerződési feltételek voltak irányadók, tekintettel arra, hogy a Kubába történő belépéshez szükséges 

okmányok beszerzésének kötelezettsége nem az alperesi légitársaság vagy a légitársaság jegyeit 

árusító utazásközvetítő feladata. Az minden esetben az utas felelőssége, hogy előzetesen tájékozódjon 

a célállomásra történő beutazáshoz szükséges okmányokról és azokat kellő gondossággal eljárva az 

utazás megkezdését megelőzően beszerezze. Az a felperes terhére esik, hogy az e körben való 

tájékozódás során nem a célállomás országának hatóságaitól, nagykövetségétől szerzett be 

információkat, hanem az interneten tudakozódott, illetve az ismerősei által részére adott 

tájékoztatásban bízott. Erre tekintettel az alperes alapjogai sem sérülhettek, nem releváns az 

Alkotmány megsértésére történő hivatkozása sem. 

 

Pfv.VII.20.544/2016/7. 

Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek. 
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I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az az Európai Unió Működéséről szóló 

Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége 

fennáll-e. Az EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet 

sor, ha az Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése 

szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali 

eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a 

hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése 

annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű kétség nem merül fel (283/81.sz. CILFIT-ügy, 

21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét és úgy ítélte, hogy a felperesek által 

felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában 

ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem 

állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A felperesek erre irányuló kérelmét mindezek 

alapján a Pp. 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) és a 

2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) tv. alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A 

Kúriának ezen hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezés, 

másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia.  

A DH1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az 

EU Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A 

hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő 

rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi 

intézménynek egy speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített 

– eljárás keretében sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a 

tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a 

fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – 

állt a rendelkezésére jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert. Semmi indoka, értelme nincs ezért ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

A felperesek sérelmezték, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az 

érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utalt arra, a felperesek 

keresetlevelében megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a 

felperesekkel elszámolni volt köteles. Erre tekintettel a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs 

jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése megfelel-e a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

A Kúria megítélése szerint az Európai Unió Bíróságának a fenti irányelvvel kapcsolatos joggyakorlata 

alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami bíróságoknak részleges 

érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti kérelem hiányában – a 

fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel esetleges 

tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául 

szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet eljárásjogi kötelezettséget a 

tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek Brusse ügyben hozott ítélet, 

39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40. pont), de egyik ítéletében sem törte át a 

tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét 

úgy, ahogy arra a felperesek hivatkoztak. 
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Pkk.V.25.056/2016/2. 

Hatásköri összeütközés megszüntetése eljáró hatóság kijelölésével. 

A felperes a Sz.-i Törvényszékhez benyújtott keresetlevelében annak megállapítását kérte, hogy az 

alperessel kötött kölcsönszerződés nem jött létre, és ennek alapján az alperesnek 500.000 forint 

megtérítésére kötelezését kérte. 

A Sz.- i Törvényszék végzésével hatáskörének hiányát állapította meg, és a keresetlevelet áttette az Y. 

Kerületi Bírósághoz. Indokai szerint a felperes a tisztességtelen kikötés semmisségének megállapítása 

iránti keresetét nem tartotta fenn. Ezért a Pp. 22. § (1) bekezdése szerint az ügy járásbírósági 

hatáskörbe tartozik, és a Pp. 30/A. §-ában meghatározott illetékességi szabály sem alkalmazható. 

Az áttétel folytán eljáró Y. Kerületi Bíróság végzésével szintén megállapította hatásköre hiányát, és az 

iratokat a Kúriához terjesztette fel az eljáró bíróság kijelölése végett. Rögzítette, hogy az előtte folyó 

eljárásban a felperes módosította keresetét, és másodlagosan hivatkozott arra, hogy a kölcsönszerződés 

VI. pontja nem vált a szerződés részévé a Ptk. 205/B. § (2) bekezdése alapján, másfelől ez 

tisztességtelen szerződéses kikötés a 93/13/EGK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése alapján. A 

Kerületi Bíróság álláspontja szerint a felperes által hivatkozott körülmény – az árfolyamkockázatról 

szóló megfelelő tájékoztatás elmulasztása és annak a fogyasztóra hárítása – a 2/2014 PJE határozat 

értelmében az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezés mint általános szerződési feltétel 

semmisséget eredményező tisztességtelensége körében vizsgálandó. Erre tekintettel a per a Pp. 23. § 

(1) bekezdés k) pontja alapján törvényszéki hatáskörbe tartozik, a Pp. 30/A. §-a értelmében arra a 

felperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság az illetékes. 

A Pp. 28. §-a értelmében a bíróság hatáskörét, illetve annak hiányát a per minden szakában hivatalból 

vizsgálja. A perbeli esetben a felperes keresetét a Kerületi Bíróság előtti eljárásban módosította, és 

kérte a szerződési kikötés tisztességtelenségének a megállapítását is. A Pp. 23. § (1) bekezdés k) pontja 

értelmében a tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége tárgyában indított perek 

törvényszéki hatáskörbe tartoznak. Ebből következően a perre a törvényszéknek van hatásköre, és a 

fentiek folytán alkalmazandó Pp. 30/A § értelmében a fogyasztó felperes lakóhelye szerinti Sz.-i 

Törvényszék az illetékes. 

Ezért a Kúria a hatásköri összeütközést a Pp. 45. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Sz.-i Törvényszék 

kijelölésével szüntette meg. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.V.35.083/2016/8.  

A beszerzési ügyletnek közvetlen és azonnali kapcsolatban kell állnia az áfa levonására jogosító 

értékesítési ügylettel ahhoz, hogy az adóalany jogosult legyen az előzetesen felszámított áfa 

levonására. 

A 2006/112/EK irányelv 168. cikkének a) pontjába foglalt adólevonási jog a héa mechanizmusának 

szerves részét képezi és főszabály szerint nem korlátozható, e mechanizmus a teljesített ügyleteket 

terhelő előzetesen felszámított adó teljes összege tekintetében azonnal érvényesül. Az Európai Unió 

Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata szerint azonban a konkrét beszerzési ügyletnek főszabály 

szerint közvetlen és azonnali kapcsolatban kell állnia a héa (áfa) levonására jogosító értékesítési 

ügylettel vagy ügyletekkel ahhoz, hogy az adóalany jogosult legyen az előzetesen felszámított héa 

levonására, és a levonás mértéke megállapítható legyen. A beszerzett termékeket és igénybe vett 

szolgáltatásokat terhelő héa levonásának joga ezért azzal a feltétellel gyakorolható, hogy ezek 

beszerzése vagy igénybe vétele érdekében felmerült költségek az adólevonásra jogosító más részére 

végzett adóköteles tevékenységek árának alkotó elmét képezik. Az adóalany akkor is jogosult tehát 

adólevonásra, ha nem áll fenn közvetlen és azonnali kapcsolat a konkrét beszerzési ügylet és a 

levonásra jogosító értékesítési ügylet vagy ügyletek között, ha a szóban forgó szolgáltatások az 

adóalany általános költségeinek részét képezik, és mint ilyenek az adóalany termékeinek vagy 

szolgáltatásai árának alkotó elemei. Az ilyen szolgáltatások ugyanis közvetlen és azonnali 
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kapcsolatban állnak az adóalany gazdasági tevékenységének egészével (C-98/98., C-408/98., C-16/00., 

C-465/03., C-104/12., C-26/12., C-124/12., C-488/07., C-435/05.). 

Rámutatott a Kúria arra is, hogy az előzőekben megjelölt ítéletekben foglalt jogértelmezéssel azonos 

jogi álláspontot tartalmaz az 1999/2009., a 2355/2011. számú közigazgatási elvi határozat és a 

2015.El. II.JE.K.5/9. számú jogegységi határozat meghozatalát mellőző végzés is. 

Az Európai Unió Bírósága több ítéletében megfogalmazta azt is, hogy a közvetlen és azonnali 

kapcsolat tekintetében nem lehet általános érvényű megfogalmazást adni, az adóalany által beszerzett 

vagy igénybe vett szolgáltatás objektív tartalmának meghatározása, a követelményeknek a vizsgálata 

az adóhatóságok és végső soron a nemzeti bíróságok feladata. Ez utóbbinak kell megállapítania azt a 

tényállást, amelyből a jogvita eldöntésére irányadó helytálló ténybeli és jogkövetkeztetések levonhatók 

(C-104/12., C-26/12.). Hangsúlyozta a Kúria, hogy a közvetlen és azonnali kapcsolat létezése azt 

feltételezi, hogy az igénybe vett szolgáltatások költségeit beépítik az egyes értékesítési ügyletek, 

illetve az adóalany által gazdasági tevékenység körében értékesített termékek vagy nyújtott 

szolgáltatások árába (C-29/08., C-118/11., C-651/11.), de ennek megtörténtét a felperes a perben nem 

bizonyította. 

 

Kfv.I.35.188/2016/7. 

Az indító és rendeltetési vámhivatal azonossága esetén a főkötelezettől történő adatkérés a Vámkódex 

Vhr. 365. cikkében foglaltak szerint nem sérti a Ket. 2. § (3) és 50. § (3) bekezdését. Az egyetemleges 

felelősség alkalmazásának előfeltétele a vámeljárás résztvevőinek megállapítása. 

A Kúria nem osztotta a felülvizsgálati kérelem azon okfejtését, miszerint a 2013/92/EGK tanácsi 

rendelet (továbbiakban: Vámkódex) 92. Cikk (2) bekezdés szerint a felperesi adatszolgáltatás 

hiányában – a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (továbbiakban: Végrehajtási Rendelet) 365. Cikk (4) 

bekezdésében írtakra figyelemmel – le kellett volna zárnia az eljárást és a felperes adatszolgáltatásra 

való felhívása a Ket. 2.§ (3) bekezdés és 50.§ (3) bekezdésének szabályát sértette. Az árutovábbítási 

eljárásban a bemutatás határideje, 2014. augusztus 14. napja eredménytelenül zárult. A Vámkódex 92. 

Cikk és a Végrehajtási rendelet 365. Cikk szerint ilyen esetben a főkötelezettől vagy a rendelkezési 

vámhivataltól (jelen esetben azonos az indító vámhivatallal) kérhetők a lezáráshoz szükséges adatok. 

Felperes, mint az eljárás főkötelezettje adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget, a 

vámhivatal pedig az árutovábbítási eljárást a saját nyilvántartása alapján nem tudta lezárni. Csak a 

főkötelezett – a felperes – megkeresése alapján voltak beszerezhetők az eljárás lezáráshoz szükséges 

adatok. 

A felperes a vámhivatali felhívásra nem reagált. Még a 2014. október 27-én tartott meghallgatáson 

sem közölt konkrét adatokat, hanem úgy nyilatkozott, hogy „a fuvarozóval közölte, hogy a szóban 

forgó áru vámáru, erről azonban bizonylatot bemutatni nem tud, a küldemény vámjogi sorsának 

rendezését egyéb módon sem tudja igazolni.” 

Nem alapos az egyetemlegesség jogellenes mellőzésére való felperesi hivatkozás sem. Az 

egyetemleges felelősség megállapításának első lépcsője az eljárás igazolt résztvevőinek azonosítása. A 

hatóság az ehhez szükséges intézkedéseket megtette, de a fenti nyilatkozat alapján a felperesen mint 

főkötelezetten kívül további személy felelőssége nem volt megállapítható adatok hiányában, így az 

alperes nem alkalmazhatta az egyetemlegesség jogintézményét. 

A perbeli áruk az Egyesült Királyságban 2014. november 20. napján szabad forgalomba bocsátása és a 

köztartozások megfizetése azért került jogszerűen figyelmen kívül hagyásra, mert az árutovábbítási 

eljárásban 2014.augusztus 15. napján beállt a Vámkódex 203.§ Cikk szerinti jogellenes elvonás. Ez 

pedig megalapozta vámtartozás fizetési kötelezettség megállapítását, a felperes adóssá vált. 

Egyébként is az rögzíthető, hogy a felperes november 13-án átvette az elsőfokú határozatot, az 

Egyesült Királyságban történt vámolás pedig ezt követően november 20-án következett csak be. A 

vámáru sorsának rendezésére nem az árutovábbítási eljárásra meghatározott határidőn belül került sor, 

annak figyelmen kívül hagyásával nem sértett jogszabályt az alperes. 
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Kfv.I.35.420/2016/8. 

Az őstermelőktől való tényleges állatfelvásárlás esetén gazdasági társaságok számláira nem 

alapítható áfalevonási jog. 

Alperes határozatában nem csupán gazdasági esemény hiányát állapította meg, hanem azt, hogy a 

gazdasági esemény a felperes tudtával, részvételével valósult meg, de nem a számlán szereplő felek 

között. Az elsőfokú bíróság a felperes által felajánlott nagy terjedelmű tanúbizonyítás 

foganatosításával gazdasági események megvalósulásának tényleges menetét vizsgálta, amellyel 

megfelelt az Európai Unió Bírósága által megkívánt, a felülvizsgálati kérelemben is hivatkozott C-

80/11. és C-142/11. egyesített ügyek ítéletének: a nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak meg kell 

tagadniuk az adólevonási jog által biztosított előnyt, ha objektív körülmények alapján megállapítható, 

hogy e jogra csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak [42pon]. 

 

Kfv.I.35.486/2016/5. 

Tudattartalom vizsgálata, ha nem a számlában feltüntetett felek között jött létre a gazdasági esemény. 

A felülvizsgálati kérelem elbírálását megelőzően a Kúria elsődlegesen rögzítette, hogy az Európai 

Unió Bírósága döntéseiben a levonási jog gyakorlása kapcsán kialakított gyakorlata alapján a 

gazdasági események szempontjából három nagy tényállási csoport állítható fel: gazdasági esemény 

hiánya – felek közötti gazdasági esemény hiánya – másik fél csalárd magatartása. Egyértelműen 

rögzíthető, hogy az első esetben (gazdasági esemény hiánya) nincs helye a „tudta, vagy tudhatta” 

formula alkalmazásának. Ugyancsak egyértelmű, hogy a harmadik esetkörben (másik fél csalárd 

magatartása) nem tagadható meg a levonási jog gyakorlása, kivéve, ha az adóhatóság objektív 

körülmények alapján igazolja, hogy a számlabefogadó tudott, vagy tudhatott a csalárd eljárásról. A 

második esetkörben a gazdasági esemény megvalósult, de az adóhatóság megállapítása szerint nem a 

felek között, és az adózó arra hivatkozik, hogy minderről ő maga nem is tudott, őt valójában 

megtévesztették, becsapták. Ezekben az esetekben a tényállás függvényében – az Európai Unió 

Bírósága vonatkozó döntéseire figyelemmel – szóba jön a „tudta, vagy tudhatta” körülmények 

vizsgálata. Ezt az álláspontot fejti ki a Kúria 5/2016 (IX.26.) KMK véleményében, és ezt erősítette 

meg az Európai Unió Bírósága legújabb 2016. november 10-i a Signum Alfa Sped Kft. ügyben (C-

446/15). 

Lényeges kiindulási pontnak tekintette a Kúria a szállítóeszközök megfelelőségét, azok 

terhelhetőségét, a mérlegjegyekben feltüntetett mennyiség szállítására való alkalmasságot. Hiszen ha 

bebizonyosodik, hogy a mérlegjegyeken, szállítóleveleken feltüntetett gépjárművek alkalmatlanok a 

szállításra, akkor a felperesnek a gazdasági események megtörténtét igazoló dokumentumai 

hiteltelenné válnak. Ugyanakkor a tényállásból kitűnik, hogy az alperes nem minden szállítóeszköz 

tekintetében végezte el a vizsgálatot, csupán szúrópróbaszerűen elemezte azt. Márpedig a 4 

szállítójárműre lefolytatott vizsgálódásból a teljes beszállítás meg nem történtére következtetni nem 

lehet. 

Helytállóan hivatkozott a felperes a Kúria ezzel kapcsolatos döntésére, mely kimondta, hogy minden 

egyes gazdasági eseményt önmagában kell vizsgálni. Így egyenként gépjárművekre lebontva kell 

vizsgálni azok terhelhetőségét. Önmagában még a gépjármű forgalmi engedélyében feltüntetett 

maximális szállítási kapacitást meghaladó terhelés sem eredményezheti a szállítások automatikus 

kizárását, mert e körben lehetőséget kell adni a felperesnek, hogy ennek megtörténtét – akár szakértő 

igénybevétele útján – igazolja. A gépjármű lefoglalása sem jelenti feltétlenül azt, hogy szállítás nem 

történhetett meg a lefoglalt gépjárművel, mert a tényállás hiányossága miatt nem lehet teljes 

bizonyossággal megállapítani a gépjármű forgalomból való kivonásának megtörténtét. Ugyanis a 

gépjármű lefoglalása két cselekményt foglal magába: a foglalás korlátozza a tulajdonos jogait, a 

forgalomból kitiltás annak használhatóságát. De a gépjármű további használatának engedélyezése 

kérhető a bíróságtól, vagy a végrehajtótól. (1994. évi LIII. tv. 103.§ (8) bekezdés) Megjegyezte a 

Kúria, hogy nem eshet a felperes terhére az, ha a lefoglalás ellenére jogszerűtlenül használják az adott 

szállítójárművet, mert a felperes nincs abban a helyzetben, hogy ellenőrizze bármely szállítójármű 

tulajdoni viszonyait, annak jogszerű használatát. 
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Az elsőfokú bíróság és az alperes is túlzott jelentőséget tulajdonított a Kft.1. ügyvezetőjének a 

felszámolási eljárásban tett nyilatkozatának. E tekintetben a tényállás nem került kellőképpen 

feltárásra, mert számtalan más bizonyíték éppen azt támasztja alá, hogy a felek között valós gazdasági 

események zajlottak, illetve az ügyvezető valótlanságokat állított. A felperes és a Kft.1. között 

hulladékszállításra jött létre megállapodás, melyet a Kft.1. ügyvezetője aláírt, a szállítások alkalmával 

aláírásra kerültek részéről áruátvételi elismervények. A beszállító Kft.1. rendelkezett engedéllyel, 

jóllehet ennek hiányáról tett nyilatkozatot az ügyvezető. Ezek olyan ellentmondások melyek nem 

kerültek feloldásra, sem az alperesi, sem pedig a bírósági eljárásban. Az ügyvezetői nyilatkozat az 

iratok között nem fellelhető, csupán a felszámoló írásbeli tájékoztatásából lehet annak a tartalmát 

megismerni. Ez olyan közvetett bizonyíték mely a Kúria meglátása szerint nem alkalmas az eljárásban 

rendelkezésre álló ezzel ellentétes bizonyítékok erejének lerontására, azok félretételére. Nem 

indokolható a Kft.2. ügyvezetője tanúvallomásának teljesen figyelmen kívül hagyása arra tényre 

figyelemmel, hogy bevallása szerint strómanként járt el, illetve más személy által nyújtott anyagi 

ellenszolgáltatás fejében írt alá papírokat. Ez nem zárja ki bizonyítékként való figyelembe vételét és a 

rendelkezésre álló egyéb bizonyítékokkal való összevetés alapján a felperesi állítások megerősítését. 

Nem került az sem tisztázásra, hogy a két Kft. milyen minőségben végezte a beszállítást, termelőként, 

begyűjtőként. Ennek felderítése azért fontos, mert ehhez képest lehet meghatározni a jogszabályban 

meghatározott, a befogadáshoz szükséges dokumentumok körét. Ennek felderítése nélkül nem lehet 

állítani, hogy a felperesnek „Sz” kísérőjegy átadását kellett megkövetelnie, és nem elegendő a 

rendelkezésre álló „K” lapok megléte. Nem mellőzhető erre figyelemmel a felperes által hivatkozott 

környezetvédelmi hatósági ellenőrzési eljárás eredményének megismerése, illetve ha az ezek a 

dokumentumok nem elegendőek a felperes jogszerű magatartásának tisztázására, úgy a 

környezetvédelmi hatóság megkeresése annak tisztázása végett, hogy a felperes a hulladékok 

befogadásakor jogszerűen, a jogszabályban írtak szerint járt- e el. 

A Kúria megítélése szerint az alperes a tényállást nem kellő mélységben derítette fel, bár kísérletet tett 

a beszállító gazdasági társaságok vezetői, a fuvarozók meghallgatására, de miután az idézések nem 

vezettek eredményre, ezek eredménytelenségét teljes egészében a felperesre hárította, és a 

számlakibocsátóknál felmerülő személyi, tárgyi hiányosságokat is a terhére rótta. Márpedig ezzel 

olyan terhet rótt a felperesre, mely az Európai Unió Bírósága szerint nem elvárható, követelhető meg 

tőle. „Mindazonáltal az adóhatóság általános jelleggel nem követelheti meg a héalevonási jogát 

gyakorolni kívánó adóalanytól egyfelől, hogy az arról való meggyőződés érdekében, hogy a korábban 

teljesítő gazdasági szereplők szintjén nem történt-e szabálytalanság vagy csalás, ellenőrizze, hogy az e 

jog gyakorlásának alapjául szolgáló szolgáltatásokra vonatkozó számla kibocsátója rendelkezik-e az e 

szolgáltatások nyújtásához szükséges erőforrásokkal, és hogy eleget tett-e héabevallási és -fizetési 

kötelezettségének, vagy másfelől, hogy az említett számlán kívül rendelkezik-e olyan más iratokkal, 

amelyek alkalmasak annak bizonyítására, hogy e körülmények fennállnak.” (C-446/15. 44. pont) 

Tévesen foglalt tehát állást az elsőfokú bíróság, mikor a felek közötti gazdasági események hiánya 

következtében nem vizsgálta a felperesi tudattartalmat, illetve arra az alperes által sem állított 

következtetésre jutott, hogy a felperes tudta, hogy adókijátszásban vesz részt. 

A fentiekre tekintettel a Kúria álláspontja az, hogy az új eljárás lefolytatására nem csupán a másik 

tényállást illetően van helye, hanem a két Kft. által kibocsátott számlák tekintetében is. Az 

adóhatóságnak minden egyes szállítójármű tekintetében vizsgálni kell a szállításra való alkalmasságot, 

nem elegendő csupán szúrópróbaszerűen elvégezni azt. A szállítási kapacitás túllépése esetén pedig 

lehetőséget kell biztosítani a felperesnek annak igazolására, hogy az a valóságban a rendelkezésére 

álló dokumentumok tanúsága szerint megtörténhetett. Amennyiben a szállítások megtörténte 

igazolásra kerül, úgy vizsgálni kell objektív tényezőkre figyelemmel, hogy a felperes tudta, vagy 

tudnia kellett volna, hogy a gazdasági társaságok által elkövetett áfa csalásban vett részt. 

 

Kfv.VI.35.491/2016/7. 

Adólevonásra csak az alakilag és tartalmilag helyes, valóságos gazdasági eseményről szóló számla 

alapján van mód. Ha a gazdasági esemény nem a számlában szereplő felek közt valósult meg, a 
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tényállás függvényében vizsgálható, hogy a számlabefogadó erről tudott, vagy kellő körültekintés 

mellett tudhatott volna. 

I. Az Európai Unió Bírósága számos döntésében, így pl. a C-80/2011. és C-142/2011. számú 

egyesített, valamint C-324/2011. számú magyar ügyekben is kifejtette, hogy a gazdasági élet 

szereplőitől elvárható, a gondos, körültekintő és jóhiszemű eljárás. Sem az alperes sem a bíróság nem 

rögzített olyan irreális követelményt a felperessel szemben, ami ne lett volna elvárható egy ekkora 

horderejű munka megrendelése esetén. 

II. Az Európai Unió Bírósága már számos döntésében elemezte és meghatározta azokat a 

kritériumokat, melyek a jogszerű adólevonáshoz vezethetnek. Jelen perben sem merült fel olyan újabb 

kérdés, ami előzetes döntéshozatali eljárást indokolna. A felperes egyébiránt a határidőben 

előterjesztett felülvizsgálati kérelemben meg sem határozta konkrétan, illetve pontosan a felteendő 

kérdéseket, lényegében az irányadó jogszabályokat foglalta össze, csak a felülvizsgálati ellenkérelmet 

követően beterjesztett külön észrevételében fejtette ki azokat részletesebben. A Kúria a fentiek okán az 

indítványnak nem adott helyt. 

 

Kfv.IV.35.789/2015/8. 

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtott támogatás esetén az üzemeltetési 

kötelezettségnek a jogszabályok által meghatározott ideig a támogatási kérelemben foglaltak szerint 

kell eleget tenni. 

A fenntartási, üzemeltetési kötelezettséggel kapcsolatban a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint a beruházási támogatásoknál teljesülnie kell 

annak, hogy a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített 

létesítményt rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell 

használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség). Az üzemeltetési kötelezettség a 

támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig 

áll fenn. Az 136/2008.(X.18.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 3. § (6) bekezdése 

szerint a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési 

kérelem benyújtásától számított öt évig tart. 

Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 72. cikk (1) bekezdése a 

beruházással kapcsolatos műveletek tartósságáról szól. 

Az ügyben nem volt vitás, hogy a felperes a támogatási kérelmében a termelő tevékenységek között 

nemcsak raktározást, hanem több más tevékenységet is megjelölt. A felperes az utolsó kifizetési 

kérelem benyújtásától a támogatott beruházás megvalósításának időpontjáig a csarnoképületben nem 

végzett semmilyen gyártási, összeszerelési tevékenységet, az épületet kizárólag raktárként használta. 

Téved a felperes akkor, amikor a Vhr. vagy az EK rendelet szabályait úgy értelmezi, hogy az csupán a 

támogatás felhasználásával megvalósított épületnek a tevékenység folytatására alkalmas állapotban 

tartását jelenti. Az „üzemeltetési kötelezettség” értelemszerűen a támogatás tárgyát képező 

tevékenységek – jelen esetben a tervezési, gyártási, összeszerelési tevékenység – végzését is jelenti, 

ami a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjából egyenesen következik. Ezt a tevékenységet jelen esetben a 

támogatási kérelem alapján megépülő csarnoképületben kell folytatni. Nem helytálló a felperes azon 

vélekedése sem, hogy a tevékenység folytatása nem jelenti a vonatkozó jogszabályok alapján, hogy a 

tevékenységet minden időpillanatban végezni kell a fenntartási időszak alatt. Épp ellenkezőleg. Jelen 

esetben nemcsak a támogatási határozat közlésével kezdődő 5 évig áll fenn az üzemeltetési 

kötelezettség, hanem az FVM rendelet 3. § (6) bekezdése alapján az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtásától számított öt évig. Ez folyamatos üzemeltetést jelent (természetesen a vonatkozó 

szabadságolások vagy egyéb okok miatt bekövetkező időleges leállás a folyamatos üzemeltetést még 

nem veszélyezteti – de jelen esetben nem erről van szó). 
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Kfv.II.37.020/2016/7. 

Nem megfelelően átültetett irányelv esetében az irányelv pontos, egyértelmű rendelkezésére 

figyelemmel az irányelvvel ellentétes nemzeti szabály nem alkalmazható, a jogvitát az irányelv 

rendeltetésére, céljára és konkrét rendelkezésére figyelemmel kell eldönteni. 

A 2012. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: Pftv.) 2. § 11. pontja és a 2001/95/EK irányelv 

(továbbiakban: Irányelv) 2. cikk e) pontja közötti összhang vizsgálata tárgyában a Kúria a 

következőket állapította meg: 

A Pftv. 39. § (1) bekezdése értelmében a törvény a 2001/95/EK irányelvnek – többek között – a 2. 

cikkének való megfelelést szolgálja. Az Irányelv 2. cikk e) pontja szerint gyártó: 

i.) a terméknek a Közösség területén székhellyel rendelkező előállítója vagy bármely más személy, aki 

magát – nevének, védjegyének, vagy más megkülönböztető jegyének a terméken történő 

elhelyezésével – előállítóként jelöli meg vagy a termék újracsomagolását végző személy; 

ii.) a termék Közösség területén székhellyel nem rendelkező előállítójának a képviselője, illetve a 

Közösség területén székhellyel rendelkező képviselő hiányában a termék importőre; 

iii.) az értékesítés láncban hivatásszerűen részt vevő más szereplő, amennyiben tevékenysége a termék 

biztonsági jellemzőit befolyásolhatja. 

A Pftv. 2. § 11. pontja a gyártó alatt az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelet 

(továbbiakban: EK rendelet) 2. cikk 3. pontjában meghatározottakat érti. Az EK rendelet 2. cikk 3. 

pontja szerint a gyártó az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját 

nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, gyártat vagy forgalmaz. 

A fenti rendelkezések összevetése alapján a Kúria megállapította, hogy a tagállamoknak címzett 

Irányelv átültetése nem megfelelően történt meg, mert a Pftv. 2.§ 11. pontja gyártó alatt nem ugyanazt 

a személyi kört érti, mint az Irányelv 2. cikk e) pontja, amelyről a Pftv. 39. § (1) bekezdése azt állítja, 

hogy a Pftv. annak megfelelő, harmonizált jogszabály. Az EK rendelet a piacfelügyelet szervezeti 

kereteit, a tájékoztatási, ellenőrzési, intézkedési kötelezettségeket fogalmazza meg, míg az Irányelv az 

1. cikk (1) bekezdésében foglalt célra, a (3) preambulum-bekezdésben foglaltakra tekintettel, mivel az 

a termékbiztonságra vonatkozó szabályokat tartalmazza és az a célja, hogy az egyes tagállamokban a 

termékbiztonságot érintő jogszabályok hiánya vagy eltérő tartalma ne gátolja a kereskedelmet és ne 

torzítsa a versenyt a belső piacon, olyan alapvető jogot fogalmaz meg a tagállamok állampolgáraira, 

szervezeteire nézve is, amelynek alapján az Irányelv közvetlen hatálya megállapítható, annak szövege 

kellően világos és pontos, egyértelműen meghatározza az egyének (magánszemély, jogi személy) 

jogait, kötelezettségeit a termékbiztonság körén belül, így a gyártók, az importőrök, a forgalmazók 

kötelezettségeit is, így az Irányelv tágabb gyártó fogalmat határoz meg, mint az EK rendelet. 

Az Irányelv közvetlen hatályát, azaz azt, hogy arra a felek a nemzeti bíróságuk előtt közvetlenül 

hivatkozhassanak, a C-41/74. Van Duyn v. Home Office ügyben mondta ki az Európai Unió Bírósága 

azzal a korlátozással, hogy meg kell vizsgálni az irányelv rendelkezéseit, hogy azok kellően világosan 

és pontosan határozzák-e meg az egyének jogait. A perbeli esetben az európai bírósági gyakorlatnak 

megfelelően az irányelv közvetlen hatályára hivatkozni lehet, mert az annak átültetésére megszabott 

határidő eltelt és a C-152/84. Marshall ügyben kifejtettek szerint arra a magánszemély az állammal 

szemben hivatkozhat. 

A C-8/81. Becker ügyben az Európai Unió Bírósága kimondta azt is, hogy az átültetés elmaradása 

vagy nem megfelelő átültetés esetén akkor lehet hivatkozni az adott irányelv szabályaira, ha azok a 

feltétlenek, kellően egyértelműek és pontosak, valamint a magánszemélyek részére az állammal 

szemben érvényesíthető jogokat határoznak meg. 

Mindebből következően a fél felhívhatja az uniós normát, az irányelvre jogokat alapíthat, és a 

tagállami bíróság köteles „félretenni” a joghatással bíró irányelvvel ellentétes belső jogi normát a C-

106/77. Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA ügyben hozott döntésre is 

figyelemmel és a bíróság köteles, amennyire lehetséges a belső jogszabályok értelmezésénél 

mérceként használni az uniós jogi normát, irányelvet (C-14/83. von Colson és Kamann v Land 

Nordrhein-Westfalen). 
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A fentiek alapján a Kúria azt állapította meg, hogy az Irányelv nem megfelelően került átültetésre, 

kollízió jött létre az uniós jogi szabályozás és a hazai jogszabály, a Pftv. között. Az uniós jog 

elsőbbségének elvéből következően az uniós jog felhívható a nemzeti bíróság előtt és a magánszemély 

közvetlenül hivatkozhat a nemzeti bíróság előtt az uniós jogra és kérheti, hogy a nemzeti bíróság a 

döntését az uniós jogra alapozza. A Kúria mivel megállapította az Irányelv közvetlen hatályát, 

valamint az uniós jog és a nemzeti jog közötti kollíziót, ezért az Irányelvet tartotta alkalmazhatónak, 

ezért félre kellett tenni a nemzeti jogszabályt, a Pftv. 2. § 11. pontját és a Kúria a döntését az uniós 

jogra kellett, hogy alapítsa. 

A Kúria egyúttal az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet a Pp. 155/A. § (3) bekezdése alapján külön 

végzéssel elutasította, mert nem volt szükség az uniós jog tartalmának értelmezésére, mert az kellően 

világos, egyértelmű és pontos volt, így nem kellett az uniós jogot értelmezni. 

Mindezek alapján a Kúria azt állapította meg, hogy mind az elsőfokú bíróság, mind az alperes és az 

elsőfokú hatóság téves döntést hozott, amikor jogszabálysértésként értékelte, hogy a termékcímkén a 

gyártó és importáló neve, kereskedelmi neve, vagy védjegye és székhelye nem került feltüntetésre. A 

hatóságnak tisztáznia kellett volna az Irányelv 2. cikk e) pontja alapján, hogy ki minősül ténylegesen a 

termék gyártójának, a gyártónak a Közösség területén belül van-e székhellyel rendelkező képviselője 

és gyártónak tekinthető-e ilyen személy hiányában a termék importőre. Ennek tisztázása nélkül nem 

dönthető el, hogy a helyszíni ellenőrzéssel vizsgált női papucs tekintetében az Irányelv 2. cikk e) 

pontja és a Pftv. 13. § (2) bekezdése rendelkezései megsértésre kerültek-e. A jogvita eldöntéséhez 

szükséges tények nem kerültek feltárásra a gyártó tekintetében, emiatt a jogvitát a Kúria eldönteni nem 

tudta, ezért a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, az alperes 

határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően a Pp. 339. § (1) bekezdése alapján hatályon kívül 

helyezte és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. 

Az új eljárás során az elsőfokú hatóságnak tisztáznia kell, hogy a perbeli női papucs tekintetében ki 

tekinthető gyártónak az Irányelv 2. cikk e) pontja alapján és ettől függően kell megvizsgálnia, hogy a 

termékhez erősített függőcímke tartalma megfelelt-e az Irányelv 2. cikk e) pontjában foglalt 

rendelkezésre figyelemmel a Pftv. 8. § (3) bekezdésben, 11. § (3) bekezdésben és a 13. § (2) 

bekezdésben foglalt rendelkezéseknek, történt-e jogsértés a függőcímke adattartalmával 

összefüggésben. 

 

Kfv.III.37.419/2016/6. 

A családegyesítési célú tartózkodási engedély kiadása irányi eljárásban a hatóság – figyelemmel az 

Európai Bíróság gyakorlatára – az eltartottság körében azt köteles vizsgálni, hogy a családtagok 

között fennáll-e egy komplex függőségi viszony. 

I. A felperesek által indítványozott előzetes döntéshozatali eljárás kapcsán a Kúria elöljáróban 

megállapította, hogy az Európai Bíróság többek közt a 283/81. sz. CILFIT ügyben foglalta össze 

azokat a feltételeket, amelyek esetén a nemzeti bíróságnak lehetősége van, illetve bizonyos esetekben 

köteles előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezni. Eszerint „ha közösségi jogi kérdés merül fel 

olyan nemzeti bíróság előtt, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati 

lehetőség, e bíróság köteles eleget tenni azon kötelezettségének, hogy a kérdést a Bíróság elé terjessze, 

kivéve, ha azt állapította meg, hogy a felmerült kérdés nem releváns, vagy a szóban forgó közösségi 

jogi rendelkezést a Bíróság már értelmezte, vagy a közösségi jog helyes alkalmazása olyannyira 

nyilvánvaló, hogy az minden ésszerű kétséget kizár” (21. pont). 

Jelen ügyben a felperesek álláspontja szerint a szülő és a testvérek esetében két külön okból szükséges 

az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezni, erre tekintettel a Kúria is 

elkülönítve vizsgálta ezeket a kérdéseket. 

A szülők családegyesítésére tekintettel a felperesek előadták, hogy a 2007. évi II. törvény (a 

továbbiakban: Harmtv.)  19. § (4) bekezdés a) pontja – amely kimondja, hogy a családi együttélés 

biztosítása céljából tartózkodási engedélyt kaphat a családegyesítő vagy házastársa, illetve a 

menekültként elismert személy eltartott szülője – ellentétes a 2003/86/EK irányelv (a továbbiakban: 
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irányelv) 4. cikk (2) bekezdésével, valamint az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatával. Álláspontjuk 

szerint az eltartottság („dependency”) kritériuma nem szűkíthető le az anyagi szempontú eltartás 

követelményére. 

Az eltartotti (dependent, függő) státusz értelmezése megjelenik az irányelv értelmezéséhez kibocsátott 

bizottsági közleményben (COM/2014/0210 final), valamint az Európai Bíróság esetjogában is. Az 

Európai Bíróság vonatkozó – és felperesek által is hivatkozott – döntéseinek jelentős része a 

2004/38/EK irányelvhez kapcsolódóan született, ezért a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkezők családegyesítésére vonatkozik, kisebb részben az ügyben érintett irányelvhez 

kapcsolódnak. A bizottsági közlemény azonban kiemeli, hogy a döntések nyelvezete nem utal arra, 

hogy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők ügyeiben született megállapítások ne 

lennének irányadóak a harmadik országbeli kérelmezők vonatkozásában is az eltartotti státuszra. 

Az eltartottság kapcsán több ítélet úgy fogalmaz, hogy a jogosult családtagjának „eltartotti” minősége 

olyan tényállási helyzetből következik, amelyet az a körülmény jellemez, hogy a családtag eltartása a 

tartózkodási jog jogosultja által biztosított (pl. 316/85. sz. Lebon-ügy, C-200/02. sz. Zhu és Chen ügy). 

A legtöbb ügyben megjelenik, hogy az eltartottság nem csak anyagi, hanem fizikai, érzelmi, materiális 

függést is jelent (C-83/11. sz. Rahman ügy, 316/85. sz. Lebon ügy). Az eltartotti viszony így valóban 

jellemezhető egy összetett függőségi viszonyként, amelynek egyik eleme az anyagi eltartottság. 

Ebben a körben a Kúriának tehát a CILFIT ügy alapján azt kellett megállapítania, hogy az eltartottság 

fogalmát az Európai Bíróság már értelmezte, ez az értelmezés kötelező a nemzeti hatóságokra és 

bíróságokra, így a szülők vonatkozásában előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének nem volt 

helye. Egyúttal megállapította a Kúria, hogy az irányelv az eltartottság jelentése körében – az Európai 

Bíróság ítélkezési gyakorlatának figyelembevételével – közvetetten alkalmazható a jogalkalmazó 

szervek számára, így az alperesnek a megismételt eljárásban ennek figyelembevételével kell vizsgálnia 

a III-IV. rendű felperesek és a családegyesítő menekült helyzetét. 

A felperesek a testvérek kapcsán előadták, hogy Harmtv. 19. § (4) bekezdés b) pontja – amely szerint 

családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt kaphat a családegyesítő vagy házastársa, 

illetve a menekültként elismert személy testvére és egyenesági rokona, ha egészségi állapota miatt 

képtelen önmagáról gondoskodni – ellentétes az irányelv 10. cikk (2) bekezdésével. Ez alapján a 

tagállamok engedélyezhetik a 4. cikkben nem említett egyéb családtagok családegyesítését, ha azok a 

menekült eltartottjai. A felperesek szerint a nemzeti jogalkotó nem szabhat teljesen más feltételt az 

irányelvhez képest. Mivel a felperesek álláspontja szerint az irányelv és a Harmtv. e rendelkezései 

ellentétesek egymással, ezért az uniós jog elsőbbsége alapján az irányelv közvetlen hatállyal 

érvényesül. 

Az ítélet, a felülvizsgálati kérelem és a csatlakozó felülvizsgálati kérelem is említi az irányelv 10. cikk 

(2) bekezdése kapcsán a Kúria Kfv.III.37.968/2014/6.számú eseti döntését. A Kúria ennek kapcsán 

hangsúlyozza, hogy ebben az ügyben az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nem lehetett érdemben 

figyelembe venni, mivel azt a felperes a Pp. 335/A. § (1) bekezdése és a 273. § (5) bekezdése 

sérelmével, elkésetten terjesztette elő. Továbbá, mivel egy eseti döntésről van szó, e korábbi ítélet nem 

korlátozza a kérdés megítélését jelen ügyben. 

A felperesek uniós jog elsőbbségére vonatkozó érveiket arra alapították, hogy a magyar szabályozás a 

testvérek vonatkozásában egyértelműen ellentétes az irányelv szövegével. A Kúria álláspontja szerint 

ez az ellentét előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése nélkül nem állapítható meg, így a 

testvérek vonatkozásában is az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének a CILFIT ügy 

szerinti feltételeit vizsgálta. 

Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének egyik CILFIT ügy szerinti feltétele, hogy 

kérdés releváns legyen, vagyis a kérdésre adott felpereseknek kedvező válasz esetén eltérő döntés 

hozható az ügy érdemében (CILFIT ügy 21. pont). Tekintettel arra, hogy az alperes a tényállást nem 

tárta fel kellőképpen, így a jelen ügyben nem ítélhető meg, hogy a testvérek vonatkozásában van-e 

relevanciája a komplex függőségi viszony vizsgálatának. A megismételt eljárásban tehát az alperesnek 

ennek is figyelembevételével kell vizsgálni az I-II. rendű felperesek és a családegyesítő menekült 

kapcsolatát. 
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A fentiekre tekintettel Kúriának az előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelmet az Európai Uniós 

működéséről szóló szerződés 267. cikke és a Pp. 155/A. §-a alapján – figyelemmel a CILFIT ügyre – 

el kellett utasítania. 

 

Kfv.III.37.441/2016/7. 

I. Nemzeti jogon alapuló versenyhatósági határozatok által megállapított versenykorlátozó 

megállapodások esetén is helye lehet az uniós jogra hivatkozásnak. Ugyanakkor nincs helye ilyen 

esetben az uniós jog közvetlen hivatkozásának, és nincs helye a versenyjogi uniós rendelkezéseken és 

fogalmakon túlmutató hivatkozásoknak. A felperesnek a nemzeti jog szabályainak megsértését kell 

állítani, vagy a nemzeti jog szabályainak uniós jog tükrében való helytelen értelmezési gyakorlatát, 

avagy az uniós joggal való ellentétes tartalmát kell ahhoz állítani, hogy – a hivatkozás helytállósága 

esetén – a felülvizsgálati kérelem sikeres legyen.  

II. Az eljárási határidők jelentős túllépésének egyik jogkövetkezménye lehet, hogy az ügyféltől nem 

várható el olyan mértékű (ellen)bizonyítás, mint ha rövid időn belül a bizonyítandó tényeket követően 

erre lehetősége lett volna. A bizonyítás elnehezülését, vagy lehetetlenné válását a (ellen)bizonyítás 

tárgyát képező konkrét tényeket állító ügyfélnek kell igazolnia.  

III. Vertikális megállapodásban alkalmazott, a szerződés más kikötéseire tekintettel árrögzítést jelentő 

ajánlott viszonteladási ár, adott jogi és gazdasági háttért és az érintett piac általános működését és 

szerkezetét figyelembe véve, versenykorlátozó célú megállapodásként is értékelhető lehet. Ebben az 

esetben az árrögzítést jelentő ajánlott ártól való tényleges áreltérés bizonyítása, a megállapodás 

rendszeres be nem tartásának igazolása, a jogkövetkezmények meghatározása körében értékelendő 

körülmény. 

I. A II. rendű felperes által előadott büntetőjogias elvek, az Európai Bíróság bizonyítási sztenderdre 

vonatkozó megállapításai, és a teljes felülvizsgálat elvére való hivatkozása alkotmánybírósági és kúriai 

határozatok kiragadott és az ügyben nem alkalmazandó elemzésével történt, mivel ezen döntések az 

uniós jog alkalmazásával született versenyhatósági határozatokkal kapcsolatban születtek. Emellett a 

teljes felülvizsgálat elvére egyáltalán nem hivatkozott a per során csak a felülvizsgálati kérelemben, 

továbbá a megsértett jogszabályhelyeket sem jelölte meg. Nem indokolta továbbá, hogy az európai 

uniós joggyakorlat egyáltalán miért lehet releváns egy olyan ügyben, amelyben az európai uniós jog 

alkalmazására egyáltalán nem került sor. 

Tekintettel azonban az alperesi határozat EUMSZ 288. cikke alapján még az Európai Unió jogi 

aktusának sem minősülő bizottsági iránymutatásra épülő, e dokumentumot az érvelés középpontjába 

helyező helytelen indokolási gyakorlatára, a Kúria a következőket szükségesnek tartotta megjegyezni: 

Az 1/2003/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerint a nemzeti versenyjog alkalmazása nem vezethet 

az olyan megállapodásoknak, vállalkozások társulásai döntéseinek vagy összehangolt magatartásoknak 

a tilalmához, amelyek ugyan befolyásolhatják a tagállamok közötti kereskedelmet, viszont a Szerződés 

81. cikke (1) bekezdésének értelmében nem korlátozzák a versenyt, vagy amelyek megfelelnek a 

Szerződés 81. cikke (3) bekezdésében foglalt feltételeknek, illetve amelyek valamelyik, a Szerződés 

81. cikke (3) bekezdésének alkalmazásáról szóló rendelet hatálya alá tartoznak. E rendelet alapján a 

tagállamok nem akadályozhatók meg abban, hogy a saját területükön szigorúbb nemzeti 

jogszabályokat alkalmazzanak a vállalkozások által folytatott egyoldalú magatartás tilalmára vagy 

szankcionálására. 

A fenti rendelkezésből világosan látszik, hogy ha nincs tagállamok közti érintettség, akkor az uniós jog 

nem követeli meg, hogy a nemzeti jog alapján ne minősíthessen a nemzeti hatóság egy megállapodást 

versenykorlátozónak, amely az uniós jog alapján nem lenne az. 

Ugyanakkor a Tpvt. az 1996. évben elfogadott törvényjavaslatának indokolása részletesen ismertette a 

törvény megszületéséhez vezető utat: a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok 

tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai 

Megállapodást, a jogharmonizációs kötelezettséget, az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 

Szerződés 85. és 86. cikkében foglalt rendelkezések figyelembevételét, stb. Magyarországnak a 
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Közösségekhez való csatlakozását követően még erősebbé vált az uniós versenyjog alakító hatása, 

beleértve annak igen gazdag joggyakorlatát is: bizonyos esetekben a GVH-nak uniós versenyjogot kell 

alkalmaznia (Tptv. XVI. fejezet), a magyar jogalkotó pedig erre is figyelemmel a Tpvt. 

preambulumában is jelezve – a jogbiztonság megteremtése érdekében – hozzáigazította 1996. óta 

folyamatosan a belső jogot az uniós fejlődés eredményeihez. 

Ugyanígy az Európai Bíróság az Allianz Hungária Biztosító és társai ügyben (C-32/11 

ECLI:EU:C:2013:160) azért foglakozott egy kizárólag belső jogon alapuló versenyhatósági 

határozattal, mert az előzetes döntéshozatalra utaló végzésből az Európai Bíróság számára kitűnt, hogy 

a Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte meg, hogy a Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdésében szereplő fogalmakat 

ugyanúgy kell értelmezni, mint az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésében szereplő hasonló fogalmakat, 

és hogy a hivatkozott bíróságot e tekintetben köti a szóban forgó fogalmak bíróság általi értelmezése 

(ítélet 22. pont). Az Európai Bíróság szerint is a preambulumból és a Tpvt. indokolásából az 

következik, hogy a magyar jogalkotó a nemzeti versenyjogot harmonizálni kívánta az uniós 

versenyjoggal, és hogy különösen a hivatkozott 11. § (1) bekezdésének célja – követve az EGK 

Szerződés 85. cikkét (jelenleg az EUMSZ 101. cikk) – a verseny torzításának tiltása. Nyilvánvaló 

tehát, hogy a jogalkotó úgy döntött, hogy a belső jogi helyzeteket ugyanúgy kell kezelni, mint az uniós 

jog hatálya alá tartozókat (Allianz Hungária Biztosító és társai ítélet 21. pontja). 

Az Európai Bíróság saját hatásköre tekintetébe kimondta, hogy hatáskörrel rendelkezik az uniós jogi 

rendelkezésekre vonatkozó, előzetes döntéshozatal iránti kérelmekről való döntésre olyan 

helyzetekben, amikor az alapeljárás tárgyát képező tények nem tartoznak ugyan az uniós jog hatálya 

alá, ám amelyekben a szóban forgó rendelkezéseket a nemzeti jog alkalmazandóvá teszi, amely jog a 

tisztán belső helyzetekre adott megoldásaira nézve az uniós jog által nyújtott megoldásokhoz 

igazodott. Ilyen esetben ugyanis egyértelmű uniós érdek, hogy a jövőbeli eltérő értelmezések 

megakadályozása érdekében egységesen értelmezzék az uniós jogból vett rendelkezéseket vagy 

fogalmakat, függetlenül attól, hogy milyen körülmények között alkalmazzák őket (lásd ebben az 

értelemben különösen a C-297/88. és C-197/89. sz., Dzodzi egyesített ügyekben 1990. október 18-án 

hozott ítélet [EBHT 1990., I-3763. o.] 37. pontját; a C-28/95. sz., Leur-Bloem ügyben 1997. július 17-

én hozott ítélet [EBHT 1997., I-4161. o.] 27. és 32. pontját; a C-1/99. sz. Kofisa Italia ügyben 2001. 

január 11-én hozott ítélet [EBHT 2001., I-207. o.] 32. pontját; a C-217/05. sz. Confederación Espańola 

de Empresarios de Estaciones de Servicio ügyben 2006. december 14-én hozott ítélet [EBHT 2006., I-

11987. o.] 19. pontját; a C-280/06. sz., ETI és társai ügyben 2007. december 11-én hozott ítélet [EBHT 

2010., I-10893. o.] 21. pontját; a C-352/08. sz. Modehuis A. Zwijnenburg ügyben 2010. május 20-án 

hozott ítélet [EBHT 2010., I-4303. o.] 33. pontját, valamint a C-603/10. sz. Pelati-ügyben 2012. 

október 18-án hozott ítélet 18. pontját) [Allianz Hungária Biztosító és társai ítélet 20. pont]. 

Ahogy a fentiekből kitűnik, az uniós jogból vett rendelkezések és fogalmak egységes értelmezése 

vonatkozásában helye van tisztán nemzeti jogon alapuló jelen ügybeni határozat esetében is az uniós 

jog hivatkozásának. Ugyanakkor nemzeti jogon alapuló határozatok esetén a nemzeti jog szabályainak 

megsértését kell állítani, vagy a nemzeti jog szabályainak uniós jog tükrében való helytelen 

értelmezési gyakorlatát, avagy az uniós joggal való ellentétes tartalmát kell ahhoz állítani, hogy – e 

hivatkozások helytállósága esetén – a felülvizsgálati kérelem sikeres legyen. 

A felperes mindezt nem tette meg felülvizsgálati kérelmében, így az előzetes döntéshozatali kérelmeit 

már csak ez okból is el kellett utasítani.  

II. Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint annak értékelése érdekében, hogy valamely 

vállalkozások közötti megállapodás vagy vállalkozások társulása által hozott döntés elegendő 

károssági fokot mutat-e ahhoz, hogy az EK 81. cikk (1) bekezdése értelmében vett „cél általiˮ 

versenykorlátozásnak kelljen tekinteni, e megállapodás rendelkezéseinek tartalmát és az általa elérni 

kívánt célkitűzéseket, valamint azt a gazdasági és jogi hátteret kell megvizsgálni, amelybe a 

megállapodás illeszkedik. Az említett háttér értékelése keretében figyelembe kell venni továbbá az 

érintett termékek vagy szolgáltatások jellegét, valamint az érintett piac vagy piacok működésének és 

szerkezetének tényleges feltételeit is (lásd ebben az értelemben: Allianz Hungária Biztosító és társai 

ítélet, EU:C:2013:160, 36. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat) [A C-67/13. P. számú 

ügy ECLI:EU:C:2014:2204 53. pontja]. 
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 A Kúria ezen Európai Bíróság gyakorlatra figyelemmel a versenykorlátozó célját a bizományosi 

szerződések kifogásolt kikötése kapcsán abban látta, hogy ha a felperessel kötött szerződést betartják – 

már pedig ebből kell kiindulni a jogi elemzésnél – a versenytársak nem tudnak alacsonyabb árat 

meghatározni, és különösen igaz olyan piaci viszonyok között, ahol a többi piaci erővel rendelkező 

kereskedő is lényegét – működési módját – tekintve azonos szerződési feltételeket alkalmaz.  

Ugyanez vonatkozik a viszonteladási árak megváltoztatásának tilalmára vonatkozó önmagukban is 

versenykorlátozó célú rendelkezésekre. A versenytársak árazására és a viszonteladási árak 

megváltoztatásának tilalmára vonatkozó versenykorlátozó célú rendelkezések teljesülésének 

szükségszerű eleme a viszonteladási árak meghatározása a felek által, melyben a piaci viszonyokra 

tekintettel történő megváltoztathatósága (az ár ajánlott jellege) felperes érdekeit szolgálják egy fix 

árral szemben. Ugyanis ez a változtatási jog II. rendű felperest illeti, és nem a feleket, noha az árat a 

felek közösen határozták meg.  

Ez az egyoldalú árváltoztatási jog ugyan lehetőséget teremthet a versenytársak árazására vonatkozó 

kikötések kiadók vagy versenytársak általi be nem tartásának esetére versenyzői magatartásra, más 

oldalról viszont a versenytársak árazására vonatkozó kikötések be nem tartásának szankciójaként is 

funkcionál. A felperes szerződéseiben rögzített „piaci helyzet” változása ugyanis elsősorban – ha nem 

is kizárólag – más kereskedők versenyezői magatartását jelentheti az adott könyv árazása 

vonatkozásában, ami csakis a versenytársak árazására vonatkozó kikötések be nem tartásából adódhat. 

Ez annál is inkább lehetséges lehetett volna, mivel a versenytársak árazására vonatkozó kikötések 

közvetlenül a kiadókat és nem a versenytársakat kötötte. 

Ennek ellenére ilyen esetet egyáltalán nem igazolt felperes, mely közvetetten szintén igazolja, hogy a 

felperes által „ajánlott áraknak” nevezett viszonteladási árak meghatározása azokban az esetekben ahol 

versenytársak árazására vonatkozó kikötések is voltak, az árak rögzítéséhez vezetett. Ebből 

következik, hogy az „ajánlott” jellege a viszonteladási árnak éppen nem az árrögzítés ellen, hanem az 

árrögzítés irányába hatott. 

Ahogy kitűnik e levezetésből, nem volt szükséges az árrögzítés tényleges fennállását külön vizsgálni 

emiatt, mert az a (szerződéses) jogi és gazdasági háttérből, a piac működéséből és szerkezetéből 

következett. A tényleges áralkalmazásnak, annak, hogy II. rendű felperes egyes esetekben akár 

versenyzői magatartást is tanúsíthatott (volna), azaz a kiadókkal kötött szerződéseit esetleg nem 

tartotta (volna) be, legfeljebb a jogsértés hatását csökkentő, a bírság kiszabása körében értékelhető 

körülmény. Mint ahogy arra a Kúria fentebb utalt, az „ajánlott árakkal” összefüggésben nem került sor 

bírság kiszabására, ezért a tényleges áralkalmazásnak az ügyben jogi jelentősége nem volt. 

A fentiekből következik az is, hogy a CILFIT (C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335) ügyben foglalt 

kritériumok alapján azért is el kellett utasítani az előzetes döntéshozatal iránti kérelmeket az EUMSZ 

267. cikke alapján, mert a felvetett jogkérdések az ügy érdemére kihatással nem lettek volna.  
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. A magyar fogvatartási és büntetés-végrehajtási intézetekben uralkodó állapotokkal 

kapcsolatos tömeges kérelmek 

2016. november 8-án az Emberi Jogok Európai Bírósága megvizsgálta a magyarországi fogvatartási és 

büntetés-végrehajtási körülményekkel kapcsolatban benyújtott kérelmek helyzetét, amelyek száma 

jelenleg meghaladja a 6800-at. A Bíróság 2015. március 10-én hozott irányadó, ún. “pilot” ítéletében 

(Varga and Others v. Hungary, nos. 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, and 

64586/13) kötelezte Magyarországot, hogy tegyen intézkedéseket a büntetés-végrehajtási intézetek 

túlzsúfoltságának csökkentésére.  

Figyelemmel a Magyar Országgyűlés által 2016. október 25-én elfogadott, a kérdéssel kapcsolatos 

törvényjavaslatra, valamint az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága előtt folyamatban lévő, a magyar 

Kormány által benyújtott Akciótervet (DH-DD(2016)1223) érintő vizsgálatra, a Bíróság 

megállapította, hogy olyan új hazai jogorvoslatok bevezetése zajlik, amelyek alkalmasak lehetnek a 

panaszosok sérelmeinek orvoslására. Ennek a fejleménynek a tükrében a Bíróság indokoltnak látta az 

összes ilyen tárgyú kérelem vizsgálatának felfüggesztését 2017. augusztus 31-éig, beleértve azon 

ügyekét is, amelyekről korábban már értesítést küldött a Kormány részére. Az intézkedés 

következménye az, hogy ezekben az ügyekben a kérdéses időszakban a Bíróság semmilyen eljárási 

cselekményt nem fog foganatosítani. A határidő lejártával a kérelmezőket a Bíróság értesíteni fogja az 

eljárás további menetéről, illetve az ügyekben hozott bármilyen határozatról. 

 

2. Magyar Helsinki Bizottság Magyarország elleni ügye (18.030/11. sz. ügy)27 

A kérelmező egy budapesti székhelyű civil szervezet, amely az emberi jogi dokumentumok 

magyarországi végrehajtásának ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos jogvédelem területén 

tevékenykedik.  A kirendelt védők által biztosított védelem minősége tárgyában folytatott kutatás 

céljából a kérelmező – az 1992-es adatvédelmi törvényre hivatkozással, a mellett érvelve, hogy az 

közérdekű adat – számos rendőrkapitányságtól kérte a 2008-ban általuk kirendelt védők nevét és az 

érintett ügyvédekre eső ügyek számát.  

A kérelmező 2009-ben két rendőrkapitányság ellen pert indított, amely megtagadta az adatok kiadását.  

A kérelmezőnek kedvező első fokú ítéletet követően a másodfokú bíróság a keresetet elutasította, mert 

úgy ítélte meg, hogy a kirendelt védők nem közfeladatot látnak el, ezért a kirendelt védőkkel 

kapcsolatos adatok kiadása az adatvédelmi törvény alapján nem követelhető alappal. E határozatot a 

Legfelsőbb Bíróság 2010-ben hatályában fenntartotta, mert úgy találta, hogy noha a védelem 

alkotmányos jogának kirendelt védők általi érvényesítése az állam feladata, a kirendelt védők ezt 

követő tevékenysége magánjellegű, és ezért a nevük nem minősül közérdekű adatnak.  

A kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a szóban forgó adatok 

kiadására való kötelezés magyar bíróságok általi elutasítása az információkhoz való hozzáférés joga 

megsértésének minősül.  

A Bíróság úgy ítélte, hogy az Egyezmény 10. cikkének 1. bekezdése úgy értelmezhető, mint amely 

magába foglalja – az eset körülményeitől függően – az információhoz való hozzáférés joga, 

kifejezetten akkor, ha az információhoz való hozzáférés döntő az információkhoz való jutás és azok 

továbbadása jogának gyakorlásához, és a hozzáférés megtagadása e jog élvezetébe való 

beavatkozásnak minősülhet. A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező által a rendőrségtől kért információ 

                                                 
27 Az ítéletet a Nagykamara 2016. november 8-án hozta; az ítélet végleges. 
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szükséges volt a kirendelt védői rendszer működése tárgyában készített kutatás befejezéséhez, amelyet 

nem kormányzati emberi jogi szervezetként folytatott annak érdekében, hogy hozzájáruljon egy 

nyilvánvalóan közérdekű téma megvitatásához. A Bíróság tehát megállapította, hogy a kért, 

rendelkezésre álló és elérhető információkhoz való hozzáférés megtagadása révén a hazai hatóságok 

akadályozták a kérelmező információkhoz jutáshoz és azok továbbadásához való jogának – 

nyilvánvalóan az Egyezmény 10. cikkében foglalt jog lényegét jelentő módon történő – gyakorlását.  

Következésképpen a Bíróság úgy ítélte, hogy az Egyezmény 10. cikkében védett jogba beavatkoztak, 

kiemelte azonban, hogy ezt a beavatkozás törvényben [Avtv. 19. § (4) bekezdés] előírt volt, és mások 

jogainak törvényes célját követte.  

A Bíróság észlelte, hogy a kérelmező civil szervezet sérelme alapjául szolgáló központi kérdés az, 

hogy a kért adatokat a hatóságok a személyes adatnak minősítették, amely nem hozható 

nyilvánosságra. Ennek az volt az oka, hogy a magyar jog szerint a személyes adat fogalma felölel 

minden olyan információt, amely az egyén azonosítására alkalmas. Ezek az adatok nem hozhatók 

nyilvánosságra, kivéve, ha ezt a lehetőséget kifejezetten a törvény írja elő, vagy az adat önkormányzati 

vagy kormányzati (állami) funkciók ellátásával vagy „egyéb közfeladatot ellátó személyekkel” 

kapcsolatos. Mivel a Legfelsőbb Bíróság határozata kizárta hivatalból kirendelt védőt a „egyéb 

közfeladatot ellátó személyek” kategóriájából, a kérelmezőnek nem volt jogi lehetőség arra, hogy 

azzal érveljen: az adat közlése szükséges „őrkutya”-szerepének betöltéséhez.  A kért információ a 

kirendelt védők nevéből és az adott fórumok előtti védői kirendelések számából állt. E nevek kikérése, 

noha azok nyilvánvalóan személyes adatnak minősülnek, elsősorban egy nyilvános eljárással 

összefüggő szakmai tevékenységhez kapcsolódnak. Ebben az értelemben, a Bíróság úgy ítélte meg, 

hogy a kirendelt védők szakmai tevékenysége nem tekinthető magánügynek. Ezen túlmenően, a kért 

információk nem vonatkozott a kirendelt védőknek a jogi képviselői feladatuk ellátásával vagy az 

ügyfeleikkel való tanácskozással kapcsolatos cselekményeire vagy döntéseire. Továbbá, a Kormányzat 

nem bizonyította, hogy a kérelmező vizsgálatához kért adatok kiadása kihatna a kirendelt védők 

Egyezmény 8. cikke szerinti magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogára.  

A Bíróság úgy ítélte, hogy a kirendelt védők nevének és kirendeléseik számának közlése nem teszi ki 

őket annál nagyobb mértékű nyilvánosságnak, mint amelyet előre láthattak, amikor nyilvántartásba 

vették őket védőként kirendelhető ügyvédként. Semmi oka nincs azt feltételezni, hogy a kirendelt 

védők nevére és kirendeléseik számára vonatkozó adatot a közvélemény ne tudná megismerni más 

módon, mint például a jogi segítségnyújtók jegyzékéről, tárgyalási jegyzékekről és nyilvános bírósági 

tárgyalásokon, bár világos, hogy ezeket a kutatás időpontjában nem gyűjtötték ki. Ilyen körülmények 

között a Kormányzat által az Egyezmény 8. cikkére utalással hivatkozott érdekek cikkére nem voltak 

olyan jellegűek és mértékűek, hogy az megkövetelte volna e cikk alkalmazását és a kérelmező 

Egyezmény 10. cikke által védett jogával szemben mérlegelendővé tette volna. Mindazonáltal a 10. 

cikk nem garantál korlátlan szólásszabadságot, és a kirendelt védők magánérdekének védelme olyan 

törvényes célnak minősül, amely lehetővé teszi a szólásszabadság korlátozását.  

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a kiemelkedő kérdés az, hogy az ezen érdekek védelmében alkalmazott 

eszközök arányosak voltak-e az elérni kívánt célokkal. Kiemelte, hogy a felmérés tárgya a kirendelt 

védői rendszer hatékonyságát érintette, egy olyan kérdéshez, amely szorosan kapcsolódik a 

tisztességes eljáráshoz való joghoz, amely alapvető jog a magyar jogban és az Egyezmény értelmében 

is rendkívül fontos jog. Hangsúlyozta, hogy egy olyan szolgáltatást érintő minden kritikát vagy jobbító 

szándékú javaslatot, amely ilyen közvetlenül kapcsolódik a tisztességes eljáráshoz való joghoz, úgy 

kell tekinteni, mint közvélemény jogos aggodalmának tárgyát. A tervezett kutatásában a kérelmező azt 

a feltevését kívánta alátámasztani, hogy bizonyos ügyvédek ismételt kirendelésének gyakorlata 

diszfunkcionális, és kétségessé teszi a rendszer megfelelőségét. Az az állítás, hogy a jogi 

segítségnyújtás rendszere, mint olyan, elfogult, mivel a kirendelt védőket a rendőrség mindig 

ugyanazon ügyvédi körből választja ki – akik valószínűleg nem támadják a nyomozást annak 

érdekében, hogy ne hagyják őket figyelmen kívül a későbbi kirendeléseknél – valóban jogos 

aggályokat vet fel. A Bíróság a Martin-ítéletben28 már elismerte a rendőrség által kirendelt ügyvéd 

lehetséges következményeit a védelemhez való jogra. Minthogy a szóban forgó kérdés így egy 

                                                 
28 Martin Észtország elleni ügye (35.985/09. sz. ügy). 



 

 51 

egyezményi jog lényegére vonatkozott, a Bíróság meggyőződött arról, hogy a kérelmező célja az volt, 

hogy hozzájáruljon egy közérdekű kérdésben folyó vitához. A kérelem teljesítésének megtagadása 

ténylegesen akadályozta a kérelmező hozzájárulását egy közérdekű kérdésben folyó vitához.  

A Bíróság nem találta úgy, hogy a kirendelt védők személyiségi jogait negatívan befolyásolta volna, ha 

a kérelmező civil szervezet kérésére az adatokat kiadják. Bár a kért információ kétségkívül személyes 

adatokat érintett, de nem foglalt magában nem nyilvános információkat. Csak statisztikai jellegű 

adatokat tartalmazott arról, hogy a szóban forgó személy körülbelül hányszor lett kirendelve a 

közvádas büntetőeljárásban a terhelt védelmére az államilag finanszírozott országos jogi 

segítségnyújtási rendszer keretében.  

A vonatkozó magyar törvények, ahogyan azt az illetékes hazai bíróságok értelmezték, kizárták a 

kérelmező Egyezmény 10. cikke szerinti véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogának bármiféle 

érdemi értékelését. A jelen esetben azonban, a kérelmező tervezett nyilvános közlésének – amely egy 

közérdekű kérdésben folyó vitához kívánt hozzájárulni – bármiféle korlátozását a leggondosabb 

vizsgálatnak kellett volna alávetni.  

Következésképpen a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a Kormányzat által felhozott érvek, bár érdemiek, 

de nem voltak elegendőek annak bizonyítására, hogy a sérelmezett beavatkozás „szükséges egy 

demokratikus társadalomban”. Különösen, a Bíróság úgy ítélte, hogy az érintett Állam mérlegelési 

jogköre ellenére, nem volt ésszerű arányossági kapcsolat a sérelmezett intézkedés és az elérni kívánt 

törvényes cél között. A Bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 10. cikkét 

megsértették. 

A bíróság a kérelmező javára 215,-Euro vagyoni kártérítést ítélt meg.  

 

3. Hunguest Zrt. Magyarország elleni ügye (66.209/10. sz. ügy)29 

A kérelmező ellen 2000. május 31-én vagyonjogi pert indítottak 275.000.000,-forint megfizetése iránt. 

A Fővárosi Bíróság 2000. június 6-án a Vht. 187. §-ának (1) bekezdése alapján biztosítási intézkedést 

rendelt el a kérelmezővel szemben, és kötelezte, hogy 275.000.000,-forintot helyezzen el a végrehajtó 

letéti számláján. A kérelmező fellebbezett a döntés ellen, de ez nem járt sikerrel. A pénzt 2001. 

március 27-én elhelyezte a végrehajtó letéti számláján. A törvény értelmében, az ilyen letétek után 

nem jár kamat. A kérelmező kérte a pénzösszeg feloldását, azzal érvelve, hogy a pénzügyi helyzete 

kielégítő, nincs szükség biztosítási intézkedésre és ez az intézkedés ellentmond a gazdasági ésszerűség 

elvének. A kérelmező kérelmét 2001. május 8-án elutasították. A Legfelsőbb Bíróság mint másodfokú 

bíróság a határozatot 2001. november 8-án helybenhagyta a döntést. A kérelmező ezt követően 

kérelmét, hogy a pénzösszeg helyett más biztosítékot adhasson, szintén elutasították.  

Kétszeri hatályon kívül helyezést követően a Fővárosi Bíróság 2008. október 16-án ítéletet hozott, 

amelyben a felperes keresetének részben helyt adva 137.280.000,-forint és 2000. január 6-ától járó 

kamatai megfizetésére kötelezte a kérelmezőt.  Ezt az ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla 2009. október 16-án 

helybehagyta; a jogerős ítéletet a Kúria30 2010. április 29-én hatályában fenntartotta. Bár a felperes 

csak részben lett pernyertes, a kérelmező által ténylegesen fizetendő összeg meghaladta a letéti 

számlán lévő összeget. Ez annak a ténynek volt a következménye, hogy míg a kérelmezőt kötelezték, 

hogy fizesse meg a felperesnek a körülbelül 189.500.000,-forint lejárt kamatot is, addig a letéti 

számlán lévő összegek nem kamatoztak. Végül a kérelmező kénytelen volt lemondani a letéti számlán 

lévő teljes összegről, és még további 90.000.000,-forintot fizetni.  

A kérelmező az Alkotmánybíróság előtt megtámadta a Vht. vonatkozó szabályát, de alkotmányjogi 

panaszát 2011. június 7-én elutasították. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte, hogy a kamat mint olyan a 

másik személy pénznek „használat”-ért jár; a hatóságok azonban semmilyen módon nem „használják” 

a letéti számlán lévő összeget. Továbbá, az Alkotmány nem biztosít garanciát a vagyon (ideértve a 

letétbe helyezett és inflációnak kitett pénzösszeg) értékvesztésével szemben, és ez a gazdasági vagy 

más okokból fakadó értékvesztés nem minősül tulajdontól való megfosztásnak.  

                                                 
29 Az ítélet 2016. november 30-án vált véglegessé. 
30 Helyesen: a Legfelsőbb Bíróság. 
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A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte, hogy az eljárás 

időtartama összeegyeztethetetlen volt az „ésszerű idő” követelményével, továbbá – az Első kiegészítő 

jegyzőkönyv 1. cikkére hivatkozással – azt, hogy kötelezték jelentős pénzösszeg elhelyezésére a 

végrehajtó letéti számláján, és csaknem tíz évig, ameddig az intézkedés hatálya fenn állt, a letett 

összeg után nem fizettek kamatot.  

Az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését illetően a Bíróság megállapította, hogy a figyelembe veendő 

időszak 2000. május 31-én kezdődött és 2010. április 29-én ért véget, és így közel kilenc évig és 

tizenegy hónapig tartott három bírósági szinten. Miután megvizsgálta a benyújtott anyagokat, 

tekintettel a témában folytatott ítélkezési gyakorlatára, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az eljárás hossza 

eltúlzott volt, és nem felelt meg az „ésszerű idő” követelményének. Ezzel összhangban az Egyezmény 

6. cikkének 1. bekezdését megsértették.  

A Bíróság először is úgy ítélte, hogy a fő kérdés, amely a jelen ügyben az Első kiegészítő jegyzőkönyv 

1. cikke alapján felmerül, nem csupán – vagy valójában, nem elsődlegesen – a letétbehelyezést 

elrendelő intézkedés vagy a kamat hiánya, hanem inkább az, hogy a kérelmező ésszerűtlenül hosszú 

ideig nem használhatta pénzügyi eszközeit, és hogy ez az elhúzódó helyzet, amely maga is az 

Egyezmény megsértését jelentette, eredményezte azt a jelentős összegű kamathátralékot, amelyet a 

kérelmezőnek végül ki kellett fizetnie a felperesnek.  

Ebben az összefüggésben a Bíróság emlékeztetett arra, hogy gyakran szükségtelennek tartja, hogy 

külön döntsön az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke szerinti panaszról, ha az alapul szolgáló polgári 

eljárás elhúzódására megállapítja az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének sérelmét tekintettel. 

Mindazonáltal a Bíróságnak az volt az álláspontja, hogy a szóban forgó ügyet meg kell különböztetni 

az eddigi gyakorlattól, mivel az ügy puszta elhúzódására tekintettel elszenvedett sérelmet 

nagymértékben felerősítette az, hogy a támadott intézkedés közvetlenül érintette a kérelmező vagyoni 

jogait.  Különösen, bár a pert a kérelmező végül részben megnyerte, mégis elvesztette a teljes 

befizetett összeget, a megítélt összeg utáni késedelmi kamatfizetési kötelezettségére tekintettel. Ez a 

kamat igen jelentős volt az ügy bíróságok általi késedelmes eldöntése következtében. Ugyanakkor a 

kérelmező nem férhetett hozzá, illetve használhatta a letett összeget, nemhogy kamatoztathatta volna. 

Ilyen körülmények között a Bíróság úgy ítélte, hogy ez a panasz külön figyelmet érdemel. 

Ezen a ponton a Bíróság emlékeztetett arra, hogy míg az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke 

lényegében a vagyoni jogokba való illetéktelen állami beavatkozás megelőzésével foglalkozik, 

bizonyos helyzetekben az e rendelkezés által biztosított jogok hatékony élvezete pozitív intézkedések 

megtételével járhat, még a magánszemélyek vagy társaságok közti perlekedésével kapcsolatos 

ügyekben is. Így különösen az államnak pozitív kötelezettség keletkezik, hogy biztosítsa a hazai 

jogrendszerben azt, hogy a törvény elégséges mértékben védje a vagyoni jogokat, és hatékony 

jogorvoslatokat biztosítson, amelyekkel egy beavatkozás áldozata érvényesítheti saját jogait, beleértve 

adott esetben az elszenvedett veszteségek miatti kártérítési igényt. A Bíróság már korábban úgy ítélte, 

hogy amikor egy kérelmező javai békés élvezetéhez való jogába való beavatkozást vizsgál, a 

bizonytalanság állapota, amelyben a kérelmező találhatja magát a hatóságoknak betudható késedelem 

eredményeként, olyan tényező, amelyet figyelembe kell venni az Állam ilyen perekben tanúsított 

magatartásának értékelése során. Ez azért van így, mert – bár az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke 

alapján nincs olyan kötelezettség, hogy a magánjogi igényekre alkalmazni egy inflációt kiegyenlítő 

késedelmi kamatot – a nemzeti jog gyakran előír a pernyertes felperesnek fizetendő késedelmi 

kamatot, amelynek összege idővel növekedni fog. A Bíróság szerint a kérelmező azzal kapcsolatos 

panaszát, hogy nem tudott rendelkezni a letétbe helyezett összeggel, egyrészt a felperes azon jogával 

összefüggésben kell vizsgálni, hogy kárát késedelmi kamatokkal együtt érvényesítse, másrészt az 

kérelmező által letett összeg utáni kamatfizetés törvényi kizárására tekintettel. 

A bírósági eljárás 2000. május 31-én kezdődött és közel tíz évvel később, 2010. április 29-én 

fejeződött be. A kérelmező köteles volt letétbe helyezni egy jelentős összeget, amelyet zároltak a 

végrehajtó letéti számláján 2001. március 27-étől az eljárás végéig, és amely után nem járt kamat. 

Ezzel szemben, a nemzeti bíróság jogerős döntése szerint a kérelmező köteles volt késedelmi kamatot 

fizetni hozzávetőleg 189.500.000,-forint összegben, amely összeg ténylegesen meghaladta az 

elsődlegesen megítélt tőkeösszeget. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy ezeknek az elemeknek az együttes 
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hatása a kérelmezőnek az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke első mondatában biztosított javak 

békés birtoklásához való jogába való beavatkozásnak minősül. Meg kell tehát vizsgálni, hogy ez a 

beavatkozás az említett rendelkezés értelmében igazolható volt-e. 

Nem volt vitatott, hogy a kifogásolt intézkedést az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke értelmében „a 

törvényben meghatározott feltételek… szerint” alkalmazták. Ezenkívül a Bíróság meggyőződött arról, 

hogy a vitatott intézkedés a jövőbeli, bíróság által megítélt összegek kifizetésének biztosításához és 

általában a forgalom biztonságához fűződő közérdeket védte.   

A beavatkozás arányosságának értékelésekor a Bíróságnak azt kellett megvizsgálni, hogy a 

tisztességes egyensúlyt teremtettek-e a közösség általános érdeke és az egyén alapvető jogainak 

védelme között. A szükséges egyensúlyt nem fogják elérni, ha az érintett személy egyéni és a túlzott 

terhet visel. 

A jelen ügyben a hazai bíróságok súlyos ügykezelési késedelme miatt rendkívül nagy összegű 

késedelmi kamat vált esedékessé és a kérelmező által kifizetendővé. A megítélt főkövetelés és e kamat 

fedezeteként az egész letét beszámításra került; de ez az összeg, amelyet nem volt növelhető 

semmilyen kamattal, ennek ellenére nem volt elegendő arra, hogy rendezze a felperesnek megítélt 

teljes összeget. A kérelmező végül további, jelentős pénzösszeget volt kénytelen fizetni a letéten felül.  

A Bíróság nézete szerint ez a helyzet – amely lényegében az ügy elhúzódásából és a kérelmező más 

biztosíték nyújtása iránti kérelmének elutasításából és végül a letét utáni kamatfizetés törvényi 

kizárásából ered – úgy tekintendő, mint amely felboríthatja az egyensúlyt, amelyet meg kellett találni a 

felperes jogainak védelméhez fűződő közérdek és a kérelmező javai békés élvezetéhez való joga 

között. A kérelmező jogába való beavatkozás ilyenformán aránytalan a kitűzött céllal annyiban, hogy a 

kérelmező egyéni és a túlzott terhet visel. A fentiekre tekintettel a Bíróság úgy találta, hogy az Első 

kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét megsértették.  

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Šárka Dubská és Alexandra Krejzová Csehország elleni ügye (28.859/11. és 28.473/12. 

számú ügyek)31 

Mindkét kérelmező otthon szeretett volna szülni. A cseh jogszabályok nem adnak lehetőséget arra, 

hogy a szülésznő közreműködjön az „otthon szülésben”. 

Az első kérelmező 2010-ben, amikor második gyermekével volt várandós, az otthon szülés mellett 

döntött, mivel 2007-ben, első gyermeke születésekor nagyon rossz élményei voltak a kórházban. A 

tiltakozása ellenére több orvosi beavatkozást végeztek rajta, és hosszabb ideig kellett kórházban 

tartózkodnia, mint szerette volna. Érdeklődésére arról tájékoztatták, hogy a cseh törvények értelmében 

a társadalombiztosítás nem fedezi az otthon szülés költségeit, és szülésznő csak a törvény által 

megkövetelt technikai eszközökkel ellátott épületben segíthetnek a szülésben. Az első kérelmező végül 

2011 májusában otthonában egyedül adott életet gyermekének. A kérelmező alkotmányjogi panaszát, 

amelyben azt sérelmezte, hogy a cseh törvények kizárják a szülésznő segítségével történő otthon 

szülés lehetőséget, a cseh Alkotmánybíróság 2012 februárjában elutasította.  

A második kérelmező első két gyermekének (2008-ban és 2010-ben) otthon adott életet, a szülést 

állami engedéllyel nem rendelkező szülésznő kísérte. A kérelmének előterjesztésekor ugyancsak 

várandós volt, ám nem talált szülésznőt, mivel a 2012. április 1-jén hatályba lépett jogszabály 

értelmében a szülésznők komoly pénzbírságra számíthattak, amennyiben engedély nélkül nyújtanak 

egészségügyi szolgáltatást. A kérelmező 2012 májusában egy Prágától 140 km-re fekvő kórházban 

szült, amely arról nevezetes, hogy a szülés során maximálisan figyelembe veszi a szülő nők 

kívánságait. 

A kérelmezők – az Egyezmény 8. Cikkére hivatkozással – azt sérelmezték, hogy az anyáknak nincs 

más választásuk, minthogy kórházban szüljenek, ha szülésznő segítségével akarnak szülni.  

                                                 
31 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2016. november 15-én; az ítélet végleges. 
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A Bíróság álláspontja szerint az anyák választása, hogy hol kívánnak szülni, alapvetően kapcsolódik a 

magánéletükhöz, így az Egyezmény 8. Cikkének tárgyi hatálya alá tartozik.  

Az otthon szülést segítő szülésznőkkel szemben kilátásba helyezett szankcióknak komoly hatása volt e 

választási szabadságra. Ez valójában a gyakorlatban az jelenti, hogy a törvény alkalmazása folytán a 

szülésznők Csehországban nem segíthetnek otthon szülésben. Azoknak a nőknek – mint a 

kérelmezőknek is – akik otthon szeretnének szülni, nincs más választásuk, minthogy szülésznő 

segítsége nélkül tegyék ezt, az ehhez kapcsolódó veszélyekkel együtt, amit ez jelent rájuk és az 

újszülöttre, A Bíróság álláspontja szerint ez beavatkozást jelent a magánélet tiszteletben tartásához 

való jogba.  

Ezen beavatkozás, amely különböző jogszabályi rendelkezéseken alapul, amelyek akkor voltak 

hatályban, amikor az első kérelmező második gyermekének, illetve a második kérelmező harmadik 

gyermekének adott életet, a törvénnyel összhangban áll. A kérelmezőknek – szükség esetén megfelelő 

tanácsadás után – előre kellett látniuk, hogy otthonuk nincs felszerelve a szüléshez a rendeletekben 

megkövetelt módon, és ezért a szóban forgó rendelkezések nem engedik meg a szülésznőknek, hogy 

segítsenek az előre eltervezett otthon szülésben. 

Továbbá, ez a beavatkozás – gyakorlatilag a kórházi szülés támogatásának állami politikája – az anya 

és a gyermek egészségének és biztonságának védelmét célozta a szülés alatt és után.  

A következőkben a Bíróság arra mutatott rá, hogy nem ő, hanem az illetékes nemzeti hatóság feladata, 

hogy meghatározza a legmegfelelőbb irányvonalát azon körülményekkel kapcsolatos tárgykörök 

szabályozásnak, amelyek között egy anya szül.  Valójában azon az állásponton volt, hogy a nemzeti 

hatóságok széleskörű mérlegelési joggal rendelkeztek a kérelmezők ügyében, amely az 

egészségpolitika és a forráselosztás összetett tárgykörét érinti. Sőt, a Szerződő Államok között sincsen 

egyetértés az otthon szülés engedélyezését illetően: 20 tagállam – bizonyos egészségügyi feltételek 

teljesülése esetén – biztosítja és szabályozza az otthon szülés lehetőségét, míg 23 tagállam nem 

szabályozta, illetve csak részben szabályozta. E 23 tagállam némelyikében az otthon szülésre sor 

kerülhet, azonban jogilag nem szabályozott és a társadalombiztosítás sem fedezi a költségeit. A 

Bíróság ezért annak eldöntésével folytatta, hogy az állam aktuális politikája – amely a gyakorlatban 

lehetetlenné tette, hogy a kérelmezőket az otthon szülés alatt szülésznő segítése - tisztességes 

egyensúlyt teremt-e a kérelmezők magánélet tiszteletben tartásához való joga és az államnak az anya 

és a gyermek egészségének és biztonságának szülés alatti és utáni védelméhez fűződő érdeke között.  

Egyrészt, a Bíróság kiemelte, hogy az újszülött és az anya számára nagyobb a kockázat az 

otthonszülés esetén, mint egy olyan szülészeten történő szülés esetén, amely teljes személyzettel és 

megfelelő felszereléssel van ellátva. A szülés során váratlan nehézségek merülhetnek fel, amelyek 

megkövetelhetik például a császármetszés vagy különleges újszülött ellátás alkalmazását. Másrészről 

viszont, mint az a kérelmezők saját tapasztalatai is alátámasztják, azok a körülmények, amelyek között 

a várandós nőket a helyi szülészetre felveszik és orvosi kezeléssel és gyógyszerekkel ellátják, 

nyilvánvalóan megkérdőjelezhetők, és számos helyi kórházban a leendő anyák kívánságait – úgy tűnik 

– nem teljesen tartják tiszteletben. Ezeket az észrevételeket megerősíti a Nőkkel Szembeni Hátrányos 

Megkülönböztetés Elleni Bizottság egy 2010-es jelentése, amely kifejezte aggodalmát a 

gyermekszülés és szülészeti ellátások csehországi körülményei miatt.  

A Kormányzat azonban 2014 óta tett bizonyos lépéseket a fennálló helyzet javítására, nevezetesen új 

kormányzati szakértői bizottságot állított fel a szülészettel, bábasággal és az ezzel kapcsolatos anyai 

jogok tárgyában. A bíróság felhívta a cseh hatóságokat, hogy lépjenek tovább a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések állandó felülvizsgálata terén, biztosítva, hogy azok tükrözzék az orvosi és tudományos 

fejlődést, míg teljes mértékben tiszteletben tartják a nők jogait a reproduktív jogok területén. Ennek az 

előrehaladásnak egyik útja, hogy a csehországi szülészeteken biztosítják a megfelelő feltételeket a 

pácienseknek és az egészségügyi dolgozóknak. 

A fentiekre tekintettel a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezők magánélethez való 

jogába történő beavatkozás nem volt aránytalan, így az Egyezmény 8. cikkét nem sértették meg. 
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2. A. és B. Norvégia elleni ügye (24.130/11. sz. ügy)32 

A kérelmezők, A. és B. norvég állampolgárok, akik E. K.-val egy Gibraltárban bejegyzett társaság, az 

Estore Investment Ltd. tulajdonosai voltak. T. F. és G. A. egy Szamoában, illetve Luxemburgban 

bejegyzett társaság, a Strategic Investment AS tulajdonosai. 2001 júniusában egy további társaság a 

Wnet AS részvényeinek 24%-át az Estora, 46%-át a Strategic Investment AS szerezte meg. 2001 

augusztusában valamennyi részvényt eladták a Software Innovation AS-nek, lényegesen magasabb 

áron. A. az értékesítésből származó bevételt egy Gibraltárban bejegyzett társaságra, a Banista Holding 

Ltd.-re ruházta át, amelynek egyetlen részvényese volt. Az ezen ügyletből és más hasonló ügyletek 

utáni illetéket nem jelentették be a norvég adóhatóságnak, amely összesen 32,5 millió norvég korona 

(NOK – kb. 3,6 millió EUR) értékű adóhátralékot eredményezett. Az adóhatóság 2005-ben 

adóellenőrzést végzett. 2007. október 25-én feljelentést tettek T. F. ellen olyan ügyek miatt, amelyek 

később ahhoz vezettek, hogy több személy – köztük A. és B. – ellen is vádat emeltek adócsalás 

minősített esete miatt. Az érintettek ellen büntetőeljárás indult, amelynek során adócsalás miatt 

elítélték őket és szabadságvesztés-büntetést szabtak ki velük szemben. 

A.-t kezdetben tanúként hallgatták ki. 2007. december 14-én letartóztatták; bár a tényekre vonatkozóan 

beismerő vallomást tett, bűnösségét nem ismerte el. Négy nappal később szabadon bocsátották. 2008. 

október 14-én a norvég adómegállapításról szóló 1980. évi törvény 12-1. § (1) bekezdés a) pontja vö. 

12-2. § alapján vádat emeltek ellene. Az adóhatóság 2008. november 24-én módosította A. 

adómegállapítását a 2002-2007. adóévek közötti időszakra. A 2002. évre vonatkozó módosítás azon 

alapult, hogy nem jelentett be 3.259.341 NOK (kb. 360.000 EUR) bevételt. Ezen túlmenően, az 

adómegállapításról szóló törvény 10-2. § (1) bekezdésére és 10-4. § (1) bekezdésére hivatkozva az 

adóhatóság kötelezte, hogy adóbírságként fizesse meg a be nem jelentett összeg után megfizetendő 

adótartozása 30%-át. A határozat ellen A. nem terjesztett elő fellebbezést, és a fellebbezés benyújtására 

nyitva álló három hetes határidő lejárta előtt a kifizetetlen adóval együtt a bírságot is megfizette. 

Amiatt, hogy 2002. évi adóbevallásában a külföldön képződött 3.259.341 NOK jövedelmét nem 

tüntette fel, A.-t 2009. március 2-án a Follo kerületi bíróság adócsalás minősített esete miatt bűnösnek 

találta, és egy év szabadságvesztés-büntetésre ítélte. Az ítélet kiszabásakor a kerületi bíróság 

figyelemmel volt arra, hogy az adóbírság formájában A. már jelentő mértékű szankcióban részesült. A. 

– arra hivatkozva, hogy kétszer vonták eljárás alá és kétszer szankcionálták, megsértve az Emberi 

Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) Hetedik kiegészítő jegyzőkönyvének 4. 

cikkét – fellebbezést terjesztett elő. A felsőbíróság és a legfelsőbb bíróság is ellene ítélt. 

B.-t az adóhatóság 2008-ban értesítette, hogy fontolóra vette B. adómegállapításának módosítását és 

adóbírság kiszabását Az adóhatóság 2008. december 5-én oly módon módosította B. 

adómegállapítását, hogy a be nem vallott jövedelem folytán 1.302.526 NOK (~ 143.000 EUR) 

adótartozása halmozódott fel. Ezen túlmenően, az adómegállapításról szóló törvény 10-2. § (1) 

bekezdésére és 10-4. § (1) bekezdésére hivatkozva az adóhatóság kötelezte, hogy adóbírságként 

fizesse meg a be nem jelentett összeg után megfizetendő adótartozása 30%-át. A határozat ellen B. 

nem terjesztett elő fellebbezést, az 2008. december 26-án jogerőre emelkedett. Időközben, 2008. 

november 11-én az ügyész megvádolta a norvég adómegállapításról szóló 1980. évi törvény 12-1. § 

(1) bekezdés a) pontja vö. 12-2. § megsértésével azon az alapon, hogy a 2001, illetve 2002. adóévben 

elmulasztott bevallani 4.651.881 NOK (körülbelül 500.000 EUR) jövedelmet az adóbevallásában. Az 

ügyész indítványozta, hogy az oslói városi bíróság B. vallomása alapján hozzon határozatot; B. 

azonban 2009. február 10-én visszavonta a vallomását. Az oslói városi bíróság – kontradiktórius 

tárgyalást követően – B.-t adócsalás minősített esete miatt bűnösnek találta, és egy évi 

szabadságvesztés-büntetésre ítélte, figyelembe véve, hogy korábban már adóbírságot szabtak ki rá. B. 

a felsőbírósághoz fellebbezett a városi bíróságon lefolytatott eljárás miatt, azzal érvelve, hogy a 

kétszeri értékelésnek az Egyezmény Hetedik kiegészítő Jegyzőkönyvének 4. cikkében foglalt tilalma 

miatt az adóbírság kiszabása a büntetőjogi elítélés akadályát képezte. Fellebbezését a felsőbíróság 

elutasította. A legfelsőbb bíróságnak a fellebbezés megengedhetőségéről dönteni jogosult bizottsága a 

fellebbezés lehetőségét megtagadta. 

A kérelmezők – a Hetedik kiegészítő Jegyzőkönyv 4. cikkére hivatkozással – előadták, hogy 

                                                 
32 Az ítéletet a Nagykamara 2016. november 15-én hozta; az ítélet végleges. 
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mindkettejük ellen kétszer folytattak le eljárást és kétszer szabtak ki rájuk büntetést, ugyanazon 

cselekmény miatt. Azt állították, hogy az ügyész gyanúsítottként hallgatta ki őket, és emelt vádat 

ellenük, az adóhatóság adóbírságot szabott ki rájuk, amelyet megfizettek, ezt követően büntetőeljárás 

keretében elítélték őket, és büntetést szabtak ki rájuk. 

A Bíróság nem látott okot arra, hogy megkérdőjelezze a legfelsőbb bíróság megállapítását, amely 

szerint az eljárás, amelyben A.-ra 30%-os adóbírságot szabtak ki, a Hetedik kiegészítő Jegyzőkönyv 4. 

cikke értelmében bűncselekménnyel volt kapcsolatban. A ne bis in idem elv által nyújtott védelem nem 

függött azoktól az eljárásrendektől, amelyek szerint az eljárásokat lefolytatták; az egyetlen lényeges 

tényező a két bűncselekmény közötti kapcsolat volt. A legfelsőbb bíróság megállapította, hogy az 

adóbírság és a büntetőjogi elítélés alapjául szolgáló ténybeli körülmények – mindkét esetben bizonyos 

információ szolgáltatásának elmulasztása az adóbevallásban – kellően hasonló volt ahhoz, hogy 

azonosnak (idem) legyen tekinthető a Szergej Zolotukin kontra Oroszország ügyben 2009. február 10-

én meghozott ítéletben meghatározott követelményekkel. Annak ellenére, hogy egy további ténybeli 

elem, a „csalás” is megjelent a bűncselekményben, a Bíróság nem látott okot arra, hogy másként 

határozzon. 

A nemzeti hatóságok úgy találták, hogy A. kifogásolható magatartása két, eltérő célokat szolgáló 

következményt – egy közigazgatási és egy büntetőjogi szankciót – vont maga után. A legfelsőbb 

bíróság álláspontja szerint az adóbírság célja elsősorban és mindenekelőtt az, hogy az adófizetőket a 

teljes körű és pontos tájékoztatás szolgáltatására irányuló kötelezettségük teljesítésére ösztönözze, és 

megerősítse a nemzeti adórendszer alapjait, amely a működő állam és ez által a működő társadalom 

előfeltétele. A büntetőjogi elítélés ezzel szemben nem csak elrettentésként szolgált, hanem ugyanazon 

társadalomellenes mulasztás megtorlása is a célja volt, és magában hordozta a vétkes csalás elemét is. 

A Bíróság először is megállapította, hogy nem volt oka kétségbe vonni annak indokait, amiért a 

norvég jogalkotó az adó meg nem fizetése társadalmilag káros magatartásának egy egységesített kettős 

(közigazgatási és büntető-) eljárás útján történő szabályozása mellett döntött. Nem kérdőjelezte meg 

azokat az indokokat sem, amelyek alapján a norvég hatóságok rendes közigazgatási eljárás helyett 

inkább külön, büntetőeljárás keretében foglalkoztak a csalás súlyosabb és társadalmilag kifogásolható 

aspektusával. 

Másodszor, a Bíróság megállapította, hogy a kettős eljárás lefolytatása és a különböző szankciók 

kombinálásának lehetősége előre látható volt A. számára, akinek kezdettől tudnia kellett volna, hogy 

büntetőeljárás és adóbírság kiszabása egyaránt lehetséges, sőt, az ügy tényei alapján valószínű volt. 

Harmadszor, egyértelműnek látszott, hogy a büntető- és közigazgatási eljárás párhuzamosan folyt, és 

egymással összefüggésben állt. Az egyik eljárásban megállapított tényekre hagyatkoztak a másik 

eljárásban is, és – ami a teljes büntetés arányosságát illeti – a büntetőeljárásban kiszabott büntetés 

figyelembe vette az adóbírságot is. 

Ahogy A. esetében is, a Bíróságnak B. esetében sem volt oka kétségbe vonni azokat az indokokat, 

amiért a norvég hatóságok B. kifogásolható magatartásával egy egységesített kettős (közigazgatási és 

büntető-) eljárás keretében foglalkoztak. A különböző szankciók kombinálásának lehetősége az adott 

körülmények között előre látható volt. A büntető- és közigazgatási eljárás nagyrészt párhuzamosan 

folyt, és egymással összefüggésben állt. Az egyik eljárásban megállapított tényekre hagyatkoztak a 

másik eljárásban is, és – ami a teljes büntetés arányosságát illeti – a büntetőeljárásban kiszabott 

büntetés figyelembe vette az adóbírságot is. 

A Bíróság arra a következtetésre jutott: semmi nem utalt arra, hogy a kérelmezők aránytalan hátrányt 

vagy igazságtalanságot szenvedtek volna el a jövedelmük egy része bevallásának és adójuk egy része 

megfizetés elmulasztásának egységes jogi elbírálásából adódóan. Mindkét kérelmező esetében kellően 

szoros – lényegi és időbeli – kapcsolat volt az adóbírság kiszabását elrendelő határozat meghozatala és 

az azt követő büntetőjogi elítélés között ahhoz, hogy azok egy, a norvég jog szerint az adóbevallásban 

való tájékoztatásadás elmulasztásának esetén alkalmazandó átfogó szankciórendszer részének 

legyenek tekinthetők. 

Mindezek alapján egyik kérelmező sem állíthatta, hogy – a Hetedik kiegészítő Jegyzőkönyv 4. 

cikkének értelmezésében véve – büntetőeljárás keretében ismét egy olyan cselekmény miatt ítélték el 
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őket, amely miatt korábban már jogerősen felmentették vagy elítélték őket. A Bíróság ennek 

megfelelően egyik kérelmező vonatkozásában sem állapította meg e rendelkezés megsértését. 

 

3. V. M. és mások Belgium elleni ügye (60.125/11. sz. ügy)33 

A kérelmező hét szerb állampolgár: egy apa, anya és öt gyerekük. A legidősebb lányuk, aki 1999-ben 

született, és születésétől fogva szellemileg és fizikailag rokkant volt, 2011 decemberében meghalt. A 

kérelmezők cigány származásúak, Szerbiában születtek, és életük nagy részét is ott élték le.  

A kérelmezők 2010-ben elhagyták Szerbiát Koszovó felé, majd 2010 februárjában Franciaországba 

mentek, ahol menedékjogot kértek. A kérelmüket elutasították azon az alapon, hogy nem válaszoltak 

az idézésre, hogy jelenjenek meg a Francia Menekülteket és Hontalanokat Védő Hivatal (OFPRA) 

előtt, és hogy írásbeli nyilatkozataik, amelyek túl homályosak, nem tették lehetővé az OFPRA számára 

hogy helyt adjon a kérelemnek. 

A kérelmezők 2011 márciusában Belgiumba mentek, ahol menedékjogot kértek. A Szövetségi Hivatal 

a Menedékkérők Befogadására (FEDASIL) kijelölt nekik egy helyet a Morlanwez-i menedékkérőket 

befogadó állomáson. A belga hatóságok 2011. április 12-én megkeresték Franciaországot, hogy a 

családot fogadják vissza. Franciaország 2011. május 6-án a Dublin II. rendelet alapján megkeresés 

teljesítésébe beleegyezett. A belga Idegenrendészeti Hivatal 2011. május 17-án a kérelmezők további 

tartózkodását elutasító határozatot hozott, és kötelezte őket az ország elhagyására Franciaország felé 

azon az alapon, hogy összhangban a Dublin II. rendelettel, nem Belgium felelős a menedékjog iránti 

kérelem elbírálásáért. 2011. május 26-án az ország elhagyására kötelező végzés végrehajtását 2011. 

szeptember 25-éig elhalasztották az anya a terhessége és a küszöbön álló szülése miatt. A határozat 

ellen a kérelmezők 2011. június 16-án bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtottak be, amelynek 

2011. november 29-én helyt adtak. Időközben azonban – 2011. október 25-én hazatértek Szerbiába.  

A Bíróság 2015. július 7-ei ítéletében megállapította az ügyben az Egyezmény 3. cikkének és 13. 

cikkének sérelmét. A Kormányzat kérelmére azonban az ügyet – 2015. december 14-én – a 

Nagykamara elé utalták. 

A Nagykamara előtti észrevételeiben a kérelmezők képviselője arról tájékoztatta a Bíróságot, hogy a 

kamara előtti eljárás befejeződése óta semmilyen kapcsolata nincs a kérelmezőkkel. A 2016. május 25-

ei tárgyaláson megerősítette, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot velük.  

A Bíróság emlékeztetett, hogy egy kérelmező képviselőjének nemcsak egy meghatalmazást vagy 

írásbeli felhatalmazást kell csatolnia, hanem az is fontos, hogy a kérelmező és képviselője közti 

kapcsolat az egész eljárás alatt megállapítható legyen.  

A jelen ügyben a Bíróság észlelte, hogy a kérelmezők nem tartottak a kapcsolatot az ügyvédjükkel, és 

elmulasztották tájékoztatni a lakóhelyükről vagy más módon biztosítani, hogy kapcsolatban 

maradjanak vele. Ezzel összhangban úgy ítélte meg: ezen az alapon arra lehet következtetni, hogy a 

kérelmezőknek az eljáráshoz fűződő érdekei megszűntek, és nem akarják fenntartani a kérelmüket.  

Úgy tűnik, hogy a legutolsó időpont, amikor a kérelmezők és az ügyvédjük kapcsolatban álltak, a 

Kamara ítéletének meghozatala elé esik,  és a kérelmezők nem tudtak az ítéletről és a Nagykamara elé 

utalásról. Ilyen körülmények között a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezők képviselője – az ügyfelei 

által adott utasítások hiányában – nem tudja folytatni az előtte folyó eljárást, különös tekintettel a 

Kormányzat által csatolt új okiratok által felvetett ténybeli kérdésekre.  

A Bíróság észlelt, hogy a kérelmezők saját akaratukból tértek vissza hazájukba, és hogy úgy tűnik, 

hogy Belgiumból történő távozásuk nem eredményezte a kapcsolat megszűnését az ügyvédjükkel, aki 

megerősítette, hogy a Kamara előtti eljárás során kapcsolatban állt velük. A kapcsolat elvesztése ezért 

nem a felelős állam valamely cselekményének következménye. És semmi sem utal arra, hogy a szűkös 

körülmények, amelyek között a kérelmezők Szerbiában élnek, önmagában megakadályozná az 

ügyvédjükkel való – szükség esetén harmadik személyen keresztül történő – kapcsolattartás bármely 

formáját ilyen hosszú ideig.   

                                                 
33 Az ítéletet a Nagykamara 2016. november 17-én hozta; az ítélet végleges. 
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A Bíróság figyelembe vette a kérelmezők képviselőjének azon aggodalmát, hogy abban az esetben, ha 

az ügyet törölnék a nyilvántartásból, akkor a kérelmezők elvesztenék a Kamara által hozott ítéletből 

származó előnyöket. A Bíróság kiemelte, hogy egy ilyen helyzet, ami valóban sérelmes a 

kérelmezőkre, annak a következménye, hogy nem tartottak kapcsolatot az ügyvéddel és nem annak, 

hogy a Kormányzat élt az Egyezmény 43. cikkének 1. bekezdésében foglalt jogával, és kérte az ügy 

Nagykamara elé utalását. A Bíróság rámutatott továbbá, hogy a kérelmezők kérhetik a kérelem újbóli 

nyilvántartásba való vételét.  

Az Egyezmény 37. cikke 1. bekezdésének a) pontjával összhangban, a Bíróságnak arra a 

következtetésre kellett jutnia, hogy a kérelmezők nem tartották fenn a kérelmüket. Úgy ítélte továbbá, 

hogy semmilyen, az Egyezményben vagy a hozzá kapcsolt jegyzőkönyvekben biztosított jog 

tiszteletben tartásához kapcsolódó különös körülmény nem követeli meg, hogy folytassa a kérelem 

vizsgálatát az Egyezmény 37. cikkének 1. bekezdése alapján. Úgy ítélte meg, hogy az ügyet ennek 

megfelelően törölni kell a nyilvántartásból. 

 

4. Geneviève Lhermitte Belgium elleni ügye (34.238/09 sz. ügy)34 

A kérelmező belga állampolgár, akit jelenleg a belgiumi Forest-berkendaeli börtönben tartanak fogva. 

A kérelmező 1990. szeptember 22-én házasságot kötött; e házasságot a jelen ügy tárgyát képező 

eseményeket követően felbontották. A kérelmező házastársa együtt élt egy nála tizenöt évvel idősebb 

férfival, Dr. M. S.-sel, aki 1983-ban, mikor Marokkóból megérkezett, befogadta, otthont adott neki és 

finanszírozta a tanulmányait. A kérelmező házasságából öt gyermek született. A kérelmező 1992-ben, 

első gyermeke születését követően depresszióba esett, és feladta francia és történelem szakos tanári 

állását. Dr. M. S. depresszió és alkati gyengeség miatt munkaképtelennek nyilvánította. 

A kérelmező házastársával és Dr. M. S-sel a Dr. M. S. által bérelt házban élt; a kérelmező házastársa 

részmunkaidőben adminisztratív asszisztensként Dr. M. S.-nek dolgozott. Általános orvosa, Dr. M. S. 

javaslatára a kérelmező elment egy pszichiáterhez, D. V.-hez, aki antidepresszánst, altatókat és 

nyugtatókat írt fel neki. 

Az események előtti napon a kérelmező elvitt egy levelet Dr. D. V. rendelőjébe, majd másnap, 2007. 

február 28-án egy búcsúlevelet és egy zacskó ékszert hagyott barátja és bizalmasa postaládájában. Ezt 

követően két áruházból lopott késsel egyenként végzett mind az öt gyermekével, majd öngyilkosságot 

kísérelt meg. Később felhívta a mentőszolgálatot, hogy az öngyilkossági kísérletét bejelentse, és 

elmondja: megölte öt gyermekét. A helyszínre érkező rendőrök és mentők megtalálták a sérült 

kérelmezőt és az öt gyermek holttestét. 

Első rendőrségi kihallgatása során a kérelmező elmondta, hogy tettét amiatti kétségbeesésében követte 

el, hogy családja függőségi viszonyban áll Dr. M. S.-sel. A nyomozó bíró több pszichológus szakértői 

véleményt is kért. A kérelmezőt két pszichológus vizsgálta meg, akik véleményüket 2007. október 30-

án, illetve november 8-án terjesztették elő. A bíró pszichiátriai értékelést is kért, és egy három 

pszichiáterből álló bizottságot rendelt ki, amely a kérelmezőt megvizsgálta, majd 2007. október 30-án 

benyújtotta szakvéleményét. 

A főügyész által benyújtott vádirat ismertette az események pontos sorrendjét, a megtett 

intézkedéseket és a nyomozás során feltárt bizonyítékokat, az orvosszakértői véleményeket, továbbá a 

kérelmező élettörténetét, családi életét, valamint az indítékokat és okokat, amelyek – különösen a 

pszichés és mentális állapotára vonatkozó szakértői vélemények tükrében – a cselekmény elkövetésére 

késztették. A tárgyalásra 2008. december 8. és 19. között esküdtbíróság előtt került sor. A tárgyalás 

során Dr. D. V. első alkalommal tett említést két levélről, amelyeket a kérelmező neki címzett. Ezen új 

bizonyíték fényében az esküdtbíróság elnöke további vélemény elkészítésére utasította a három 

pszichiáterből álló, az eljárásban már a nyomozati szakban is részt vevő bizottságot. Véleményükben a 

szakértők egyhangúan megállapították, hogy a kérelmező „az események idején súlyos mentális 

zavarban szenvedett, amely képtelenné tette arra, hogy cselekedeteinek ura legyen”. 

                                                 
34Az ítéletet a Nagykamara 2016. november 29-én hozta; az ítélet végleges. 
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A vád és a felek meghallgatását követően 2008. december 18-án összehívták az esküdteket, hogy öt, az 

esküdtbíróság elnöke által feltett kérdésre választ adjanak. Másnap az esküdtszék tagjai – zárt 

tanácskozást követően – az első két kérdésre, amely arra vonatkozott, hogy a kérelmező bűnös-e előre 

kitervelt szándékos emberölés vádjában, igennel, a kérelmező jelenlegi mentális állapotára vonatkozó 

végső kérdésre nemmel válaszoltak. Ezt követően a három hivatásos bíróból és az esküdtszékből álló 

esküdtbíróság tanácskozásra visszavonult, és 2008. december 19-én ítéletet hozott, amelyben 

tudomásul vette az esküdtszék által meghozott elmarasztaló ítéletet, és indokolta a kérelmezőre 

kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetést. A kérelmező 2009. január 8-án felülvizsgálati 

kérelmet nyújtott be, azt azonban a semmítőszék elutasította. 

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének (1) bekezdésére hivatkozva – azt sérelmezte, hogy az 

esküdtbíróság ítélete nem tartalmazott indokolást büntetőjogi felelősségének megállapítására és 

elítélésére vonatkozóan. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: Bíróság) azt kellett eldöntenie: tekintet nélkül 

az esküdtbírósági tárgyalás végén szakvéleményt előterjesztő pszichiáter szakértők ezzel ellentétes 

egyhangú megállapítására, képes volt-e a kérelmező arra, hogy megértse az indokokat, amelyek 

alapján az esküdtszék megállapította, hogy az adott időpontban elkövetett cselekményért a felelőssége 

fennáll. 

A Bíróság megállapította, hogy a tárgyalás kezdetén a vádiratot teljes terjedelmében felolvasták. A 

kérelmező elleni ügyet kontradiktórius eljárásban bírálták el, amelyben minden bizonyítékot 

megvizsgáltak, a jogi képviselővel rendelkező kérelmezőnek pedig lehetősége volt arra, hogy 

indítványozza tanúk meghallgatását, és az elhangzott tanúvallomásokra nyilatkozatot tegyen. Az elnök 

által a tíz napig tartó tárgyalás végén az esküdtszék 12 tagjának feltett kérdéseket felolvasták, és 

azokról a felek másolatot kaptak. 

A Bíróság először is kiemelte, hogy a kérelmező jogi képviselője a kérdések megismerését követően 

nem emelt kifogást az ellen, hogy azokat az esküdtbíróság elnöke az esküdteknek feltegye. Másodszor, 

mivel az első kérdés a kérelmező bűnösségére vonatkozott, a pozitív válasz magban foglalta azt is, 

hogy az esküdtszék felelősnek tartja a történtek idején elkövetett cselekményekért. A kérelmező ezért 

nem állíthatta, nem volt képes arra, hogy az esküdtszék álláspontját megértse. 

A Bíróság elfogadta, hogy ebben a tekintetben az esküdtszék nem nyújtott indokolást. Ugyanakkor 

megismételte: a tisztességes eljárás követelményének való megfelelést az eljárás egésze alapján, annak 

vizsgálatával kell értékelni, hogy az ügy valamennyi körülménye fényében a lefolytatott eljárás 

lehetővé tette-e a vádlott számára, hogy megértse: miért találták bűnösnek. 

A Bíróság észlelte, hogy a nyomozás már előkészítő szakaszától kezdve a kérelmező élettörténetére, 

személyiségére és az emberölések idején fennálló pszichés állapotára összpontosítottak. 

Kontradiktórius eljárást folytattak le, a vádlott és jogi képviselője jelenlétében. A felmerült új 

bizonyíték – a Dr. D. V. által rendelkezésre bocsátott két levél – folytán az elnök további pszichiátriai 

szakvéleményt kért be. A pszichiáter szakértők pedig megváltoztatták a véleményüket, és visszatérve 

előadták új megállapításaikat. A vádlott büntetőjogi felelősségének kérdése tehát a tárgyaláson 

központi szerepet játszott. 

A Bíróság kiemelte továbbá, hogy a marasztaló ítélet indokolást is tartalmaz, amely segíthette volna a 

kérelmezőt abban, hogy megértse: az esküdtszék miért állapította meg büntetőjogi felelősségét. Bár az 

esküdtbíróság elismerte a vádlott pszichés problémáit és a lehetséges tényezőket, amelyek miatt azt 

tette, amit tett, kifejezetten megemlítette az emberölés szándékos voltát, és a hidegvérű elkövetési 

módot. A semmítőszék ezen túlmenően hangsúlyozta: a gátlástalan, hidegvérű elkövetés volt az indoka 

annak, hogy az esküdtbíróság az események idején elkövetett cselekményekért a kérelmező 

büntetőjogi felelősségét megállapította. 

A Bíróság álláspontja szerint az, hogy a marasztaló ítéletet hivatásos bírák foglalták írásba, akik nem 

vettek részt a bűnösség kérdésére vonatkozó döntés meghozatalában, nem kérdőjelezheti meg a 

kérelmezőnek késedelem nélkül, az esküdtbíróság ülésének végén adott magyarázatok értékét és 

jelentőségét. Bár a marasztaló ítéletet formálisan a hivatásos bírák szövegezték meg, beszerezhették az 

esküdtszék tizenkét tagjának észrevételeit, a döntés meghozatalakor ugyanis ők is ott ültek a 
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tárgyalóasztalnál. Végezetül, a hivatásos bírák maguk is mindvégig jelen voltak a tárgyaláson. 

A kérelmezőnek az esküdtszék és a végső szakvéleményt előterjesztő három pszichiáter szakértő 

véleménye közötti eltérésre vonatkozó különösebb indokolás hiánya miatti panaszával kapcsolatban a 

Bíróság megismételte: a bizonyíték befogadhatósága és értékelése is elsősorban a nemzeti jogi 

szabályozás tárgyát képezi, valamint a nemzeti bírságok feladata, hogy a feltárt bizonyítékokat 

értékeljék. Amellett, hogy maguk a szakértők is alulértékelték megállapításaik jelentőségét, a Bíróság 

már korábban megállapította, hogy a pszichiáter szakértők által az esküdtszéki tárgyaláson tett 

kijelentések az esküdtszék elé terjesztett bizonyítékoknak mindössze egy részét képezik. Az, hogy az 

esküdtszék nem jelölte meg az indokokat, amelyek arra késztették, hogy a pszichiáter szakértők végső 

szakvéleményétől eltérő álláspontra jusson, nem volt akadálya annak, hogy a vádlott megértse a 

jogerős döntést. 

Összefoglalva, a Bíróság megállapította: elegendő biztosíték állt rendelkezésre ahhoz, hogy a 

kérelmező a marasztaló ítéletet megérthesse. 

Mindezek alapján az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésének megsértésére nem került sor. 

 

5. A Lupényi Görögkatolikus Egyházközség és mások Románia elleni ügye (76943/11 sz. 

ügy)35 

A kérelmezők a romániai lupényi görögkatolikus egyházközség, a lugosi görögkatolikus egyházmegye 

és a lupényi görögkatolikus főegyházmegye, amelyek a Rómával Egyesült Román Egyházhoz 

(görögkatolikus vagy unitus egyházhoz) tartoznak. 

A görögkatolikus egyház 1948-as feloszlatását követően, 1967-ben a lupényi görögkatolikus 

egyházközséghez tartozó templomépület és az ahhoz tartozó udvar a román ortodox egyház 

tulajdonába került. A lupényi görögkatolikus egyházközséget 1996. augusztus 12-én újraalapították; 

jelenleg a lugosi egyházmegyéhez és a lupényi főegyházmegyéhez tartozik. 

A kommunista rezsim 1989-es bukását követően a román jog (a 182/2005. törvénnyel módosított 

126/1990. törvényerejű rendelet, a továbbiakban: a különös jogszabály) úgy rendelkezett, hogy az 

eredetileg az unitus egyházközségekhez tartozó, de később az ortodox egyház tulajdonába került 

ingatlanok jogi helyzetét a katolikus és az ortodox klérus képviselőiből álló közös bizottság határozza 

meg, amely figyelembe venné „az ezen ingatlanok birtokában lévő közösségek hívőinek kívánságát”. 

Egyetértés hiányában az érdekelt fél az rendes szabályok alapján bírósági eljárást indíthat. 

A kérelmezők 2001-ben eljárást indítottak – többek között – a templom és az ahhoz tartozó telek 

visszaszolgáltatása iránt. A Hunyadvári Törvényszék 2009-ben helyt adott a kérelmezők birtokviszony 

helyreállítása iránti keresetének, azt azonban 2010-ben a Gyulafehérvári Táblabíróság elutasította, 

kimondva, hogy a istentiszteleti helyek és parókiák jogi helyzetét a 126/1990. törvényerejű rendelet 3. 

cikke értelmében a hívők kívánsága alapján kellene meghatározni, ők pedig megtagadták a 

istentiszteleti hely visszaszolgáltatását. A Legfelső Semmítő- és Ítélőszék 2011. június 25-én kelt 

jogerős ítéletével a táblabíróság ítéletét helybenhagyta, megállapítva, hogy helyesen járt el a 

táblabíróság akkor, amikor a különös jogszabályt, valamint az ingatlan birtokában lévő közösség – 

túlnyomórészt ortodox – hívői kívánságának követelményét alkalmazta, egyidejűleg hangsúlyozva – a 

kizárólag a jogcímeket összevető, a különös jogszabályt pedig figyelmen kívül hagyó – elsőfokú 

bíróság indokolásának jogellenességét. 

A kérelmezők – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére és 13. cikkére hivatkozással –azt állították, 

hogy megsértették a bírósághoz forduláshoz való jogukat, valamint bírálták a nemzeti bíróságokat 

amiatt, hogy ügyükben nem az rendes szabályok, hanem a békés vitarendezési eljárásra vonatkozó 

126/1990. törvényerejű rendeletben foglalt követelmény – az ingatlan birtokában lévő közösség 

hívőinek kívánsága – alapján határoztak. A kérelmezők állították továbbá, hogy e követelmény nem 

volt előre látható, a bírósághoz forduláshoz való jogukat pedig látszólagossá tette. Sérelmezték 

továbbá az eljárás elhúzódását. A kérelmezők – az Egyezmény 14. cikkére az Egyezmény 6. cikkének 

                                                 
35Az ítéletet a Nagykamara 2016. november 29-én hozta; az ítélet végleges. 
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1. bekezdése vonatkozásában hivatkozva – állították továbbá, hogy a bírósághoz forduláshoz való 

joguk gyakorlása terén hátrányos megkülönböztetésben volt részük. 

A kérelmezők állítása szerint a hívők kívánsága követelményének (126/2009. törvényerejű rendelet) a 

keresetükre történő alkalmazása olyan korlátozással járt, amely bírósághoz forduláshoz való jogukat 

látszólagossá tette. 

A Bíróság legelőször is kiemelte: a kérelmezőket nem akadályozták meg abban, hogy a hazai 

bírságokhoz keresetet nyújtsanak be. Ügyüket az igazságszolgáltatás három fokán bírálták el, és 

semmiféle eljárási akadályt vagy korlátozást nem gördítettek eléjük. Bizonyítékokat nyújthattak be, és 

kontradiktórius eljárásban vehettek részt, amelynek során a hazai bíróságok értékelték a 

bizonyítékokat, és indokolással ellátott ítéletet hoztak. A nemzeti bíróságok megvizsgálták a 

kérelmezők keresetét, elemezve a tényeket és a hatályos jogszabályokat. Figyelembe vették a jogvita 

tárgyának sajátosságait, és vegyesen alkalmazták az e területre vonatkozó általános és különös 

szabályokat. Azt is elmagyarázták – mégpedig meggyőző érvekkel –, hogy hogyan alkalmazták az 

előttük folyamatban lévő ügyben a különös szabályokat oly módon, hogy az nem volt nyilvánvalóan 

önkényesnek tekinthető. A hazai bíróságok megkísérelték megállapítani, hogy mely körülmények 

késztették a templomépület birtokában lévő felet arra, hogy az ingatlan visszaszolgáltatását 

megtagadják, és amelyek a hívők kívánságát megalapozták. Ennek során a táblabíróság – amely által 

megállapított tényállást az ítélőszék jóváhagyta – vizsgálta a vita tárgyát képező istentiszteleti hely 

megépítésének körülményeit, az egyes felek által teljesített pénzügyi hozzájárulásokat, az épület 

felhasználásának módját, valamint a lupényi közösség szerkezetének alakulását. Ezáltal hazai 

bíróságok igazolták, hogy a hívők kívánsága valóban tényeken alapult, figyelembe véve a történelmi 

és társadalmi szempontokat is. Ezen túlmenően megállapították, hogy jelen ügyben a hívők 

kívánságának követelményét nem használták önkényes módon a kérelmezőkkel szemben. 

A Bíróság ezt követően megállapította, hogy jelen ügy tárgyát nem a felek bírósághoz forduláshoz 

való jogát gátoló eljárási akadály, hanem egy anyagi jogi rendelkezés képezte, amely – bár kihatással 

volt az eljárás kimenetelére – nem akadályozta meg, hogy a bíróságok a jogvita érdemét vizsgálják. A 

kérelmezők valójában az istentiszteleti hely visszaszolgáltatásához az anyagi jog által támasztott 

feltételek teljesítésének nehézségét sérelmezték. A Bíróság esetjoga szerint azonban a 6. cikk 

garanciáinak hatálya nem terjed ki a hazai jog alapján fennálló jog lényeges korlátozására. A hívők 

kívánságának követelménye tehát nem tekinthető a bíróságnak az istentiszteleti helyek 

visszaszolgáltatására irányuló keresetek elbírálására való hatáskörét bármilyen módon korlátozó 

feltételnek, hanem egy anyagi jogi jogosultságot minősít. Jelen ügyben a hazai bíróságoknak 

kizárólagos jogköre volt a nemzeti jog alkalmazására és értelmezésére; ennek során pedig nem kötötte 

őket az, hogy az ortodox gyülekezet nem volt hajlandó az ügy békés úton, a közös bizottság előtti 

eljárás keretében történő rendezésére. 

Végezetül, a Bíróság leszögezte: a 6. cikkel kapcsolatos ügy elbírálásakor nem feladata a sajátjával 

helyettesíteni a nemzeti jogalkotó álláspontját a tekintetben, hogy mi a legmegfelelőbb megalkotandó 

és a jogviták – különösen a különböző vallási közösségek közötti, istentiszteleti helyekkel kapcsolatos 

jogviták – rendezése során alkalmazandó jogszabály. Emellett a Szerződő Államokat a bírósághoz 

fordulás jogának szabályozása terén megilleti egy bizonyos mérlegelési jogkör. 

Következésképpen a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezőket nem fosztották meg a követeléseik 

érdemi elbírálásához való jogtól, és arra a következtetésre jutott, hogy a bírósághoz forduláshoz való 

jogukat jelen ügyben tiszteletben tartották. Mindezek alapján megállapította, hogy a 6. cikk 1. 

bekezdésének megsértésére nem került sor. 

A román jogalkotó úgy módosította a 126/1990. törvényerejű rendelet szövegét, hogy amennyiben a 

két felekezetet képviselő klerikusok a közös bizottságban nem jutnak megállapodásra, az érdekelt fél 

bírósági eljárást indíthat az rendes szabályok alapján. Az eltérő értelmezés forrása az rendes szabályok 

fogalma volt: egyes bíróságok a tulajdonjog védelme területén szokásos jelentést tulajdonították neki, 

és a tulajdon visszaszolgáltatása iránti kereseteket a hagyományos módon – a polgári törvénykönyv 

rendelkezései alapján – bírálták el, míg mások úgy ítélték meg, hogy – a 126/1990. törvényerejű 

rendelet 3. cikk 1. bekezdése alapján – a hívők kívánságát is figyelembe kell venniük. Attól függően, 

hogy a bíróságok hogyan értelmezték az rendes szabályok fogalmát, a jogvitára irányadó anyagi jog 
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eltérő lehet: az első esetben a hazai bíróságok a jogcímeket vetették össze, míg a második esetben a 

bíróságok arra törekedtek, hogy az istentiszteleti hely jogi helyzete vizsgálatának idején az ingatlannal 

rendelkező vallási közösség hívőinek kívánságát megállapítsák. 

A Bíróság megállapította: az rendes szabályok fogalmának értelmezése terén az ellentmondás magán a 

– jogvitát jogerősen elbíráló – táblabíróságon belül is fennállt. Egy 2007-es ítéletben a táblabíróság 

megerősítette a hívők kívánságának a 126/1990. évi törvényerejű rendelet által előírt követelményét, 

egy 2008-as ítéletben azonban egy ügyben új eljárásra utasította az alsóbb fokú bíróságokat, jelezve, 

hogy a hívők kívánságának követelménye kizárólag a közös bizottság előtti eljárásban alkalmazandó. 

2011-ben és 2012-ben ismét eltérő értelmezést tartalmazó ítéleteket hozott. A legfelsőbb bíróság 

szerepe azonban pontosan az ilyen ellentmondások feloldása. Ha az ellentmondó gyakorlat egy ország 

legmagasabb szintű bírói fórumai egyikén belül alakul ki, ez a bíróság jogbizonytalanság forrásává 

válik, ezáltal aláaknázva a jogbiztonság elvét és gyengítve az igazságszolgáltatási rendszerbe vetett 

közbizalmat. A táblabíróságon belüli ellentmondó joggyakorlatot az alsóbb fokú bíróságok – szintén 

ellentmondásos – határozatai tükrözik. Ezáltal a hazai bíróságoknak az irányadó jog értelmezésére 

vonatkozó megközelítésében mutatkozó különbségek számos görög katolikus gyülekezetre kihatással 

voltak. Bár 2012-től kezdődően az ítélőszék és az alkotmánybíróság összehangolta álláspontját, és 

megerősítette, hogy a 126/1990. törvényerejű rendelet 3. cikkében előírt követelményt az istentiszteleti 

helyek visszaszolgáltatása iránt indított eljárásokban alkalmazni kell. Ez a gyakorlatban az alsóbb fokú 

bíróságok joggyakorlatának harmonizálását eredményezte. A Bíróság megállapította, hogy a több éven 

át – pontosan 2012-ig – tartó ellentmondó értelmezést egy és ugyanazon rendelkezés – a 126/1990. 

törvényerejű rendelet 3. cikke – okozta. Mindezek alapján úgy ítélte meg, hogy jelen ügyben „jelentős 

és hosszan fennálló különbségek” mutatkoztak a joggyakorlatban. 

A Bíróság rámutatott: a Szerződő Államok felelőssége, hogy jogrendszerüket oly módon alakítsák ki, 

hogy az egymásnak ellentmondó ítéletek meghozatalát – különösen, ahol ez nagyszámú, a bíróságok 

előtt eljárást indító személyt érintő következetlenséget rejt magában – elkerüljék. Megismételte: 

korábban már vizsgálnia kellett, hogy a román igazságszolgáltatási rendszer tartalmaz-e a 

joggyakorlatban mutatkozó ellentmondás kiküszöbölésére szolgáló mechanizmust, és megállapította, 

hogy létezik egy – a vitatott időszakban a polgári eljárásjogról szóló törvény 329. cikke biztosított – 

felülvizsgálati lehetőség, amely szerint különböző igazságszolgáltatási szervek kérhetik, hogy a 

táblabíróság adjon iránymutatást a hazai jog vonatkozó rendelkezéseinek értelmezéséről annak 

érdekében, hogy harmonizálják joggyakorlatukat azáltal, hogy kötelező erejű határozatot bocsát ki 

arról, hogy a szóban forgó jogszabályi rendelkezéseket hogyan kell értelmezni. Jelen ügyben azonban 

a hatóságok nem éltek e felülvizsgálati formával. 

A Bíróság megállapította: jelen ügyben általános jogbizonytalansággal szembesült, amely az ítélőszék 

joggyakorlatából eredt, ugyanakkor az alsóbb fokú bíróságok joggyakorlatában is megfigyelhető volt. 

Ez a bizonytalanság később összefüggésbe került a bírósághoz fordulás és az alkalmazandó anyagi jog 

kérdésével, és ez az ellentmondó joggyakorlat bírósági eljárást indító személyre kihatással volt. Ennek 

következtében a Bíróság megállapította, hogy azok a körülmények, amelyek között a kérelmezők által 

benyújtott keresetet vizsgálták – a joggyakorlatban mutatkozó bizonytalanság, amely a jelen ügyben 

azzal párosult, hogy elmulasztották a nemzeti jogban előírt, még a legmagasabb szintű bíróságon is 

egységes joggyakorlat biztosítását szolgáló mechanizmus azonnali alkalmazását –, aláaknázták a 

jogbiztonság elvét és ezáltal megfosztották a kérelmezőket a tisztességes tárgyaláshoz való joguktól. 

Megállapította, hogy a jogbiztonság elvnek megsértése által az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését 

megsértették.  

A Bíróság kiemelte, hogy a háromfokú eljárás a II. rendű kérelmező számára kb. 10 évig és 3 hétig, az 

I. és a III. rendű kérelmezők számára kb. 5 évig tartott. Az elé tárt valamennyi tényezőre – különösen 

arra, hogy a kérelmezőknek késedelem nem róható a terhére – figyelemmel a Bíróság úgy ítélte meg, 

hogy a kérelmezők ügyét nem bírálták el ésszerű időn belül, és megállapította, hogy az Egyezmény 6. 

cikke 1. bekezdését megsértették. 

Ami a kérelmezők és az ortodox gyülekezet közötti bánásmódbeli különbségre vonatkozó állítást illeti, 

a Bíróság legelőször is kiemelték: a kérelmezők lényegében azt sérelmezték, hogy az anyagi jog 

tartalma miatt a bírósághoz forduláshoz való joguk sérelmet szenvedett. Ezzel összefüggésben a 



 

 63 

Bíróság rámutatott, hogy korábban már hangsúlyozta: az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdése 

önmagában nem biztosítja a Szerződő Államok anyagi jogának tartalmát. Leszögezte: korábban már 

megállapította, hogy a jelen ügyben a bírósághoz fordulás jogának korlátozására nem került sor, mivel 

a bíróságokhoz való fellebbezés és az érdemi határozathozatal vonatkozásában a jogvitában érintett 

mindkét fél ugyanazokat a jogokat élvezte. Ilyen korlátozás hiányában a Bíróság úgy ítélte meg: nem 

nyert bizonyítást, hogy a hívők kívánságának követelménye bánásmódbeli különbséget eredményezett 

volna a görögkatolikus és az ortodox gyülekezetek között. 

El kell ismerni, hogy az anyagi jog által támasztott követelmények egyértelműen kihatással voltak az 

eljárás kimenetelére. Figyelemmel azonban arra, hogy a kérelmezők, akárcsak az ortodox 

gyülekezetek a hazai bíróságokhoz fordulhattak, amelyek a hazai jog alkalmazására és értelmezésére 

hatáskörrel rendelkeztek, és amelyek a 6. cikk 1. bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően 

széleskörű felülvizsgálatot végeztek, a bírósághoz való hozzáférés tekintetében ez a tényező nem 

eredményezett bánásmódbeli különbéget az eljárásban részt vevő két fél között. 

Következésképpen a Bíróság nem tárt fel bánásmódbeli különbséget a kérelmezők és az alperesi 

oldalon álló ortodox gyülekezet között a bíróságokhoz fordulás és a bírósági határozathozatal 

lehetősége tekintetében. Megállapította, hogy az Egyezmény 14. cikkét az Egyezmény 6. cikkének 1. 

bekezdése tekintetében nem sértették meg.  

A Bíróság a kérelmezők javára 4.700,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bpkf.II.1.672/2016/2. 

Előzetes letartóztatás megszüntetése iránti indítványokat elutasító végzés helybenhagyása 

tanácsülésen. A nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés 6 év 6 hónap és 5 év 6 hónap tartamából 

következtetés vonható a szökés, elrejtőzés veszélyére. Az eljárás jelenlegi szakaszában az előzetes 

letartóztatásnak van a nem jogerősen kiszabott büntetés végrehajtását biztosító szerepe is. 

Az ítélőtábla megalapozottan, helyes okból és indokkal utasította el az előzetes letartóztatás 

megszüntetésére, és a nyomkövető technikai eszközzel ellenőrzött házi őrizet elrendelésére irányuló 

védői indítványokat. A vádlottak esetében az vizsgálandó, hogy az előzetes letartóztatás további 

fenntartása tényszerű alapon áll-e, ésszerűen alátámasztott-e, az abból levont következtetés okszerű-e, 

s ekként a kényszerintézkedés alkalmazása célszerű-e (EBH 2009.2025.). 

A Kúria szem előtt tartotta, hogy a közérdek előtérbe léphet a személyi szabadság tiszteletben 

tartásának követelményével szemben (BH 2009.7.II.). A Kúria a közérdek körébe sorolja azt is, amikor 

a felrótt bűncselekmény miatt nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés tartama miatt a szökés, 

elrejtőzés veszélyére vonható megalapozott következtetés [Be. 327. § (2) bekezdés]. E következtetés 

alapja tény, éspedig a kiszabott büntetés ténye. 

A Kúria hangsúlyozta, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában az előzetes letartóztatásnak van a nem 

jogerősen kiszabott büntetés végrehajtását biztosító szerepe is. A bíróság a szabadlábon lévő elítélttel 

szemben a jogerősen kiszabott szabadságvesztés azonnali foganatbavételét rendelheti el, ha annak 

tartama öt év, vagy ennél súlyosabb, és a bűncselekmény jellegére, az elítélt személyi és családi 

körülményeire tekintettel alaposan feltehető, hogy a szökésével vagy az elrejtőzésével a büntetés 

végrehajtása alól kivonná magát [Bv.tv. 37. § (1) bekezdés a) pont]. Ez az ok a Be. 327. § (2) 

bekezdésével való összevetésből következően fennáll.  

A Kúria utalt a Be. 327. § (2) bekezdését először vizsgáló IV/1118/2015. számú AB határozat [40] 

bekezdéséből arra, hogy a nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés tartama „önmagában 

megalapozhatja” az előzetes letartóztatás elrendelését vagy fenntartását kitétel kettős jelentésű az 

ítélkezési gyakorlatban: egyfelől azt takarja, hogy lehetőség van a kényszerintézkedés elrendelésére, 

fenntartására önmagában [értsd: a Be. 129. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjaiban foglalt indokok 



 

 64 

párhuzamos felhívása nélkül] erre az okra alapítottan (lásd BH 2004.134. számú eseti döntés). 

Másfelől azt jelenti, hogy a szökés, elrejtőzés veszélyére a kiszabott büntetés súlyossága nyújt 

következtetési alapot (lásd EBH 2003.842. számú eseti döntés). Ez azonban nem eredményezhet 

automatizmust: az egyéb szempontok figyelembe vétele mellett kell állást foglalni a 

kényszerintézkedés szükségessége felől (lásd BH 2015.219. számú eseti döntés, Indokolás [20]). 

A vádlottakat nem jogerősen olyan tartamú szabadságvesztésre ítélték, hogy abból -összhangban a már 

lefektetett szempontokkal – egyfelől következtetés vonható a szökés, elrejtőzés veszélyére, másfelől 

figyelemmel kell lenni az előzetes letartóztatás végrehajthatóságot biztosító rendeltetésére is. A 

törvényszék kifejezetten a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamát szem előtt tartva 

igazodott ahhoz a stabilizálódott bírói gyakorlathoz, hogy ekkor új helyzet áll elő (BH 2006.144.). A 

felrótt bűncselekmények büntetési tételében jelentkező korábbi elvont törvényi fenyegettettség ugyanis 

a nem jogerős ítéletben immár bírói ügydöntő határozatban konkretizálódik. 

A Kúria számára az sem kétséges, hogy az elektronikus nyomkövető eszköz alkalmazása a szökés 

vagy elrejtőzés veszélyét nem küszöböli ki, csupán a lakhelyelhagyási tilalom vagy házi őrizet 

szabályai megtartása hatékony rendőri ellenőrzését, a szabályok megszegése esetén a gyors rendőri 

intézkedést biztosítja (BH 2014.268.). Az ítélkezési gyakorlatból ismert tény, hogy már több esetben 

bebizonyosodott: a nyomkövető technikai eszköz alkalmazása ellenére egyes vádlottak kibújtak a 

kényszerintézkedés alól. 

Ez azonban merőben másodlagos szempont, miután a jelen ügyben a szökés, elrejtőzés veszélye 

okából és a büntetés végrehajtását is biztosító rendeltetésből fakadóan indokolt előzetes letartóztatást a 

Kúria is szükségszerű és arányos kényszerintézkedésnek értékelte. Az eljárás célja a személyi 

szabadság ennél enyhébb korlátozásával nem biztosítható. Az ítélőtábla azon követelményt is 

teljesítette, miszerint vizsgálta és mérlegre tette a vádlottak önmagukban kedvező személyi 

körülményeit is, de azokat nem találta kellő ellensúlynak.  

A Kúria nem állítja, hogy a védekezés lehetősége a vádlott szabadlábon léte és a büntetés-végrehajtási 

intézetbeli fogvatartás esetében teljességgel azonos volna, de a fellebbezésekben a büntetés-

végrehajtási intézetbeli fogvatartás kapcsán nincs olyan állítás, amely a védekezés jogának elvonását 

jelentené. A vádlottaknak és védőiknek nyilvánvalóan alá kell magukat vetniük a büntetés-végrehajtási 

intézetek legális rendjének. A bíróság az előzetes letartóztatás tárgyában dönt, s ez nincs 

összefüggésben azzal, hogy foganatosítása legális korlátok közé szorítja a védelem belső egyeztetését. 

A bíróság döntése azt sem veheti figyelembe, hogy a fogvatartás lelkileg miként hat ki az előzetes 

letartóztatásba került vádlottak családtagjaira.  

 

Bpkf.III.1.709/2016/2. 

A kirívóan hosszú ideje előzetes letartóztatásban lévő, de kirívóan súlyos bűncselekmények 

elkövetésével vádolt terheltek előzetes letartóztatásának további fenntartása a szökés, elrejtőzés 

veszélye, valamint – előéletükre tekintettel – a bűnismétlés veszélye miatt indokolt, és annak kapcsán a 

korábban hatályon kívül helyezett ítéletben kiszabott, életfogytig tartó szabadságvesztés is figyelembe 

vehető. Ilyen esetben az előzetes letartóztatás enyhébb kényszerintézkedéssel nem váltható ki. 

Törvényesen járt el a Fővárosi Ítélőtábla, amikor a terheltek előzetes letartóztatásának indokoltságát a 

Be. 132. § (1) bekezdés b) pontja értelmében felülvizsgálta, és azt bár szűkszavú indokolással, de 

túlnyomórészt helyes indokokkal és okokból, megalapozottan továbbra is fenntartotta. 

A Kúria előrebocsátotta: az előzetes letartóztatás tárgyában hozott határozat indokolása során valóban 

helytelen az olyan fogalmazás, ami azt a látszatot kelti, miszerint a bíróság tényként alapít a vád 

tárgyává tett bűncselekményeknek a vádlott(ak) általi elkövetésére. Ugyanakkor fel sem merülhet, 

hogy ezzel a bíróság állást foglalt volna a vádlottak bűnösségéről; a szövegkörnyezetből is 

nyilvánvaló, de a támadott végzés 3. oldal utolsó bekezdés ötödik sorában kifejezetten utalt is rá az 

ítélőtábla, hogy az e körben tett megállapításai a vád szerinti, a vádban leírt elkövetésre vonatkoznak. 

Az eljárás jelen szakában csak ez vehető alapul, és ez – ilyen formában – az ártatlanság vélelmét nem 

sérti, mint ahogy maga az előzetes letartóztatás intézménye sem (BH 2004.227.). 
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Az előzetes letartóztatás indokoltságának vizsgálata kapcsán nem foghat helyt az I. és a VI. rendű 

terhelt fellebbezésében írt azon hivatkozás, hogy az előzetes letartóztatás a védekezési joguk 

gyakorlását korlátozza. A Be. 135. § (3) bekezdés első mondata szerint az előzetes letartóztatásban 

lévő terhelt eljárási jogai nem korlátozhatók; amennyiben a végrehajtás módja ezt sérti, az ellen a 

büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 

szóló 2013. évi CCXL. törvény 21. § (1) bekezdése szerint a fogvatartott panasszal élhet, azonban ez a 

kényszerintézkedés indokoltságát nem érinti. 

Érdemben az ítélőtábla helyesen hivatkozott arra, hogy az I. és VI. rendű terheltekkel szemben vád 

tárgyává tett cselekmény tárgyi súlya nem csupán kiemelkedő, hanem a hasonló jellegű ügyekkel 

összevetve is kirívóan súlyos. Az emberölés bűntette három okból – köztük a több emberen elkövetés 

miatt is – súlyosabban minősül, és ahhoz mindkét terhelt esetében a részfelmentés után is további 

súlyos, erőszakos jellegű és lőfegyverekkel kapcsolatos, önmagukban is magas büntetési tételű 

bűncselekmények társulnak. Kiemelkedően súlyos az adott bűncselekmény-fajtákon belüli elkövetési 

mód is; erre a vád szerinti, sorozat-jellegű cselekmények gondosan tervezett előkészületei, a terep 

előzetes megfigyelése, a tűzfegyverek beszerzése és használata, a gátlástalan elkövetési mód nyújt 

következtetési alapot. 

Nem hagyható az sem figyelmen kívül, hogy az I. és a VI. rendű terheltet jelen ügyben a bíróság 

korábban már – nem jogerős ítéletében – életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. Ennek hatályon 

kívül helyezése – és erre éppen az I. rendű terhelt által hivatkozott BH 2010.3. számú jogesetben 

foglalt okfejtés mutat rá – azt zárja ki, hogy az előzetes letartóztatás további fenntartását a Be. 327. § 

(2) bekezdésére alapítsa a bíróság; erre azonban nem is került sor. Ugyanakkor a nem jogerős ítéletben 

kiszabott szabadságvesztés mértékét akkor is figyelembe lehet venni, ha az ítéletet a másodfokú 

bíróság hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította (BH 2015.219.). 

Az adott tárgyi súlyú bűncselekmények vádja miatti büntetőeljárás folyamatban létéhez képest ugyanis 

a korábbi, bár hatályon kívül helyezett határozatban konkretizált joghátrány olyan új helyzetet 

teremthet, amely jelentős mértékben inspirálhatja az érintetteket az adott – a megismételt eljárásban is 

kiszabható – joghátrány elkerülésére; és amely így nyomatékos, a szökés, elrejtőzés veszélyének 

megállapítása irányába ható tényező. 

A VI. rendű terhelt fellebbezésében foglaltakra tekintettel megjegyzi a Kúria, hogy a hatályon kívül 

helyezett ítéletben kiszabott büntetésnek – a fenti módon történő – figyelembe vételét annál is kevésbé 

zárják ki az azt kiszabó határozat hatályon kívül helyezését eredményező hibái, hiányosságai, mert a 

Kúria a Bt.III.1.505/2015/6. számú ítéletében megállapította a másodfokú hatályon kívül helyező 

végzés törvénysértő voltát azzal, hogy az érdemi felülbírálat a másodfokú eljárásban elvégezhető lett 

volna. A megismételt eljárásban eddig lefolytatott bizonyítás eredménye viszont – a bizonyítási eljárás 

befejezése előtt, mielőtt még azt az ügy érdemében eljáró bíróság megtette volna – az előzetes 

letartóztatás kapcsán, az annak fenntartása tárgyában eljáró bíróság által nem értékelhető. 

Jelen esetben pedig a korábbi elsőfokú ítéletben kiszabott büntetés azért is bír fokozott jelentőséggel, 

mert az mindkét terhelt esetében életfogytig tartó szabadságvesztés volt; ez pedig – a korábban 

elemzett, a vád szerinti minősítésből és a konkrét elkövetési módból fakadó nyomatékosító 

tényezőkkel összhatásában – olyan fokra emeli a szökés, elrejtőzés veszélyének közvetlenségét és 

közeliségét, hogy ahhoz képest az I. rendű terhelt által eddig előzetes letartóztatásban töltött, 

ugyancsak kirívóan hosszú, valamint a VI. rendű terhelt esetében is jelentős időtartam – az ügy 

terjedelmére és bonyolultságára is tekintettel – már nem tekinthető aránytalannak és indokolatlannak. 

Az ilyen mérvű fenyegetettség mellett a rendezett családi viszonyokra és megélhetési körülményekre 

való hivatkozás is súlytalan (EBH 2014.B.1.). 

Az ítélőtábla valóban adós maradt az I. és VI. rendű terhelt által – előzetes letartóztatásuk első 

megszüntetését követően – enyhébb kényszerintézkedés hatálya alatt, illetve a VI. rendű terhelt 

esetében részben személyi szabadságának bárminemű korlátozása nélkül töltött hosszabb idő, és 

azalatt tanúsított magatartásuk értékelésével. 

E körben nem hagyható figyelmen kívül, hogy ezen időszakokra mindkét terhelt esetében a bizonyítási 

eljárás viszonylag előrehaladott szakaszában, de még az elsőfokú ítélet kihirdetése előtt került sor. 

Ehhez képest a mindkét terhelt esetében életfogytig tartó szabadságvesztést kiszabó elsőfokú ítélet 
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meghozatala új helyzetet eredményezett, amin – a korábban írtak szerint – annak hatályon kívül 

helyezése sem változtatott. Az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabásának elméleti lehetősége a 

vádemeléstől kezdve adott volt; e lehetőség azonban – megtartva elméleti jellegét – a korábbi elsőfokú 

ítélet meghozatalával reálissá is vált, ami nem jelenti bekövetkezésének bizonyosságát vagy akár a 

valószínűségét sem, hanem a ki nem zárhatóságát foglalja magában. Ezt az ítélet hatályon kívül 

helyezése nem változtatja meg. 

Az életfogytig tartó szabadságvesztés pedig (akár a feltételes szabadság lehetőségével, akár anélkül) 

olyan végleges kihatással van az ember életvitelének kereteire, hogy kiszabása – akár elvi, de reális – 

lehetőségének felmerülése esetén azzal szemben önkéntes jogkövetés nem várható el; és jelen esetben 

a terheltek személyisége – a vád tárgyává tett cselekmények tükrében – sem ad alapot ellentétes 

következtetésre. 

Ennek tükrében pedig a szökés, elrejtőzés veszélye az I. és a VI. rendű terhelt esetében nem csupán 

továbbra is fennáll, hanem az azt megalapozó körülmények nyomatéka olyan jelentős, hogy annak 

kiküszöbölésére az eljárás jelen szakaszában az előzetes letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés 

sem elegendő. 

Az I. rendű terhelt fellebbezésének indokolása abban téves, miszerint az ítélőtábla a bűnismétlés 

veszélyének megállapítását is a vádban írt cselekmények tárgyi súlyára alapította volna. Ellenkezőleg; 

ezen előzetes letartóztatási ok kapcsán jól elkülönülten (végzése 3. oldalának utolsó bekezdésében) a 

bűnismétlés veszélye megállapításának alapja kapcsán a terheltek részben súlyos, személy elleni 

erőszakos bűncselekmények miatt már büntetett előéletére, az I. rendű terhelt különös, a VI. rendű 

terhelt többszörös visszaesői minőségére, továbbá az I. rendű terhelt esetében – a vád szerinti – 

feltételes szabadság hatálya alatti, és mindkét terhelt esetében – ugyancsak bizonyítottsága esetén – a 

röviddel utolsó szabadulás utáni elkövetésre hivatkozott. 

E hivatkozások közül iratellenes a VI. rendű terhelt többszörös visszaesői minőségére való hivatkozás; 

ugyanakkor tény, hogy e terheltet korábban többszörös visszaesőként, jelentős súlyú rablási 

cselekmény miatt ítélte hosszabb tartamú szabadságvesztésre a bíróság, és ennek kitöltésétől a 

vádiratban terhére rótt bűncselekmények elkövetési idejének kezdetéig 3 évnél – amelyen belüli 

elkövetés még a többszörös visszaesői minőség megállapítását eredményezte volna – alig telt el több 

idő. 

E helyesbítéssel az ítélőtábla végzésében megjelölt körülmények – annak tükrében is, hogy a vád 

szerint a terheltek sorozat-jelleggel, összehangoltan valósítottak meg rendkívül erőszakos, jelentős 

haszon megszerzését eredményező bűncselekményeket – az I. és VI. rendű terhelt tekintetében is 

alkalmasak a bűnismétlés közvetlen veszélyének alátámasztására. 

Ennek pedig azért is jelentősége van, mert a bűnismétlés megalapozott veszélye közömbösítheti az 

előzetes letartóztatásban töltött idő nagyságának a szökés, elrejtőzés veszélyét csökkentő jelentőségét 

(BH 2012.285). 

Az I. rendű terhelttel szemben indított büntetőeljárásoknak a terhelt büntetőjogi felelősségének 

megállapítása nélkül való befejeződése a Be. 129. § (2) bekezdés a) pont utolsó fordulata szerinti 

előzetes letartóztatási ok megállapíthatóságát zárja ki; arra az ítélőtábla nem is hivatkozott. Nem érinti 

ugyanakkor a terheltek előéleti adataiból és a vádiratban terhükre rótt bűncselekmények elkövetési 

módjából a jövőbeni bűnismétlés veszélyére levont következtetést. Ugyancsak nem zárja ki e veszélyt 

– különösen jelentős vagyoni haszonnal járó bűncselekmények tekintetében – az sem, ha a terhelt 

egyébként a megélhetését biztosító vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik. 

A kifejtettekkel ellentétes irányba ható további okot vagy körülményt a Kúria a felterjesztett iratokban 

nem észlelt; ellenben a közérdek valódi követelményének a speciális jelei fennállnak, ami a vád 

tárgyát képező többrendbeli súlyos, erőszakos, részben többszörösen minősülő élet elleni 

bűncselekmény tárgyi súlyából, valamint a terheltek társadalomra való veszélyességének – az 

előéletükön és a terhükre rótt cselekmények jellegén alapuló – magas fokából fakad. Ez pedig nagyobb 

súllyal esik latba, mint az egyéni szabadság tiszteletben tartására vonatkozó jog, és így az előzetes 

letartóztatás fenntartását indokolja (BH 2009.7.). 

Ekként a Kúria megállapította – a szükségesség és arányosság elvét is szem előtt tartva -, hogy az 
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előzetes letartóztatás elrendelésének alapjául szolgáló okok az I. és a VI. rendű terhelttel szemben 

továbbra is fennállnak, továbbá úgy találta, hogy egy esetleges enyhébb kényszerintézkedés 

alkalmazása – a vázolt körülmények között – nem szolgálná kellően az előzetes letartóztatással elérni 

kívánt cél megvalósulását. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.IV.20.716/2016/4.  

Választási kampányidőszakban szemben álló politikai erőről – amely maga is politikai közszereplőnek 

minősül – igen erőteljes, szélsőséges politikai vélemény is jogszerűen megfogalmazható, utalva az 

adott politikai erőhöz is kapcsolható szélsőséges megnyilvánulásukra. 

Az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése értelmében mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás 

szabadságához. A (2) bekezdés értelmében Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és 

sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás 

feltételeit. A Ptk. 2:44. §-a értelmében a közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a 

közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben az emberi méltóság 

sérelme nélkül korlátozhatja. A Ptk. 2:45. § (1) bekezdése szerint a becsület megsértését jelenti 

különösen a más személy társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására alkalmas, 

kifejezésmódjában indokolatlanul bántó véleménynyilvánítás. A (2) bekezdés szerint a jóhírnév 

megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt 

állít vagy híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel. 

A Kúria szerint a jogerős ítélet helytállóan, a bírói gyakorlattal is összhangban álló módon állapította 

meg azt, hogy a becsület megsértése csak természetes személy vonatkozásában értelmezhető, jogi 

személy esetében ez nem állapítható meg, jogsértő véleménynyilvánítás esetében sem. Az új jogi 

szabályozás mellett valóban értelmezésre szorul az, hogy milyen jogsértés valósulhat meg akkor, ha a 

véleménynyilvánítás egyébként jogi személy személyiségi jogát sérthetné. Tekintettel a személyiségi 

jogok védelmére vonatkozó általános rendelkezésekre [2:42. § (1) és (2) bekezdés] megállapítható, 

hogy sértő véleménynyilvánítás esetén a jogi személyt is védelem illeti meg, figyelemmel arra is, hogy 

a 2:45. § (2) bekezdése esetén sem taxatív felsorolás mellett érvényesül a jogi védelem. 

A Kúria tehát egyetértett azzal, hogy konkrét esetben az alperes részéről véleménynyilvánítás történt 

és elvileg nem kizárt az, hogy ez a vélemény egyben a jogi személy jóhírnevét sértse. A konkrét 

esetben azonban úgy ítélte meg, hogy az alperes egy politikai közéleti vita keretein belül nem lépte túl 

a szabad véleménynyilvánításhoz való jog alkotmányosan tágan értelmezett kereteit. 

Az Alkotmánybíróság 36/1994. (VI. 24.) AB számú határozatának indokolása átveszi az Emberi Jogok 

Európai Bírósága (EJEB) által kidolgozott alapvető elveket. E szerint nincs demokratikus társadalom 

pluralizmus, tolerancia és nyíltság nélkül, a véleménynyilvánítás szabadsága a demokratikus 

társadalom egyik alapköve, fejlődésének egyik feltétele. E szabadság az olyan gondolatokat, 

információkat, elveket és nézeteket is megilleti, amelyek sértőek, meghökkentőek vagy aggodalmat 

keltenek. Az értékítéletre, az egyén személyes véleményére a véleménynyilvánítási szabadság minden 

esetben kiterjed, függetlenül attól, hogy az értékes vagy értéktelen, igaz vagy hamis, érzelmen vagy 

észérveken alapul. Az alperes egy közéleti műsorban a felperesi politikai pártról azt a véleményét 

fogalmazta meg, hogy az álláspontja szerint politikailag szalonképtelen és kirívóan szélsőséges 

nézeteket képvisel, mind a jelen, mind pedig a múlt vonatkozásában. Ez a közlés valóságtartalmától 

függetlenül a felperesi politikai mozgalom politikai tevékenységére vonatkozik, amely a nyilatkozó 

szerint nem nélkülözi a kifejezetten szélsőséges, alkalmanként antiszemita elemeket sem. Az alperes 

az eljárás során álláspontja indokaként felhozott néhány szélsőséges megnyilvánulást, amely viszont a 
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felperes szerint nem köthető magához a felperesi politikai párthoz. 

 Az Alkotmánybíróság 28/2014. (IX. 29.) AB határozatának indokolása, annak 36. bekezdésében 

ismételten kifejti, hogy a közhatalmat gyakorló személyek esetében a személyiségvédelem 

korlátozottsága mindenki máshoz képest szélesebb körben minősül indokoltnak a szólás- és 

sajtószabadság érdekében. A jogalkalmazóknak mindezek figyelembevételével kell eljárniuk akkor, 

amikor bizonyos esetekben a közhatalom egyes gyakorlóinak hivatásából következő 

személyiségvédelmi korlátokat megállapítják. A szólás- és sajtószabadság abszolút határát kizárólag az 

emberi méltóság korlátozhatatlan aspektusát érintő, azaz az emberi mivolt legbensőbb lényegét sértő 

közlések jelenthetik. A Kúria szerint jelen esetben nem ilyen közlés történt, hanem egy politikai 

mozgalom, egy párt minősítésére került sor, kétség kívül szélsőséges eszközökkel, ez azonban nem 

lépte túl a szabad véleménynyilvánításhoz való jog ilyen módon megállapított korlátait. 

 

Pfv.IV.20.766/2016/5.  

A tisztességes eljárás kötelezettsége kiterjed a végrehajtásra is, de az ehhez való alapjog nem minősül 

közvetlenül személyiségi jognak, hanem állampolgári alapjognak tekintendő. Ennek megsértése is 

maga után vonhatja nem vagyoni kártérítés megítélését – viszont ha a végrehajtó a rá vonatkozó 

szabályokat betartja, és a felperes a kártérítési felelősség alapfeltételei fennállását nem bizonyítja, 

nincs helye kártérítés megítélésének. 

A Pp. 2. § (1) bekezdése szerint a bíróságnak az a feladata, hogy – összhangban a törvény céljával – a 

feleknek a jogviták elbírálásához, a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő 

befejezéséhez való jogát érvényesítse. Az 1949. évi XX. törvény (Alkotmány) 57. § (1) bekezdése 

értelmében a Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő és mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény 

által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.  

Az 1993. évi XXXI. törvénnyel a magyar jogrendszer részévé vált Emberi Jogok Európai 

Egyezményének 6. cikke deklarálja a tisztességes tárgyaláshoz való jogot. Ezek a szabályok a 

végrehajtási eljárásra vonatkozóan konkrét kötelezettségeket nem állapítanak meg. A felhívott 

szabályok ugyanis alapvetően a bírósági tárgyalás időszakára vonatkoztatottak. Helytállóan 

állapították meg az eljárt bíróságok, hogy az alperes részéről a végrehajtási eljárást, az árverezést, 

majd a kilakoltatást, illetve az árverési vevő részére a birtokba adást a végrehajtási törvény (1994. évi 

III. törvény) rendelkezései szerint hajtotta végre. Azt is helytállóan állapította meg a jogerős ítélet, 

hogy a birtokba adástól számított 30 napon keresztül az árverési vevő felelős őrzésébe került az 

ingatlan, így amennyiben ennek időtartama alatt károsodás következett be, és az az árverési vevő 

terhére róható, úgy azért őt terhelheti helytállási kötelezettség. Ezen körülmények között a jogerős 

ítélet megalapozottan utasította el a felpereseknek a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmére 

alapozott kereseti kérelmét. 

 

Pfv.IV.20.783/2016/5.   

Ha valaki közszereplő kísérőjeként olyan eseményen vesz részt, amelyet közpénzből 

finanszíroznak, számolhat azzal, hogy arról a sajtó - akár képmásának felhasználásával - 

beszámolhat. Ilyenkor egyedileg szükséges a sajtószabadsághoz (a véleménynyilvánítás 

szabadságához) fűződő jog érvényesülését összevetni az egyén képmás védelméhez fűződő 

jogának érvényesülésével. 

Az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás 

szabadságához. A (2) bekezdés szerint Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és 

sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás 

feltételeit. A (4) bekezdés szerint a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása nem irányulhat 

mások emberi méltóságának megsértésére. A Ptk. 2:42. § (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét szabadon érvényesíthesse, és 
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hogy őt abban senki ne gátolja. A (2) bekezdés szerint az emberi méltóságot és az abból fakadó 

személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A személyiségi jogok e törvény védelme 

alatt állnak. A 2:43. § g) pontja szerint a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a képmáshoz és 

hangfelvételhez való jog megsértése. A 2:48. § (1) bekezdése szerint képmás vagy hangfelvétel 

elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. A (2) bekezdés szerint 

nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel 

felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A 2:44. §-a 

szerint a közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi 

jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja. 

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a 

továbbiakban: Smtv.) 4. § (1) bekezdése szerint Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és 

sokszínűségét. A 4.§.(3) bekezdése értelmében a sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg 

bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, 

valamint nem járhat mások személyiségi jogainak sérelmével. A 10. § értelmében mindenkinek joga 

van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint 

Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. 

A Kúria álláspontja szerint azt helytállóan állapította meg a jogerős ítélet, hogy nem csupán a képmás 

elkészítéséhez, hanem annak konkrét felhasználásához is szükséges a jogosult hozzájárulása. A perbeli 

felhasználáshoz a felperesek nem járultak hozzá. Önmagában az a körülmény, hogy a fénykép 

megjelent az Gój Egyesület honlapján vagy Facebook oldalán, nem minősül hozzájárulásnak ahhoz, 

hogy a fénykép egy sajtótermékben jóval szélesebb nyilvánosság előtt megjelenjék, teljesen más 

összefüggésben. A felülvizsgálati kérelemben előadott érvelésre figyelemmel azt kellett a konkrét 

esetre vonatkoztatva megítélnie a Kúriának, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog és ezen 

belül a sajtószabadsághoz való jog, valamint a felperesek képmás védelméhez fűződő joga ütközése 

esetén melyik élvez elsőbbséget. Az I. rendű alperes felülvizsgálati álláspontja szerint egyértelműen a 

szabad véleménynyilvánításhoz való jog élvez elsőbbséget, míg a felperesek álláspontja szerint a 

felperesek, mint magánszemélyek személyiségi joga az erősebb. 

A Kúria szerint azt helytállóan állapította meg a jogerős ítélet, hogy az Alkotmánybíróság 

határozatainak indokolása az eljáró bíróságokat közvetlenül semmiképpen sem köti. A Kúria szerint 

ugyanakkor az azokban megfogalmazott általános vizsgálati szempontok irányadónak tekinthetők a 

bírói gyakorlat számára, különösen akkor, ha ezek a szempontok, aspektusok összhangban állnak az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának következetesen alkalmazott gyakorlatával. Az Alkotmánybíróság 

28/2014. (IX. 29.) AB számú határozata nem csupán egy konkrét ügyet döntött el, hanem általános 

mérlegelési szempontokat is meghatározott arra az esetre, ha különböző szabadságjogok, illetve 

személyiségi jogok ütközése esetén ezen jogok összemérése válik szükségessé. A határozat 

indokolásának 30. bekezdése tartalmazza azt, hogy a közszereplői minőség nem kötődik semmilyen 

formális társadalmi vagy jogi státuszhoz, a közszereplés tényét a köz érdekében való megszólalás, 

szerepvállalás alapozza meg. Ugyanakkor a határozat úgy folytatódik (31. bekezdés), hogy az 

engedélykérés alóli mentesítés a nyilvános közszereplés alkalmával aktívan szerepet vállaló személyek 

mellett kiterjed-e a passzív résztvevőkre, ez tehát vizsgálandó kérdés. Az adott határozat 

vonatkozásában is az volt a vizsgálandó kérdés, hogy a sajtószabadság érvényesülésének korlátozását 

indokolja-e az emberi méltóság védelméhez, a képmás védelméhez való jog. Meg kell tehát vizsgálni 

azt, hogy fennáll-e az egyensúly a szabad tájékoztatás és az emberi méltóságra visszavezethető 

képmás védelem eltérő szempontjai között. 

A Kúria a jelen esetben a jogerős ítélettel ellentétben az ezen vonatkozásokban rendelkezésre álló 

bizonyítékokat úgy értékelte, hogy fontos közérdek fűződik az adott esetben a közvélemény 

tájékoztatásához abban a tekintetben, hogy egy európai parlamenti képviselő közpénzből látja 

vendégül egy társadalmi szervezet tagjait, illetve azok közvetlen hozzátartozóit - mindez pedig olyan 

esemény, amelyről a sajtó jogosult és köteles tájékoztatást adni. A konkrét fénykép a felpereseket nem 

megalázó módon ábrázolja, objektív, tárgyszerű felvételnek tekinthető. Megjegyzi a Kúria azt is, hogy 

maga az Egyesület is olyan fontos közéleti tartalmú eseménynek minősítette a látogatást, hogy a 

szervezet elnöke a szervezet honlapján, illetve Facebook oldalán részletes beszámolót tegyen közzé az 

általa jelentősnek ítélt eseményről, az Egyesület brüsszeli „kirándulásáról”.  
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A Kúria megítélése szerint összességében tehát, a konkrét esetben a sajtószabadság gyakorlásához 

fűződő jog érdek-összemérés során a sajtószabadság gyakorlásának lehetősége került előtérbe a 

felperesek képmás védelméhez fűződő jogához képest, különös tekintettel arra, hogy a felvétel maga 

nem visszaélésszerűen készült, objektíven mutat be egy helyzetet egy olyan út kapcsán, amelynek 

során közpénz felhasználására került sor. és egyébként is egy sajátos politikai tartalomtól sem mentes 

„fogadás” realizálásáról volt szó. A felperesek kellő körültekintés mellett számolhattak reálisan azzal, 

hogy ez a sajátos tartalmú fogadás az élesen ellentétes politikusi közéleti nézetekre is figyelemmel 

érdemben kiválthatja a média érdeklődését. 

 

Pfv.IV.20.830/2016/8.  

Ha egy végrehajtási eljárás egyéb érdekeltjének jogsértő módon nem kézbesítik a végrehajtás 

módjának elrendeléséről szóló bírósági végzést, ezáltal jogorvoslattal sem tud élni azzal szemben, és 

ezért közvetlenül kénytelen a karhatalmi végrehajtással szembesülni, sérti a magánélet 

zavartalanságához való jogát, és nem vagyoni kártérítésre is jogosult lehet. 

A Kúria egyetértett a jogerős ítélet érvelésével annyiban, hogy az állandó bírói gyakorlat szerint az 

általános személyiségi jogi per nem szolgálhat bármely más jogterületre tartozó jogvita eldöntésében 

rendkívüli jogorvoslati fórumként, arról más bíróságok már érdemben állást foglaltak, hogy a 

felperesnek nem volt önálló jogcíme az ingatlanon való tartózkodásra, tartózkodása volt élettársa 

bérleti szerződéséhez (bérleti szerződés 7. pontja) volt kapcsolható. A Ptk. 175. § (2) bekezdése szerint 

a használat jogára a külön nem szabályozott kérdésekben a haszonélvezet szabályait kell alkalmazni. A 

jelen esetben valóban elmaradt a használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése [Ptk. 158. § (2) 

bekezdés], így arra a felperes alappal nem hivatkozhat.  

Nem osztotta a Kúria a felperes azon jogi álláspontját, hogy kötelmi jogcímen lett volna jogosult az 

ingatlan birtoklására, ugyanis a jelen esetben nem alkalmazhatók határozatlan időtartamú bérleti 

jogviszonyra, illetve a lakásbérletre vonatkozó szabályok. A jelen esetben a PK 292. számú 

állásfoglalásra is figyelemmel nem az valósította meg a jogsértést a felperessel szemben, hogy nem lett 

volna jogalap a végrehajtásra, a károkozó magatartás a Kúria álláspontja szerint is az volt, hogy a 

felperest érdemben megfosztották a jogorvoslat lehetőségétől, noha mind a végrehajtó, mind a bíróság 

tudomással bírt arról, hogy ő a végrehajtás alatt álló ingatlanban lakik, így az eljárás a felperes jogát, 

jogos érdekét közvetlenül érinti. 

A Kúria álláspontja szerint a jogorvoslathoz való jog ugyanakkor nem jelent közvetlenül 

érvényesíthető személyiségi jogot, itt eljárási jogról, állampolgári jogról van szó, nem pedig az ember 

személyiségéhez közvetlenül kapcsolódó jogosultságról. 

A Kúria szerint a jelen esetben a megsértett személyiségi jog a jogorvoslathoz való jogon keresztül 

minden esetben a magánélet zavartalanságához fűződő jog. Ezt korábban a Ptk. külön nem nevesítette, 

ezért az általános személyiségi jog megsértésének minősül, figyelemmel arra is, hogy az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye, amelyet az 1993. évi XXXI. törvény tett a magyar jog részévé, 8. cikkének 1. 

pontjában deklarálta, hogy mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és 

levelezését tiszteletben tartsák. A Kúria szerint az alperes azon magatartása, amely miatt a felperesnek 

közvetlenül jogorvoslat lehetősége nélkül kellett szembesülnie a kilakoltatással, megsértette a 

felperesnek a magán- és családi élet védelméhez fűződő személyiségi jogát. Miután pedig a 

felperesnek hatályosan előterjesztett kereseti kérelme volt a kártérítésen túlmenően a jogsértés 

megállapítására is, ezt a jogsértést a Kúria a jogerős ítélet részbeni hatályon kívül helyezése mellett a 

Ptk. 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező rész szerint megállapította. 

Miután a Kúria a korábbiak szerint azt állapította meg, hogy nem önmagában végrehajtás 

foganatosítása minősül jogsértésnek, kizárólag a nem vagyoni kártérítést találta olyan eszköznek, 

amely a jelen esetben szóba jöhet. A vagyoni kár vagy általános kártérítés megítélésére a feltételek 

hiányában nincs lehetőség. 
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Pfv.IV.20.847/2016/4.       

Nem lehet levéltitok sérelmét megállapítani, ha külső, objektív szemlélet alapján nem állapítható meg, 

hogy az alperes ténylegesen birtokába jutott a felperes magánlevelének, és annak tartalmát 

felhasználta - különösen akkor, ha az információ más forrásból is származhatott, illetve beszerezhető 

volt. Nem állapítható meg a jóhírnév sérelme, ha nem állapítható meg valótlan és sértő tényállítás, 

illetve ha a kifejtett vélemény kifejezésmódjában indokolatlanul nem bántó, nem sértő vagy megalázó. 

A jelen esetben a nyílt levél tartalmát vizsgálva megállapítható, hogy a felperes személyéről valótlan 

tényállítás a nyílt levélben nem történt. A felperes valóban sérelmezte a kérdéses weboldal fórumának 

személyét is érintő bejegyzéseit, valóban kérte azok részleges, illetve teljes törlését, és nemcsak 

kilátásba helyezte feljelentés megtételét, hanem ezzel a jogi lehetőséggel élt is.  

A levél egyebekben a szerző véleményét, értékítéletét fejezi ki. Az állandó bírói gyakorlat szerint a 

véleménynyilvánítás akkor sérthet személyiségi jogot, ha a kifejtett vélemény kifejezésmódjában 

indokolatlanul bántó, sértő, megalázó vagy burkoltan valótlan tényállítást fejez ki vagy nyilvánvalóan 

ellentétes a véleményalkotás elemi szabályaival (BH 1993.89. jogeset, BH 2003.407. jogeset). Az 

Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás 

szabadságához. A (4) bekezdés szerint a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem 

irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog 

tartalmával, terjedelmével, jogi védelmével és korlátaival a leginkább részletesen az 

Alkotmánybíróság 36/1994. (VI. 24.) AB számú határozatának indokolása foglalkozik. Ez alapelvként 

rögzíti, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára 

tekintet nélkül védi. Az Alkotmány a szabad kommunikációt biztosítja és nem annak tartalmára 

vonatkozik a szabad véleménynyilvánítás alapjoga. Ebben a folyamatban helye van minden 

véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek és sértőnek egyaránt.  

Önmagában tehát nem jogsértő az, ha a kifejtett vélemény a felperesre nézve kedvezőtlen. Az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának (EJEB) gyakorlata egyértelmű abban, hogy a véleménynyilvánítás 

szabadsága a demokratikus társadalom egyik alapköve, fejlődésének egyik feltétele. E szabadság az 

olyan gondolatokat, információkat, elveket és nézeteket is megillet, amelyek sértőek, meghökkentőek 

vagy aggodalmat keltenek. Az AB határozat indokolása rögzíti, hogy az értékítéletre, az egyén 

személyes véleményére a véleménynyilvánítási szabadság minden esetben kiterjed, függetlenül attól, 

hogy az értékes vagy értéktelen, igaz vagy hamis, érzelmen vagy észérveken alapul. A szintén 

alkotmányos oltalom alatt álló emberi méltóság, becsület, jóhírnév az értékítéletben megnyilvánuló 

véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet. Ezeket a korlátokat fogalmazta meg az előbb 

idézett bírói gyakorlat.  

A külső objektív szemlélet mellett a felperes személyét érintő véleménynyilvánítás, kritika 

kifejezésmódjában egyáltalán nem volt indokolatlanul bántó, sértő vagy megalázó, nem sértette tehát a 

felperes jóhírnevét, becsületét, emberi méltóságát sem. Aki internetes fórumon, másokkal nyilvános 

vitába bocsátkozik, számolnia kell azzal, hogy személyét illetően különböző vélemények jelenhetnek 

meg ugyanazon vagy más fórumon. A Kúria egyetértett a jogerős ítélettel abban, hogy az alperes által 

írt nyílt levél teljesen egyértelműen a szabad véleménynyilvánítás korábban vázolt, alkotmányos 

megengedett keretei között maradt, így a jóhírnév megsértése kapcsán előterjesztett kereseti kérelmet 

is megalapozottan utasította el a jogerős ítélet. A tartalom megítélésénél a bíróságnak a PK 12. számú 

állásfoglalás értelmében tekintettel kell lennie a társadalmilag kialakult közfelfogásra is, vagyis a 

vélemény tartalmát nem a felperes szubjektív sértettség érzése alapján kell értékelni, hanem egyfajta 

külső, objektív szemlélet kell alkalmazni.  

Pfv.IV.20.910/2016/4. 

Önmagában valamely hatósági vagy büntető eljárás kezdeményezése, illetve azokban álláspontjuk, 

ismereteik hatóság elé tárása az adott üggyel összefüggésben nem sért személyiségi jogot akkor sem, 

ha az eljárás nem vezet elmarasztalásra. Ha vitatott egy-egy kijelentés tartalma, elhangzása, azt a 

jogsértő tartalmat állító félnek kell bizonyítania. Egy település polgármestere, alpolgármestere és 

önkormányzati képviselője is közszereplőnek minősül, velük szemben közéleti tevékenységük kapcsán a 

véleménynyilvánítás lehetőségei az átlagosnál tágabbak. 
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A jelen esetben a felperes az alperesek olyan nyilatkozatait, kijelentéseit sérelmezte, amelyek 

egyértelműen a felperes polgármesteri tevékenységével összefüggésben születtek. A felperes korábban 

polgármesterként, a jelenben önkormányzati képviselőként, illetve alpolgármesterként egyértelműen 

közszereplőnek minősül. 

A következetes bírói gyakorlat értelmében a közéleti szereplőknek az átlagosnál jobban kell tűrniük a 

tevékenységükkel okozati összefüggésben kifejtett kritikai megnyilvánulásokat. Az Alkotmánybíróság 

36/1994. (VI.24.) AB számú határozatának indokolása kifejtette, hogy a szabad 

véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték és valóságtartalmára tekintet nélkül védi. Az 

alaptörvény a szabad kommunikációt biztosítja, és nem annak tartalmára vonatkozik a szabad 

véleménynyilvánítás alapjoga. Ebben a folyamatban helye van minden véleménynek, jónak és 

károsnak, kellemesnek és sértőnek egyaránt. Az Alkotmánybíróság e határozata részletesen elemzi az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó gyakorlatát.  

A döntések ismétlődő alaptétele, hogy nincs demokratikus társadalom pluralizmus, tolerancia és 

nyíltság nélkül, a véleménynyilvánítás szabadsága a demokratikus társadalom egyik alapköve, 

fejlődésének egyik feltétele. E szabadság az olyan gondolatokat, információkat, elveket és nézeteket is 

megilleti, amelyek sértőek, meghökkentőek vagy aggodalmat keltenek. Az Alkotmánybíróság rögzíti: 

a véleménynyilvánítási szabadság különleges védelmet követel akkor, amikor közügyeket és a 

közhatalom gyakorlását, a közfeladatot ellátó, illetve a közéletben szerepet vállaló személyek 

tevékenységét érinti. A közhatalom gyakorlásában részt vevő személyek védelmében a 

véleménynyilvánítás szabadságának szűkebb körű korlátozása felel meg a demokratikus 

jogállamiságból adódó alkotmányos követelményeknek. A demokratikus hagyományokkal rendelkező 

társadalmak tapasztalatai szerint is e vitákban esetenként kellemetlen, éles, esetleg igazságtalan 

támadásokat intéznek a kormányzat és a közhivatalnokok ellen, és nyilvánosságra kerülnek olyan 

tények is, amelyek a közéleti szereplők becsületének csorbítására alkalmasak.  

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint kiemelkedő alkotmányos érdek az állami és a helyi 

önkormányzati feladatokat ellátó szervek és személyek tevékenységének nyilvános bírálhatósága. Az 

Alkotmánybíróság összefoglalóan azt az álláspontot foglalta el, hogy a véleménynyilvánítási 

szabadság csak kisebb mértékben korlátozhatók a közhatalom gyakorlóinak védelmében. A 

véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenféle közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig 

függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is. 

Önmagában valamely tény közlése is véleménynek minősülhet, hiszen magának a közlésnek a 

körülményei is tükrözhetnek véleményt. Azaz a véleménynyilvánítás alkotmányos alapjoga nem 

korlátozódik csupán az értékítéletekre. 

Az értékítéletre, az egyén személyes véleményére, a véleménynyilvánítási szabadság minden esetben 

kiterjed, függetlenül attól, hogy az értékes vagy értéktelen, igaz vagy hamis, érzelmen vagy 

észérveken alapul. A szintén alkotmányos oltalom alatt álló emberi méltóság, becsület, jóhírnév, az 

értékítéletben megnyilvánuló véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet. Ebben a 

viszonylatban az Alkotmánybíróság azt is leszögezte, hogy fokozott alkotmányos védelmet élveznek 

az olyan értékítéletek, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésével kapnak hangot, még 

akkor is, ha esetleg túlzóak és felfokozottak. A demokratikus jogállam állami és önkormányzati 

intézményeinek szabad bírálata, működésük, tevékenységük kritikája – még ha az becsületsértő 

értékítélet formájában történik is – a társadalom tagjainak, az állampolgároknak olyan alapvető alanyi 

joga, amely a demokrácia lényegi eleme.  

Azt is tartalmazza ugyanakkor ezen határozat indokolása, hogy a véleménynyilvánítási szabadság nem 

ilyen feltétlen tényállítások tekintetében, vagyis a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a 

becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten 

tudatában van a közlés valótlanságának, vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint 

elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog 

felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. Véleménynyilvánítás szabadsága csak a 

bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem 

terjed ki a tények meghamisítására. 

Az állandó bírói gyakorlat az általános személyiségi jogi perekben is alkalmazza a Legfelsőbb Bíróság 



 

 73 

által eredetileg a sajtó-helyreigazítási eljárásokra nézve kidolgozott kollégiumi állásfoglalásokban 

rögzített vizsgálati szempontokat. Ennek megfelelően a PK. 12. számú állásfoglalás II. pontja alapján 

az igény elbírálásánál a közléseket a maguk egészében kell vizsgálni. A kifogásolt közléseket, 

kifejezéseket nem formális megjelenésük, hanem valóságos tartalmuk szerint kell figyelembe venni, a 

végzések egymással összetartozó részeit összefüggésükben kell értékelni, és az értékelésnél tekintettel 

kell lenni a társadalmilag kialakult közfelfogásra is. A jogosult személyének megítélése szempontjából 

közömbös részletek, pontatlanságok, lényegtelen tévedések nem adnak alapot jogsértés 

megállapítására. Véleménynyilvánítás, értékelés, bírálat, valamint a társadalmi, politikai, tudományos 

és művészeti vita önmagában nem lehet jogsértés megállapításának alapja. 

Mindezen általános szempontok figyelembe vétele mellett a Kúria az összes körülmény vizsgálatával 

arra a meggyőződésre jutott, hogy az eljárt bíróságok helytállóan értékelték véleményként, közéleti 

vita részeként az I.-II. rendű alperesek által személyesen előadottakat, a feljelentések, illetve 

bejelentések, valamint a tanúvallomások tartalmát, továbbá a II. rendű alperes által a falugyűlésen, 

illetve „jegyzőkönyvön kívül” tett nyilatkozatok tartalmát. Helytállóan mutattak rá az eljárt bíróságok, 

hogy a következetes bírói gyakorlat szerint önmagában büntetőeljárás vagy más hatósági eljárás 

kezdeményezése nem sért személyhez fűződő jogot, még akkor sem, ha az adott eljárás feljelentett 

vagy bejelentett személy elmarasztalása nélkül ér véget. (BH 2000. évi 223. jogeset, BH 2002. évi 

624. jogeset) Jogsértés csak akkor állapítható meg, ha a bejelentések vagy feljelentések tartalma 

elszakad az adott ügy tárgyától, szövege kifejezésmódjában indokolatlanul bántó, sértő, megalázó, 

burkoltan valótlan tényállítást fejez ki, vagy nyilvánvalóan ellentétes a véleményalkotás elemi 

szabályaival (BH 1993. évi 89. jogeset, BH 2003. évi 407. jogeset). Helyes mérlegeléssel állapította 

meg a jogerős ítélet, hogy a feljelentések, bejelentések, illetve a büntetőeljárások során tett 

tanúvallomások ilyen módon értékelhető elemeket nem tartalmaznak. 

A felülvizsgálati kérelem azért is minősítette visszaélésszerűnek az alperesek joggyakorlását, mert 

álláspontja szerint az alperesek a különböző eljárásokat a felperessel szemben bosszúból indították 

azért, mert a felperes polgármestersége alatt megszűnt a II. rendű alperes foglalkoztatása a 

polgármesteri hivatalban. A felperes előadása szerint az alperesek nem elégedtek meg azzal, hogy 

munkaügyi eljárást kezdeményezzenek (amelyet a II. rendű alperes meg is nyert), hanem kifejezetten 

bosszúból, a felperes személyes lejáratására törekedtek. A felperes előadta azt is, hogy a különböző 

eljárásokat az alperesek szándékosan elhúzták különböző bejelentésekkel, illetve panaszokkal. A Kúria 

szerint a felperes ezen előadása alapvetően nem változtatja meg a mérlegelési szempontokat a bírói 

gyakorlat, illetve az Alkotmánybíróság gyakorlata ismeretében. Az lehetséges, hogy az alperesek 

„közéleti aktivitása” azt követően jelentősen fokozódott, hogy a II. rendű alperest elbocsátották, de ez 

nem érinti azt, hogy törvényes joguk volt a különböző eljárások kezdeményezésére. Megjegyzi a Kúria 

azt is, hogy a kivizsgáló hatóságok visszaélésszerű magatartást az alperesek esetében nem állapítottak 

meg, kijelentéseket, illetve feljelentéseket érdemben kivizsgálták. 

Az Alkotmánybíróság legutóbbi határozataiban foglaltak is (7/2014. számú AB határozat, 28/2014. 

számú AB határozat) arra mutatnak, hogy a közügyek vitathatóságát kell alapvetően előtérbe helyezni 

akkor, amikor szabad véleménynyilvánításhoz való jog érvényesülését kell összemérni az egyéni 

személyiségi jogokkal közéleti szereplők esetében. A Kúria mindezek alapján az érdemben helytálló és 

kellően megindokolt jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A felülvizsgálati eljárással járó perköltség 

viselésére a felülvizsgálati eljárásban is pervesztes felperes köteles a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján. A 

perköltség az alperesek jogi képviselőjének munkadíjából és a le nem rótt felülvizsgálati eljárási 

illetékből tevődik össze. 

 

 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.I.35.224/2016/6.  

A módosító közigazgatási határozat meghozatalának időbeli korlátja a hatóság peres eljárás során tett 

érdemi ellenkérelmének időpontja. A közigazgatási határozat indokolásának az ügy érdemére kiható 



 

 74 

hiánya nem pótolható az indokolás peres eljárás során történő módosításával. Ismeretlen, korábban 

nem vizsgált, összetett rendszerek szerencsejátékként való minősítésének kérdésében csak komplex 

igazságügyi szakértői bizonyítás eredményeképpen hozható aggálytalan tényálláson alapuló jogszerű 

határozat. 

A felülvizsgálati kérelemnek a Módosító határozat meghozatalára vonatkozó előadása kapcsán 

irányadó az 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.)  7/A.§ (1) bekezdés folytán 

alkalmazandó Ket. 114.§ (1) bekezdése. Eszerint, ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés 

elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el 

nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja. A 114.§ (2) bekezdés utolsó mondata 

értelmében, ha a döntés bírósági felülvizsgálata van folyamatban, a hatóság az érdemi ellenkérelem 

előterjesztéséig vonhatja vissza a döntését. 

Az ellenkérelem intézményét a Pp. 139.§ (1) bekezdése szabályozza: a felperes nyilatkozata után az 

alperes terjeszti elő ellenkérelmét, amely vagy a per megszüntetésére (157. §) irányul, vagy érdemi 

védekezést, illetve ellenkövetelést (viszontkereset, beszámítás) tartalmaz a felperes kereseti 

kérelmével szemben. 

Az elsőfokú peres eljárásban az alperes mind alaki, mind érdemi ellenkérelmet előterjesztett. Az első 

tárgyaláson az alperes csak alaki ellenkérelmet terjesztett elő, melyre tekintettel az elsőfokú bíróság, a 

felperes távolléte miatt, a Pp. 157.§ d) pontja alapján, megszüntette a pert. A Módosító határozatot az 

alperes ezt követően, de a felperes eredményes kimentése folytán 2015. június 25-én megtartott 

megismételt tárgyaláson tett érdemi ellenkérelmének előadása, azaz a keresetben előadottak 

tárgyaláson történő vitatása előtt hozta meg. A felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal szemben tehát 

az elsőfokú bíróság helytállóan tekintette megtartottnak az Alap határozat módosítására a Ket. 114.§ 

(2) bekezdés szerint nyitva álló határidőt. 

A Pp. 337.§ (2) bekezdése alapján, ha az ügyészi felhívás vagy a felügyeleti intézkedés, illetőleg a 

határozatnak hivatalból vagy kérelemre történt visszavonása vagy módosítása folytán hozott új 

közigazgatási határozat a kereseti kérelemben foglaltaknak eleget tesz, a bíróság a pert megszünteti, és 

a közigazgatási szervet a perköltség megfizetésére kötelezi. 

A Ket. 114.§ (2) bekezdése és a Pp. 337.§ (2) bekezdéseinek összevetése alapján, a 

Kfv.VI.37.818/2015/10. számú végzésben foglaltakra is tekintettel, a Kúria azt állapította meg, hogy a 

peres eljárás tartama alatt, a határidő megtartásával, nem csupán a közigazgatási döntés 

visszavonására, hanem módosítására is lehetőség van. A döntés visszavonásának és módosításának 

azonban mind a közigazgatási eljárásban, mind a peres eljárásban összhangban kell állnia a 

tisztességes eljárás követelményével (Ket. 4.§ (1), Pp. 2.§ (1) bekezdései). 

Miként a Kúria a Kfv.V.35.216/2014/8. számú ítéletében már kifejtette, a tisztességes eljárás a 

jogállamiság és a demokratizmus része. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikke biztosítja 

a tisztességes eljáráshoz való jogot polgári és büntető perekben. Az Alaptörvény XXIV. cikkének (1) 

bekezdése rögzíti: mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, 

tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak 

szerint kötelesek döntéseiket indokolni. Magyarországon tehát már az Alaptörvény előírja a 

közigazgatási eljárásokra a fair eljárás követelményét. 

Közigazgatási döntés esetén csak az indokolásnak a módosítása akkor felel meg a tisztességes eljárás 

követelményének, ha a jogorvoslattal érintett alaphatározat már tartalmaz a Ket. 72.§ (1) bekezdésének 

megfelelő, önmagában megálló indokolást, csupán annak egyes elemiben történik változtatás. A 

bírósági felülvizsgálat tárgyát képező közigazgatási döntés valós indokait az ügyfélnek/felperesnek a 

közigazgatási eljárásban kell megismerni, a hiányzó indokolás az ügy érdemére kiható eljárási hiba, a 

perben a Ket. 114.§ (1) bekezdés szerinti módosítással nem pótolható. A Pp. 339.§ (1) bekezdése 

következtében, figyelemmel a tisztességes eljárás követelményére, a közigazgatási határozatok érdemi 

jogszabálysértései a peres eljárásban tehát nem csak a bíróság számára rendelkezésre álló eljárási 

cselekményekkel nem korrigálhatók, de az alperesi határozat módosításával sem küszöbölhetők ki. A 

Pp. 339.§ (1) bekezdése alapján a jogszabálysértő módosítás befogadása helyett a bíróság számára az 

egyetlen eszköz az, hogy – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik, – a jogszabálysértő alap- és 

módosító közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezze, és szükség esetén a közigazgatási 
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határozatot hozó szervezet új eljárásra kötelezze. 

Az összességében hét oldalas Alap határozat a Ket. 72.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti 

követelményeknek az elsőfokú bíróság értékelése szerint sem felelt meg, a hiányzó indokolást az ügy 

érdemére kiható eljárási hibának tekintette. A felperes által felajánlott, de mellőzött bizonyítás teljes 

körű értékelésére csak a 16 oldalas Módosító határozatban került sor. Az alperesnek a módosítás során 

követett eljárása nem felelt meg a tisztességes eljárás követelményének. 

A Kúria Terminálok működése kapcsán már korábban észlelte, és most is megállapította, hogy a mai 

napig hiányoznak a 2010 decembere óta vizsgált mechanizmus (lásd. pld. Kúria Kfv.I.35.834/2014/7. 

számú ítélete) átfogó, általános meghatározásához szükséges információk. Az adatok forrását nem 

tekintette kizárólag informatikainak, a meghatározáshoz komplex elemzést tartott szükségesnek. 

Emiatt írt elő az informatikai elemzés mellett a játék/pszichológiai és közgazdasági tárgyú szakértői 

vizsgálatot (pl. Kfv.I.35.834/2014/7., Kfv.III.35.339/2015/8.). 

Tévedett tehát az elsőfokú bíróság akkor, amikor a Terminál rendszerszintű ismeretének hiányában 

leszűkítette az egyébként valóban irányadó egyedi eljárás kapcsán feltárandó tényeket. Tévedett abban 

is, hogy a Kúria más ítéleteiben előírt bizonyítást az alperes perbeli nyilatkozatai alapján, határozati 

rendelkezés és ennek folytán a Ket. 109.§ (4) bekezdés – A hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró 

bíróság határozatának rendelkező része és indokolása köti, a megismételt eljárás és a döntéshozatal 

során annak megfelelően jár el. – alkalmazása nélkül, szükségtelennek tekintette. Azzal, hogy felperes 

a korábbi kúriai ítéletekre utalt, éppen ennek a komplexitásnak a hiányára, az alperest terhelő eljárási 

kötelezettség elmulasztására hivatkozott. 

Hasonló Módosító határozat kapcsán a Kúria a Kfv.V.35.719/2015/7. számú ítéletében már kifejtette 

álláspontját a szakértői bizonyítás kérdésében, mellyel a Kúria jelen tanácsa is egyetért, attól eltérni 

nem kíván. Így irányadónak tekinti, hogy az alperes a Módosító határozat indokolásában nem igazolta, 

hogy a komplex – tehát nem csak informatikai – szakkérdés tekintetében a jogkérdés eldöntéséhez 

elengedhetetlenül szükséges-, megalapozott tényállás feltárásának miként tett eleget. 

A Kúria a Kfv.V.35.719/2015/7. számú ítéletben foglaltakkal összhangban, a korábbi tény- és jog 

azonos kúriai ítéletekben foglaltak alapján döntött, figyelembe vette az azonos tartalmú perek nagy 

számát, hogy azokban aggálytalan és bizonyított tények alapján kell dönteni (Pp. 2.§ (1) bekezdés, 

206.§ (1) bekezdés), továbbá, hogy határozat indokolásának módosításával (Ket. 114.§) az igazságügyi 

szakértői bizonyítás (Ket. 58.§) nem pótolható. Az elvárásokra tekintettel a jogerős ítéletet, továbbá a 

módosított alperesi határozatot Pp. 275.§ (4) és 339.§ (1) bekezdései alapján hatályon kívül helyezte, 

és az alperest új eljárásra kötelezte. Az alperesnek az új eljárás során a bizonyítást a Kúria ítéletében 

kifejtettek szerint, komplex – informatikai, pszichológiai/játék, közgazdasági – szakértői vélemények 

beszerzésével kell lefolytatni, a Ket. 109.§ (4) bekezdésének megfelelően. 

 

Kfv.III.37.683/2016/8. 

Az idegenrendészeti hatóság idegenrendészeti kiutasítást rendel el azzal a harmadik országbeli 

állampolgárral szemben, aki a Harm.tv-ben meghatározott tartózkodási feltételeket nem teljesíti. 

A Kúria osztotta a bíróság azon jogi álláspontját, hogy a Harm.tv. 43. § (2) bekezdés b) pontja 

értelmében a felperesnek az ország területéről történő idegenrendészeti kiutasítása a hatóság részéről 

kötelezően megteendő intézkedés volt. E tekintetben a Harm.tv. egyértelmű rendelkezést tartalmaz, az 

attól való eltérésre az alperesi hatóságnak jogszabályi lehetősége nincs. A felperes által a keresetben, 

illetve a felülvizsgálati kérelemben (azonos tartalommal) felhozottak a kiutasítás alkalmazásának 

mellőzésére jogszabályi alapul nem szolgálhatnak. Teljes mértékben megalapozatlanul hivatkozott a 

felperes a családegyesítésre, illetve a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 

gyermekvédelmi előírásaira. A felperes előadása alapján kétséget kizáróan rögzíthető körülmények 

alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy a felperes esetében családegyesítésről szó sem volt és 

kiskorú gyermeke sem volt az eljárás lefolytatásakor. Hangsúlyozza a Kúria, hogy a felperes 

kifejezetten nyilatkozott arról, hogy semmiféle jövedelme, vagyona nincs, a felesége tartja el és 

nagykorú leánygyermeke tőlük külön él. Ehhez képest a családvédelmi érdekekre történő 
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felülvizsgálati kérelembeli hivatkozása és érvelése teljes mértékben értelmezhetetlen és 

megalapozatlan volt. Úgyszintén értékelhetetlen volt azon előadása, hogy a tartózkodási engedély 

megszerzése érdekében kivételes méltányosság körében Magyarországon kíván engedélykérelmet 

előterjeszteni várható munkavállalására tekintettel. A jelen eljárásnak ez nem volt tárgya, így az ide 

vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazása és vizsgálata sem képezte sem a közigazgatási eljárás, 

sem a közigazgatási per tárgyát. 

A Kúria megállapítása szerint sem az Alaptörvény, sem a Ket. alapelvi rendelkezései az eljárás során 

nem sérültek, az alperes maradéktalanul eleget tett a tényállás tisztázása iránti kötelezettségének, a 

perbeli ügyben sem további eljárásra, sem méltányosság alkalmazására jogszabályi lehetőség nem 

volt. A felülvizsgálati kérelemben foglaltak kapcsán utal arra a Kúria, hogy a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 

hatálya alá a felperes nem tartozott, ezen törvény rendelkezéseit sem az alperes, sem a bíróság nem 

alkalmazta, így annak megsértésére vonatkozó felülvizsgálati kérelembeli előadás szintén 

értékelhetetlen volt. 
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