
 

A Kúria 

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának  

Hírlevele 
2018. november 30. 

IX. évfolyam 11. szám

EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK ..................................................................................... 3 

KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK ........................................................... 3 
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ................................................................................................................................. 3 
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK...................................................................................................................... 6 
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 14 
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 18 
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 26 
ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL TÁRGYÁBAN KÖZZÉTETT HATÁROZATOK ......................................... 30 
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ............................................................................................................................... 30 
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 30 
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 33 
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 34 
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 36 
A KÚRIA UNIÓS JOGI TÁRGYÚ HATÁROZATAI ................................................................................... 36 
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ............................................................................................................................... 36 
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 37 
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 54 
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 58 
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 63 

EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK ................................................................................................... 76 

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÍTÉLETEI ......................... 76 
AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK KIEMELTEN FONTOS ÍTÉLETEI ................................ 76 
A KÚRIA EMBERI JOGI VONATKOZÁSÚ HATÁROZATAI ..................................................................... 80 
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ............................................................................................................................... 80 
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 81 
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 84 
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 84 
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 85 

 



 

 2 

 



 

 3 

Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

18. A Rayonen sad Lukovit (Bulgária) által 2018. július 17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-467/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló 2012/13/EU irányelv és a büntetőeljárás 

során ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról szóló 2013/48/EU irányelv hatálya alá tartozik-e 

az ügyészség megállapítása szerint a társadalomra veszélyes cselekményt elkövető személyekkel 

szemben alkalmazott, egyfajta állami kényszert jelentő kényszergyógykezelés elrendelésére irányuló 

jelen eljárás? 

2) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett 2013/48/EU 

irányelv 12. cikke és 2012/13/EU irányelv 8. cikke értelmében vett, a személyek számára jogaiknak a 

tárgyalást előkészítő eljárásban elkövetett esetleges megsértésével szemben bíróság előtti 

jogorvoslathoz való jogot biztosító hatékony jogorvoslatot jelentenek-e azok a bolgár eljárási 

szabályok, amelyek az NPK (Nakazatelno-protsesualen kodeks, a büntetőeljárásról szóló bolgár 

törvény) 427. és azt követő cikkei szerinti, a kényszergyógykezelés elrendelésére irányuló különös 

eljárást szabályozzák, és amelyek szerint a bíróság nem utalhatja vissza az eljárást az ügyészség elé, és 

nem utasíthatja az ügyészséget a tárgyalást előkészítő eljárásban elkövetett lényeges eljárási hibák 

orvoslására, hanem csak helyt adhat a kényszergyógykezelés elrendelése irányuló indítványnak, vagy 

elutasíthatja azt? 

3) Alkalmazandó-e a 2012/13/EU irányelv és a 2013/48/EU irányelv a büntetőeljárásokra (azok 

tárgyalást előkészítő szakaszára), ha a nemzeti jog, mégpedig a büntetőeljárásról szóló törvény nem 

ismeri a „gyanúsított” jogintézményét, és az ügyészség az érintett személyt nem tekinti hivatalosan 

vádlottnak a tárgyalást előkészítő eljárásban, mivel abból indul ki, hogy a nyomozás tárgyát képező 

emberölést az érintett személy a büntethetőséget kizáró állapotban követte el, és ezért megszünteti a 

büntetőeljárást, anélkül, hogy ezt az érintett személy tudomására hozná, és a bíróság előtt az érintett 

személy kényszergyógykezelésének elrendelését indítványozza? 

4) A 2012/13/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdése és a 2013/48/EU irányelv 2. cikkének (3) 

bekezdése értelmében vett „gyanúsítottnak” minősül-e az a személy, akinek kényszerkezelését 

indítványozták, ha a bűncselekmény helyszínének első alkalommal történő megtekintése, valamint az 

áldozat és fia lakásában végrehajtott kezdeti nyomozási cselekmények során egy rendőr, miután 

vérnyomokat fedezett fel az áldozat fiának testén, kikérdezte őt anyja megölésének és holtteste utcára 

történő kihelyezésének okairól, és e kérdések megválaszolását követően megbilincselte? Ha e kérdésre 

igenlő választ kell adni, akkor az érintett személynek már ezen időpontban tájékoztatást kell-e kapnia a 

2012/13/EU irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdése alapján, 

és hogyan kell ilyen esetben figyelembe venni az érintett személy speciális igényeit a (2) bekezdése 

alapján a tájékoztatás nyújtása során, ha a rendőr tudott arról, hogy az érintett személy mentális 

zavarban szenved? 

5) Összeegyeztethetők-e a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak 

megerősítéséről szóló (EU) 2016/343 irányelv 3. cikkével a jelen ügyben szereplőkhöz hasonló olyan 

nemzeti rendelkezések, amelyek gyakorlatilag szabadságelvonást tesznek lehetővé egy pszichiátriai 

fekvőbeteg-intézetben a Zakon za zdraveto (az egészségügyről szóló törvény) szerinti eljárásban 

történő kényszerelhelyezés (megelőző jellegű kényszerintézkedés, amelynek elrendelésére akkor kerül 
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sor, ha bizonyítást nyer, hogy az érintett személy mentális betegségben szenved, és fennáll a veszélye 

annak, hogy az érintett személy bűncselekményt fog elkövetni, de amely nem rendelhető el egy már 

elkövetett cselekmény miatt) révén, ha az eljárás megindításának tényleges oka az a cselekmény, 

amely miatt büntetőeljárás indult a kezelésre beutalt személy ellen, és sor kerül-e ily módon a 

letartóztatás során a tisztességes eljáráshoz való jog megkerülésére, mely eljárásnak meg kell felelnie 

az EJEE 5. cikkének 4. bekezdése szerinti feltételeknek, vagyis olyan eljárásnak kell lennie, amelynek 

keretében a bíróság felülvizsgálhatja mind az eljárási szabályok betartását, mind a letartóztatást 

megalapozó gyanút, mind pedig ezen intézkedés céljának jogszerűségét, amire a bíróság köteles, ha az 

érintett személyt a büntetőeljárásról szóló törvényben szabályozott eljárásnak megfelelően tartóztatták 

le? 

6) Annak vélelmét is magában foglalja-e az ártatlanság vélelmének az (EU) 2016/343 irányelv 3. cikke 

szerinti fogalma, hogy a nem büntethető személyek nem követték el azt a társadalomra veszélyes 

cselekményt, amellyel az ügyészség vádolja őket, amíg ennek ellenkezője bizonyítást nem nyer az 

eljárási szabályoknak megfelelően (a büntetőeljárásban a védelemhez való jog tiszteletben tartása 

mellett)? 

7) A 2013/48/EU irányelv 12. cikkével összefüggésben értelmezett 13. cikkében és a 2012/13/EU 

irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 8. cikkének (2) bekezdésében 

előírtaknak megfelelően hatékony jogorvoslatot biztosítanak-e a veszélyeztetett, illetve kiszolgáltatott 

személyeknek azok a nemzeti rendelkezések, amelyek különböző hatásköröket biztosítanak a kérdést 

előterjesztő bíróság számára a tárgyalást előkészítő eljárás jogszerűségének hivatalból elvégzendő 

vizsgálatával kapcsolatban attól függően, hogy 

1. a bíróság az ügyészség olyan vádiratát vizsgálja-e, amelynek állítása szerint egy bizonyos, 

mentálisan egészséges személy emberölést követett el (az NPK 249. cikkének (4) bekezdésével 

összefüggésben értelmezett 249. cikkének (1) bekezdése), vagy hogy 

2. a bíróság az ügyészség olyan indítványát vizsgálja-e, amelynek állítása szerint az érintett személy 

emberölést követett el, a cselekmény azonban az elkövető mentális zavara miatt nem minősül 

bűncselekménynek, és amely kezelés céljából állami kényszer bíróság általi elrendelését 

indítványozza, 

és összeegyeztethetők-e a megkülönböztetés tilalmának a Charta 21. cikkének (1) bekezdése szerinti 

elvével a bíróság különböző hatáskörei, amelyek az eljárás típusától függnek, az eljárás típusa pedig 

attól függ, hogy az elkövetőként megjelölt személy mentálisan egészséges-e ahhoz, hogy büntetőjogi 

felelősségre legyen vonható? 

 

19. A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2018. július 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-492/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az átadni kért olyan személynek, akinek esetében a szökés veszélye fennáll, az átadás céljából történő 

fogva tartásának az elfogásától számított 90 napon túli fenntartása, ellentétes-e az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 6. cikkével, amennyiben: 

— a végrehajtó tagállam a 2002/584/IB kerethatározat 17. cikkét úgy ültette át, hogy annak 

értelmében az átadni kért személynek az átadás céljából történő fogva tartását minden esetben fel 

kell függeszteni, amint az európai elfogatóparancs végrehajtásáról szóló végleges határozat 

meghozatalára rendelkezésre álló 90 napos határidő lejárt, és ha 

— ugyanezen tagállam igazságügyi hatóságai a nemzeti jogot úgy értelmezik, hogy a 

határozathozatalra nyitva álló határidő felfüggesztésre kerül, amennyiben a végrehajtó tagállam 

igazságügyi hatósága úgy dönt, hogy előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjeszt a Bíróság elé, 

vagy hogy megvárja a végrehajtó tagállam valamely másik igazságügyi hatósága által előterjesztett 

előzetes döntéshozatal iránti kérelemre adandó választ, vagy pedig a kibocsátó tagállamban vagy 

pedig a kibocsátó tagállamban történő embertelen vagy megalázó bánásmód tényleges veszélyére 
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figyelemmel elhalasztja az átadásról szóló határozathozatalt? 

 

20. A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2018. július 30-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-495/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a [2008/909/IB tanácsi] kerethatározat 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját, 

hogy az ott előírt kritériumok csak abban az esetben teljesülnek, ha az elítélt személy [eredeti 9. o.] az 

állampolgársága szerinti tagállamban olyan családi, szociális, munkaügyi vagy más jellegű 

kapcsolatokkal rendelkezik, amelyek figyelembevételével megalapozottan feltehető, hogy a büntetés e 

tagállamban való végrehajtása elősegítheti társadalmi beilleszkedését, és így azzal ellentétes az 

549/2011. sz. törvény 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalthoz hasonló olyan nemzeti 

rendelkezés, amely ilyen esetekben pusztán a végrehajtó állam nyilvántartása szerinti állandó lakóhely 

vagy ideiglenes tartózkodási hely alapján teszi lehetővé a határozat elismerését és végrehajtását, annak 

figyelembevétele nélkül, hogy az elítélt személy ezen államban rendelkezik-e ténylegesen olyan 

kapcsolatokkal, amelyek erősíthetik társadalmi beilleszkedését? 

2) Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a kerethatározat 4. cikkének (2) 

bekezdését, hogy a kibocsátó állam illetékes hatósága a kerethatározat 4. cikke (1) bekezdésének a) 

pontjában szabályozott esetben még az ítélet és tanúsítvány továbbítását megelőzően is köteles 

megvizsgálni, hogy az ítéletnek a végrehajtó állam általi végrehajtása az elítélt személy társadalmi 

beilleszkedésének elősegítésének célját szolgálja-e, és ezzel összefüggésben [az említett hatóságnak] 

ugyanakkor fel kell tüntetnie a tanúsítvány d) részének 4. pontjában szereplő információkat is, 

különösen azt, hogy az elítélt személy a kerethatározat 6. cikkének (3) bekezdése alapján kifejtett 

véleményében hivatkozott-e arra, hogy a kibocsátó államban rendelkezik tényleges családi, szociális 

vagy munkaügyi kapcsolatokkal? 

3) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a kerethatározat 9. cikke (1) 

bekezdésének b) pontját, hogy akkor is fennáll a határozat elismerése és végrehajtása megtagadásának 

indoka, ha a kerethatározat 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti esetben az e rendelkezés (3) 

bekezdése szerinti egyeztetés és az egyéb szükséges információk esetleges benyújtása ellenére sem 

nyer bizonyítást az olyan családi, szociális, munkaügyi vagy más jellegű kapcsolatok fennállása, 

amelyek figyelembevételével megalapozottan feltételezhető, hogy a büntetés e tagállamban való 

végrehajtása elősegítheti az elítélt személy társadalmi beilleszkedését? 

 

21. A Supreme Court (Írország) által 2018. augusztus 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-508/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az ügyész végrehajtó hatalomtól való függetlenségét az adott nemzeti jogrendszer alapján betöltött 

szerepével összhangban kell-e megítélni? Amennyiben nem, úgy milyen szempontok vannak, amelyek 

alapján a végrehajtó hatalomtól való függetlenségről dönteni kell? 

2) A [2002/584/IB tanácsi] kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése értelmében ahhoz, hogy 

igazságügyi hatóságnak minősüljön, kellőképpen független-e a végrehajtó hatalomtól az az ügyészség, 

amely a nemzeti jog értelmében irányítható vagy utasítható közvetlenül vagy közvetetten az 

igazságügyi minisztérium részéről? 

3) Amennyiben igen, szükséges-e, hogy az ügyészség működésében is független legyen a végrehajtó 

hatalomtól és melyek azok a szempontok, amelyek alapján e működésbeli függetlenségről dönteni 

kell? 

4) Ha a végrehajtói hatalomtól független, igazságügyi hatóságnak minősül-e a kerethatározat 6. cikk 
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(1) bekezdése értelmében az az ügyészség, amelynek szerepe arra korlátozódik, hogy nyomozásokat 

kezdeményezzen és folytasson le és biztosítsa azt, hogy a nyomozásokat tárgyilagosan és jogszerűen 

folytassák le, vádat emeljen, végrehajtsa a bírósági határozatokat, képviselje a vádat a 

bűncselekmények esetében és nem ad ki nemzeti elfogatóparancsokat, továbbá nem végezhet 

igazságszolgáltatási feladatokat? 

5) Igazságügyi hatóságnak minősül-e az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási 

eljárásokról szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a 

lübecki ügyészség? 

 

22. A Supreme Court (Írország) által 2018. augusztus 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-509/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Azon kritériumok alapján kell-e eldönteni, hogy [a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat] (1) 6. 

cikkének (1) bekezdése értelmében a kibocsátó igazságügyi hatóságként kijelölt ügyész az e 

rendelkezésben szereplő önálló értelmezése szerint igazságügyi hatóságnak minősül-e, hogy 1) az 

ügyész független a végrehajtó hatalomtól és 2) saját jogrendszerében úgy tekintik, hogy 

igazságszolgáltatást végez vagy részt vesz az igazságszolgáltatásban? 

2) Amennyiben nem, melyek azok a kritériumok, amelyek alapján valamely nemzeti bíróságnak el kell 

döntenie, hogy az az ügyész, akit a kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése alapján kibocsátó 

igazságügyi hatóságként kijelöltek, igazságügyi hatóságnak minősül-e a 6. cikk (1) bekezdése szerint? 

3) Amennyiben a kritériumok magukban foglalnak egy olyan követelményt, miszerint az ügyésznek 

igazságszolgáltatást kell végeznie vagy részt kell vennie az igazságszolgáltatásban, e követelményt a 

saját jogrendszerében betöltött szerepe alapján kell-e meghatározni, vagy bizonyos objektív 

kritériumok alapján? Amennyiben objektív kritériumok alapján, akkor melyek ezek a kritériumok? 

4) A Litván Köztársaság ügyésze igazságügyi hatóság-e az európai elfogatóparancsról és a tagállamok 

közötti átadási eljárásokról szóló 2002. évi kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdésében szereplő 

fogalom önálló értelmezése szerint? 

Közigazgatási ügyszak 

208. A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) által 2018. június 27-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-423/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 967/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének első mondatát, hogy az 

abban említett határidő a többletösszeg határidőn belüli közlésének a többlet cukor figyelembe veendő 

mennyiségének a 952/2006/EK rendelet 10. cikke szerinti ellenőrzés alapján a határidő lejártát 

követően módosított megállapításából eredő módosítására is vonatkozik? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Ebben az esetben, ha a határidőn belüli közlés ellenőrzések keretében tett megállapítások alapján 

történő módosításáról van szó, alkalmazandók-e a 3559/91 rendelettel (3) módosított 2670/81/EGK 

rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti értesítési határidő túllépésének a Bíróság 2002. január 10-i 

British Sugar ítéletében (C-101/99, ECLI:EU:C:2002:7) említett feltételei a 967/2006 rendelet 3. 

cikkének (2) bekezdése szerinti közlési határidő túllépésére is? 

3) Ha a 967/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének első mondata nem alkalmazandó az 

ellenőrzéseken alapuló módosító közlésekre (lásd az első kérdést), vagy ha fennállnak a határidő 

túllépésének feltételei (lásd a második kérdést), a következő május 1-jét kell alapul venni, vagy a 

nemzeti jogot kell alkalmazni a többletösszeg módosításának közlésére vonatkozó határidő 
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meghatározásához? 

4) Ha a harmadik kérdésre azt a választ kell adni, hogy sem a következő május 1-jét nem lehet alapul 

venni, sem a nemzeti jogot nem lehet alkalmazni: 

Összeegyeztethető-e a közösségi jog – többek között az arányosság, a jogbiztonság és a 

bizalomvédelem elvét magukban foglaló – általános elveivel, ha a jelen ügyben szereplőhöz hasonló 

helyzetben az ellenőrzés időtartama, az ellenőrzési jelentés elkészítésének és kiértékelésének 

időtartama alapján 2010. október 20-án, illetve 2011. október 27-én kerül sor a 2007/2008-as 

gazdasági évre vonatkozó többletösszeg közlésére? Jelentőséggel bír-e ezzel összefüggésben, hogy a 

cukorgyártó kifogásokat emelt a többletmennyiségek megállapításával szemben? 

 

209. A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2018. július 9-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-445/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A hatáskörrel rendelkező hatóság, a College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden a referenciatermék engedélyének megújítását követően megváltoztathatja-e az 1107/2009/EK 

rendelet 52. cikke szerinti olyan párhuzamos forgalmazási engedély érvényességi idejét, amelyet az 

engedély megújításáról szóló határozatot megelőzően adtak ki, adott esetben hivatalból és a 

referenciatermék engedélyének megújításáról szóló határozathoz kapcsolódó – későbbi – érvényességi 

időnek megfelelően? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a párhuzamos forgalmazási engedély érvényességi 

idejének megváltozása automatikusan, magából az 1107/2009/EK rendeletből fakadóan következik a 

referenciatermék engedélyének megújításából? A párhuzamos engedély érvényessége tekintetében az 

új időpont hatáskörrel rendelkező hatóság nyilvántartásába való bejegyzése pusztán adminisztratív 

cselekmény vagy erről – hivatalból vagy kérelemre – határozni kell? 

3) Ha a második kérdésre azt a választ kell adni, hogy határozathozatalra van szükség, akkor erre 

alkalmazandó-e az 1107/2009/EK rendelet 52. cikke, különösen annak (3) bekezdése? 

4) A harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: ebben az esetben mely rendelkezés(eke)t kell 

alkalmazni? 

5) Már akkor nem lehet az 1107/2009/EK rendelet 52. cikke szerint azonosnak tekinteni valamely 

növényvédő szert, ha a referenciatermék (már) nem ugyanattól a vállalattól származik? E kérdés 

megválaszolásakor annak a kérdésnek a vizsgálatára is felkérik a Bíróságot, hogy társult vállalkozáson 

vagy engedély alapján tevékenykedő vállalkozáson érthető-e olyan vállalkozás is, amely a terméket a 

jogosult engedélyével, azonos receptúra szerint gyártja. Ennyiben van-e jelentősége annak, hogy a 

referenciatermék és a párhuzamosan bevezetendő termék gyártásának alapjául szolgáló gyártási 

folyamat a hatóanyagok tekintetében ugyanazon vállalatnál zajlik? 

6) Pusztán a referenciatermék gyártási helyszínének megváltoztatása fontos-e azon kérdés eldöntése 

során, hogy a termék azonos-e? 

7) Az ötödik és/vagy a hatodik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: az abból levonható 

következtetésen („nem azonos”) változtathat-e valamit az, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság már 

megállapította, hogy a termék összetétele egyáltalán nem vagy csak csekély mértékben változott? 

8) Kit terhel bizonyítási kötelezettség az 1107/2009/EK rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti 

feltételek teljesülése tekintetében, ha a párhuzamos termék, illetve a referenciatermék engedélyének 

jogosultja e tekintetben eltérő véleménnyel bír? 
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210. A Förvaltningsrätten i Linköping (Svédország) által 2018. július 12-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-454/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Alkalmazni kell-e a villamosenergia-rendelet 16. cikkének (6) bekezdését minden olyan esetben, 

amikor valamely személy a rendszerösszekötő kapacitás felosztásából szerez bevételt, függetlenül 

annak körülményeitől, vagy azt csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a bevételeket megszerző 

személy a villamosenergia-piaci irányelv 2. cikkének 4. pontjában meghatározott átvitelirendszer-

üzemeltető? 

2) Amennyiben az 1. kérdésre az a válasz adandó, hogy a villamosenergia rendelet 16. cikkének (6) 

bekezdését csak az átvitelirendszer üzemeltetőkre kell alkalmazni, átvitelirendszer üzemeltetőnek 

minősül-e az a vállalkozás, amely kizárólag rendszerösszekötőként tevékenykedik? 

3) Amennyiben az 1. vagy a 2. kérdésre adott választ azt jelenti, hogy a villamosenergia rendelet 16. 

cikkének (6) bekezdését alkalmazni kell a kizárólag rendszerösszekötőként tevékenykedő 

vállalkozásokra, a rendszerösszekötő üzemeltetésével és karbantartásával összefüggő költségek 

tekinthetők-e mindenesetre az átviteli kapacitások fenntartására vagy növelésére fordított, a 16. cikk 

(6) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett hálózati beruházásoknak? 

4) Amennyiben az 1. vagy a 2. kérdésre adott válasz értelmében a villamosenergia-rendelet 16. 

cikkének (6) bekezdését alkalmazni kell a kizárólag rendszerösszekötőként tevékenykedő 

vállalkozásokra, a szabályozó hatóság a villamosenergia-rendelet 16. cikke (6) bekezdésének második 

albekezdése alapján jóváhagyhatja-e, hogy a kizárólag rendszerösszekötőként tevékenykedő 

vállalkozás, amely rendelkezik díjszámítási módszerrel, csökkenthető hálózati díjakat közvetlenül 

fizető ügyfelekkel azonban nem, a rendszerösszekötő kapacitások felosztása során szerzett bevételét a 

beruházás megtérülésére, vagy – amennyiben a 3. kérdésre nemleges válasz adandó – üzemeltetésre és 

karbantartásra használja fel? 

5) Amennyiben az 1. vagy a 2. kérdésre adott választ értelmében a villamosenergia-rendelet 16. 

cikkének (6) bekezdését alkalmazni kell a kizárólag rendszerösszekötőként tevékenykedő 

vállalkozásokra, valamint a 3. és 4. kérdésre adandó válasz értelmében a társaság vagy nem 

használhatja a rendszerösszekötő kapacitások felosztásából származó bevételét üzemeltetésre vagy 

karbantartásra, illetve a beruházás megtérülésére, vagy pedig a társaság felhasználhatja a bevételét 

üzemeltetésre vagy karbantartásra, beruházás megtérülésére azonban nem, a villamosenergia-rendelet 

16. cikke (6) bekezdésének a kizárólag rendszerösszekötőként tevékenykedő vállalkozásokra való 

alkalmazása ellentétes-e az arányosság uniós jogi elvével vagy bármely más alkalmazandó elvvel? 

 

211. A Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgium) által 2018. július 16-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-459/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkével az olyan nemzeti 

adószabályozás, amelynek alapján a Belgiumban korlátlan adókötelezettséggel rendelkező társaság – 

amely olyan más tagállambeli telephellyel rendelkezik, amelynek nyeresége Belgiumban a Belgium és 

a másik tagállam közötti kettős adóztatási egyezmény alapján teljesen adómentes – adóköteles 

nyereségének kiszámításakor, 

— a kockázati tőkére vonatkozó levonást a kockázati tőkére vonatkozó levonás olyan összegével 

csökkentik, amelyet egyrészt a telephely aktíváinak nettó könyv szerinti értéke, és másrészt a 

társaság saját tőkéjéhez nem tartozó és a telephelynek betudható passzívák összessége közötti 

többletkülönbözet alapján számítanak ki, és 

— az előbb említett csökkentést annyiban nem végzik el, amennyiben a csökkentés összege 

alacsonyabb, mint e telephely nyeresége, 
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míg a kockázati tőkére vonatkozó levonás csökkentését nem végzik el, ha e többletkülönbözetet egy 

Belgium területén található telephelynek lehet betudni? 

 

212. A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2018. július 23-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-477/18. és C-478/18. sz. ügy)1 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell–e értelmezni a takarmány– és élelmiszerjog, valamint az állat–egészségügyi és az állatok 

kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása 

céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29–i 882/2004[/EK] európai 

parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének 1. pontjában szereplő, a „hatósági ellenőrzésekben 

részt vevő személyzet” kifejezést, valamint a 882/2004 rendelet VI. mellékletének 2. pontjában 

szereplő, a „hatósági ellenőrzésekben részt vevő személyzet” kifejezést, hogy a hatósági ellenőrzések 

díjainak kiszámításakor figyelembe vehető (fizetésből álló) költségek kizárólag a hatósági 

ellenőrzéseket végző hatósági állatorvosok és hatósági asszisztensek (fizetésből álló) költségei 

lehetnek, vagy beletartozhatnak azokba a Nederlandse Voedsel– en Warenautoriteit (Holland 

Élelmiszer–és Termékbiztonsági Hatóság; a továbbiakban: NVWA) vagy a Besloten vennootschap 

Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (az állattenyésztési ágazatban minőségellenőrzéssel foglalkozó 

korlátolt felelősségű társaság; a továbbiakban: KDS) más személyzetének (fizetésből álló) költségei 

is? 

2) Amennyiben az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 882/2004 rendelet VI. mellékletének 1. 

pontjában szereplő, a „hatósági ellenőrzésekben részt vevő személyzet” kifejezés, valamint a 882/2004 

rendelet VI. mellékletének 2. pontjában szereplő, a „hatósági ellenőrzésekben részt vevő személyzet” 

kifejezés alá vonhatóak az NVWA vagy a KDS más személyzetének (fizetésből álló) költségei is, úgy 

milyen körülmények között és milyen határokon belül áll még fenn e más személyzet költsége és a 

hatósági ellenőrzések között olyan szoros kapcsolat, hogy az e (fizetésből álló) költségekre számított 

díjakat a 882/2004 rendelet 27. cikkének (4) bekezdésére és VI. mellékletének 1. és 2. pontjára lehet 

alapozni? 

3) a) Úgy kell–e értelmezni a 882/2004 rendelet 27. cikke (4) bekezdésének a) pontjában és VI. 

mellékletének 1. és 2. pontjában szereplő szabályt, hogy a 27. cikk (4) bekezdésével és a VI. 

melléklet 1. és 2. pontjával ellentétes, ha a vágóhidaknak hatósági ellenőrzések után olyan díjakat 

számítanak fel, amelyeket a vágóhidak által az illetékes hatóságoknak bejelentett, de valójában nem 

hatósági ellenőrzésre fordított negyedórák érintenek? 

b) Abban az esetben is érvényes a 3a. kérdésre adott válasz, ha az illetékes hatóság olyan hatósági 

állatorvosokat kölcsönzött, akik a vágóhíd által az illetékes hatóságnak ugyan bejelentett, de 

valójában nem hatósági ellenőrzésre szolgáló tevékenységgel töltött negyedórákért nem kapnak 

javadalmazást, és ennek körében a bejelentett, de nem ráfordított negyedórák után a vágóhídnak 

kiszámlázott összeg az illetékes hatóság általános adminisztratív költségeinek fedezésére szolgál? 

4) Úgy kell–e értelmezni a 882/2004 rendelet 27. cikke (4) bekezdésének a) pontjában és VI. 

mellékletének 1. és 2. pontjában szereplő szabályt, hogy a 27. cikk (4) bekezdésével ellentétes, ha a 

vágóhidaknak átalányösszeg formájában számítják fel az NVWA által foglalkoztatott állatorvosok és a 

kölcsönzött (alacsonyabb javadalmazású) állatorvosok hatósági ellenőrzést szolgáló tevékenységeit, 

így a kölcsönzött állatorvosoknak fizetettnél magasabb díjszabás szerepel a számlán? 

5) Úgy kell–e értelmezni a 882/2004 rendelet 26. cikkében és 27. cikke (4) bekezdésének a) pontjában, 

valamint VI. mellékletének 1. és 2. pontjában szereplő szabályt, hogy a hatósági ellenőrzések díjainak 

kiszámítása során figyelembe lehet venni azokat a költségeket, amelyek egy olyan korlátolt 

felelősségű társaság (KDS) tartalékképzésére szolgálnak, amelytől az illetékes hatóság hatósági 

asszisztenseket kölcsönöz, és a tartalék vészhelyzetben fordítható a hatósági ellenőrzéseket 

                                                 
1 Az első ügyben feltett 1), 2) és 3) a) kérdés megegyezik a második ügyben feltett 1)-3) kérdésekkel.  
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ténylegesen végző, valamint a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tevő személyzet fizetésére és képzési 

költségeire? 

6) A[z ötödik] kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Milyen összegig képezhető ilyen tartalék és 

milyen hosszú lehet az általa lefedett időtartam? 

 

213. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2018. július 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-480/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a [2007/64/EK] irányelv 2. cikkének (2) bekezdésével az olyan nemzeti 

szabályozás, amely előírja, hogy [a lett pénzügyi és tőkepiaci] bizottság hatáskörrel rendelkezik a 

pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők azon panaszainak vizsgálatára is, amelyek nem euróban 

vagy valamely tagállam nemzeti pénznemében teljesített fizetési szolgáltatásokkal kapcsolatosak, és 

következésképpen [a fizetési szolgáltatásokról és az elektronikus pénzről szóló] törvény 

megsértésének megállapítására és szankciók alkalmazására? 

2) Úgy kell-e értelmezni az irányelv 20. cikkének (1) és (5) bekezdését, valamint 21. cikkének (2) 

bekezdését, hogy e rendelkezések biztosítják annak lehetőségét, hogy az illetékes hatóság felügyeletet 

gyakoroljon és szankciókat is alkalmazzon a nem euróban vagy az euroövezeten kívüli tagállam 

pénznemében teljesített pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatban? 

3) Az illetékes hatóság rendelkezik-e felhatalmazással az irányelv 20. és 21. cikkében előírt felügyeleti 

feladatok, valamint az irányelv 80–82. cikke szerinti panasztételi eljárások szempontjából a fizető fél 

és a pénzforgalmi szolgáltató közötti, az irányelv 75. cikke által hivatkozott jogviszonyokból fakadó 

jogviták rendezésére, meghatározva azt, hogy ki a nem teljesített vagy a hibásan teljesített műveletért 

felelős személy? 

4) Az illetékes hatóságnak az irányelv 20. és 21. cikkében előírt felügyeleti feladatainak ellátása, vagy 

az irányelv 80–82. cikkében előírt panasztételi eljárás lefolytatása során figyelembe kell-e vennie azon 

választottbírósági határozatot, amely a pénzforgalmi szolgáltató és e szolgáltatást igénybe vevő között 

felmerült jogvitát rendezi? 

 

214. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. 

július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-482/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: 

EUMSz) 18. és 56. cikkét, és a diszkrimináció tilalmát, hogy azzal ellentétes az olyan 

tagállami adójogi szabályozás, amely a reklámadóval kapcsolatos bejelentkezési kötelezettség 

elmulasztásához kapcsolódó bírságolási rendszer során a Magyarországon letelepedett 

társaságokra kiszabható mulasztási bírságnál összességében akár 2.000-szer magasabb 

mulasztási bírság kiszabását teszi lehetővé a Magyarországon nem letelepedett társaságokra 

nézve? 

2) Az előző kérdésben meghatározott kirívóan magas, büntető jellegű szankció alkalmas-e 

arra, hogy a Magyarországon nem letelepedett szolgáltatót visszatartsa attól, hogy 

Magyarországon szolgáltatást nyújtson? 

3) Úgy kell-e értelmezni az EUMSz 56. cikkét, és a diszkrimináció tilalmát, hogy azzal 

ellentétes az olyan szabályozás, ami szerint a Magyarországon letelepedett vállalkozásoknak a 

magyar cégbírósági bejegyzés során a magyar adószám kibocsátással automatikusan – külön 
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kérelem nélkül – teljesül a bejelentkezési kötelezettség, függetlenül attól is, hogy egyáltalán 

végeznek-e reklám közzétételt, míg a Magyarországon nem letelepedett, de Magyarországon 

reklám közzétételt végző vállalkozásoknak ez nem automatikus, hanem külön eleget kell 

tenniük a bejelentkezési kötelezettségnek, amelynek elmulasztása esetén külön 

szankcionálhatók? 

4) Amennyiben az első kérdésre a válasz igen, akkor az EUMSz 56. cikkét, és a 

diszkrimináció tilalmát úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügy tárgyát 

képezőhöz hasonló szankció, amelyet a reklámadóhoz kapcsolódó bejelentkezési 

kötelezettség elmulasztása megsértéséért szabtak ki, amennyiben az ilyen szabályozás e cikkel 

ellentétesnek bizonyul? 

5) Úgy kell-e értelmezni az EUMSz 56. cikkét, és a diszkrimináció tilalmát, hogy azzal 

ellentétes az a rendelkezés, amely szerint a külföldön letelepedett vállalkozások számára 

kiszabott bírságról rendelkező határozat a közléssel jogerős és végrehajtható, és amely 

felülvizsgálatára csak olyan bírósági eljárásban van lehetőség, amely során a bíróság nem 

tarthat tárgyalást és kizárólag okirati bizonyításnak van helye, míg a Magyarországon 

letelepedett vállalkozások számára a kiszabott bírság fellebbezéssel támadható, és ezen 

túlmenően a bírósági eljárásra vonatkozóan sincsenek korlátozások? 

6) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikkét az Alapjogi Charta (a továbbiakban: Charta) 

41. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes ügyintézéshez való jogra tekintettel, hogy e 

követelmény nem teljesül, ha a mulasztási bírság úgy kerül naponta háromszoros mértékben 

kiszabásra, hogy a korábbi határozat még nem jut a szolgáltató tudomására, ekként a 

mulasztását lehetetlen pótolnia a következő bírságkiszabásig? 

7) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikkét a Charta 41. cikk (1) bekezdésében foglalt 

tisztességes ügyintézéshez való jogra, a 41. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt 

meghallgatáshoz való jogra, a 47. cikkben foglalt hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 

eljáráshoz való jogra figyelemmel, hogy e követelmények nem teljesülnek, ha a határozat 

fellebbezéssel nem támadható, és a bírósági felülvizsgálati eljárás során kizárólag okirati 

bizonyításnak van helye, valamint a bíróság az ügyben tárgyalást nem tarthat? 

 

215. A Conseil d’État (Franciaország) által 2018. július 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-485/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e tekinteni, hogy a 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 26. cikke – amely előírja többek között, hogy a Bizottság jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a tej, valamint az összetevőként tejet tartalmazó élelmiszerek származási 

országának vagy eredete helyének kötelező megjelöléséről – ugyanezen rendelet 38. cikkének (1) 

bekezdése értelmében ezt a kérdést kifejezetten harmonizálta, valamint hogy ez akadályát képezi-e 

annak, hogy a tagállamok e rendelet 39. cikke alapján további kötelező adatokat előíró intézkedéseket 

fogadjanak el? 

2) Abban az esetben, ha a nemzeti intézkedéseket a rendelet 39. cikkének (1) bekezdésére tekintettel a 

fogyasztók védelme igazolja, akkor az e cikk (2) bekezdésében előírt két kritériumot – azaz egyrészt 

az élelmiszer bizonyos jellemzői és származása vagy eredete közötti bizonyított kapcsolatot, másrészt 

annak bizonyítását, hogy a fogyasztók többsége különösen értékesnek tartja az információ feltüntetését 

– együttesen kell-e értelmezni, továbbá különösen, hogy a bizonyított kapcsolat értékelése alapozható-

e az azzal kapcsolatos kizárólagosan szubjektív elemekre, hogy a fogyasztók többsége milyen 

mértékben kapcsolja össze egy élelmiszer jellemzőit, és annak származási országát vagy eredetének 

helyét? 
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3) Amennyiben az élelmiszer jellemzői az élelmiszer minőségét meghatározó valamennyi elemet 

jelenthetik, az élelmiszer szállíthatósággal szembeni ellenálló képességére és a szállítás során 

bekövetkező változásainak kockázatára vonatkozó megfontolások számításba vehetők-e a 39. cikk (2) 

bekezdésének alkalmazásában az élelmiszer bizonyos jellemzői és származása vagy eredete közötti 

bizonyított kapcsolat értékelésénél? 

4) A 39. cikkben foglalt feltételek értékelése feltételezi-e, hogy egy élelmiszer jellemzői úgy 

tekinthetők, mint amelyek a származási hely vagy eredet helye miatt egyedülállóak, vagy e származás 

vagy ezen eredet miatt biztosítottak, és ez utóbbi esetben – függetlenül az alkalmazandó egészségügyi 

és környezetvédelmi szabályok Európai Unión belüli harmonizációjától – a származás vagy az eredet 

feltüntetése lehet pontosabb, mint az „EU” vagy „EU-n kívüli” formában történő megjelölés? 

 

216. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2018. július 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-488/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Közvetlen hatálya van-e a közös hozzáadottérték-adó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdése „meghatározott, a sporttal és a testneveléssel 

szoros kapcsolatban álló szolgáltatások, amelyeket nonprofit jellegű szervezetek teljesítenek olyan 

személyek részére, akik sportolnak vagy edzenek” szövegezésű m) pontjának, aminek következtében a 

nonprofit jellegű szervezetek átültetés hiányában közvetlenül hivatkozhatnak e rendelkezésre? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a közös hozzáadottérték-adó rendszerről szóló, 2006. 

november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdése m) pontjának értelmében vett 

„nonprofit jellegű szervezetek” esetében 

— az uniós jog szerint autonóm módon értelmezendő fogalomról van-e szó, vagy 

— jogosultak-e a tagállamok az ilyen jellegű szervezetek fennállását olyan feltételektől függővé tenni, 

mint az Abgabenordnung (az adózás rendjéről szóló törvény) 55. §-ával összefüggésben értelmezett 

52. § -a (vagy az Abgabenordnung 51. és azt követő paragrafusai együttesen)? 

3) Feltéve, hogy az uniós jog szerint autonóm módon értelmezendő fogalomról van szó: a közös 

hozzáadottérték-adó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke 

(1) bekezdése m) pontjának értelmében vett nonprofit jellegű szervezetnek rendelkeznie kell-e a 

megszűnésének esetére vonatkozó olyan szabályozással, amely szerint az ebben az esetben meglévő 

vagyonát más nonprofit jellegű szervezetre kell átruháznia sport és testnevelés támogatása céljából? 

 

217. A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) 

által 2018. július 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-

489/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e az uniós joggal a 22/2010. (III.16.) FVM rendelet, a 34/2010. (IV.9.) 

FVM rendelet, a 25/2011. (IV.7.) VM rendelet és a 22/2011. (III.25.) VM rendelet olyan 

szabályozása, amely kizárólag a tagállami jogszabályok által előírt ún. „jogszerű 

földhasználó” kritériumrendszerére és az ebből következő ún. „földhasználati lap” hiányára 

alapozva utasítja el a mezőgazdasági termelő támogatási kérelmét, ha egyébként az uniós 

termelő megfelelt a támogatások igénylésére vonatkozó egyéb kritériumoknak, illetve 

bizonyítani tudja, hogy az igényelt területek rendelkezésére álltak, azaz azokat kezelte és 

hasznosította? 

2) Az első kérdésre adott negatív válasz esetén megköveteli-e az uniós jog, hogy a 
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73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikkében szereplő ún. „rendelkezésre állás” egyéb 

bizonyítékait a tagállami kifizető ügynökség számításba vegye a támogatási kérelem 

elbírálása során? 

3) Az első kérdésre adott negatív válasz esetén az uniós jog szempontjából milyen 

jogkövetkezményekkel jár, azaz hogyan értelmezendő, illetve értékelendő az Egységes 

kérelemben az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikkének e) pontja szerint megkövetelt 

„mezőgazdasági termelő nyilatkozata arról, hogy ismeri a szóban forgó támogatási rendszerre 

vonatkozó feltételeket” egy olyan speciális tagállami szűkítő rendelkezésre nézve, mint a 

„jogszerű földhasználó” kritériumrendszere? 

4) Az első kérdésre adott negatív válasz esetén az uniós jog szempontjából milyen 

jogkövetkezményekkel jár, azaz hogyan értelmezendő, illetve értékelendő az Egységes 

kérelemben a tagállam által előírt olyan nyilatkozattételi kötelezettség, amely a „jogszerű 

földhasználó” kritériumrendszerének való megfelelésre, vagy az adott speciális tagállami 

szűkítő rendelkezéshez kapcsolódó adminisztratív feltételek fennállására vonatkozik? 

 

218. A Conseil d’État (Franciaország) által 2018. július 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-505/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a Franciaország által a gyümölcs- és zöldségágazatban végrehajtott 

„kampánytervekről” szóló, 2009. január 28-i 2009/402/EK bizottsági határozatot [C 29/05 (ex NN 

57/05)], hogy az kiterjed a gyümölcs-, a zöldség- és kertészeti ágazattal foglalkozó országos 

szakmaközi hivatal (ONIFLHOR) által a bigarreaucseresznye-ipari mezőgazdasági bizottság (CEBI) 

részére folyósított, és az e bizottság tagjainak minősülő termelői csoportok által az 

édescseresznyeipari-termelők részére nyújtott támogatásokra, miközben a CEBI nem szerepel a 2009. 

január 28-i határozat 15. pontjában említett nyolc mezőgazdasági bizottság között, és a szóban forgó 

támogatásokat a határozat 24–28. pontjában bemutatott finanszírozási mechanizmustól eltérően 

kizárólag az ONIFLHOR által nyújtott támogatásokból, és nem a termelők szakmai hozzájárulásnak 

nevezett önkéntes hozzájárulásaiból finanszírozták? 

 

219. A Conseil d'État (Franciaország) által 2018. augusztus 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-517/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. A 2014. április 3-i 2014/40/EU parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikke (1) és (3) bekezdésének 

rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy a csomagolási egységeken, a gyűjtőcsomagokon és a 

dohánytermékeken az egyes tulajdonságokra utaló márkanevek használatát azok közismert jellegétől 

függetlenül megtiltják? 

2. Az irányelv 13. cikke (1) és (3) bekezdésének értelmezésétől függően e rendelkezések, amennyiben 

alkalmazandók a kereskedelmi nevekre és védjegyekre, tiszteletben tartják-e a tulajdonhoz való jogot, 

a véleménynyilvánítás szabadságát, a vállalkozás szabadságát, valamint az arányosság és a 

jogbiztonság elvét? 

3. Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén, az irányelv 13. cikke (1) és (3) bekezdésének az 

irányelv 24. cikkének (2) bekezdésének rendelkezéseivel összefüggésben történő értelmezése 

tiszteletben tartja-e a tulajdonhoz való jogot, a véleménynyilvánítás és a vállalkozás szabadságát, 

valamint az arányosság elvét? 
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220. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2018. augusztus 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-524/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A tápanyag vagy az élelmiszer – általában az egészségre vagy az egészséggel kapcsolatos jó 

közérzetre gyakorolt – általános, nem részletezett kedvező hatásaira való hivatkozást e rendelet 10. 

cikke (3) bekezdése értelmében véve „kíséri-e” az 1924/2006/EK rendelet 13. vagy 14. cikkében 

meghatározott listában szereplő konkrét, egészségre vonatkozó állítás, amennyiben a hivatkozás a 

csomagolás elülső oldalán, a megengedett állítások pedig annak hátoldalán találhatóak és az állítások 

ugyan – a közfelfogás alapján – tartalmilag egyértelműen a hivatkozásra utalnak, a hivatkozás azonban 

nem tartalmaz egyértelmű jelzést, például csillagozást a hátoldalon található állításokra vonatkozóan? 

2) Biztosítani kell-e az 1924/2006/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 6. cikkének (1) 

bekezdése értelmében vett tudományos alátámasztást az e rendelet 10. cikkének (3) bekezdése 

értelmében vett általános, nem részletezett kedvező hatásokra való hivatkozás esetén is? 

 

221. A Förvaltningsrätten i Göteborg (Svédország) által 2018. augusztus 13-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-526/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény vagy a Schengeni határ-ellenőrzési 

kódex rendelkezéseivel ellentétesek-e az olyan nemzeti jogi rendelkezések, mint amelyek a 

tartózkodási engedélyek Svédországban történő kiállítása lehetőségének ideiglenes korlátozásairól 

szóló, 2016. évi 752. törvény 16f. cikkében szerepelnek, és amelyek úgy rendelkeznek, hogy a 

középiskolai oktatás második ciklusában folytatott tanulmányok céljából megadott tartózkodási 

engedély akkor is kiállítható harmadik országoknak az ország területén tartózkodó állampolgára 

számára, ha az említett külföldi személyazonossága bizonytalan, és a külföldi nem képes az általa 

bejelentett személyazonosságot valószínűsíteni? 

2. Amennyiben megállapításra kerül, hogy ilyen helyzetben a schengeni vívmányok olyan 

követelményt tartalmaznak, amely szerint a személyazonosságot bizonyossággal meg kell határozni, 

vagy azt valószínűsíteni kell, a [2008/115/EK] visszatérési irányelv vagy valamely más uniós 

jogszabály rendelkezései értelmezhetők-e úgy, hogy azok eltérést engednek a személyazonosságot 

érintő, fent említett követelménytől? 

Munkaügyi ügyszak 

51. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2018. június 15-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-396/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a 2008. szeptember 9-i DPCM szerinti, a hajózási törvénykönyv 748. cikkének (3) 

bekezdését végrehajtó, a DQ hajózó személyzetére vonatkozó foglalkoztatási korlátokról szóló 

szabályzatot rögzítő, és különösen a 60. életév betöltése esetére a munkaviszony automatikus 

megszűnéséről rendelkező nemzeti szabályozás az 1178/2011 sz. rendelet azon részével, amely a 65. 

életévben állapítja meg a pilóták kereskedelmi célú légi fuvarozásban való alkalmazásának korhatárát, 

és alkalmazható-e ez utóbbi szabály a jelen ügyre a különös nemzeti szabályozás alkalmazásának 

mellőzését követően? 

2) Másodlagosan, amennyiben a rendelet a tárgyi hatálya alapján nem minősülne alkalmazhatónak, 

ellentétes-e a fent hivatkozott nemzeti szabályozás az életkor alapján történő hátrányos 

megkülönböztetésnek az Európai Unió Alapjogi Chartája (21. cikk (1) bekezdése) szerinti tilalmával, 
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amelyet a 2000/78 irányelv juttat ténylegesen kifejezésre? 

 

52. A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. június 28-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-428/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az EUMSZ 48. cikket úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely az előrehozott öregségi nyugdíj megszerzésének feltételeként előírja, hogy a kifizetendő 

nyugdíj összege az érintett személyt ugyanezen nemzeti jogszabály alapján megillető 

nyugdíjminimum összegénél magasabb legyen, a „kifizetendő nyugdíjat” pedig úgy értelmezi, hogy az 

csak az illetékes államtól (jelen esetben Spanyolországtól) járó tényleges nyugdíj, és nem számítja 

bele azt a tényleges nyugdíjat, amelyet más tagállamtól vagy tagállamoktól azonos típusú másik ellátás 

címén kaphatott? 

 

53. A Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spanyolország) által 2018. június 

28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-429/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összhangban van-e a keretmegállapodással a jelen bíróság által az 1990/70/EK irányelv mellékletét 

képező keretmegállapodásra vonatkozóan adott értelmezés, és annak megállapítása, hogy a felperesek 

határozott idejű szerződéseinek megkötése során visszaélés történik, mivel az állami szektorba tartozó 

munkáltató különböző szerződéskötési módokat alkalmaz – amelyek mindegyike ideiglenes jellegű – a 

határozatlan időre foglalkoztatott közalkalmazottak szokásos feladatainak állandó és tartós jellegű 

ellátására, olyan strukturális hiányosságok és szükségletek fedezésére, amelyek valójában nem 

átmeneti jellegűek, hanem állandóak és tartósak, és ebből következően a leírt ideiglenes 

szerződéskötés a keretmegállapodás 5. szakasza (1) bekezdése a) pontjának értelmében véve objektív 

okként nem igazolt, hiszen a határozott idejű munkaszerződések ilyen alkalmazása közvetlenül 

ellentétes a keretmegállapodás második preambulumbekezdésével és a megállapodás általános 

megállapításainak 6. és 8. pontjával, mivel nem állnak fenn e határozott idejű munkaszerződéseket 

igazoló körülmények? 

2) Összhangban van-e a keretmegállapodással a jelen bíróság által az 1990/70/EK irányelv mellékletét 

képező keretmegállapodásra vonatkozóan adott értelmezés, és a keretmegállapodás alkalmazásakor az, 

hogy e bíróság úgy tekinti, hogy a hagyományos kiválasztási eljárásra vonatkozó pályázati felhívás, a 

fent leírt jellemzőkkel, nem egyenértékű intézkedés, és nem is tekinthető szankciónak, mivel az 

elkövetett visszaéléssel nem arányos, hiszen következménye az ideiglenesen alkalmazott munkavállaló 

munkaviszonyának megszüntetése, ami azzal jár együtt, hogy nem teljesülnek az irányelv célkitűzései, 

és továbbra is fennmarad az ideiglenes közalkalmazottak kedvezőtlen helyzete, továbbá hatékony 

intézkedésnek sem tekinthető, mivel a munkáltatónak nem okoz semmiféle hátrányt, és nincs 

visszatartó hatása sem, ebből következően pedig nem felel meg az 1999/70 irányelv 2. cikke első 

bekezdésének, mert nem biztosítja, hogy a spanyol állam az irányelvben meghatározott eredményeket 

eléri? 

3) Összhangban van-e a keretmegállapodással a jelen bíróság által az 1999/70 irányelv 2. cikkének 

első bekezdésére és az Európai Unió Bíróságának 2016. szeptember 14-i ítéletére (C-16/15) (2) 

vonatkozóan adott értelmezés, és azok alkalmazásakor az, hogy e bíróság úgy tekinti, hogy a 

kiválasztási eljárásra vonatkozó nyilvános pályázati felhívás nem minősül olyan megfelelő 

szankcionáló intézkedésnek, amely alkalmas az egymást követő ideiglenes szerződések 

alkalmazásával való visszaélés szankcionálására, mivel a spanyol szabályozásban nem létezik 

hatékony és visszatartó hatású szankcióra irányuló olyan mechanizmus, amely véget vetne az 

ideiglenes közalkalmazottak kinevezése során történő visszaéléseknek, és e szabályozás nem teszi 

lehetővé a visszaéléssel érintett közalkalmazottakkal kötött szerződésekkel betöltött strukturális 
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álláshelyek más módon való betöltését, és ily módon e munkavállalók bizonytalan helyzete 

fennmarad? 

4) Összhangban van-e a keretmegállapodással az e bíróság által adott értelmezés, amely szerint a 

visszaéléssel érintett ideiglenesen alkalmazott munkavállalónak „határozatlan időre alkalmazott, de 

nem állandó” munkavállalóvá történő átminősítése nem hatékony szankció, mivel az ilyennek 

minősített munkavállaló munkaviszonya megszüntethető, akár azért, mert álláshelyét kiválasztási 

eljárás során betöltik, vagy az állás megszűnik, és ebből következően nincs összhangban a 

keretmegállapodással a határozott idejű munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazásának 

megelőzése céljából, mivel nem teljesülnek az 1999/70 irányelv 2. cikkének első bekezdésében 

foglaltak, hiszen nem biztosított, hogy a spanyol állam az abban meghatározott eredményeket eléri? 

E helyzetet figyelembe véve, a jelen ügyben ismertetni kell a Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo n.o 8 de Madrid (madridi 8. sz. közigazgatási bíróság, Spanyolország) által a 

193/2007. sz. gyorsított eljárásban 2018. január 30-án előzetes döntéshozatal céljából előterjesztett 

alábbi kérdéseket (3): 

5) Ha a nemzeti bíróság megállapítja, hogy visszaélésszerű az ideiglenes helyettesítés céljából 

foglalkoztatott közalkalmazottak egymást követő, időszakos helyettesítésre irányuló szerződések útján 

való alkalmazása a SERMAS (madridi egészségügyi szolgálat) szolgálatában, amelynek célja a 

határozatlan időre foglalkoztatott közalkalmazottak által történő szolgáltatásnyújtással kapcsolatos 

állandó és strukturális szükségletek fedezése, mivel a nemzeti jogrendben nincs semmiféle, 

szankcionálásra irányuló hatékony és visszatartó hatású intézkedés, amely az ilyen visszaélést 

szankcionálhatná és a közösségi jog megsértéséből származó következményeket orvosolhatná, az 

1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodás 5. szakasza értelmezhető-e úgy, hogy az 

arra kötelezi a nemzeti bíróságot, hogy hatékony és visszatartó hatású intézkedéseket alkalmazzon, 

amelyek a keretmegállapodás hatékony érvényesülését biztosítják, és következésképpen a szóban 

forgó visszaélést szankcionálják és az említett uniós jogszabály megsértéséből származó 

következményeket orvosolják, mellőzve annak a nemzeti jogszabálynak az alkalmazását, amely ezt 

akadályozza? 

Igenlő válasz esetén, amint azt az Európai Unió Bírósága a 2016. szeptember 14-i ítéletben (C-184/15 

és C-197/15) (4) 41. pontjában megállapította: 

Összeegyeztethető-e az 1999/70/EK irányelv által elérni kívánt céllal az egymást követő ideiglenes 

jellegű jogviszonyok visszaélésszerű alkalmazásának megelőzése és szankcionálása, valamint az uniós 

jog megsértése következményeinek orvoslása érdekében tett intézkedésként az időszakosan 

helyettesítő, kisegítő jellegű vagy helyettesítésre irányuló közalkalmazotti jogviszony átalakítása tartós 

közalkalmazotti jogviszonnyá, oly módon, hogy az érintett már a kinevezésétől fogva határozatlan 

időre foglalkoztatott közszolgálati alkalmazottnak tekinthető, mivel a foglalkoztatása ugyanolyan 

tartós jellegű, mint az összehasonlítható helyzetben lévő határozatlan időre foglalkoztatott 

közszolgálati alkalmazottaké, és mindez annak alapján, hogy a nemzeti szabályozás abszolút módon 

tiltja az állami szektorban az egymást követő határozott idejű munkaszerződéseknek határozatlan idejű 

munkaszerződéssé való átalakítását, mivel nem létezik egyéb olyan hatékony intézkedés, amely az 

egymást követő határozott idejű munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazásának elkerülésére, és 

adott esetben szankcionálására szolgálhatna? 

6) Egymást követő ideiglenes jogviszonyokkal való visszaélés esetén az időszakosan helyettesítő 

ideiglenes közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű jogviszonnyá történő átalakítása 

értelmezhető-e akként, hogy az csak akkor felel meg az 1999/70/EK irányelv és a keretmegállapodás 

céljainak, ha a visszaélést elszenvedő ideiglenes jelleggel foglalkoztatott közalkalmazott – az 

állandóság és az elmozdíthatatlanság elve alapján, az abban foglalt valamennyi jogosultsággal és 

kötelezettséggel együtt, a határozatlan időre foglalkoztatott informatikusokkal azonos elbánásban 

részesülve – ugyanolyan vagy azonos foglalkoztatási feltételeket élvez, mint a határozatlan időre 

foglalkoztatott közalkalmazott (szociális védelem, szakmai előléptetés, rendes szabadságok 

biztosítása, szakképzés, fizetés nélküli szabadságok, közigazgatási jogállás, engedélyek, nyugdíjhoz 

való jogosultságok, a munkahelyről való elbocsátás, valamint a megüresedett állások betöltése és a 

szakmai előléptetés céljából meghirdetett pályázatokon való részvétel)? 
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7) Figyelembe véve adott esetben az állandó szükségletek kielégítésére irányuló határozott idejű 

szerződések alkalmazásával való visszaélés fennállását, anélkül, hogy objektív ok, az azt igazoló 

sürgős és nyomós szükséglet fennállna, és anélkül, hogy a nemzeti jogunkban hatékony szankciók 

vagy korlátok lennének, olyan intézkedésként, amely a visszaélés megelőzésére és az uniós jog 

megsértése következményének elkerülésére irányul, amennyiben a munkáltató nem biztosít 

állandóságot a munkavállaló számára, az olyan, jogellenes felmondás esetén járó végkielégítéssel 

egyenértékűnek tekinthető végkielégítés, amely megfelelő, arányos, hatékony és visszatartó erejű 

szankcióként szolgál, összhangban áll-e az 1999/70/EK irányelv által kitűzött célokkal? 

 

54. A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. július 2-án és 

2018. július 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-439/18. és C-

472/18. sz. ügyek)2 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Ellentétes-e a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló európai keretmegállapodás – az 1997. december 

15-i 97/81/EK tanácsi irányelv – 4. szakaszának (1) és (2) bekezdésében, valamint a férfiak és nők 

közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén 

történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(átdolgozott szöveg) 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 14. cikkének (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekkel valamely kollektív szerződésben foglalt azon rendelkezés, illetve azon munkáltatói 

gyakorlat, amely szerint a javadalmazás és az előmenetel szempontjából az éves számításban vertikális 

munkaidő-beosztással rendelkező részmunkaidős munkavállaló szolgálati idejét úgy kell számítani, 

hogy csak a [tényleges] munkavégzés idejét kell figyelembe venni? 

 

55. A Cour de cassation (Franciaország) által 2018. július 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-486/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló, 

1996. június 3-i 96/34/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, szülői szabadságról kötött 

keretmegállapodás 2. szakaszának 4. és 6. pontját úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes a szülői 

szabadságon lévő, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra az elbocsátásának időpontjában a 

nemzeti jog olyan rendelkezését alkalmazni, mint a munka törvénykönyvének a tényállás idején 

alkalmazandó L. 3123-13. cikke, amely szerint „az ugyanazon vállalkozásnál teljes- és 

részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók elbocsátás és nyugdíjazás miatti végkielégítését a 

munkaviszony kezdetétől az említett két mód szerinti foglalkoztatásban töltött időszakokra arányosan 

kell kiszámítani”? 

2) Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló, 

1996. június 3-i 96/34/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, szülői szabadságról kötött 

keretmegállapodás 2. szakaszának 4. és 6. pontját úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes a szülői 

szabadságon lévő, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra az elbocsátásának időpontjában a 

nemzeti jog olyan rendelkezését alkalmazni, mint a munka törvénykönyvének R. 1233–32. cikke, 

amely szerint a felmondási időt meghaladó időtartamú átképzési szabadság alatt a munkavállaló a 

munkáltató által fizetendő havi díjazásban részesül, amelynek összege legalább a felmondás közlését 

megelőző tizenkét hónap – az L. 5422-9. cikkben hivatkozott járulékokkal terhelt – bruttó havi 

átlagmunkabérének 65 %-a? 

3) Az előző két kérdés valamelyikére adandó igenlő válasz esetén, úgy kell-e értelmezni az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 157. cikkét, hogy azzal ellentétesek az olyan nemzeti 

                                                 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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rendelkezések, mint a munka törvénykönyvének a tényállás idején alkalmazandó L. 3123-13. cikke és 

R. 1233–32. cikke, mivel a részmunkaidőben foglalkoztatott férfiakkal összehasonlítva sokkal 

jelentősebb számú, részmunkaidőben foglalkoztatott nő választja a szülői szabadság igénybevételét, és 

az elbocsátás esetén járó alacsonyabb végkielégítés, valamint az átképzési szabadság idejére szóló – a 

szülői szabadságot igénybe nem vevő, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóhoz képest 

folyósított – alacsonyabb juttatásból eredő közvetett hátrányos megkülönböztetés nem igazolható a 

hátrányos megkülönböztetéshez nem kapcsolódó, objektív okokkal? 

Polgári ügyszak 

60. A Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litvánia) által 2018. június 26-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-417/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. A 2009/136/EK irányelvvel módosított 2002/22/EK irányelv 26. cikkének (5) bekezdése előírja-e a 

helyre vonatkozó információ kötelező rendelkezésre bocsátását, ha a hívásokat SIM-kártyával nem 

rendelkező készülékről kezdeményezték? 

2. Ha valamely tagállam nemzeti jogszabálya lehetővé teszi, hogy a magánszemélyek a „112” 

egységes európai segélyhívószámot SIM-kártyával nem rendelkező készülékről hívják, ez azt jelenti-e, 

hogy az ilyen segélyhívás helyére vonatkozó információt a 2009/136/EK irányelvvel módosított 

2002/22/EK irányelv 26. cikkének (5) bekezdése alapján kell meghatározni? 

3. A 2009/136/EK irányelvvel módosított 2002/22/EK irányelv 26. cikkének (5) bekezdésével – amely 

szerint az illetékes szabályozóhatóságnak kritériumokat kell meghatároznia a hívó fél helyére 

vonatkozó információ pontossága és megbízhatósága tekintetében – összeegyeztethető-e az 

előfizetőknek és/vagy felhasználóknak a segélyhívó szolgáltatásokat biztosító hatóságok 

szolgáltatásaihoz való hozzáférésére vonatkozó eljárás (2011. november 11. és 2016. április 15. között 

hatályos változata) 4.5.4. pontjában szereplő nemzeti szabályozás, amely többek között előírja, hogy a 

mobilhálózat szolgáltatóinak a bázisállomás (szektor) lefedettségének (cellaazonosító) pontosságával 

kell megadniuk a helyre vonatkozó információt, amely azonban nem határozza meg, hogy a 

bázisállomásoknak (a távolságot illetően) minimálisan milyen pontossággal kell megadniuk a hívó fél 

helyét, vagy hogy (az egymás közötti távolságot tekintve) milyen sűrű legyen a bázisállomások 

eloszlása? 

4. Amennyiben az első és/vagy a második kérdésre adott válasz alapján valamely tagállam köteles 

biztosítani, hogy a 2009/136/EK irányelvvel módosított 2002/22/EK irányelv 26. cikkének (5) 

bekezdése értelmében a helyre vonatkozó információ megállapítható legyen, és/vagy a harmadik 

válasz alapján a nemzeti jogszabály összeegyeztethetetlen a 2009/136/EK irányelvvel módosított 

2002/22/EK irányelv 26. cikkének (5) bekezdésével – amely szerint az illetékes szabályozóhatóságnak 

kritériumokat kell meghatároznia a hívó fél helyére vonatkozó információ pontossága és 

megbízhatósága tekintetében –, valamely nemzeti bíróságnak a kártérítés kérdésében való döntés során 

a jogsértés és a magánszemélyeket ért kár között közvetlen okozati összefüggést kell-e megállapítania, 

vagy a jogsértés és a magánszemélyt ért kár között elegendő közvetett okozati összefüggést 

megállapítania, ha a nemzeti jogi rendelkezések és/vagy a nemzeti ítélkezési gyakorlat alapján a 

felelősség megalapozásához elegendő a jogellenes intézkedés és a magánszemélyeket ért kár közötti 

közvetett okozati összefüggés megállapítása? 

 

61. Az Audiencia Provincial de Zaragoza (Spanyolország) által 2018. június 29-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-431/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

[E]llentétes-e a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 

2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkével az olyan 
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értelmezés, amely szerint a kötelező biztosítás fedezete kiterjed az olyan vészhelyzet által okozott 

károkra, amelyet az idéz elő, hogy a magángarázsban valamely gépkocsiból folyadék szivárog az 

igénybe vett, közösségi térben található parkolóhelyen vagy a parkolási műveletek végzése során, az 

említett közösséghez tartozó, e teret használó harmadik személy tekintetében is? 

 

62. A Korkein oikeus (Finnország) által 2018. július 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-433/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a jogorvoslatok benyújtásának nemzeti rendszerében a jogorvoslatok további 

vizsgálat céljából történő engedélyezésére irányuló eljárás a 44/2001 rendelet 43. cikkének (1) 

bekezdésében mindkét fél számára biztosított hatékony jogorvoslatok további vizsgálatával, ha a 

jogorvoslatot az elsőfokú bíróság olyan határozata ellen nyújtják be, amely valamely ítélet 44/2001 

rendelet szerinti elismerésére vagy végrehajtására vonatkozik? 

2) Teljesülnek-e a jogorvoslatok további vizsgálata céljából történő engedélyezésére irányuló 

eljárásban a 44/2001 rendelet 43. cikkének (3) bekezdése értelmében vett kontradiktórius eljárásra 

vonatkozó feltételek, amennyiben az alperest a benyújtott jogorvoslatra vonatkozóan nem hallgatják 

meg a jogorvoslat engedélyezéséről való döntéshozatalt megelőzően? Teljesülnek-e ezen feltételek, 

amennyiben az alperest meghallgatják a jogorvoslat engedélyezéséről való döntéshozatalt 

megelőzően? 

3) Van-e jelentősége az értelmezés során azon körülménynek, hogy a jogorvoslatot benyújtó nem csak 

a végrehajtást kérelmező, illetve az a fél lehet, akinek a kérelmét elutasították, hanem az a fél is, akivel 

szemben a végrehajtást kérelmezték és e kérelemnek helyt adtak? 

 

63. A Judecătoria Constanţa (Románia) által 2018. július 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-468/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Abban az esetben, ha valamely tagállam bíróságához olyan egységes keresetet nyújtanak be, amely 

három kereseti kérelmet tartalmaz, vagyis a kiskorú gyermek szülei házasságának felbontására, az e 

gyermekkel kapcsolatos szülői felelősség megállapítására és a gyermekre vonatkozó tartási 

kötelezettség megállapítása iránti kérelmet, értelmezhetők-e úgy a 4/2009 rendelet 3. cikkének a) 

pontjában, 3. cikkének d) pontjában és 5. cikkében foglalt rendelkezések, hogy a házasság 

felbontásáról döntő bíróság – amely egyúttal az alperes szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság és 

amely előtt az alperes megjelent – határozhat a gyermekre vonatkozó tartási kötelezettség 

megállapítása iránti kérelemről, jóllehet a gyermekkel kapcsolatos szülői felelősség tekintetében 

megállapította joghatóságának hiányát, vagy a gyermekre vonatkozó tartási kötelezettség 

megállapítása iránti kérelemről csak az a bíróság határozhat, amely a gyermekkel kapcsolatos szülői 

felelősségre vonatkozó kereseti kérelem tekintetében joghatósággal rendelkezik? 

2) A nemzeti bírósághoz fordulást illetően ugyanabban az esetben a gyermekre vonatkozó tartási 

kötelezettség megállapítása iránti kérelem a szóban forgó rendelet 3. cikkének d) pontja értelmében 

megőrzi-e járulékos jellegét a szülői felelősség megállapítására irányuló kérelemhez képest? 

3) A második kérdésre adott nemleges válasz esetén a gyermek mindenek felett álló érdeke-e az, hogy 

valamely tagállam joghatósággal rendelkező bírósága a 4/2009/EK rendelet 3. cikkének a) pontja 

alapján határozzon az azon házasságból származó gyermekre vonatkozó tartási kötelezettség 

megállapítása iránti kérelemről is, amelynek felbontását kérik, figyelemmel arra, hogy e bíróság a 

szülői felügyelet gyakorlása tekintetében megállapította joghatóságának hiányát, jogerős ítéletben 

elismerve, hogy nem teljesültek a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban 

a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK 
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rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (2) 

12. cikkében foglalt feltételek? 

 

64. A Cour de cassation (Franciaország) által 2018. július 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-484/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. 

cikkének b) pontját, 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját és 5. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azzal 

nem ellentétes, hogy az olyan nemzeti szabályozás, mint a 2006. augusztus 1-jei 2006–961. sz. 

törvény 44. cikkével módosított, a kommunikációs szabadságról szóló, 1986. szeptember 30-i 86–

1067. sz. törvény szabályozása, olyan eltérést biztosító szabályozást vezessen be a nemzeti 

műsorszolgáltató társaságoknak az audiovizuális archívumokon fennálló felhasználási jogaik 

jogosultja, az Institut national de l’audiovisuel javára, amely előírja, hogy az előadóművészek 

szolgáltatásainak felhasználási feltételeit és az e felhasználás alapján járó díjazásokat az 

előadóművészek vagy az előadóművészeket képviselő munkavállalói szervezetek és ezen intézet 

közötti megállapodások szabályozzák, és e megállapodásoknak meg kell határozniuk e díjazás 

számítási táblázatát és e juttatások kifizetésének módjait? 

 

65. A Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanyolország) által 2018. július 27-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-494/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a Charta 38. cikkével, az [EUSZ] 6. cikk (1) bekezdésével, valamint a 93/13 

irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás, 

mint a LEC 23. záró rendelkezésének (4) bekezdése, amely nem teszi lehetővé a szerződés vagy a 

követelés tételes részletezésének benyújtását, sem az erre való kötelezést olyan igényérvényesítés 

esetén, amelynek keretében a kötelezett fogyasztónak minősül, és arra utaló bizonyítékok vannak, 

hogy tisztességtelen szerződési feltételen alapuló összegek követeléséről lehet szó? 

2) Összeegyeztethető-e az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006 

rendelet 7. cikke (2) bekezdésének d) pontjával a fogyasztóval szembeni követelések esetén annak 

kérése, hogy a jogosult az „A”formanyomtatvány 11. pontjában határozza meg tételesen a követelését? 

Ugyancsak összeegyeztethető-e az említett rendelkezéssel annak megkövetelése, hogy a 

tisztességtelen jelleg értékelése céljából ugyanezen 11. pontba másolják be azon szerződési feltételek 

tartalmát, amelyek megalapozzák a fogyasztóval szembeni, a szerződés fő tárgyán kívüli 

követeléseket? 

3) Ha a második kérdésre nemleges válasz adandó, az 1896/2006 rendelet jelenlegi változata alapján 

hivatalból vizsgálható-e az európai fizetési meghagyás kibocsátását megelőzően, hogy a fogyasztóval 

kötött szerződés tisztességtelen feltételeket tartalmaz-e, és milyen rendelkezés alapján lehet lefolytatni 

e vizsgálatot? 

4) Amennyiben a 1896/2006 rendelet jelenlegi változata alapján az európai fizetési meghagyás 

kibocsátását megelőzően nem vizsgálható hivatalból a tisztességtelen feltételek fennállása, az Európai 

Unió Bírósága határozzon a hivatkozott rendelet érvényességéről, ha az ellentétes a Charta 38. 

cikkével és az [EUSZ] 6. cikk (1) bekezdésével. 
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66. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2018. július 30-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-496/18. és C-497/18. sz. ügyek)3 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikk (1) bekezdését, 47. 

cikkét, a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések 

odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő 

módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. 

december 11.) (2), (25), (27) és (36) preambulum-bekezdését, valamint a vízügyi, 

energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól 

szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések összehangolásáról szóló, a Tanács 92/13/EGK irányelve (1992. február 25.) 1. 

cikk (1) és (3) bekezdését, és ezekkel összefüggésben a jogbiztonság általános uniós jogi 

alapelvét, valamint az ajánlatkérők döntéseivel szemben igénybe vehető gyors és hatékony 

közbeszerzési jogorvoslattal támasztott követelményt, hogy ezekkel ellentétes az olyan 

tagállami szabályozás, amely a hatályba lépése előtt megkötött közbeszerzési szerződéssel 

kapcsolatban a hatályba lépése előtt elkövetett közbeszerzési jogsértés kivizsgálására irányadó 

korábbi tagállami szabályozásban előírt jogvesztő jogorvoslati határidők lejártát kővetően 

általában is felhatalmazást ad az általa előírt határidőn belül az általa létrehozott, erre 

hatáskörrel rendelkező (monitoring)hatóság számára az adott közbeszerzési jogsértés 

kivizsgálásának kezdeményezésére és érdemi vizsgálatára, és ennek eredményeként a 

jogsértés és közbeszerzési szankció megállapítására, továbbá a szerződés semmissége és 

következményeinek alkalmazására? 

2) Az 1. kérdésben hivatkozott jogszabályi és alapelvi rendelkezések vonatkoztathatók-e a 

közbeszerzési szerződés elnyerésében érdekeltek jogorvoslati – szubjektív, alanyi – jogának 

tényleges érvényesülésén kívül, a tagállami jog által létrehozott, a közbeszerzési jogsértés 

észlelésére és kivizsgálásának kezdeményezésére hivatalból jogosult, közérdekvédelmi 

feladatot ellátó (monitoring)hatóságok jogorvoslati eljárás kezdeményezési és lefolytatásának 

jogára is? 

3) Következik-e a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő 

ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 

Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelv 99. cikk (l)–(2) bekezdéséből, hogy a 

tagállami jog által a közbeszerzési jogsértés észlelésére és kivizsgálásának kezdeményezésére 

hivatalból jogosult, közérdekvédelmi feladatot ellátó (monitoring)hatóságok számára a 

tagállami jognak – az uniós közbeszerzési pénzügyi érdekek védelme miatt – lehetősége van 

általában is a korábbi törvényi szabályozás alapján már lejárt jogvesztő határidők ellenére új 

törvényi szabályozással felhatalmazást adni a hatályba lépése előtt elkövetett közbeszerzési 

jogsértések kivizsgálására és eljárás kezdeményezésére, valamint lefolytatására? 

4) Az 1. és 3. kérdésben részletezett, (monitoring)hatóságok számára biztosított vizsgálati 

jogkör uniós joggal való összeegyeztethetőségének – az 1. kérdésben hivatkozott jogszabályi 

és alapelvi rendelkezésekre figyelemmel – megítélésében van-e jelentősége annak, hogy a 

közbeszerzési jogsértés elkövetésének időpontjában a közbeszerzési jogsértés kivizsgálására 

milyen jogi, szabályozási, technikai vagy szervezeti hiányosságok vagy egyéb akadályok 

miatt nem került sor? 

5) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikk (1) bekezdését, 47. 

                                                 
3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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cikkét, a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések 

odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő 

módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. 

december 11.) (2), (25), (27) és (36) preambulum-bekezdését, valamint a vízügyi, 

energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól 

szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések összehangolásáról szóló, a Tanács 92/13/EGK irányelve (1992. február 25.) 1. 

cikk (1) és (3) bekezdését, és ezekkel összefüggésben a jogbiztonság általános uniós jogi 

alapelvét, valamint az ajánlatkérők döntéseivel szemben igénybe vehető gyors és hatékony 

közbeszerzési jogorvoslattal támasztott követelményt, továbbá az arányosság elvét, hogy még 

akkor is, ha a tagállami jog által a közbeszerzési jogsértés észlelésére és kivizsgálásának 

kezdeményezésére hivatalból jogosult, közérdekvédelmi feladatot ellátó 

(monitoring)hatóságok számára biztosítható ezen elvekre tekintettel az 1–4. kérdésekben 

foglalt hatáskör, a nemzeti bíróság mérlegelheti a jogsértés elkövetése, a korábbi jogorvoslati 

határidő jogvesztő lejárta és a jogsértés kivizsgálására indított eljárás között eltelt időtartamok 

észszerűségét és arányosságát, és ennek levonhatja a támadott közigazgatási határozat 

érvénytelenségére vonatkozó vagy egyéb, a tagállami jog által biztosított 

jogkövetkezményeket? 

 

67. Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2018. július 30-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-501/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az következik-e az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés uniós jogi elvéből, hogy a nemzeti 

bíróság köteles a keresetet hivatalból az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikkének (3) 

bekezdéséből eredő kötelezettség teljesítésének a tagállam általi elmulasztása miatt indítottnak 

tekinteni, ha a kereset tárgyát az uniós jog megsértésével valamely tagállami hatóság által okozott 

károkért fennálló szerződésen kívüli tagállami felelősség képezi, és 

— az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését nem jelölték meg kifejezetten jogalapként a keresetlevélben, a 

kereset indokolásából azonban kiderül, hogy az uniós jogi rendelkezések megsértésével okozott 

kárral kapcsolatos igény érvényesítésére irányul; 

— a kártérítési igényt a közigazgatási jogkör gyakorlása során okozott károkért az alábbi feltételek 

mellett fennálló objektív állami felelősségre vonatkozó nemzeti rendelkezésre alapozták: valamely 

hatóság vagy alkalmazott jogi aktusának, cselekményének vagy mulasztásának jogellenessége a 

közigazgatási jogkör gyakorlása során vagy azzal összefüggésben; vagyoni vagy nem vagyoni kár 

keletkezése; direkt és közvetlen okozati összefüggés a kár és a hatóság jogellenes magatartása 

között; 

— a tagállam joga szerint a bíróságnak a kereset alapjául szolgáló körülmények alapján hivatalból kell 

meghatároznia az igazságügyi hatóságok tevékenységéért fennálló állami felelősség jogalapját? 

2) Az következik-e az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló, 2010. 

november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (27) preambulumbekezdéséből, 

hogy a rendelet 17. cikkének (3) bekezdése alapján kiadott, az uniós jognak a biztosított betétek adott 

hitelintézet betétesei részére történő kifizetésének határidejével összefüggésben valamely tagállam 

központi bankja által elkövetett megsértését megállapító ajánlás az alapeljárásbelihez hasonló 

körülmények között: 

— jogot biztosít az adott hitelintézet betéteseinek ahhoz, hogy valamely nemzeti bíróság előtt az 

ajánlásra hivatkozzanak az uniós jog említett megsértésén alapuló kártérítési kereset alátámasztása 

érdekében, figyelembe véve az Európai Bankhatóság uniós jog megsértésének megállapítására 

vonatkozó kifejezett hatáskörét, és tekintettel arra, hogy a betétesek nem címzettjei az ajánlásnak, 
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és nem is lehetnek azok, és az ajánlás nem jár közvetlen jogkövetkezményekkel rájuk nézve; 

— azon feltétellel érvényes, hogy a megsértett rendelkezés egyértelmű és feltétel nélküli 

kötelezettségeket határoz meg, figyelembe véve, hogy a betétbiztosítási rendszerekről szóló 

94/19/EK irányelv tizenkettedik és tizenharmadik preambulumbekezdésével összefüggésben 

értelmezett 1. cikke 3. pontjának i. alpontja nem tartalmazza az ahhoz szükséges összes elemet, 

hogy egyértelmű és feltétel nélküli kötelezettséget rójon a tagállamokra, és nem biztosít közvetlen 

jogot a betétesek számára, valamint azon tényre tekintettel, hogy az említett irányelv csak 

minimumharmonizációt ír elő, amely nem foglalja magában azokat a támpontokat, amelyek alapján 

a betétek befagyasztását meg kell állapítani, és hogy az ajánlást nem támasztották alá más 

egyértelmű és feltétel nélküli uniós jogi rendelkezésekkel e támpontok – mégpedig többek között a 

likviditás hiányának értékelése és a kifizetés valószínűségének hiánya; korai beavatkozási 

intézkedések elrendelésének és a hitelintézet üzleti tevékenysége folytatásának kötelezettsége – 

tekintetében; 

— a tárgyra, a betétbiztosításra és az Európai Bankhatóság azon hatáskörére tekintettel, hogy az 

1093/2010/EU rendelet 26. cikkének (2) bekezdése alapján a betétbiztosítási rendszerrel 

kapcsolatos ajánlásokat adhat ki, a nemzeti központi bankra érvényes, amely nem áll kapcsolatban 

a nemzeti betétbiztosítási rendszerrel, és nem minősül az említett rendelet 4. cikke 2. pontjának iii. 

alpontja szerinti illetékes hatóságnak? 

3) Az alapügy szempontjából releváns uniós jog jelenleg hatályos rendelkezéseire is figyelemmel az 

következik-e az Európai Unió Bíróságának 2004. október 12-i Paul és társai ítéletéből (C-222/02, 

EU:C:2004:606, 38., 39., 43. és 49–51. pont), 1996. március 5-i Brasserie du pêcheur és Factortame 

ítéletéből (C-46/93 és C-48/93, EU:C:1996:79, 42. és 51. pont), 2000. június 15-i Dorsch Consult 

kontra Tanács és Bizottság ítéletéből (C-237/98 P, EU:C:2000:321, 19. pont) és 1971. december 2-i 

Zuckerfabrik Schöppenstedt kontra Tanács ítéletéből (5/71, EU:C:1971:116, 11. pont), hogy: 

A) a 94/19 irányelv rendelkezései, különösen az irányelv 7. cikkének (6) bekezdése, jogot biztosítanak 

a betéteseknek ahhoz, hogy valamely tagállammal szemben kártérítési igényt érvényesítsenek a 

betéteiket kezelő hitelintézet felett gyakorolt elégtelen felügyelet miatt, és a betétek biztosított 

összegére korlátozódik-e ez a jog, vagy tágan kell értelmezni az említett rendelkezésben szereplő 

„kártalanítási jog” fogalmát? 

B) a valamely tagállam központi bankja által valamely hitelintézet reorganizációja céljából elrendelt – 

az alapügyben szereplőkhöz hasonló és különösen a 2001/24/EK irányelv 2. cikkének hetedik 

francia bekezdésében előírt – felügyeleti intézkedések, köztük a kifizetések felfüggesztése, a 

betétes tulajdonhoz való jogába való nem igazolható és aránytalan beavatkozását jelentik, amely az 

uniós jog megsértésével okozott károkért fennálló szerződésen kívüli felelősséget alapoz meg, ha a 

hitelintézetekről szóló törvény 116. cikkének (5) bekezdésére, valamint a bankok 

fizetésképtelenségéről szóló törvény 4. cikke (2) bekezdésének 1. pontjára és 94. cikke (1) 

bekezdésének 4. pontjára tekintettel az adott tagállam joga azt írja elő, hogy az intézkedések 

időtartamára szerződéses kamatot kell felszámítani, és a betétek biztosított összegét meghaladó 

követeléseket ki kell elégíteni az általános fizetésképtelenségi eljárásban, valamint hogy kamat 

fizethető? 

C) az EUMSZ 65. cikk (1) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozó felügyeleti hatáskörök valamely 

tagállam központi bankja általi gyakorlásával összefüggő cselekménnyel és mulasztással okozott 

károkért fennálló szerződésen kívüli felelősségnek valamely tagállam nemzeti jogában előírt 

feltételei nem lehetnek ellentétesek e felelősség uniós jog szerinti feltételeivel és elveivel, 

mégpedig konkrétan: a kártérítési kereset megsemmisítés iránti keresettől való függetlenségének 

elvével és azon nemzeti jogi feltétel megállapított elfogadhatatlanságával, hogy a kártérítési 

követelés alapját képező jogi aktust vagy mulasztást előbb meg kell semmisíteni, illetve szüntetni; 

az azon hatóságok vagy alkalmazottak felróhatóságára vonatkozó nemzeti jogi feltétel 

elfogadhatatlanságával, amelyek, illetve akik magatartása miatt kártérítést követelnek; a vagyoni 

kár megtérítése iránti keresetekre vonatkozó azon feltétellel, hogy a felperesnek a keresetindítás 

időpontjában tényleges és bizonyos kára kell, hogy fennálljon? 

D) a kártérítési kereset megsemmisítés iránti keresettől való függetlenségének uniós jogi elve alapján 
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teljesülnie kell a hatóság megfelelő magatartása jogellenessége feltételének, amely egyenértékű a 

tagállam nemzeti jogának azon feltételével, hogy a kártérítési követelés alapját képező jogi aktust 

vagy mulasztást, mégpedig a valamely hitelintézet reorganizációjára irányuló intézkedéseket, meg 

kell semmisíteni, illetve szüntetni, figyelembe véve az alapügy körülményeit, valamint az 

alábbiakat: 

— hogy ezen intézkedések címzettje nem a valamely hitelintézet betétesének minősülő felperes, 

valamint hogy a felperes a nemzeti jog és a nemzeti ítélkezési gyakorlat alapján nem kérheti az 

ezen intézkedéseket elrendelő egyes határozatok megsemmisítését, és hogy e határozatok 

jogerőre emelkedtek; 

— hogy az uniós jog, e területen konkrétan a 2001/24 irányelv, nem kötelezi kifejezetten a 

tagállamokat arra, hogy minden hitelező számára biztosítsák a felügyeleti intézkedések 

megtámadásának az intézkedések érvényességének megállapíttatására irányuló lehetőségét; 

— hogy valamely tagállam joga nem szabályozza a hatóságok vagy alkalmazottak jogszerű 

magatartásával okozott károkért fennálló szerződésen kívüli felelősséget? 

E) hogy abban az esetben, ha olyan értelmezés születik, hogy a hatóság magatartása jogellenességének 

feltétele az alapügy körülményei között nem alkalmazható, alkalmazhatók-e a valamely hitelintézet 

betétesei által valamely tagállam központi bankjának cselekménye vagy mulasztása miatt kártérítés 

iránt, különösen pedig a határidőn túl kifizetett biztosított betétek utáni kamatok megfizetése, 

valamint a biztosított összeget meghaladó betétek kifizetése mint az EUMSZ 63–65. és EUMSZ 

120. cikk, az EUSZ 3. cikk és az Európai Unió [Alapjogi Chartája 17. cikkének megsértése miatti 

kártalanítás iránt indított keresetekre az Európai Unió Bírósága által a károkért fennálló 

szerződésen kívüli felelősséggel kapcsolatban megállapított feltételek: 

— mégpedig – ha e károkat valamely hatóság jogszerű magatartása okozta – konkrétan az alábbi 

három együttes feltétel: tényleges kár fennállása, okozati összefüggés e kár és az érintett aktus 

között, valamint a kár rendkívüli és különleges jellege, különösen a biztosított betétek határidőn 

túli kifizetése miatti kamatok megfizetése iránti keresetek esetében, vagy 

— a gazdaságpolitika területén különösen a „csak a magánszemélyek védelmét szolgáló magasabb 

szintű jogi norma kellően súlyos megsértése esetén” feltétele mindenekelőtt a betétesek által a 

biztosított összeget meghaladó betétek kifizetése mint kártérítés iránt indított keresetek 

esetében, amelyekre a nemzeti jog által előírt eljárás alkalmazandó, figyelembe véve azt a tág 

mérlegelési jogkört, amellyel a tagállamok az EUMSZ 65. cikk (1) bekezdésének b) pontjával 

és a 2001/24 irányelv szerinti intézkedésekkel összefüggésben rendelkeznek, és ha a 

hitelintézettel és a kártérítést követelő személlyel kapcsolatos körülmények egyetlen 

tagállamhoz kapcsolódnak, de valamennyi betétesre ugyanazok a rendelkezések és a törvény 

előtti egyenlőség alkotmányos elve vonatkoznak? 

4) Az következik-e a 94/19 irányelv 1. cikke 3. pontjának i. alpontjával és 7. cikkének (6) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett 10. cikkének (1) bekezdéséből, valamint az Európai Unió 

Bíróságának 2016. december 21-i Vervloet és társai ítéletében (C-76/15, EU:C:2016:975, 82–84. pont) 

szereplő jogi fejtegetésekből, hogy az irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak azok a 

betétesek, 

— akiknek betétei a hitelintézet kifizetéseinek felfüggesztése és a banki ügyletek végzésére vonatkozó 

engedélyének visszavonása közötti időszakban nem voltak szerződések és jogszabályi 

rendelkezések alapján kifizetendők, és az egyes betétesek nem juttatták kifejezésre, hogy kérik a 

kifizetést, 

— akik olyan feltételbe egyeztek bele, amely azt írja elő, hogy a betéteket a biztosított összeg erejéig a 

tagállam jogában szabályozott eljárásban kell kifizetni, konkrétan többek között a betéteket kezelő 

hitelintézet engedélyének visszavonását követően, és e feltétel teljesül, valamint 

— a betétszerződés említett feltétele a tagállam joga alapján a jogi szabályozás erejével bír a szerződő 

felek között? 

Az következik-e az említett irányelv rendelkezéseiből vagy más uniós jogi rendelkezésekből, hogy a 
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nemzeti bíróság nem veheti figyelembe a betétszerződés ilyen feltételét, és a betétes által a betétek 

biztosított összegének határidőn túli kifizetése miatti kamatok megfizetése iránt az említett szerződés 

alapján indított keresetet nem vizsgálhatja az uniós jog megsértésével okozott károkért fennálló 

szerződésen kívüli felelősségre vonatkozó feltételek és a 94/19 irányelv 7. cikkének (6) bekezdése 

alapján? 

 

68. A Conseil d'État (Franciaország) által 2018. augusztus 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-511/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2002. július 12-i [2002/58/EK] irányelv 15. cikke (1) bekezdésének megengedő rendelkezései 

alapján a szolgáltatókra előírt általános és különbségtétel nélküli megőrzési kötelezettséget a 

nemzetbiztonságra súlyos és tartós fenyegetést, különösen terrorista veszélyt jelentő összefüggésben 

nem kell-e úgy tekinteni, mint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. cikkében biztosított 

biztonsághoz való jog és a nemzetbiztonsági követelmények – amelyek felelőssége az Európai Unióról 

szóló szerződés 4. cikke alapján kizárólag a tagállamokra hárul – által igazolt beavatkozást? 

2) A 2002. július 12-i irányelvet az Európai Unió Alapjogi Chartájával összefüggésben úgy kell-e 

értelmezni, hogy az felhatalmazást biztosít olyan jogalkotási intézkedésekre, mint a forgalmi adatok és 

a meghatározott egyének helymeghatározására vonatkozó adatok valós időben történő gyűjtésével 

kapcsolatos intézkedések, amelyek bár érintik az elektronikus hírközlési szolgáltatók jogait és 

kötelezettségeit, nem írnak elő velük szemben az adataik megőrzésére vonatkozó különös 

kötelezettséget? 

3) A 2002. július 12-i irányelvet az Európai Unió Alapjogi Chartájával összefüggésben úgy kell-e 

értelmezni, hogy az minden esetben alárendeli a csatlakozási adatok gyűjtésére vonatkozó eljárás 

szabályszerűségét az érintett személyek tájékoztatására vonatkozó követelménynek, ha egy ilyen 

tájékoztatás már nem veszélyezteti az illetékes hatóságok által végzett nyomozást, vagy az ilyen 

eljárások tekinthetők-e szabályszerűnek, figyelemmel a meglévő egyéb eljárási garanciákra, 

amennyiben ez utóbbiak biztosítják a jogorvoslathoz való jog hatékonyságát? 

 

69. A Conseil d'État (Franciaország) által 2018. augusztus 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-512/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2002. július 12-i [2002/58/EK] irányelv 15. cikke (1) bekezdésének megengedő rendelkezései 

alapján a szolgáltatókra előírt általános és különbségtétel nélküli megőrzési kötelezettséget nem kell-e 

úgy tekinteni – különösen azokra a garanciákra és felülvizsgálatokra tekintettel, amelyek ezután e 

csatlakozási adatok gyűjtéséhez és felhasználásához kapcsolódnak –, mint az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 6. cikkében biztosított biztonsághoz való jog és a nemzetbiztonsági követelmények – 

amelynek felelőssége az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikke alapján kizárólag a tagállamokra 

hárul – által igazolt beavatkozást? 

2) A 2000. június 8-i [2000/31/EK] irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 6., 7., 8. és 11. 

cikke, valamint 52. cikkének (1) bekezdése tükrében értelmezett rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, 

hogy azok lehetővé teszik az állam számára olyan nemzeti szabályozás bevezetését, amely a 

nyilvánosság számára a hírközlési szolgáltatásokhoz való online hozzáférést biztosító személyek, 

valamint az ezen szolgáltatások igénybevevői által továbbított bármilyen jellegű jel, írás, kép, hang 

vagy üzenet tárolását a nyilvánosság rendelkezésére bocsátás céljából – akár díjmentesen – a 

nyilvánosság számára online hírközlési szolgáltatások útján biztosító természetes vagy jogi személyek 

számára előírja, hogy oly módon őrizzék meg az adatokat, hogy azonosítani lehessen bárkit, aki 

hozzájárult az általuk nyújtott szolgáltatások tartalmának vagy egyik tartalmának a létrehozásához, 
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mégpedig azért, hogy a bíróság adott esetben, a polgári jogi vagy büntetőjogi felelősségre vonatkozó 

szabályok betartásának biztosítása érdekében az adatok közlését kérhesse tőlük? 

 

70. Az Okresním soudem v Českých Budějovicích (Cseh Köztársaság) által 2018. 

augusztus 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-518/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat 

létrehozásáról szóló 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) 

pontját, hogy azt a követelést, amelyről bizonyításfelvételt követően döntöttek, nem vitatott 

követelésnek kell tekinteni, ha sem az alperes, aki a keresetindítást megelőzően elismerte a tartozást, 

sem pedig az ügygondnok nem vett részt a bírósági eljárásban és nem emeltek kifogást az eljárás 

során? 

Gazdasági ügyszak 

49. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2018. június 29-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-435/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az EGK 85., az EK 81., illetve az EUMSZ 101. cikket, hogy e rendelkezések 

teljes érvényesüléséhez, valamint az e rendelkezésekből eredő tilalom hatékony érvényesüléséhez 

szükséges, hogy a kartell résztvevőitől azon személyek is kártérítést követelhessenek, akik nem 

valamely kartell által érintett releváns termék- és földrajzi piacon tevékenykednek beszállítóként vagy 

vevőként, hanem a törvényi szabályozás szerint támogatást nyújtóként a kartell által érintett piacon 

kínált termékek vevői számára kedvező feltételekkel nyújtanak hiteleket, és káruk abban áll, hogy a 

termék költségeinek bizonyos százalékában nyújtott hitel összege magasabb volt, mint amekkora a 

kartell hiányában lett volna, és amely miatt ezeket az összegeket nem fektethették be nyereségesen? 

 

50. A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel (Spanyolország) által 2018. 

július 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-452/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Azon elvet, miszerint a semmis kikötések nem köteleznek (1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi 

irányelv 6. cikke), ki kell-e terjeszteni az e kikötéseket követően létrejött olyan szerződésekre és 

jogügyletekre is, mint például a szerződésmódosítás? 

Továbbá mivel a semmisség azt jelenti, hogy a szóban forgó kikötést úgy kell tekinteni, mintha az soha 

nem is létezett volna a szerződés jogi-gazdasági életében, le lehet-e vonni azt a következtetést, hogy a 

későbbi jogi aktusok és a kikötésre gyakorolt joghatásuk, azaz a szerződésmódosítás szintén eltűnik a 

jogi valóságból és azt nem létezőnek, illetve joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni? 

2) A meg nem tárgyalt kikötések módosításáról vagy egyeztetéséről szóló olyan okiratok, amelyek a 

tisztességtelen feltételek hiányára és az átláthatóságra vonatkozó teszteken valószínűleg nem 

mennének át, általános szerződési feltétel jellegét ölthetik-e a 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi 

irányelv 3. cikkének rendelkezése értelmében, és ugyanazon semmisségi okok vonatkoznak-e rájuk, 

mint a módosított vagy egyezséggel módosított eredeti okiratokra? 

3) A szerződésmódosításban foglalt keresetindítási jogról való lemondást szintén semmisnek kell-e 

tekinteni, amennyiben az ügyfelek által kötött szerződésekben nem adtak tájékoztatást a számukra 

arról, hogy semmis szerződési feltételről van szó, és arról sem, hogy a „küszöbkikötés” kezdetben 

történő előírása miatt fizetett kamatok visszatérítéseként pénzösszegre vagy pénzben kifejezett 



 

 27 

összegre jogosultak? 

Ez alapján úgy tűnik, hogy az ügyfél úgy írja alá a keresetindítási jogról való lemondást, hogy a bank 

nem tájékoztatja arról, hogy miről, illetve mekkora pénzösszegről mond le. 

4) Ha a szerződésmódosítást az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata és a [93/13] irányelv 

3. cikkének (1) bekezdése, illetve 4. cikkének (2) bekezdése alapján vizsgáljuk, az abban foglalt új 

küszöbkikötés ismételten nem átlátható-e, mivel a bank újra megsérti a (Tribunal Supremo [legfelsőbb 

bíróság] 2013. május 9-i ítéletében meghatározott) átláthatósági követelményeket és nem tájékoztatja 

az ügyfelet a jelzálogszerződésében szereplő említett feltétel tényleges gazdasági költségeiről oly 

módon, hogy ezáltal megismerhesse az új küszöbkikötés alkalmazása esetén fizetendő kamatlábat (és 

az ebből következő törlesztőrészletet), valamint a küszöbkikötés alkalmazásának hiányában fizetendő 

kamatlábat (és az ebből következő törlesztőrészletet), amennyiben a jelzálogalapú 

kölcsönszerződésben kikötött kamatlábat alsó korlát nélkül alkalmazzák? 

Azaz, a „küszöbkikötésre” vonatkozó, szerződésmódosításnak nevezett okirat ügyféllel való 

aláíratásakor a pénzintézetnek meg kell-e felelnie a [93/13] irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében, 

illetve 4. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott átláthatósági vizsgálatnak, és tájékoztatnia kell-e a 

fogyasztót a „küszöbkikötés” alkalmazása miatt őt érő veszteség összegéről, valamint az alkalmazandó 

kamatról, amennyiben az említett kikötések nem léteznének, és ha ezt nem tette meg, ezen okiratok 

szintén semmisnek minősülnek-e? 

5) A szerződésmódosításra vonatkozó általános szerződési feltételekben foglalt keresetindítási jog 

kizárása, tartalma miatt, tisztességtelen jellegű feltételnek minősülhet-e a 3. cikk (1) bekezdése 

alapján, a tisztességtelen feltételekről szóló melléklettel, és konkrétan e melléklet q) pontjával 

összefüggésben (tisztességtelenek azok a feltételek, amelyek kizárják vagy gátolják a fogyasztó 

jogainak érvényesítését peres eljárás kezdeményezése vonatkozásában, vagy más jogorvoslati 

lehetőség igénybe vételében), mivel korlátozzák a fogyasztó azon jogok gyakorlásához fűződő jogát, 

amelyek a szerződéskötést követően keletkezhetnek vagy merülhetnek fel, ahogy az (a Bíróság 2016. 

december 21-i ítélete (2) alapján) a megfizetett kamatok teljes összegének visszatérítésének 

követelésére vonatkozó lehetőséggel történt? 

 

51. A Juzgado de Primera Instancia Vigo (Spanyolország) által 2018. július 11-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-453/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 

feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését, valamint 

az annak értelmezésére irányuló ítélkezési gyakorlatot, hogy az irányelv említett cikkével ellentétes a 

2000. január 7-i 1/2000. sz. Ley de Enjuiciamiento Civil huszonharmadik záró rendelkezésének [2. 

pontjához] hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy az európai fizetési meghagyás 

iránti kérelemhez nem szükséges okiratokat csatolni, és amennyiben azokat mégis csatolják, azokat 

nem veszik figyelembe? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2006. december 12-i 1896/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. 

cikke (2) bekezdésének e) pontját, hogy az említett rendelkezés nem zárja ki a hitelezővel szemben 

annak megkövetelését, hogy nyújtsa be az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó között létrejött 

fogyasztói kölcsönszerződésből fakadó követelését megalapozó iratokat, ha a bíróság megítélése 

szerint ezen irat[ok] vizsgálata elengedhetetlen a felek között létrejött szerződésben foglalt feltételek 

tisztességtelen jellegének vizsgálatához, és így a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 

tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvben, valamint az annak 

értelmezésére irányuló ítélkezési gyakorlatban előírt követelmények teljesítéséhez? 

 

52. A Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanyolország) által 2018. július 17-én 
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benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-464/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az 1215/2012/EU rendelet 26. cikkében említett és szabályozott hallgatólagos alávetésen alapuló 

joghatósági ok minden szempontból önálló és valamennyi tagállam tekintetében egységes értelmezést 

követel-e, és ennélfogva nem függhet a tagállamok belső joghatósági szabályai által felállított 

korlátozásoktól? 

2) Az 1215/2012 rendelet 26. cikkében említett és szabályozott hallgatólagos alávetésen alapuló 

joghatósági ok olyan „tiszta” joghatósági szabálynak minősül-e, amely kizárólag valamely tagállam 

bíróságainak joghatóságát határozza meg, de e tagállam eljárási jogának kell konkrétan megállapítania 

az illetékes bíróságot, vagy ellenkezőleg, olyan hatásköri szabályról van szó, amely a joghatóságot és 

az illetékességet is meghatározza? 

3) Az a körülmény, hogy egy más tagállamban székhellyel rendelkező légitársaság által működtetett 

járat, amelynek indulási vagy érkezési helye azonban olyan tagállamban van, amelyben a társaság 

részére kiegészítő szolgáltatást nyújtó fióktelep található, de a jegyeket nem e fióktelepen keresztül 

vásárolták meg, az ügy körülményeire tekintettel az 1215/2012/EU rendelet 7. cikkének 5. pontja 

értelmében vett fióktelep, képviselet vagy más telephely működéséből származó jogvitának 

minősülhet-e, amely kapcsolóelvként joghatósági okot képezhet? 

 

53. A Pesti Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2018. július 23-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-476/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) 

visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 

nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban a rendelet) 5–7. cikkeit úgy kell-e 

értelmezni, hogy a menetrend-módosítással érintett utasokat a törölt járatok utasaihoz 

hasonlónak lehet tekinteni a kártalanítás iránti jog alkalmazása szempontjából, így 

hivatkozhatnak a rendelet 7. cikke által előírt kártalanítás iránti jogra, ha a légi fuvarozó az 

eredeti menetrend szerinti indulási időpont előtti napon tájékoztatja az utasokat a menetrend 

módosításáról és a menetrend-módosítás következményeként az utasok háromórás vagy azt 

meghaladó időveszteséget szenvednek az eredeti menetrend szerinti érkezési időponthoz 

képest, vagyis ha végső célállomásukat a légi fuvarozó által eredetileg megadott 

menetrendhez képest három vagy több órával később érik el? 

2) A rendelet 5–7. cikkeit úgy kell-e értelmezni, hogy a menetrend-módosítással érintett 

utasokat a késéssel érintett járatok utasaihoz hasonlóknak lehet tekinteni a kártalanítás iránti 

jog alkalmazása szempontjából, így hivatkozhatnak a rendelet 7. cikke által előírt kártalanítás 

iránti jogra, amennyiben a menetrend-módosítás következtében háromórás vagy azt 

meghaladó időveszteséget szenvednek, vagyis ha végső célállomásukat a légi fuvarozó által 

eredetileg megadott menetrendhez képest három vagy több órával később érik el? 
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54. A Cour de cassation (Franciaország) által 2018. július 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-493/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Közvetlenül a fizetésképtelenségi eljárásból származik-e, illetve szorosan ahhoz kapcsolódik-e a 

fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállam bírósága által kijelölt felszámoló 

keresete, amely annak megállapítására irányul, hogy ebben az eljárásban nem lehet hivatkozni az adós 

valamely másik tagállamban található ingatlanaira bejegyzett jelzálogokra, valamint ezen 

ingatlanoknak az ezen államban történő értékesítéseire e vagyontárgyaknak az adós vagyonába történő 

visszahelyezése érdekében? 

2) Igenlő válasz esetében: azon tagállam bíróságai, amelynek területén a fizetésképtelenségi eljárást 

megindították, kizárólagos joghatósággal rendelkeznek-e a felszámoló e keresetének elbírálására, vagy 

ellenkezőleg, csak az ingatlanok elhelyezkedése szerinti tagállam bíróságai rendelkeznek 

joghatósággal e tekintetben, vagy e különböző bíróságok között párhuzamos joghatóság áll fenn, és ha 

igen, milyen feltételek mellett? 

3) Az a határozat, amellyel a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállam 

bírósága felhatalmazza a felszámolót arra, hogy egy másik tagállamban keresetet indítson – amely 

főszabály szerint az eljárást megindító bíróság joghatósága alá tartozik – járhat-e azzal a hatással, hogy 

megalapozza e másik állam joghatóságát, miközben – többek között – ez a határozat az [1346/2000] 

rendelet 25. cikkének (1) bekezdése szerinti, fizetésképtelenségi eljárás lefolytatására vonatkozó 

határozatnak minősülhet, és ennélfogva ugyanezen szöveg alapján minden további alaki követelmény 

nélkül elismerhető? 

 

55. A Tribunalul Specializat Cluj (Románia) által 2018. július 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-500/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2004/39/[EK] irányelv 4. cikke (1) [bekezdésének] 12. pontjában meghatározott „lakossági 

ügyfél” fogalom értelmezése során a nemzeti bíróság ugyanazokat az értelmezési szempontokat 

alkalmazhatja-e vagy kell-e alkalmaznia, amelyek a fogyasztónak a 93/13/EGK irányelv 2. cikke b) 

pontja értelmében vett fogalmát határozzák meg? 

2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén a 2004/[39/EK] irányelv értelmében vett „lakossági 

ügyfél” az alapeljáráshoz hasonló jogvitában mely feltételek mellett hivatkozhat fogyasztói 

minőségére? 

3) Közelebbről, nagyszámú ügyletnek a 2004/[39/EK] irányelv értelmében vett „lakossági ügyfél” 

által viszonylag rövid időn belül történő teljesítése és jelentős pénzeszköznek a 2004/39/[EK] irányelv 

4. cikke [(1) bekezdésének] 17. pontjában meghatározott pénzügyi eszközökbe történő befektetése 

releváns szempont jelent-e az ugyanezen irányelv értelmében vett „lakossági ügyfél” fogyasztói 

minőségének értékelése tekintetében? 

4) Saját joghatóságának megállapítása során, mivel köteles az adott esettől függően meghatározni, 

hogy az 1215/2012/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdésének c) pontja vagy 7. cikkének 2. pontja a 

releváns, a nemzeti bíróság figyelembe veheti-e vagy figyelembe kell-e vennie a felperes által a 

93/13/EGK irányelv értelmében tisztességtelennek vélt feltételek kikötésének orvoslásaként 

hivatkozott anyagi jogi alapot – kizárólag szerződésen kívüli felelősség –, amelyek tekintetében az 

alkalmazandó anyagi jogot a 864/2007/EK rendelet („Róma II” rendelet) értelmében kell 

megállapítani, vagy pedig a felperes esetleges fogyasztói minősége irrelevánssá teszi kérelmének 

anyagi jogi alapját? 
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Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

15. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Cour de cassation 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Administration des douanes et 

droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer 

(FranceAgriMer) kontra Hubert Clergeau és társai (C-115/17. sz. ügy)4  

Az enyhébb büntető jogszabály visszaható hatályú alkalmazásának az Európai Unió Alapjogi Chartája 

49. cikke (1) bekezdésének harmadik mondatában rögzített elvét akként kell értelmezni, hogy azzal 

nem ellenétes, hogy valamely személyt az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-

visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1982. július 20-i 1964/82/EGK bizottsági 

rendeletben előírt különleges export-visszatérítéseknek csalás vagy a kért export-visszatérítésekkel 

érintett áruk jellegére vonatkozó hamis nyilatkozatok révén történő jogosulatlan megszerzése miatt 

elítéljenek, amennyiben az e rendeletnek a felrótt cselekmények utáni módosítása következtében az 

általa exportált áruk jogosulttá váltak ezekre az export-visszatérítésekre. 

Közigazgatási ügyszak 

202. A Bíróság (második tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Tribunal Supremo 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Saras Energía SA kontra 

Administración del Estado (C-561/16. sz. ügy)5  

1) Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 

2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 

2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. és 20. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal 

nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az energiahatékonysági kötelezettségek 

teljesítésének fő módjaként a nemzeti energiahatékonysági alaphoz való éves hozzájárulási rendszert 

vezet be, feltéve, hogy egyrészt e szabályozás olyan mértékben biztosítja az energiamegtakarítás 

elérését, amely egyenértékű az ezen irányelv 7. cikkének (1) bekezdése címén bevezethető 

energiahatékonysági kötelezettségi rendszerekkel, és másrészt tiszteletben tartják az említett irányelv 

7. cikkének (10) és (11) bekezdésében előírt követelményeket, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak 

kell megvizsgálnia. 

2) A 2012/27 irányelv 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amely csak az energiaágazat bizonyos 

meghatározott vállalkozásaival szemben ír elő energiahatékonysági kötelezettségeket, feltéve, hogy e 

vállalkozások kötelezett felekként történő kijelölése ténylegesen kifejezetten meghatározott, objektív és 

megkülönböztetés-mentes kritériumokon alapul, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell 

megvizsgálnia. 

 

203. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário 

[Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD] [Portugália] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal kontra 

Autoridade Tributária e Aduaneira (C-16/17. sz. ügy)6  

A 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 167. és 168. cikkét, valamint a 

semlegesség elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha valamely tagállam adóhatósága 

                                                 
4 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 7. szám, Büntető ügyszak, 4. sz. alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 29. sz. alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 84. sz. alatt. 
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megállapítja, hogy a valamely más tagállamban székhellyel rendelkező társaság, valamint az első 

államban lévő leányvállalata két eltérő jogalany, mivel e jogalanyok saját adónyilvántartási számmal 

rendelkeznek, és ennek okán elutasítja, hogy e leányvállalat levonja a gazdasági egyesülés által – 

amelynek az említett társaság a tagja, a leányvállalata viszont nem tagja – kibocsátott terhelési 

értesítéseken feltüntetett hozzáadottérték-adót. 

 

204. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VTB Bank (Austria) AG kontra 

Finanzmarktaufsichtsbehörde (C-52/17. sz. ügy)7  

1) A hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások 

prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 64. cikkét és 65. cikkének (1) bekezdését, a hitelintézetekre és befektetési 

vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról 

szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 395. cikkének (1) és (5) 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely szerint az 

575/2013 rendelet 395. cikkének (1) bekezdésében előírt kitettségi határértékek túllépése esetén a 

hitelintézettel szemben a lefölözési kamatot még abban az esetben is automatikusan kivetik, ha az 

utóbbi eleget tesz az e rendelet 395. cikkének (5) bekezdésében foglalt feltételeknek, amelyek a 

hitelintézet számára az említett határértékek túllépését lehetővé teszik. 

2) Az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti 

hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról 

szóló, 2014. április 16-i 468/2014/EU európai központi banki rendelet (SSM-keretrendelet) 48. 

cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a prudenciális felügyeleti eljárást e rendelkezés 

értelmében nem lehet hivatalosan megindítottnak tekinteni abban az esetben, ha a hitelintézet a 

nemzeti felügyeleti hatóságnál az 575/2013 rendelet 395. cikkének (1) bekezdésében előírt 

határértékek túllépését bejelenti, sem pedig abban az esetben, ha ez a hatóság a hasonló jogsértésekre 

vonatkozó párhuzamos eljárásban már határozatot fogadott el. 

 

205. A Bíróság (negyedik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Conseil d’État 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Château du Grand Bois SCI 

kontra Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer 

(FranceAgriMer) (C-59/17. sz. ügy)8  

A borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a 

harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése 

tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. 

június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 76., 78. és 81. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azok nem 

teszik lehetővé a helyszíni ellenőrzést végző tisztviselők számára, hogy a mezőgazdasági termelő 

hozzájárulása nélkül belépjenek a mezőgazdasági üzemi területre. 

 

206. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Satversmes tiesa 

[Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Administratīvā rajona tiesa kontra 

Ministru kabinets (C-120/17. sz. ügy)9  

1) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásról, valamint az egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 

                                                 
7 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 100. sz. alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 93. sz. alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 115. sz. alatt. 
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1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet 10–12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy e cikkekkel 

ellentétes, ha a tagállamok azok végrehajtása során olyan intézkedéseket fogadnak el, amelyek 

lehetővé teszik az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló korengedményes nyugdíjazási támogatás 

öröklését. 

2) A bizalomvédelem elvét úgy kell értelmezni, hogy az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, olyan 

nemzeti jogszabály, amely előírta a korengedményes nyugdíjazási támogatás öröklését, és amelyet az 

Európai Bizottság az 1257/1999 rendelettel összhangban állóként jóváhagyott, jogos bizalmat 

keletkeztetett az e támogatásban részesülő gazdálkodók örökösei tekintetében, és az olyan 

megállapítás, mint amelyet az Európai Bizottság vidékfejlesztési szakbizottsága 2011. október 19-i 

ülésének a jegyzőkönyve említ, és amely szerint az említett támogatás nem örökölhető, nem vetett véget 

e jogos bizalomnak. 

 

207. A Bíróság (első tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nefiye Yön kontra 

Landeshauptstadt Stuttgart (C-123/17. sz. ügy)10  

Az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulást létrehozó megállapodásban – 

amelyet 1963. szeptember 12-én Ankarában írt alá egyrészről a Török Köztársaság, másrészről az 

EGK tagállamai és a Közösség, és amelyet a Közösség nevében az 1963. december 23-i 64/732/EGK 

tanácsi határozattal kötöttek meg, hagytak jóvá és erősítettek meg – létrehozott társulási tanács által 

elfogadott 1976. december 20-i 2/76 határozat 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az 1976. december 

20. és 1980. november 30. közötti időszak során bevezetett olyan nemzeti jogi intézkedés, mint amely 

az alapeljárásban szerepel, amely az érintett tagállamban jogszerűen tartózkodó török 

munkavállalónak a harmadik állambeli állampolgár családtagjai részére a tartózkodási engedély 

családegyesítés céljából történő kiadását attól teszi függővé, hogy ezen állampolgárok a nemzeti 

területre történő beutazást megelőzően az említett egyesítés céljából vízumot szerezzenek, e 

rendelkezés értelmében „új korlátozásnak” minősül. Egy ilyen intézkedés mindazonáltal igazolható 

lehet a hatékony idegenrendészeti ellenőrzéssel és a migrációs áramlások kezelésével kapcsolatos 

okok alapján, de csak akkor fogadható el, ha a végrehajtási módjai nem haladják meg a kitűzött cél 

eléréséhez szükséges mértéket, aminek a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

 

208. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gerhard Prenninger és társai kontra 

Oberösterreichische Landesregierung (C-329/17. sz. ügy)11 

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. 

december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete 1. pontjának d) 

alpontját akként kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „erdőirtás más földhasználatra 

történő áttérés céljából” fogalom alá tartozik egy erdőnyiladéknak az alapügyben szereplőhöz 

hasonló villamos távvezeték építése és üzemeltetése céljából e távvezeték jogszerű fenntartásának ideje 

alatt történő kialakítása. 

 

209. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Tartu Halduskohus 

[Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Argo Kalda Mardi talu kontra 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (C-435/17. sz. ügy)12  

1) A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 

165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet 

                                                 
10 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 184. sz. alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 193. sz. alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, 223. sz. alatt. 
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hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 93. cikkének (1) bekezdését, 94. cikkét és II. mellékletét akként kell értelmezni, hogy azokkal 

nem ellentétes az, ha valamely tagállam az e II. mellékletben említett jó mezőgazdasági és környezeti 

állapotra vonatkozó előírásként előírja egy mezőgazdasági területen az olyan kősírok megőrzését, 

amelyek elmozdítása ezen előírás megsértését, ekként pedig az érintett mezőgazdasági termelőnek járó 

támogatások csökkentését eredményezi. 

2) Az 1306/2013 rendelet 72. cikke (1) bekezdésének a) pontját, 91. cikkének (1) és (2) bekezdését, 93. 

cikkének (1) bekezdését és 94. cikkét, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 

rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó 

szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke 

(1) bekezdésének b), c) és e) pontját akként kell értelmezni, hogy a jó mezőgazdasági és környezeti 

állapottal kapcsolatos, az 1306/2013 rendeletben előírt kötelezettségeket a mezőgazdasági üzem teljes 

területén, és nem csak azon a mezőgazdasági területen kell tiszteletben tartani, amelyre konkrétan 

támogatást igényeltek. 

 

210. A Bíróság (hetedik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Riigikohus [Észtország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Viking Motors AS és társai kontra Tallinna linn, 

Maksu- ja Tolliamet (C-475/17. sz. ügy)13  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 

401. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan adó fenntartása vagy bevezetése, 

mint az alapeljárás tárgyát képező értékesítési adó. 

Munkaügyi ügyszak 

37. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla y León [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jorge Luis 

Colino Sigüenza kontra Ayuntamiento de Valladolid és társai (C-472/16. sz. ügy)14  

1) 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 irányelv 1. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az ezen irányelv hatálya alá 

tartozhat egy, az alapeljárásbelihez hasonló olyan helyzet, amelyben egy önkormányzati zeneiskola 

működtetésével kapcsolatos, szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződés nyertes ajánlattevője, aki 

számára az e tevékenység folytatásához szükséges valamennyi tárgyi eszközt az önkormányzat 

biztosította, a folyamatban lévő iskolaév vége előtt két hónappal megszünteti ezt a tevékenységet, 

elbocsátja az alkalmazottakat és ezeket a tárgyi eszközöket visszaadja az önkormányzatnak, amely új 

közbeszerzési eljárást folytat le kizárólag a következő iskolaév tekintetében és az új nyertes ajánlattevő 

számára biztosítja ugyanezeket a tárgyi eszközöket. 

2) A 2001/23 irányelv 4. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az alapeljárásbelihez 

hasonló olyan körülmények között, amikor egy önkormányzati zeneiskola működtetésével kapcsolatos, 

szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződés nyertes ajánlattevője a folyamatban lévő iskolaév vége 

előtt két hónappal megszünteti ezt a tevékenységet és elbocsátja az alkalmazottakat, a következő 

iskolaév elején pedig a tevékenységet az új nyertes ajánlattevő folytatja, úgy tűnik, hogy a 

munkavállalók elbocsátására az e rendelkezés értelmében vett „gazdasági, műszaki vagy szervezeti 

jellegű, és a munkaerő tekintetében változásokat eredményez[ő]” okok miatt került sor, feltéve hogy az 

összes munkavállaló elbocsátását övező körülmények, valamint az új szolgáltató késedelmes kijelölése 

nem olyan szándékos intézkedést képez, amely arra irányul, hogy megfosszák ezeket a munkavállalókat 

azoktól a jogoktól, amelyeket számukra a 2001/23 irányelv biztosít, amit a kérdést előterjesztő 

bíróságnak kell vizsgálnia. 

                                                 
13 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, 234. sz. alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak, 43. sz. alatt. 
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38. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Landesarbeitsgericht Berlin-

Brandenburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Miriam Bichat (C-

61/17. sz. ügy), Daniela Chlubna (C-62/17. sz. ügy), Isabelle Walkner (C-72/17. sz. ügy) 

kontra Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG15 

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 

20-i 98/59/EK tanácsi irányelv 2. cikke (4) bekezdésének első albekezdését úgy kell értelmezni, hogy a 

„munkáltatót ellenőrző vállalkozás” fogalma kiterjed minden, e munkáltatóhoz az alaptőkéjében való 

részesedés, vagy bármely más olyan jogi kötelékkel kapcsolódó vállalkozásra, amely lehetővé teszi a 

munkáltató döntéshozatali szerveiben meghatározó befolyás gyakorlását és a munkáltató csoportos 

létszámcsökkentés megfontolására vagy végrehajtására való kényszerítését. 

Polgári ügyszak 

55. A Bíróság (nagytanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Court of Appeal [Írország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – David Smith kontra Patrick Meade, Philip 

Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General (C-122/17. sz. ügy)16  

Az uniós jogot és különösen az EUMSZ 288. cikket úgy kell értelmezni, hogy a magánszemélyek közötti 

jogvita tárgyában eljáró nemzeti bíróság, amely nem tudja egy irányelv olyan rendelkezésével 

ellentétes nemzeti jogi rendelkezéseit az előbbi rendelkezéssel összhangban értelmezni, amely a 

közvetlen hatályhoz szükséges valamennyi feltételnek eleget tesz, kizárólag az uniós jog alapján nem 

köteles e nemzeti rendelkezések, valamint az e rendelkezéseknek megfelelően a biztosítási 

szerződésben szereplő záradék alkalmazását mellőzni. 

Az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló helyzetben az a fél, akit a nemzeti jog uniós joggal való 

összeegyeztethetetlensége következtében sérelem ért, vagy e fél jogutódja mindazonáltal hivatkozhat az 

1991. november 19-i Francovich és társai ítéletből (C-6/90 és C-9/90, EU:C:1991:428) eredő 

ítélkezési gyakorlatra annak érdekében, hogy adott esetben kártérítést kapjon a tagállamtól. 

 

56. A Bíróság (második tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Land Nordrhein-Westfalen 

kontra Dirk Renckhoff (C-161/17. sz. ügy)17  

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 

cikkének (1) bekezdése értelmében vett „nyilvánossághoz közvetítés” fogalmát úgy kell értelmezni, 

hogy az kiterjed a korábban valamely internetes oldalon a szerzői jogi jogosult engedélyével, a 

letöltést megakadályozó korlátozó intézkedés nélkül közzétett valamely fényképnek egy másik 

internetes oldalon való online elérhetővé tételére. 

 

57. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Kúria 

[Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hochtief AG kontra 

Budapest Főváros Önkormányzata (C-300/17. sz. ügy)18  

1) A koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelvvel módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló 

közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására 

                                                 
15 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 111. sz. alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak, 29. sz. alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak, 37. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 44. sz. alatt. 
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vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. 

december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (6) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami eljárásjogi rendelkezés, mint amely az 

alapeljárás tárgyát képezi, és amely a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra 

vonatkozó jogszabályok megsértése miatt bármely polgári jogi igény érvényesíthetőségének 

feltételéül szabja, hogy valamely döntőbizottság, illetőleg – e döntőbizottság határozatának 

felülvizsgálata során – a bíróság a jogsértést jogerősen megállapítsa. 

2) Az uniós jogot, és különösen a 2014/23 irányelv által módosított 89/665 irányelv – az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére tekintettel értelmezett – 1. cikkének (1) és (3) 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a kártérítési perben az olyan 

tagállami eljárásjogi előírás, mint amely az alapeljárás tárgyát képezi, és amely a 

közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai keretében az ajánlatkérők által elfogadott 

határozatok elsőfokú felülvizsgálatáért felelős valamely döntőbizottság által hozott 

határozatok bírósági felülvizsgálatát kizárólag az e döntőbizottság előtti eljárás során 

előadott jogalapok vizsgálatára korlátozza. 

 

58. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verbraucherzentrale Berlin eV 

kontra Unimatic Vertriebs GmbH (C-485/17. sz. ügy)19  

A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 2. cikkének 9. pontját úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló, 

kereskedelmi vásáron kereskedő által felállított stand, ahol a kereskedő évente néhány napon keresztül 

folytatja tevékenységét, az e rendelkezés értelmében vett „üzlethelyiségnek” minősül, amennyiben – az 

e tevékenységekkel kapcsolatos körülmények összességére, különösen e stand megjelenésére és magán 

a vásár helyszínén kihelyezett információkra tekintettel – a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes 

és körültekintő fogyasztó észszerűen számíthat arra, hogy a kereskedő tevékenységét ott folytatja és 

vele szerződéskötési céllal kapcsolatba lép, mindezek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata. 

 

59. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Tallinna Ringkonnakohus 

[Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – c.v. SNB-REACT u.a. kontra 

Deepak Mehta (C-521/17. sz. ügy)20 

1) A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 4. cikkének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok kötelesek olyan 

személyként elismerni az alapügyben szereplőhöz hasonló, a védjegyjogosultak kollektív képviseletét 

ellátó szervezetet, amely jogosult a védjegyjogosultak jogainak védelmében saját nevében az ezen 

irányelvben előírt jogorvoslatokat kérelmezni, valamint az említett jogok érvényesítése érdekében 

saját nevében keresetet indítani a bíróságok előtt, azzal a feltétellel, hogy e szervezetet a nemzeti 

jogszabályok úgy tekintik, hogy az ilyen jogok védelméhez közvetlen érdeke fűződik, és e jogszabályok 

lehetővé teszik számára e célból a keresetindítást, amit a kérdést előterjesztő bíróság kell 

megvizsgálnia. 

2) 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) 12–14. cikkét úgy kell értelmezni, hogy 

az azokban foglalt felelősségkorlátozás alkalmazandó a doménnevek és honlapok anonim használatát 

                                                 
19 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak, 66. sz. alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 68. sz. alatt. 
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lehetővé tévő IP-címek lokalizálására és regisztrálására irányuló szolgáltatást nyújtó, az alapügyben 

szereplőhöz hasonló szolgáltatóra, amennyiben e szolgáltatás az e cikkekben szereplő valamelyik 

szolgáltatáskategóriába tartozik, és eleget tesz az összes vonatkozó feltételnek, továbbá e szolgáltató 

tevékenysége pusztán technikai, automatikus és passzív jellegű, következésképpen nincs tudomása az 

ügyfelei által továbbított, illetve tárolt információkról, valamint nem játszik olyan tevőleges szerepet, 

amely lehetővé teszi az ügyfelei számára az online értékesítési tevékenységeik optimalizását, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. 

Gazdasági ügyszak 

45. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia 

no 38 de Barcelona, Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelmei) – Banco Santander, SA kontra Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet 

(C-96/16. sz. ügy), Rafael Ramón Escobedo Cortés kontra Banco de Sabadell SA (C-

94/17. sz. ügy)21 

1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 

5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet egyrészt úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazandó egy olyan 

üzleti gyakorlatra, amely abból áll, hogy valamely fogyasztóval szemben fennálló követelést 

engedményeznek vagy vásárolnak, anélkül hogy a fogyasztói kölcsönszerződés az ilyen engedményezés 

lehetőségét előírná, vagy hogy utóbbit ezen engedményezésről előzetesen tájékoztatnák, illetve ahhoz 

hozzájárulását adná, és anélkül, hogy biztosítanák számára a lehetőséget, hogy a tartozását 

visszavásárolja, és ezzel megszüntesse a tartozását, megfizetve az engedményes részére azt az 

ellenértéket, amelyet utóbbi fizetett ki az említett engedményezés címén, a vonatkozó kamatokkal, 

költségekkel és eljárási költségekkel együtt. Másrészt ezen irányelv egyáltalán nem alkalmazandó az 

olyan nemzeti rendelkezésekre, mint amelyek a Código Civil (polgári törvénykönyv) 1535. cikkében, 

valamint a 2000. január 7-i Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (a polgári perrendtartásról szóló 

1/2000. sz. törvény) 17. és 540. cikkében találhatók, amelyek ilyen visszavásárlási lehetőséget 

tartalmaznak, és a folyamatban lévő eljárásokban az engedményesnek az engedményező helyébe 

lépését szabályozzák. 

2) A 93/13 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti ítélkezési 

gyakorlat, mint a Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság, Spanyolország) alapeljárásban szereplő 

ítélkezési gyakorlata, amely szerint tisztességtelen a fogyasztói kölcsönszerződés azon meg nem 

tárgyalt feltétele, amely az alkalmazandó késedelmikamat-mértéket rögzíti, mégpedig abból az okból, 

hogy a fizetési késedelemben lévő fogyasztót aránytalanul magas összegű kártérítéssel sújtja, mivel e 

mérték több mint két százalékponttal meghaladja az ügyleti kamat szerződésben kikötött mértékét. 

3) A 93/13 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti ítélkezési 

gyakorlat, mint a Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság, Spanyolország) alapeljárásban szereplő 

ítélkezési gyakorlata, amely szerint a fogyasztói kölcsönszerződés késedelmikamat-mértéket rögzítő, 

meg nem tárgyalt feltétele tisztességtelen jellegéből eredő jogkövetkezmény az, hogy teljes egészében 

törlik e késedelmi kamatokat, de az e szerződésben kikötött ügyleti kamatokat továbbra is felszámítják. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem hoztak ilyen tárgyú határozatot. 

                                                 
21 A kérdéseket l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak, 32. sz. és Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, 

Gazdasági ügyszak, 17. sz. alatt. 
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Közigazgatási ügyszak 

Kfv.I.35.690/2017/9. 

1.) Az egyes adózóknak a felpereseket is érintő, az alperesi határozatban megnevezett adótitka nem 

viselkedik másként, mint az adóigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során bármely más 

bizonyíték, azokra a Pp. XX. fejezetének hatálya alatt folyó adó tárgyú közigazgatási perben nem 

alkalmazható a Pp. 192.§ (3) bekezdése.  

2.) A HÉA Irányelv 80. cikk (1) bekezdés a) pontja kapcsán az adócsalás vagy adókikerülés 

megakadályozása a folyamatok szabályozásának a célja, nem pedig a szabály alkalmazásának a 

feltétele, így irreleváns az ügylet résztvevőinek tudattartalma. 

A Kfv.I.35.501/2012/8. számú ítéletében a Kúria nem arra adott iránymutatást, hogy az adóhatóság a 

2006/112/EK irányelv (a továbbiakban: HÉA Irányelv) 80. cikkével „összhangban” járjon el, hanem 

arra, hogy „az elsőfokú adóhatóságnak a HÉA Irányelv 80.cikke szerint eljárva kell állást foglalni a 

felperes és az Önkormányzat közötti ügylethez rendelhető adóalapról”. Ezzel az alkalmazandó 

jogszabályokat a Kúria meghatározta, amely az alperest az Art. 140.§ (2) bekezdéséből következően 

kötötte. 

A felperesnek a felülvizsgálati kérelemben előadott előzetes döntéshozatal kezdeményezése iránti 

kérelmét a Kúria az Európai Unió Bírósága által a Cilfit-ügyben kidolgozott szempontok mentén 

bírálta el. Megállapította, hogy a HÉA Irányelv vonatkozó szakasza nem nyert megfelelő 

implementációt a magyar adójogba. Ez volt az alapja egyébként a Kúria Kfv.I.35.501/2012/8. számú 

ítéletében foglaltaknak is: az 1992. évi LXXIV. tv. (a továbbiakban: Áfa tv.) alperes által a megelőző 

eljárásban alkalmazott 22.§-a nem a HÉA Irányelvnek, hanem az érintett időszakban már nem hatályos 

77/388/EGK Irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmazott. A HÉA Irányelv 80. cikk (1) 

bekezdésének közvetlen hatálya kapcsán az is megállapítható, hogy tartalma feltétel nélküli, 

megfelelően világos és pontos. Ezen körülményekre tekintettel állapította meg az Európai Unió 

Bírósága is a felperes által alkalmazandónak tekintett, és az elsőfokú bíróság által elvetett C-621/10. és 

C-129/11. sz. egyesített ügyben hozott ítéletének [53]-[62] pontjaiban a HÉA Irányelv 80. cikk (1) 

bekezdésének közvetlen hatályát. 

A HÉA Irányelv 80. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adócsalás vagy adókikerülés 

megakadályozása érdekében a tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy az olyan kedvezményezettek 

részére értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások esetében, akikhez (amelyekhez) az 

értékesítőt (szolgáltatót) – a tagállam meghatározása szerinti – családi vagy más szoros személyes 

kapcsolat, vezetői beosztás vagy tagság szerinti kapcsolat, valamint tulajdonosi, pénzügyi vagy jogi 

kapcsolat fűzi, az adóalap a szabadpiaci forgalmi érték legyen, amennyiben az ellenérték alacsonyabb, 

mint a szabadpiaci forgalmi érték, és a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás kedvezményezettje 

nem teljes mértékben jogosult a 167–171. cikk és a 173–177. cikk szerinti adólevonásra. 

A HÉA Irányelv 80. cikk (1) bekezdés a) pontjának közvetlen alkalmazásához nem kell vizsgálni, 

hogy ténylegesen bekövetkezett-e, vagy milyen mértékben következett be adóelkerülés. Az adócsalás 

vagy adókikerülés megakadályozása a folyamatok szabályozásának a célja, nem pedig a szabály 

alkalmazásának a feltétele. Ennek folytán irreleváns az ügylet résztvevőinek tudattartalma, nem kell 

vélelmet felállítani az adóelkerülésben való részvételről. Ezen okból nem ébredt a Kúriában az 

előzetes döntéshozatal kezdeményezéséhez elengedhetetlen kétely. 

Azt, hogy a felperes és az Önkormányzat között fennállt a HÉA Irányelv 80. cikk (1) bekezdés a) 

pontjába sorolandó kapcsolat, a felperes nem vitatta. Felülvizsgálati kérelme, illetve előzetes 

döntéshozatal kezdeményezése iránti kérelme a kapcsolat elhanyagolható voltára irányult. A mértékre 

azonban a HÉA Irányelv nem tartalmaz előírást, így nem ad lehetőséget annak értékelésére, hogy 

nagy-, vagy „rendkívül kis mértékben valósultak”-e meg a feltételek. 

Mindezekre tekintettel a Kúria nemcsak azt állapította meg, hogy az alperesnek kötelezően alkalmazni 

kellett a HÉA Irányelv 80. cikk (1) bekezdését, hanem azt is, hogy a felperes előzetes döntéshozatal 

kezdeményezésére irányuló kérelme nem megalapozott. A kérelmet a Kúria a 1952. évi III. tv. (a 
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továbbiakban: Pp.) 155/A.§ (2) bekezdése alapján a közvetlen hatály tekintetében az acte éclairé-elv, a 

feltételrendszer tekintetében az acte clair elv alkalmazásával, ezen belül az adóelkerülési szándék [36] 

pontban kifejtett irreleváns volta miatt elutasította, és a HÉA Irányelv 80. cikk (1) bekezdését 

közvetlenül alkalmazta. 

A HÉA Irányelv 80. cikk (1) bekezdés a) pontjának azon feltétele, hogy a felperes, mint értékesítő, és 

az Önkormányzat, mint kedvezményezett között tagság szerinti kapcsolat álljon fenn, nem vitatott. A 

részesedés csupán 1%-os mértékének a felperes javára történő elbírálására pedig a [37] pontban 

foglaltak szerint nem volt lehetősége az elsőfokú bíróságnak. 

Azt a követelményt, hogy az Önkormányzat ne legyen teljes mértékben jogosult a HÉA Irányelv 167–

171. és 173–177. cikkei szerinti adólevonásra, szintén megfelelően értékelte az elsőfokú bíróság. A 

felperes maga is hivatkozott arra felülvizsgálati kérelmében, hogy „Kiemelkedő jelentősége van 

annak, hogy mi volt a beszerzésnél, az adásvételi szerződésnél az Önkormányzat vételi szándéka”. Az 

áfa mentes felhasználási célra irányuló beszerzési szándékot egyértelműen tartalmazza a polgármester 

2008. február 5-én kelt nyilatkozata, az ingatlanok ennek megfelelő nyilvántartását az áfa analitika. 

Ezt igazolja az is, hogy a beszerzéskor az Önkormányzat nem élt áfa levonási joggal, csak az eredeti 

beszerzési cél megváltozását, az értékesítésről való döntést követően kívánta érvényesíteni az 

adólevonási jogot. A cél idő közbeni megváltozása blokkolta a levonási jog teljes mértékű 

érvényesítését: az Áfa tv. alperes által alkalmazott 39.§ (3) bekezdése nem a teljes körű, hanem csak az 

arányos jogérvényesítésre ad lehetőséget, igazodva a cél megváltozásának időpontjához. Arányos áfa 

levonás esetében a gazdasági esemény kedvezményezettje nem teljes mértékben jogosult az 

adólevonási jog gyakorlására. A jogerős ítélet ebben a kérdésben is helytálló indokolást tartalmaz. 

Az elsőfokú bíróság igazságügyi szakértő kirendelésével vizsgálta, hogy az ügyletek esetében az 

ellenérték alacsonyabb volt-e, mint a szabadpiaci forgalmi érték. Az alapszakvéleményre mind a 

felperes, mind az alperes részletes, több irányú kifogásokat tartalmazó észrevételeket tett, ezekre 

figyelemmel sor került a szakvélemény kiegészítésére, majd a szakértő meghallgatására, az elsőfokú 

bíróság e folyamat végeredményeként előállt szakvéleményt fogadta el ítéletének alapjául, okszerűen 

megindokolva, hogy annak aggálytalansága miatt mellőzte a felperes másik szakértő kirendelésére 

vonatkozó indítványát. A kiegészítő szakértői vélemény a felek által hivatkozott összehasonlító adatok 

figyelembe vehetőségét, az összehasonlításra felhasznált adatok forrását, a felperes elővásárlási jogát 

elemezte, kitért arra, miért nem irányadók a magánszakértő által felhasznált adatok. A második 

írásbeli, a szakértő meghallgatását követő kiegészítés során a szakértő – egyebek mellett – kitért arra, 

hogy telekösszevonás miatt nem találhatók tulajdoni lapok egyes összehasonlító adatként felhasznált 

ingatlanoknál. Az elsőfokú bíróság helytállóan tért ki arra, hogy a szakértő az összehasonlításra 

felhasznált ingatlanok beazonosítására a szakvélemény kiegészítésében kielégítően válaszolt. Az 

igazságügyi szakvéleményt az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában ütköztette a felperesi 

magánszakértői véleménnyel, amelyre nézve a szakértői vélemény is tartalmaz adatokat. Az 

igazságügyi szakvélemény bemutatta az adatok forrásait is, amit a jogerős ítélet is elemzett, így az 

ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló, felülvizsgálati kérelemben hivatkozott 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 

sérelme sem állapítható meg. Az elsőfokú bíróság a HÉA Irányelv 80. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti szabadpiaci forgalmi értéknél alacsonyabb ellenérték vizsgálata során igazságügyi szakértői 

bizonyítást folytatott le. Az eltérés fennálltát a szakvélemény alapján okszerűen, a logika szabályainak 

megfelelően, a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott jogszabálysértések bekövetkezte nélkül 

állapította meg. 

Az elsőfokú bíróság a HÉA Irányelv 80. cikk (1) bekezdés a) pontjának valamennyi feltételét 

megfelelően vizsgálta, és a vizsgálat eredményeiből helytállóan következtetett a kereseti kérelem 

megalapozatlanságára, ezért a Kúria nem látott lehetőséget a jogalap körében a jogerős ítélet hatályon 

kívül helyezésére. 

Az adóbírság és a késedelmi pótlék tekintetében a kereseti indokokat az elsőfokú bíróság értékelte, a 

csak a felülvizsgálati kérelemben előadottakról azonban nem rendelkezhetett, a jogerős ítélet ilyen 

tartalmú megállapításainak hiányában pedig ezen kérdéseket a Kúria nem vizsgálhatja. A 

felülvizsgálati kérelem a jogkövetkezmények tekintetében sem jelölt meg a ítélet hatályon kívül 
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helyezésére okot adó jogszabálysértést. 

 

Kfv. IV.35.695/2017/8. 

A támogatási szerződés megkötése, illetve a támogatói okirat kibocsátása a felek között polgári jogi 

jogviszonyt hoz létre. Ha a támogatási összeg kifizetésének felfüggesztése vagy a támogatás 

megvonása a közreműködő szerv utóellenőrzési jelentésébe foglalt nem támogató polgári jogi 

jognyilatkozatán alapul - és szabálytalansági eljárást nem folytattak le - a kedvezményezett a 

támogatási szerződés (támogatói okirat) szerinti összeg kifizetése iránti igényét az irányító hatósággal 

szemben indított polgári peres eljárásban teljesítésre kötelezés jogcímén érvényesítheti. Az 

utóellenőrzési jelentés és a kedvezményezett egyet nem értési nyilatkozatára adott válaszlevél nem 

minősülnek közigazgatási ügyben hozott érdemi döntésnek, ezért közigazgatási perben nem 

vizsgálhatók felül. 

A II. rendű alperes a hazai jogrendszerben jogállását illetően a központi államigazgatási szervekről, 

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § d) 

pontja alapján az I. rendű alperes központi államigazgatási szerv egyszemélyes vezetője, aki a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 5a. és 6. 

pontja alapján a Kormány európai uniós ügyek koordinációjáért, európai uniós források 

felhasználásáért felelős tagja. 

A 4/2011. (I. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdése kimondja, 

hogy „[ha] valamely támogatási konstrukció esetében közreműködő szervezet nem kerül kijelölésre, és 

e rendelet közreműködő szervezetet említ, azon a Kormány európai uniós források felhasználásával 

kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztériumban az 

irányító hatóság vezetője által kijelölt szervezeti egységet kell érteni”. Közreműködő szervezet a 

Korm. rendelet alkalmazásában az 1083/2006/EK rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 2. cikk 6. 

pontja szerinti szervezet. (1. § 17. pont) 

Az EK rendelet 2. cikk 6. pontja értelmében: „közreműködő szervezet”: bármely közjogi vagy 

magánjogi intézmény, amely egy irányító vagy az igazoló hatóság illetékessége alatt jár el, vagy ilyen 

hatóság nevében hajt végre feladatokat a műveleteket végrehajtó kedvezményezettek vonatkozásában. 

A fenti szabályozás mellett nem kétséges, hogy a KFF az I. rendű alperes, mint központi 

államigazgatási szerv egyik szervezeti egységeként működik, mely kijelölt közreműködő szervként 

folytatta le a Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése szerinti közbeszerzés-jogi utóellenőrzést. 

A Kúria a fentiek után arra kereste a választ, hogy a közigazgatási szervnek minősülő közreműködő 

szervezet Korm. rendelet szerinti eljárása a Ket. hatálya alá tartozó eljárásnak minősül-e. 

A jogalkotó a Ket.-et fő szabály szerint „a közigazgatási hatóság eljárása során az e törvény hatálya alá 

tartozó közigazgatási hatósági ügyekben” rendeli alkalmazni. (12. § (1) bekezdés) Közigazgatási 

hatósági ügy többek között „minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő 

jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást 

vezet vagy hatósági ellenőrzést végez.” (12. § (2) bekezdés a) pont) 

A 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 12. § (3) bekezdése kimondja, hogy „[e] törvény 

alkalmazása szempontjából közigazgatási hatóság a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező a) 

államigazgatási szerv”. 

Az államigazgatási szervek eljárása tehát attól függően tartozik a Ket. hatálya alá, hogy azt milyen 

ügyben folytatta le. A Ket. 13. § (2) bekezdése taxatíve felsorolja azokat az eljárásokat, amelyekben a 

törvény rendelkezéseit „csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő 

szabályokat nem állapít meg”. Ilyen eljárások a b) pontban foglaltak szerint „a központi költségvetés, 

valamint az elkülönített állami pénzalap terhére jogszabály alapján juttatott támogatással összefüggő 

eljárások is. 

A Ket. 13. § (4) bekezdésében a jogalkotó maga rendelkezett akként, hogy „Ha az Európai Unió 

általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa eljárási szabályt állapít meg, e 
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törvény rendelkezései az ott szabályozott kérdésben nem alkalmazhatók. E törvény rendelkezéseitől az 

Európai Unió kötelező jogi aktusának végrehajtása céljából – az ahhoz szükséges mértékben és módon 

– törvény, kormányrendelet vagy a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete eltérhet.” 

A Ket. 13. § (4) bekezdés második mondata tehát az uniós jogi megfelelés érdekében ad általános 

felhatalmazást a Ket.-től eltérő szabály megalkotására a jogalkotásnak, az uniós jog végrehajtása 

érdekében szükséges mértékben és módon. Az Európai Unió általános hatályú és közvetlenül 

alkalmazandó kötelező jogi aktusa fordulat alatt az uniós jogforrások közül a rendeletet kell érteni, 

mely általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi 

tagállamban. (Kfv. IV.35.350/2017/6.) 

Jelen ügyben a közreműködő szervezet által lefolytatott utóellenőrzésre – lévén, hogy eljárása nem 

tartozik a Ket. hatálya alá – nem a Ket. szabályai, hanem a Korm. rendelet 39.§ – 39/A. §-aiban 

megállapított eljárási rend az irányadó. 

Az első és másodfokú bíróság tehát helytállóan állapította meg, hogy a KFF nem hatósági ügyben járt 

el, hanem a Korm. rendelet szerinti feladatkörében végzett eljárási cselekményeket. 

 

Kfv.IV.35.745/2017/9. 

Uniós forrásból finanszírozott több éves programok esetén a jogosulatlanul igénye vett támogatás 

visszaköveteléséhez való jog mindaddig nem évül el, amíg a program le nem zárul. 

A Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a 113/2009. (VII. 26.) FVM rendelet (a 

továbbiakban: Jogcímrendelet) alapján indult eljárásban alkalmazott szankcionálás kapcsán – az 

elévülési idő, illetve a jogvesztő határidő számítása szempontjából – miként értelmezhető a 2007. évi 

XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 57. § (3) bekezdése, a 64. § (1) bekezdése és a 69. § (8) 

bekezdése. Ezzel összefüggésben további értelmezési kérdést vet fel, hogy a vitatott alperesi határozat 

jogszerűségének megítélése érdekében az Eljárási tv. rendelkezéseit vagy a közvetlenül alkalmazandó 

uniós jogi norma rendelkezéseit szükséges-e figyelembe venni. 

A Kúria a fenti jogértelmezési kérdésben a jelen ügyben azonos tényállás mellett meghozott Kfv. IV. 

35.662/2017/7. számú ítéletében már állást foglalt, melytől jelen ügyben sem kívánt eltérni, így e 

döntés lényegét az alábbiak szerint foglalja össze. 

Az Eljárási törvény 2017. február 1-jén hatályos 69. § (1) bekezdése alapján „Az intézkedésben való 

részvétellel összefüggésben megállapított jogosultság vagy az igénybe vett támogatás egésze vagy egy 

része jogosulatlannak minősül, amennyiben az ügyfél: […] 

e) a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban meghatározott intézkedésben való részvételre 

vonatkozó feltételeket – ideértve a támogatás kifizetését megelőző vagy azt követő időszakra vállalt 

kötelezettségeket is – megszegi, 

f) olyan intézkedésben vesz részt, amelynek alkalmazását az Európai Közösség nem engedélyezte 

vagy nem vette tudomásul [az a)-f) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: intézkedésben való 

jogosulatlan részvétel].” 

Az Eljárási tv. 64. § (1) bekezdése szerint „[k]özvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő 

rendelkezése hiányában az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapításához való jog annak 

a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az intézkedésben 

jogosulatlanul részt vettek”. A 69. § (8) bekezdése értelmében „[a]z intézkedésben való jogosulatlan 

részvételt megállapító határozat meghozatalára a jogosultságot megállapító határozat közlésétől 

számított öt éven belül van lehetőség”. 

A Kúria annyiban osztja az elsőfokú bíróság jogértelmezését, hogy intézkedésben való jogosulatlan 

részvételt állapított meg az alperes, ezért helytállóan hívta fel határozatában az Eljárási tv. 69. § (1) 

bekezdés e) pontját, mely a Jogcímrendelet 4. § (4) bekezdés f-g) pontjához kapcsolódó szabály 

megszegésével valósult meg. Ebből következően az Eljárási tv. jogkövetkezményekhez kapcsolódó 

fent idézett rendelkezései sem hagyhatók figyelmen kívül az eljárásban. 
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Az alperesi felülvizsgálati kérelem szerint az elsőfokú ítélet jogszabálysértő, mert az elévülés 

vonatkozásában a bíróságnak az Eljárási tv. 69. § (8) bekezdése helyett, e törvény 64. § (1) bekezdése 

alapján a közvetlenül alkalmazandó uniós normát, a Tanács 2988/95/EK Euratom rendelet (a 

továbbiakban: Euratom rendelet) 3. cikk (1) bekezdését kellett volna alkalmaznia. E rendelet a 3. cikk 

(1) bekezdésében az uniós joggal kapcsolatos szabálytalanságok két típusáról rendelkezik: az itt 

felvázolt rendszerben ˗ az elévülési idő számítása szempontjából ˗ az általános értelemben vett 

szabálytalanságtól megkülönböztetendő a „többéves programokkal” összefüggő szabálytalanságok 

köre a következők szerint: A többéves programokat illetően az említett 3. cikk (1) bekezdése második 

albekezdésének második mondata kifejti, hogy „az elévülési idő minden esetben addig tart, amíg a 

program véglegesen le nem zárult”. 

A Kúriának tehát mindezek alapján először azt a kérdést kellett megvizsgálnia az alkalmazandó jog 

meghatározása körében, hogy a jelen ügyben vitatott alperesi határozat „többéves program” keretében 

nyújtott támogatásra vonatkozik-e. 

Az EUB értelmezésében, „a program véglegesen le [nem] zárult” kifejezés nem jelenti szükségszerűen 

az elévülés bekövetkeztét az említett program végrehajtása során elkövetett valamennyi esetleges 

szabálytalanság tekintetében. Ez csak azon szabálytalanságok esetében van így, amelyeket több mint 

négy évvel – azaz a 3. cikk (1) bekezdésében általánosan megállapított elévülési időtartammal – „a 

program végleges [lezárulását]” megelőzően követtek el, melyek – az elévülési időnek a rendelet 3. 

cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott okok valamelyike miatti 

megszakadása hiányában – a lezárulást követően azonnal elévülnek. 

Azaz, a „többéves programokra” az Euratom rendelet 3. cikke (1) bekezdése második albekezdésének 

második mondata értelmében alkalmazandó elévülési idő kizárólag az elévülési idő kiterjesztését teszi 

lehetővé, nem annak lerövidítését. 

Az EUB ítélkezési gyakorlata értelmében a „többéves program” átfogó fogalomnak minősül, mely az 

uniós politikák által érintett valamennyi területen megjelenhet, amennyiben uniós költségvetési 

források kerülnek felhasználásra. Az EUB „többéves programként” definiálta például azt az uniós 

forrásokból finanszírozott projektet, amely egy meghatározott régió hulladékgazdálkodási 

rendszerének létrehozásában állt, és amelynek a végrehajtását több évre tervezték (UAB Alytaus 

regiono ítélet 51. pont). 

A Jogcímrendelet 2. § 6. pontja értelmében a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé 

válását követő évtől számított ötödik naptári év végéig terjedő működtetési időszakra vehető igénybe a 

támogatás (a Jogcímrendeletben egyéb rendelkezéseiben meghatározott feltételek teljesülése esetén). 

A Kúria már több ügyben rámutatott arra, hogy „az Eljárási tv. 64. § (1) bekezdésében írt öt éves 

elévülési időtartam az esetben irányadó, amennyiben közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus 

nem rendelkezik eltérően.” (Kfv. IV. 35.548/2013/5, Kfv.IV. 35.279/2017/4.) Megállapítható, hogy a 

vitatott alperesi határozat olyan, uniós költségvetési forrásból finanszírozott támogatási időszakra 

vonatkozik, amely megfelel az Euratom rendelet 3. cikke (1) bekezdése szerinti és az EUB ítélkezési 

gyakorlata által pontosított „többéves program” fogalomnak, ezért a felperes ügyében a rendelet, mint 

közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus szabályai érvényesülnek. 

Jelen ügyben a szabálytalanság elkövetése időpontjaként az ötéves támogatási időszak (2011. január 1. 

– 2015. december 31.) negyedik éve (2014) tekinthető, amikor is a felperes nem érte el a jóváhagyott 

támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME értéket és így nem felelt meg a Jogcímrendelet 

rendelkezéseinek. A folyamatosnak tekinthető szabálytalanság tehát ezen év utolsó napján, azaz 2014. 

december 31-én fejeződött be. Az EUB fenti értelmezése alapján az elévülési időt – tekintve, hogy a 

szabálytalanság elkövetésének időpontja és a program lezárása közötti időszak kevesebb, mint az 

Euratom rendelet 3. cikk (1) bekezdés első és második albekezdései szerinti általános elévülési idő, 

azaz 4 év – az Euratom rendelet általános elévülési szabályai szerint kell számolni, azaz oly módon, 

hogy az elévülési időszak 2014. december 31-ét követően kezdődik és 4 évig tart. Az elévülési 

határidő a hazai szabályok alapján ennél hosszabb, abban az évben kezdődik, amikor az intézkedésben 

jogosulatlanul vettek részt és 5 évig tart. (Eljárási törvény 64. § (1) bekezdése) 

Az elsőfokú hatóság 2016. október 15-én, az alperes 2017. február 1-jén, azaz az uniós rendelkezések 
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szerinti 4 éves és az Eljárási törvény 64. § (1) bekezdése szerinti elévülési időn belül hozott 

határozatot a felperessel szemben, ezért a jogerős ítélet tévesen állapította meg, hogy az intézkedésben 

való jogosulatlan részvétel miatti szankció alkalmazására 2015. májusig volt jogszerű lehetőség az 

Eljárási tv. 68. § (9) bekezdése szerinti jogvesztő határidőben. 

A fentieket erősíti meg a Jogcímrendelet 9. § (9) (11) (12) bekezdéseinek együttes értelmezése is, 

mivel az 5. naptári évben teljesített EUME méret vizsgálatára a hatósági eljárásban legkorábban a 

működtetési időszakot követő évben, a 10%-os kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidő 

(2016. március 31.) lejártát követően nyílik lehetőség. 

A Kúria egyik korábbi döntésében már rámutatott arra, hogy „az Eljárási tv. 69. § (8) bekezdése 

szerinti 5 éves elévülési határidő alkalmazása a Jogcímrendelet alapján indult eljárásokban azt 

jelentené, hogy a hatóság a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó elszámolási 

kötelezettség nem-teljesítése esetén a Jogcímrendelet 9. § (9), (11) és (12) bekezdése szerinti 

jogkövetkezményt nem alkalmazhatná, melynek következtében a szabályozás teljes mértékben 

kiüresedne. A vállalt kötelezettségeket nem teljesítő ügyfelek mindenféle jogkövetkezmény alól 

mentesülnének abban az esetben, ha – élve a törvény adta lehetőségekkel – a 10%-ra vonatkozó 

kifizetési kérelmet csak az utolsó benyújtási időszakban, a működtetés 5. évét követő március 1–31. 

között nyújtanak be. Mindez nem hagyható figyelmen kívül a jogértelmezés során, hiszen a 

jogrendszer egysége is megköveteli, hogy minden jogszabályt ne csupán önmagában, hanem célját, 

funkcióját tekintve és azok egymással való összhangjára is figyelemmel értelmezzenek, feltételezve az 

Alaptörvény 28. cikke alapján, hogy azok a józan észnek és közjónak megfelelő, erkölcsös és 

gazdaságos célt szolgálnak”. (Kfv.IV.35.437/2017.) 

A fentieket összegezve, a felülvizsgálati kérelem helytállóan hivatkozott az Euratom rendelet, mint 

közvetlenül alkalmazandó uniós jogi norma szerinti elévülési szabályokra, melyeknek az alperes 

támadott határozata mindenben megfelel, ezért a Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 275. § (4) 

bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és a felperes keresetét elutasította. 

 

Kfv.III.37.619/2017/8.; Kfv.III.37.623/2017/9. 

A hamis adat és a hamis (hamisított) okirat nem azonos fogalmak, nem egymást fedő kategóriák. A 

hamis okirat benyújtása esetén megdönthető vélelem áll fenn arra nézve, hogy hamis adat vagy 

valótlan tény közlésére került sor. Az idegenrendészeti hatóság - egyéb bizonyíték hiányában - a hamis 

(hamisított)okirat alapján okszerűen vonhatja le azt a következtetést, hogy az okirattal igazolt adat 

hamis. A kérelmező azonban bizonyíthatja, hogy a hamis (hamisított) okiratban lévő adat valós. 

A Kúria mindenek előtt arra utalt, hogy a felperes házastársa és két kiskorú gyermeke ügyében az 

érdemét tekintve azonos tényállás mellett már a Kúria másik tanácsai a felülvizsgálati kérelem 

tárgyában döntöttek, ítéleteikkel hatályában fenntartva a jelenlegivel megegyező jogerős elsőfokú 

ítéleteket. [Kfv.VI.37.616/2017/5., Kfv.II.37.614/2017/9., Kfv.II.37.624/2017/6]. A Kúria az ott írt jogi 

álláspontot – a felperes ugyancsak kiskorú gyermekére vonatkozó jelen ügyben is - osztotta, attól 

eltérni nem kívánt, ennek megfelelően megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a pontosan rögzített 

tényállásból helytálló jogi következtetést vont le. A Kúria a felülvizsgálati kérelemben foglaltakra 

tekintettel, az indokolás pontosításával jelen ügyben is az alábbiakra mutatott rá: 

A felülvizsgálati bíróság elsődlegesen hangsúlyozza, hogy a közigazgatási perben érvényesül a 

kereseti kérelemhez kötöttség és a határozathoz kötöttség elve. A kereseti kérelemhez kötöttség elve 

értelmében – fő szabály szerint – a közigazgatási bíróság csak a keresetben megjelölt 

jogszabálysértéseket bírálhatja el érdemben, más jogszabálysértésre a határozat megváltoztatását vagy 

hatályon kívül helyezését nem alapíthatja. A határozathoz kötöttség elve pedig azt rögzíti, hogy a 

keresettel támadott határozat jogszerűségének megállapítását nem lehet olyan jogszabályhelyekre, 

érvekre alapítani, melyeket a határozat nem tartalmaz. 

A korábban kifejtettek szerint az elsőfokú hatóság a 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 

13. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 18. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint két okra alapozta 

határozatát: egyrészt nem igazolt a kérelmező kiskorúnak a felperessel fennálló rokoni kapcsolata; 
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másrészt a tartózkodási jogosultság megszerzése érdekében a kérelmező az eljáró hatósággal hamis 

adatot közölt. Az alperes döntésében az NBSZ okmányszakértői véleményére alapítottan a kérelmező 

által csatolt iratokat hamisnak értékelve azt állapította meg, hogy hamis adatközlés történt és mivel a 

Harmtv. 18. § (1) bekezdés b) pontja kógens törvényi rendelkezés, ezért a magyarországi tartózkodás 

további törvényi feltételének - a rokoni kapcsolatok meglétének - vizsgálatát mellőzte. 

A Harmtv. 18. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a tartózkodási engedély kiadását vagy 

meghosszabbítását - ha e törvény másként nem rendelkezik - meg kell tagadni, illetve a kiadott 

tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási 

jogosultság megszerzése érdekében az eljáró hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy a 

tartózkodási cél vonatkozásában az eljáró hatóságot megtévesztette. 

A felülvizsgálati bíróságnak abban kellett állást foglalnia, hogy a hamis vagy hamisított okirat 

csatolása – a benne foglalt adat valóságtartalmától függetlenül – hamis adatközlésnek minősül-e a 

Harmtv. 18. § (1) bekezdés b) pontja értelmezése körében. 

A 2003/86/EK Irányelve (a továbbiakban: Irányelv) 16. cikk (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a 

tagállamok akkor is elutasíthatják a családegyesítési célú beutazási és tartózkodási kérelmet, vagy 

visszavonhatják a családtag tartózkodási engedélyét, illetve elutasíthatják annak megújítását, ha 

bebizonyosodik, hogy hamis vagy megtévesztő információt adtak, hamis vagy hamisított 

dokumentumokat használtak, más csalást követtek el, illetve más jogellenes eszközt alkalmaztak. 

A Kúria kiemelte, hogy az Irányelv 16. cikk (2) bekezdésének a) pontja a családegyesítési célú 

beutazási és tartózkodási kérelem elutasíthatósága feltételeinek felsorolásakor egyértelműen 

különbséget tesz a hamis vagy megtévesztő információ adása, illetve a hamis vagy hamisított 

dokumentumok használata között. Az Irányelvet átültető magyar jogszabályi rendelkezés, a Harmtv. 

18. § (1) bekezdésének b) pontja nem tartalmazza a hamis iratok használatára vonatkozó fordulatot, 

csak a hamis adat vagy valótlan tény hatósággal való közléséhez fűzi azt a jogkövetkezményt, hogy a 

tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását meg kell tagadni (illetve a kiadott tartózkodási 

engedélyt vissza kell vonni). Az Irányelv által tett distinkció azt az értelmezést támasztja alá, hogy a 

hamis adat és a hamis okirat egymást nem fedő kategóriák. A magyar jogalkotó – bár megtehette volna 

– a diszpozitív Irányelv-beli rendelkezést nem ültette át a hazai jogba. 

A hamis okirat benyújtása mindazonáltal megdönthető vélelmet jelent arra nézve, hogy hamis adat 

vagy tény közlésére került sor. Az idegenrendészeti hatóság – egyéb bizonyíték hiányában – a hamis 

(hamisított) okirat alapján okszerűen vonhatja le azt a következtetést, hogy az okirattal igazolt adat 

hamis. Az ügyfél azonban bizonyíthatja, hogy a hamis (hamisított) okiratban szerepelt adat valós. Ezen 

elvi tétel ellenére és egyedi tényállás mellett a bíróság jogsértőnek minősítheti nemcsak a másodfokú, 

de már az elsőfokú idegenrendészeti hatósági eljárást is, az alábbiakban kifejtettek miatt. 

A korábban részben eltérő bírósági gyakorlatot egységesítő 2/2015. KJE. számú jogegységi 

határozatában a Kúria kifejtette, hogy az idegenrendészeti hatóságnak a közölt adat hamis tartalmáról 

vagy a tény valótlanságáról meg kell győződnie, a tényállást köteles tisztáznia, így ellenőriznie kell a 

tartózkodási feltételek tényleges teljesülését, továbbá azt, hogy van-e köztük valótlan adat. Az ügyfél 

nem lehet elzárva annak bizonyításától, hogy a hamis (hamisított) okirat valós adatot tartalmaz. Ez a 

bizonyítás a kérelmezőt terheli. 

A 114/2007. (V.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 57. § (2) bekezdése értelmében a 

menekültként elismert személyhez történő családegyesítés során a családi kapcsolat fennállása 

bármilyen hitelt érdemlő módon – különösen DNS-vizsgálattal – igazolható. E kérelemre indult 

eljárásban a hatóság a kérelmező (családegyesítő) által benyújtott bizonyítékokat értékelheti, 

hivatalbóli bizonyításra nem köteles, de a kiskorú gyermek kérelmező esetében hatékonyabb 

együttműködési, tájékoztatási kötelezettség várható el a hatóság részéről. Mivel a meglévő 

bizonyítékok fényében és egyéb bizonyítékok hiányában sem találta bizonyítottnak az elsőfokú 

hatóság és az alperes a kérelmező rokoni kapcsolatait, ezért a kérelmező számára biztosítani kellett 

volna azt, hogy a hatósági eljárásban - akár DNS-vizsgálattal, akár a személyes meghallgatásával, 

vagy bármely más módon - bizonyíthassa, hogy a felperes gyermeke. 

Jelen ügy nem tipikus menekültügy, hanem a menekültként már elismert felperes családegyesítési 
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ügye, amelynek során az alábbi jogszabályokra tekintettel figyelembe kellett volna venni a kiskorú 

gyermek jogait. 

Az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a gyermekek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 

20. napján kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 3. cikke szerint a közigazgatási hatóságok a 

gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban. A 

7. cikk alapján a gyermeknek joga van ahhoz, hogy ismerje szüleit és hogy szülei neveljék. 

A Lisszaboni Szerződés révén kötelező erővel felruházott Alapjogi Charta 7. cikke, ahogyan az Emberi 

Jogok Európai Egyezményének 8. cikke is, előírja a tagállamok számára a magánélet és a családi élet 

tiszteletben tartását, ami értelemszerűen azt is jelenti, hogy a házastársaknak és a gyermekeinek joguk 

van együtt élni. Az Alapjogi Charta 24. cikk (3) bekezdése ezt az elvet kifejezetten is tartalmazza: 

minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen 

kapcsolatot tartson, kivéve, ha ez érdekeivel ellentétes. 

Az Alapjogi Charta 24. cikk (2) bekezdése értelmében a hatóságok gyermekekkel kapcsolatos 

tevékenységében a gyermek mindenek fölött álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie. 

Az Irányelv preambulumának (8) bekezdése szerint különös figyelmet kell fordítani a menekültek 

helyzetére, a tekintetben, hogy milyen okok miatt kellett országukat elhagyniuk, és milyen okok 

akadályozták meg azt, hogy ott rendes családi életet éljenek. Ezért előnyösebb feltételeket kell 

megállapítani családegyesítési joguk gyakorlására. 

A Harmtv. 19. § (3) bekezdés alapján a menekültként elismert személyhez történő családegyesítés nem 

tagadható meg pusztán amiatt, hogy a családi kapcsolat igazolására okirat nem áll rendelkezésre. 

Az Irányelv preambulumának (9) bekezdése szerint a családmag, vagyis a házastárs és a kiskorú 

gyermekek esetében, minden esetben a családegyesítést kell alkalmazni. Az Irányelv preambulumának 

(14) bekezdése szerint mindazonáltal a családegyesítés kellően indokolt alapokon megtagadható. 

Különösen akkor, ha a családegyesítésért folyamodó személy fenyegetést jelent a közrend vagy a 

közbiztonság számára. 

A fentiek értelmében az elsőfokú bíróság helyesen járt el, amikor az alperes határozatát az elsőfokú 

határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására 

kötelezte. Az elsőfokú hatóságnak az új eljárása során vizsgálnia kell, hogy a rendelkezésére álló 

bizonyítékok alkalmasak-e a rokoni kapcsolat igazolására. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem, 

akkor lehetőséget kell adnia a kérelmezőnek arra, hogy a felperessel való rokoni kapcsolata 

fennállására vonatkozó állítását DNS-vizsgálattal vagy bármely más módon bizonyítsa. A hatóságnak 

eljárása során a kiskorú gyermek mindenek feletti érdekét figyelembe kell vennie. 

Rögzíti végezetül a Kúria, hogy az elsőfokú ítélet jogszerűsége megítélése szempontjából nem bírt 

érdemi jelentőséggel, hogy a felperes által jelen ügyben említett okirat az okmányszakértő által is 

jelzett különbséget mutatott a többihez képest. Az elsőfokú bíróság ugyanis ennek vizsgálatáig nem 

ment el, ettől függetlenül helyt adott a keresetnek és az alperes határozatát a fentiekben részletezett 

indokkal hatályon kívül helyezte, így jelen felülvizsgálati ítélet sem tért ki arra, hogy az egyik családi 

kapcsolat alátámasztására szolgáló okirat másabb típusú volt. 

 

Kfv.IV.35.016/2018/8.  

A mezőgazdasági termeléshez kötött meghatározott támogatások igénylése során hiánypótlás 

keretében az adott támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges dokumentumok nem 

pótolhatók. 

Jelen ügyben a felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 

hogy az adott támogatásfajta igénybe vétele során az ügyféli jogállásnak milyen az eljárásban 

alkalmazandó sajátosságai vannak. 

A szemes fehérjetakarmány-növény termesztésének támogatására való jogosultságot a 9/2015. (III. 

13.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet)20. §-a szabályozza az alábbiak szerint. 
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 „20. § (1) Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a 

mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely 

a) a 6. melléklet szerinti növényt termeszt, 

b) szója, lóbab, édescsillagfürt termesztése esetén 1t/ha, szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, 

mezei borsó termesztése esetén 2t/ha minimális hozamot igazoltan elér, és 

c) legalább a 6. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyagot az 

általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület 

vonatkozásában használ, a szaporítóanyag beszerzését a 14. § (5) és (6) bekezdése szerint igazolja, 

illetve 

d) mezei borsó termesztés esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára 

bejelentett teljes terület vonatkozásában a 6. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális 

mennyiségű szaporítóanyag felhasználásáról nyilatkozik, a felhasznált mennyiséget a gazdálkodási 

naplóban rögzíti, és annak másolatát tárgyév július 31-ig az MVH részére megküldi. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti minimális hozam meglétét – a gazdálkodási napló mellett – a 

mezőgazdasági termelő az általa a szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatására jogosult 

területen termelt szemes fehérjetakarmány-növények 

a) betárolása esetén a 9. melléklet szerinti tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget 

igazoló egyéb dokumentummal, 

b) a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén a számlával vagy felvásárlási jeggyel 

igazolja. 

(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentumok másolatát a mezőgazdasági termelő köteles a betakarítást 

követő két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 15-éig az MVH részére megküldeni.” 

A közigazgatási eljárás során született határozatoknak a logikája az, hogy a fenti szabályozás szerinti 

határidő be nem tartása miatt a jogosultság nem volt megállapítható, ezért 0 lett a támogatható terület, 

és mindezek miatt kellett a jogszabályokban kilátásba helyezett jogkövetkezményeket alkalmazni. 

A határidő be nem tartása miatt igazolás benyújtásának kizárására jogalapot teremt a 2007. évi XVII. 

törvény (a továbbiakban: MVH eljárási tv.) 38. § (6) bekezdése, miszerint a kérelem benyújtására vagy 

beérkezésére nyitva álló, illetve eljárási cselekményre meghatározott határidő vagy határnap 

elmulasztása esetén – kivéve, ha az intézkedésben való részvétel részletes feltételeit meghatározó 

jogszabály ezt kifejezetten lehetővé teszi – igazolásnak helye nincs. A 41. § (3) bekezdése szerint 

továbbá az intézkedések igénybevételének részletes szabályait tartalmazó jogszabály meghatározhatja 

azon adatok, dokumentumok körét, amelyek a kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltét 

követően nem pótolhatók. 

E felhatalmazás alapján a jogosultság figyelembe vehetőségének hiányára vonatkozó részletszabály az 

FM rendelet 4. § (6) bekezdéséből következik, miszerint a támogatások igénylése során hiánypótlás 

keretében minden olyan dokumentum pótolható, amely nem szükséges az adott támogatásra való 

jogosultság megállapításához. Jelen esetben viszont a szabályozás szerinti dokumentumok csatolására 

– az előírt minimális hozam elérésének bizonyítása érdekében – mindenképpen a jogosultság 

jogszabály szerinti igazolásához lett volna szükség, vagyis ebben a tekintetben hiánypótlásra nincs 

lehetőség. Az alperes határozata tehát ebben a tekintetben nem sértett jogszabályt, és ezt az elsőfokú 

bíróság helyesen állapította meg. 

A szankcióalkalmazás, beleértve a többes alkalmazást, pedig – amint erre az FM rendelet 4. § (4) 

bekezdése is utal – a 640/2014/EU Bizottsági rendelet (a továbbiakban: Bizottsági rendelet) alapul a 

következők szerint. A 13. cikk rendelkezik a késedelmes benyújtásról. Az (1) bekezdés harmadik 

albekezdése szerint amennyiben a késedelem meghaladja a 25 naptári napot, a kérelmet 

elfogadhatatlannak nyilvánítják, és a kedvezményezett nem részesül támogatásban. A (3) bekezdés 

második albekezdése szerint az egységes kérelem módosításai csak addig a határnapig fogadhatók el, 

ameddig az egységes kérelem késedelmes benyújtása az előbbi értelmében elfogadható. Ugyanakkor, 

amennyiben az említett dátum korábbi vagy megegyezik az egységes kérelem vagy kifizetési kérelem 
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módosításának benyújtására előírt végső határidővel, az egységes kérelem vagy kifizetési kérelem 

módosításait e napot követően elfogadhatatlannak nyilvánítják. 

A támogatási igény elutasításán túl azonban további szankcióval kell sújtani az így túlzott mértékűnek 

minősülő bejelentést a Bizottsági rendelet 19. cikk (2) bekezdése szerint, azaz amennyiben a 

különbség meghaladja az 50%-ot, az érintett terménycsoportra területalapú támogatás nem nyújtható; 

ezenkívül a kedvezményezettet további szankcióval kell sújtani, melynek összege megegyezik a 

bejelentett terület és a támogatható terület közötti különbségnek megfelelő támogatás összegével. A (3) 

bekezdés alapján, ha ez az összeg nem szedhető be a meg nem felelés megállapításának naptári évét 

követő három naptári év folyamán, a fennmaradó egyenleget törölni kell. Megállapítható tehát, hogy a 

jogkövetkezmények alkalmazása jogszabályszerű volt, és ezt az elsőfokú bíróság ugyancsak helyesen 

állapította meg. 

A felperes kifogása az ellenőrzés tekintetében ugyancsak nem helytálló. A hatóság rendelkezésére álló 

adatok egybevetése ugyanis adott esetben a dokumentumok és nyilvántartások egybevetését is 

jelentheti, amiről nem állíthatja az ügyfél, hogy nem történt ellenőrzési cselekmény. 

A felperes hiánypótlásra való és a 2004. évi CXL. törvényre (a továbbiakban: Ket.) hivatkozó utalásait 

az MVH eljárási törvény 12. § (2) bekezdésére tekintettel lehet csak figyelembe venni, miszerint az 

eljárás megindítására, a kérelem benyújtására a Ket. rendelkezései az MVH eljárási törvény hatálya alá 

tartozó közigazgatási eljárásokban nem alkalmazhatók. 

 

Kfv.I.35.020/2018/8.  

Gazdasági esemény hiányában a számlabefogadó tudattartalmát, jó- vagy rosszhiszeműségét nem kell 

vizsgálni. 

A perbeli adóügy tárgya a számlakibocsátók számláira alapítható adólevonási jog 

gyakorolhatóságának értékelése volt, melynek során azt kellett vizsgálni, hogy felperes magatartása 

(adólevonás) törvényes joggyakorlás volt-e. Az ellenőrzés során az adóhatóságnak kell feltárni és 

bizonyítani azokat a tényeket, körülményeket, adatokat, amelyek megalapozzák a jogsértés 

megállapítását, és az ezek miatt indított hatósági eljárást.  

Az elsőfokú bíróság a bizonyítékok minősítését is vizsgálta, megállapítva, hogy azokat a revízió és az 

alperes is egyenként, és összességükben értékelte. Az alperes alappal rögzítette, hogy a 

számlakibocsátók számláiban feltüntetett gazdasági események a számla tartalmakkal egyezően nem 

történtek meg. Az elsőfokú bíróság a Pp. 206.§ (1) bekezdése alapján vizsgálta a hatóság részéről 

folytatott bizonyítási eljárást, bizonyítékértékelést, a számlák szerinti teljesítések hiányát okszerűen 

bizonyító tényeket. Abban a kérdésben is helytállóan foglalt állást, hogy gazdasági esemény hiányában 

nem volt jelentősége a felperesi tudattartalomnak. Erre vonatkozó álláspontja megfelel a Kúria 5/2016. 

(IX.26.) KMK véleményében kifejtetteknek. Bár az elsőfokú bírósági ítélet nem tért ki a felperes által 

hivatkozott uniós és kúriai ítéletekre, de elfoglalt álláspontja semmiben nem tér el attól, elvégezte 

azoknak az elemnek a vizsgálatát és értékelését, melyekre a számlákban foglalt gazdasági események 

hiányát lehet alapítani. Részletesen kitért az áruk szállításában megmutatkozó kétségekre, arra, hogy a 

gépjárművek szállítási kapacitását többszörösen meghaladó áru berakodására életszerűen miért nem 

kerülhetett sor, illetve a feljegyezett forgalmi rendszámú autók bizonyíthatóan nem járhattak felperes 

telephelyén. Helytálló értelmet tulajdonított az 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 

gazdasági tevékenység és termékértékesítés fogalmainak és ezek figyelembe vételével foglalt állást 

abban a kérdésben, hogy a felek között ténylegesen megtörténtek-e a számlákban foglalt értékesítések. 

E körben külön mérlegelési körébe vonta a számlakiállító társaságok képviseletével kapcsolatos 

kérdéseket, az ebben megmutatkozó hiányokat. 

Az általános forgalmi adó levonási ügyekben az Európai Unió Bírósága és az azon alapuló, azt követő 

kúriai gyakorlatban kialakultak olyan standardizált elemek, amelyek gátját képezik a levonási jog 

gyakorlásának (az ügyletek gazdasági racionalitásának hiánya, tényleges gazdasági kockázat hiánya, 

kismértékű haszonkulcs alkalmazása, adóminimalizálásra való törekvés, a beszerzésekért történő 

fizetés „fordított útja”, személyi összefonódások, a gazdasági esemény nem független felek közötti 
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jellemzőkkel bír, személyi, tárgyi feltételek hiánya, beszállító társaságok dokumentációjának hiánya, 

eltűnő, utóbb dokumentációk hiánya miatt levizsgálhatatlan vállalkozások, a társaságok képviselői 

elérhetetlenek, a gazdasági eseményekben „résztvevők” információ hiánya, részletesen a gazdasági 

eseményről nyilatkozni nem tudnak, egyetlen kereskedői kapcsolat jelenléte). Hasonló elemek a 

perbeli ügyben is előfordultak, mint ahogy erre az elsőfokú bíróság ítéletének 6-8. oldalán utalt. A 

Kúria ebből a kiinduló pontból vizsgálta a jogerős ítéletben foglaltakat, azt megmérte a felülvizsgálati 

kérelem és ellenkérelem által részletesen kifejtettek ismeretében és úgy ítélte meg, hogy az ítélet 

jogszerű, mert az adólevonási jog megtagadását objektív körülmények alapozták meg. 

Az adóhatóság és a bíróság eljárása nem ellentétes az Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési 

gyakorlatával, hiszen a C-324/11. számú (Tóth-ügy) ügyben is kimondta: „Ha az adóhatóság konkrét 

bizonyítékokkal szolgál a csalás fennállásáról, sem a 2006/112. irányelvvel, sem pedig az 

adósemlegesség elvével nem ellentétes, ha a nemzeti bíróság az adott ügyben szereplő összes 

körülmény átfogó vizsgálata során ellenőrzi, hogy a számlakibocsátó maga teljesítette-e a szóban 

forgó ügyletet.” Az Európai Unió Bíróság az adólevonási jog jogszerűségének kérdésével foglalkozó 

döntéseiben kimondta, hogy „a lehetséges adókijátszások, adókikerülések, illetve más visszaélések 

elleni küzdelem olyan célkitűzés, amelyet a héa-irányelv elismer és támogat. Senki nem hivatkozhat 

továbbá csalárd módon vagy visszaélésszerűen az uniós jog előírásaira.” A Bíróság C-459/17. és C-

460/17. egyesített ügyében egyértelműen rögzítette, hogy „a héa-levonási jog fennállása azon 

feltételtől függ, hogy ténylegesen teljesítették-e a vonatkozó ügyleteket.” Ebben az esetben nincs 

jelentősége a befogadó adóalany tudattartalmának, jó- vagy rosszhiszeműségének, illetve, hogy mire 

lehetett rálátása, milyen ellenőrzési cselekményeket végzett a számlakibocsátókat illetően.  

 

Kfv.IV.35.029/2018/6.  

Ha az eljáró hatóság hibája következményeinek felismerését illetően a fél részéről egyértelműen 

hiányzott a jóhiszeműség, akkor nem hivatkozhat a határozat visszavonása kapcsán olyan 

joghatásokra, amelyek fennállásában jó okkal bízhatott. 

Jelen ügyben a felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 

hogy az eljáró közigazgatási szerv hibája a határozat visszavonása útján jogszerűen javítható volt-e. 

Ennek során vizsgálni volt szükséges a visszavonás feltételeinek fennállását, a visszavonás nyomán 

beálló jogkövetkezmények alkalmazhatóságát és az eljárás során a fél közrehatásának megítélését. 

I. A határozat visszavonása feltételeinek fennállását illetően megállapítható, hogy az eljáró szerv 

hibája jelen eljárás során abban állt, miszerint a jogosultság tekintetében nem egységes határozatot 

hozott. Az egységes területalapú támogatások megítélése ugyanis két ágon történik a Jogcímrendelet 

és az 1122/2009/EK rendelet alapján: a jogosultságot megalapozó területmegállapítás, valamint a 

támogatás művelési feltételeinek fennállását biztosítani hivatott kölcsönös megfeleltetés útján. 

A két eljárás szakaszai és határidői eltérnek ugyan, de a támogatásra való jogosultság végeredményben 

oszthatatlan. Egyik feltétel hiánya természetesen a megítélés általános akadályát képezi. A támogatásra 

való jogosultság területalapú megállapítása során tehát a közigazgatási szervnek figyelemmel kellett 

volna lennie a kölcsönös megfeleltetés tárgyában már lefolytatott helyszíni ellenőrzés megállapításaira 

is. Az ezzel ellentétes döntés a hivatkozott jogszabályokba ütközött. 

A 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH Eljárási törvény) 57. § (1) bekezdése szerint ha a 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv, vagy a bíróság által még el nem bírált döntése jogszabálysértő, a határozatát az ügyfél 

terhére a döntés közlésétől számított egy éven belül, az ügyfél javára az intézkedésekben való 

részvételhez való jog közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban, illetve jogszabályban 

meghatározott elévüléséig módosítja vagy visszavonja. A 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 

Ket.) 114. § (1) bekezdése alapján, 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 vagy visszavonja. Döntését közi azzal, akivel a módosított vagy 

visszavont döntését közölte. 
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Az alperes – az elsőfokú bíróság ítélete által is megerősítetten – állapította meg tehát a támogatás 

visszavonásának jogszerűségét. 

Megjegyzendő egyébként, hogy az 1122/2009/EK rendelet 9. cikk „A támogatás kifizetése a kölcsönös 

megfeleltetési ellenőrzésekkel összefüggésben” cím alatt úgy rendelkezik, hogy kölcsönös 

megfeleltetési ellenőrzések, közte a helyszíni ellenőrzések esetében, amennyiben ezek az ellenőrzések 

nem fejezhetők be a kifizetés előtt, a jogosulatlan kifizetéseket a rendelet 80. cikke szerint vissza kell 

téríteni. Anyagi jogi értelemben – figyelemmel a következőkre is – a felperesnek hasonló 

jogkövetkezménnyel kellett számolnia, ha esetlegesen a fenti jogsértés nem is került volna 

megállapításra. 

II. A következő kérdés, amire a Kúriának választ kellett adnia, hogy a visszavonás nyomán 

alkalmazásra került jogkövetkezmények jogszerűek-e. 

Az 1122/2009/EK rendelet 72. cikk (1) bekezdés második mondata szerint a kifizető ügynökség az 

illetékes ellenőrző hatóság által az elkészített ellenőrzési jelentés értékelő részében rendelkezésre 

bocsátott értékelés alapján főszabályként 20%-os támogatáscsökkentést határozhat meg. A támogatási 

érték csökkentése azonban kivételesen se lehet kevesebb, mint 15%, viszont több, adott esetben akár 

100%-os csökkentés is megállapítható. 

A támogatásból való kizárást kell továbbá alkalmazni a 72. cikk (2) bekezdése szerint, amennyiben a 

szándékos meg nem felelés valamely meghatározott támogatási rendszerhez kapcsolódik. Ekkor a 

mezőgazdasági termelőt az adott naptári évre kizárják a szóban forgó támogatási rendszerből, és ha 

ismételt szándékos meg nem feleléseket állapítottak meg, a következő naptári évre is kizárják. 

A felperes szándékos jogszabálysértő magatartásán alapulóan a 100% szankciót megállapító határozat 

tehát nem jogszerűtlen. A felperes ugyanis a gyommentes állapot megőrzésére vonatkozó előírásokat,  

Az 1122/2009/EK rendelet 80. cikke szerint a kizáráson túl a már megítélt, jogosulatlannak minősülő 

támogatás visszatérítésének a következőképpen van helye: 

 „(1) Amennyiben jogosulatlan kifizetés történt, akkor a mezőgazdasági termelőnek a szóban forgó 

összeget a (2) bekezdés szerint számított kamattal együtt vissza kell fizetnie. 

(2) A kamatot a mezőgazdasági termelő számára a visszafizetési felszólításban előírt – legfeljebb 60 

napos – fizetési határidő és a visszafizetés vagy levonás között eltelt időszakra kell felszámítani. Az 

alkalmazandó kamatlábat a nemzeti jogszabályokkal összhangban kell kiszámítani, de ez nem lehet 

alacsonyabb, mint a nemzeti rendelkezések alapján a visszatérítendő összegek esetében alkalmazandó 

kamatláb. 

 (3) Az (1) bekezdésben említett visszafizetési kötelezettséget nem lehet alkalmazni, ha a kifizetés az 

illetékes hatóság vagy más hatóság által elkövetett hiba következtében történt, és a hibát a 

mezőgazdasági termelő ésszerűen nem vehette észre. Ha azonban a hiba az érintett kifizetés 

kiszámítására vonatkozó tényadatokat érinti, az első albekezdést csak akkor kell alkalmazni, ha a 

visszatérítésről szóló határozatot a kifizetéstől számított 12 hónapon belül nem közölték.” 

Jelen esetben az eljáró hatóság hibája ellenére a visszavonó határozat mellett a visszafizetésre 

kötelezés is jogszerű. A felperes a gyommentesítés elmaradásának tudatában kellett, hogy legyen. 

Ismernie kellett továbbá annak kizáró voltát a támogatás célja megvalósítását illetően. 

III. A felperes szerint a hatóság hibáját nem vehette észre. A Kúria szükségesnek tekintette a 

támogatási ügyben való ügyféli magatartási elvárhatóság szintjét értékelni, figyelemmel a felperesi 

érvelés kettősségére is. 

A Kúria megállapíthatónak tartja, hogy a kérelem benyújtásakor a felperes nem a szükséges és 

elvárható gondosságot tanúsította. Tisztában kellett lennie ugyanis a támogatási feltételekkel, amely 

követelményt az 1122/2009/EK rendelet 12. cikk (1) bekezdés e) pontja tartalmazza kötelező 

nyilatkozata tartalmaként. 

Másrészt az MVH Eljárási törvény 4. §-a alapján az ügyfél együttműködésre kötelezett. A kellő 

gondosság ezért mindenképpen számításba vehető részéről. A Kúria Kfv.IV.35.330/2016/6., valamint 

Kfv.IV.35.679/2017/6. számú ítéletében már rögzítette, hogy nem állapítható meg a hatóság 
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felelőssége a mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatos eljárások széles körében, ha valamely 

jogszabályi rendelkezésre külön nem hívja fel az ügyfél figyelmét. Ezt a szempontot a Ket. 1. § (2) 

bekezdésében foglalt, az ügyféllel való együttműködés kötelezettségénél figyelembe kell venni. 

Anyagi jogi értelemben ennek a külön kötelezettségnek az alapja az, hogy a területi támogatások, noha 

garantált támogatások, azokra az MVH eljárási törvény 38. § (7) bekezdése szerint az ügyfélnek nincs 

alanyi joga. Csak a rendelkezésre álló jogosultsági keretekre tekintettel hozható döntés és a 

jogosultsági feltételek meglétét neki kell hitelt érdemlően bizonyítania. Az ügyfelet terheli továbbá a 

kérelemmel összefüggésben tett bármilyen nyilatkozatával, állításával kapcsolatos bizonyítási 

kötelezettség. 

A felperes felülvizsgálati kérelmében ezen túlmenően hivatkozik vétlenségére. A fentiek miatt az 

elsőfokú bíróság ezzel kapcsolatban helyesen állapította meg, hogy jelen esetben ez a kifogás nem 

lehet helytálló. A felperesnek a kérelem benyújtásakor tudatában kellett lennie a támogatási 

feltételeknek. A későbbiekben továbbá tisztában kellett lennie azzal, hogy a gyommentesítést nem 

végzi teljes körűen. Végül értesült a helyszíni ellenőrzés megállapításairól. 

Az eljáró hatóság hibája következményeinek felismerését illetően a felperes részéről tehát 

egyértelműen hiányzott a jóhiszeműség. Emiatt a már hivatkozott 1122/2009/EK rendelet 80. cikk (3) 

bekezdése szerinti jogi tényállás sem valósult meg. A Kúria így az elsőfokú bírósággal egyezően 

állapította meg ezzel kapcsolatban, hogy a kérelemben említett BH 2555/2008. számú döntés, 

valamint az abban szereplő és az alkalmazandó szabályozással való szövegegyezőség miatt idézett 

2419/2001/EK bizottsági rendelet jelen ügyben nem tekinthető relevánsnak. 

 

Kfv.IV.35.062/2018/5.  

Felszámolási eljárás során a munkaviszony jogellenes megszüntetéséből származó követelés 

kielégítési sorrendbe történő besorolása függ az igényjogosultság adott esetben meghatározható 

sajátosságaitól is. 

Jelen ügyben a felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 

hogy a felperes igénye bértartozásnak vagy kártérítésnek minősül. A megítélés elsősorban az Mt. 

fogalomrendszerére épül. Ennek nyomán állapítható meg a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 

szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szerinti kielégítési sorrendbe való besorolás, a 

1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Btv.) alapján a Bérgarancia Alapból való kielégítés 

lehetségessége vagy annak kizártsága, illetve az Európai Unió vonatkozó jogszabályainak való 

megfelelés. 

I. Az Mt. 82. §-a szerint a munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes 

megszüntetésével összefüggésben okozott kárt. A munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén 

igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét. 

Az Mt. 169. § (1) bekezdése szerint a munkaviszony körében kártérítéssel meg kell téríteni a 

munkavállaló elmaradt munkabérét és meghatározott rendszeres további juttatásainak pénzbeli értékét. 

Elmaradt munkabérként a munkavállaló távolléti díját kell figyelembe venni. A kártérítés összegének 

számításánál azonban a 172. § (1) bekezdés b) pontja alapján le kell vonni, amit a munkavállaló 

megkeresett, vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna. 

Az elmaradt munkabér tehát részben jogosultság alapján járó elmaradt munkabér kifizetésével, 

részben összegszerűen kifejezett kártérítéssel fedezhető. (Az összes jogosultan kielégíthető igény – 

tágabb értelemben vett kár – a kettő együttese, az igénylés szempontjából figyelemmel az 

összegszerűséget illetően a fentiekben hivatkozott korlátra.) 

A munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetése jogkövetkezményeinek egyes kérdéseiről 

szóló 3/2014. (III. 31.) KMK vélemény indokolása szerint az Mt. a munkavállaló munkaviszonyának 

munkáltató általi jogellenes megszüntetéséből eredő igényét főszabályként kártérítésként kezeli. Ezért 

a jogellenesség jogkövetkezményeiről rendelkező 82–84. §-ok mellett alkalmazni kell a törvénynek a 

munkáltató kártérítési felelősségére vonatkozó szabályait. Így az elmaradt jövedelem megállapításánál 

irányadó a 169., valamint a 172. §. Ezek a szabályok arról rendelkeznek, hogy milyen jogcímű 
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jövedelmeket lehet érvényesíteni az elmaradt jövedelem körében, továbbá az elmaradt jövedelem 

kiszámításánál miket kell levonni. 

Az Mt. 169. §-a szerint a munkaviszony körében az elmaradt jövedelem megállapításánál az elmaradt 

munkabért és annak a rendszeres juttatásnak a pénzbeli értékét kell figyelembe venni, amelyre a 

munkavállaló a munkaviszony alapján a munkabéren felül jogosult, feltéve, ha azt a károkozás 

bekövetkezését megelőzően rendszeresen igénybe vette. A munkaviszonyon kívül elmaradt 

jövedelemként a sérelem folytán elmaradt egyéb rendszeres, jogszerűen megszerzett jövedelmet kell 

megtéríteni. 

Az Mt. 172. §-a szerint  

„(1) A kártérítés összegének számításánál le kell vonni  

a) a társadalombiztosítás vagy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott ellátást, 

b) amit a jogosult megkeresett vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna, 

c) amihez a jogosult a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott, 

d) amihez jogosult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá. 

(2) A kártérítés alapjául szolgáló jövedelem meghatározásánál a jövedelmet – a jogosultat a 

társadalombiztosítási szabályok szerint terhelő – járulékkal csökkentett összegben kell figyelembe 

venni.” 

Látható tehát, hogy a kárnak minősülő megtérítési kötelezettség mértéke meghatározásakor azt a 

munkabért, amit a munkavállaló „az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna, nem osztja 

maradéktalanul a többi elmaradt jövedelme sorsát a megtérítési kötelezettség jogcíme vonatkozásában. 

Jelen ügyben a megtérítési igény kifejezetten olyan elmaradt jövedelem iránti jogszerű követelés, amit 

a munkavállaló egyértelműen az adott helyzetben elvárhatóan nem tudott megkeresni, hiszen amit 

megkereshetett volna, azt a kártérítés – az Mt. 172. § (1) bekezdés b) pontja értelmében – nem 

foglalhatja magában. A jogosultságot megállapító ítélet lényegében ilyen elmaradt jövedelmet 

állapított meg, hiszen a munkaviszony jogellenes megszüntetésétől a bírósági ítélet meghozataláig 

terjedő időre mondta ki a munkabér összegére való jogosultságot. 

A jogosultságot megállapító ítélet az azonnali hatályú felmondás jogellenességének 

jogkövetkezményei megállapítása tárgyában született, és azt az elmaradt jövedelem tekintetében 

nagyobb részben megállapította. Jogcímekre utalásai a fentiekkel teljesen azonosak, azaz az Mt. 82. § 

(1) bekezdése, 169. § (1) bekezdése, továbbá 172. § (1)–(2) bekezdése. 

Jelen ügyben ehhez képest kiemelt szerepe van a jogcímek alapján való számítás részleteinek, azaz a 

hivatkozott jogszabályhelyek között a 172 § (1) bekezdés b) pontjának, ami a számítás során való 

levonások körében részletezi a vitatott tételt, mivel a közben történt felszámolás folytán ennek a 

kielégítési sorrend szempontjából lett immár meghatározóvá váló fontossága lett. 

A továbbiakban tehát jelen ügyben célzottan arra a jogosultságot megállapító ítéletben ilyen 

részletezettséggel még föl nem merült kérdésre kellett választ adni, hogy miként illeszthető a 

munkáltatóra nézve megállapított kötelezettség a csődeljárás során kielégítendő tartozások sorába. 

Tekintettel különösen arra, hogy a jogosultság körében a kártérítés keretén belül az adott helyzetben 

elvárhatóan megkereshető (elmaradt) bér összegét a kártérítés összegének számításánál előzőleg le kell 

vonni. E levonás pedig azért esik a kártérítés körébe, mert az erre vonatkozóan az Mt. 172. §-a a 169–

176. §-ok sorában van, és mindezek együttesen egyaránt az Mt. XIII. fejezet 73. „A kártérítés mértéke 

és módja” címpontja alá tartoznak. 

II. A Cstv. 57. § (1) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó 

vagyonából a tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:  

„a) a felszámolás (2) bekezdés szerinti költségei, … 

d) a kötvényen alapuló követelések kivételével, magánszemély nem gazdasági tevékenységből eredő 

más követelése (így különösen a hibás teljesítésből, a kártérítésből eredő követelések, a szakmában 
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szokásos várható szavatossági vagy jótállási kötelezettségek felszámoló által számszerűsített összegét 

is ideértve), a kis- és mikrovállalkozás, a mezőgazdasági őstermelő követelése, valamint a 

Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja azon követelései, amelyek azon alapulnak, 

hogy a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja a biztosított betéttel rendelkező 

betétesek jogutódjává, illetve követeléseik jogosultjává vált, … 

(2) A felszámolási költségek a következők:  

a) az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, ideértve 

aa) a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítést, valamint a kollektív szerződésben, illetve a 

munkaszerződésben meghatározott juttatásokat, … 

(3) A munkáltató rendes felmondása esetén felszámolási költségként – ha a felszámolás kezdő 

időpontját megelőzően legalább egy évvel korábban megkötött kollektív szerződés, illetve 

munkaszerződés magasabb összeget nem állapít meg – a munkavégzés alóli felmentés időtartamára 

jutó távolléti díj és a végkielégítés azon összege vehető figyelembe, amely a munkavállalót az Mt. 69. 

§ (1)-(3) bekezdése, 70. § (3) és 77. § (3) és (4) bekezdése alapján megilleti.” 

Megállapítható ebből, hogy az elmaradt jövedelem fentiek szerinti, meghatározott elmaradt és 

várományos keresménynek tekintett része csakis felszámolási költségnek minősülő az adóst terhelő 

munkabér lehet. 

A Kúria ezért nem értett egyet az alperes ellenkérelmében megfogalmazott azon szövegesen kiemelt 

állítással, miszerint a munkabér és egyéb juttatás összege az új Mt. rendelkezéseinek megfelelően 

kizárólag a kártérítés mértékének meghatározásakor – a káron szerzés tilalmára figyelemmel, mint 

számítási alap – veendő figyelembe.” Ennek ellentmond ugyanis az Mt. fent citált 172. § (1) bekezdés 

b) pontja, miszerint bizonyos meghatározott munkabér összege nem kártérítés alapjaként veendő 

figyelembe, abból előzetesen azt le kell vonni. A foglalkoztatási szervnek a felszámoló által kikért 

jelzése, mely szerint az alperes által hivatkozottan a követelés tételesen térítendő kártérítésnek 

minősül, ezért az adott tényállás mellett nem állhatja meg a helyét. Megjegyzendő továbbá, hogy a 

szóban forgó jelzésnek egyébiránt a bíróságra nézve nincs kötő ereje. 

Végeredményben az elmaradt munkabér-jövedelem nemcsak egyszerű számítási, hanem végső 

jogosultsági alapként is szolgál, ennek Mt. szerinti nem kártérítés alapjául szolgáló része („amit a 

munkavállaló az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna”) mutatja, hogy ilyen esetben is a 

munkabér-alapú és munkabér-eredetű, azaz munkabér-jellegű, tehát a Cstv. 57. § (2) bekezdés a) 

pontja szerinti felszámolási költségnek („az adóst terhelő munkabérnek”) minősülő tételről van szó. 

III. A továbbiakban arra a kérdésre kellett választ adni, hogy a Cstv. szerint ekként besorolt követelés 

kielégíthető-e bérgarancia-eljárás keretében. 

A Btv.-nek az ügy idején alkalmazandó 1. § (2) bekezdés d) pontja szerint „bértartozás: a felszámolás 

vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet – mint munkáltatót – terhelő minden 

munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is, és a munkaviszony 

megszűnésével összefüggésben járó (…) elszámolható végkielégítés tartozás”. 

A fentiek szerinti bérkövetelés nyomán a kötelezett oldalán megfeleltethetően bértartozás keletkezik. A 

bértartozásra a Btv. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint a bérgarancia-eljárás keretében a törvényben 

meghatározott összeg előlegezhető meg. Az így fedezhető bértartozás a Cstv. szerint felszámolási 

költségnek minősül, és ekként kerül a kielégítési sorrendben elhelyezésre. 

A Kúria összességében megállapítja, hogy az adott ügyben a követelés Bérgarancia Alapból való 

kielégítése jogszerűen igényelhető. Az elsőfokú bíróság ezzel ellentétes ítélete, valamint az eljáró 

közigazgatási szervek határozatai a Btv. 1. § (2) bekezdés d) pontjába, a Cstv. 57. § (1) bekezdés a) 

pontjába és (2) bekezdés a) pontjába, valamint az Mt. 172. § (1) bekezdés b) pontjába ütköznek. 

IV. A Kúria a felperes hivatkozásait az Európai Unió jogára annak tükrében tartotta csak szükségesnek 

külön vizsgálni, hogy álláspontja szerint a hatályos nemzeti jog a fentiek alapján jelen ügyet illetően 

nincs ellentétben a felhívott normákkal. A Kúria a nemzeti jogot az Európai Unió jogának vonatkozó 

irányelvei tükrében, az utóbbiakkal összhangban való értelmezését kell amúgy is, hogy előnyben 
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részesítse. A hazai jogalkotási megoldásról ezért összességében megállapítható, hogy alkalmas annak 

az irányelvi célnak az elérésére, ami a munkavállalók védelme, valamint a tagállami mozgástér 

biztosítása az alapvető munkajogi kategóriák meghatározása során egyaránt való érvényesítésére 

irányul. 

Figyelembe véve ugyanakkor, hogy a felülvizsgálati kérelem több uniós jogi rendelkezésre és 

kapcsolódó Európai Unió Bírósága eseti döntésre hivatkozik, illetve az alperesi ellenkérelem is kifejti 

ezzel kapcsolatos álláspontját, a Kúria szükségesnek tartotta jelen üggyel összefüggésben a két jogrend 

viszonyát részletesen is megvizsgálni. 

A Kúria megjegyzi előzetesen, hogy a felek által hivatkozott 2002/74/EK irányelv (a továbbiakban: 

Irányelv) az irányadó Európai Unió Hivatalos Lapja szerint már nincs hatályban (ellentétben a nem 

hivatalosnak minősülő egyes hazai elektronikus jogszabálytárakkal). 2008-ban e szabályozást 

felváltotta a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló 2008/94/EK 

parlamenti és tanácsi irányelv, amelyet 2010-ig, azaz jelen jogvitát megelőző időpontig a 

tagállamoknak már át kellett ültetniük saját jogrendjükbe. Tekintettel viszont arra, hogy az Irányelv 

jelen ügyben releváns rendelkezéseit a 2008/94/EK irányelv nem módosította, a Kúria a felperes 

hivatkozásait tartalmuk alapján vette figyelembe, az Irányelvnek a – 2008/94/EK irányelvvel a jelen 

ügyben érdemleges rendelkezéseket illetően szövegszerűen is gyakorlatilag azonos –környezetében. 

Amennyiben az uniós jog és a tagállami jog között nem kifejezett ellentét állapítható meg, hanem 

értelmezési kérdés merül fel, akkor a tagállami bíróságok kötelesek arra, hogy az alkalmazandó 

nemzeti jogot a tagállam uniós jogi kötelezettségeire tekintettel, így jelen esetben az Irányelv 

szövegének és céljának fényében értelmezve hozzanak döntést a konkrét jogvitában. Az Európai Unió 

Bírósága ítélkezési gyakorlata szerint a tagállamoknak az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 

(EUMSz) 288. cikk (3) bekezdése alapján egy irányelvből fakadó azon kötelezettsége, hogy az abban 

meghatározott eredményeket elérjék, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikk (3) 

bekezdése szerinti azon kötelezettsége, hogy megtegyenek minden megfelelő általános vagy különös 

intézkedést e kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében, a tagállamok valamennyi hatóságára, 

így a hatáskörük keretein belül a bíróságokra is vonatkozik (14/83. sz. Von Colson és Kamann ügyben 

hozott ítélet). 

Mindebből következően jelen esetben a Kúriának az Irányelv szövegére tekintettel kellett lennie a 

Btv., a Cstv. és az Mt. vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése során. Az Irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdése értelmében a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 

garanciaalapok biztosítsák a munkavállalók munkaszerződésből vagy munkaviszonyokból származó, 

fennálló követeléseinek a kielégítését, és amennyiben a nemzeti jog ezt előírja, a végkielégítést is a 

munkaviszony megszűnése esetén. E rendelkezés második fele változott a még korábban hatályos 

80/987/EGK irányelve 3. cikk (1) bekezdéséhez képest, amely ekként rendelkezik: „…a 

munkavállalók munkaszerződésből vagy munkaviszonyokból származó olyan fennálló követeléseinek 

a kielégítését, amelyek egy meghatározott időpont előtti időszak díjazását érintik.” Az Irányelv 

(módosítás után is változatlan) 2. cikk (2) bekezdése a díjazás fogalmának meghatározását valóban a 

tagállami jogalkotóra bízza, de az új Irányelv 3. cikk (1) bekezdése ily módon már egy tágabb, 

munkaviszonyból származó követelési kört határoz meg az irányelv tárgyi hatályaként, mint kizárólag 

a tagállami jog által „díjazásnak” minősített kategóriák. Az uniós jogalkotás ezen irányát ismeri el az 

Európai Unió Bírósága joggyakorlata is, amelynek értelmében nem zárható ki az Irányelv jogellenes 

elbocsátás esetén járó kártérítésre történő alkalmazása. „Ezt a megállapítást támasztja alá az irányelv – 

a 2002/74 irányelvvel módosított – 3. cikke is, amely […] kifejezetten utal a munkaviszony 

megszűnésekor járó végkielégítésre.” (C–520/03. sz. ítélet, 36. pont). Az irányelv 1. cikk (2) 

bekezdése rögzíti továbbá, hogy a tagállamok csak kivételes esetekben zárhatják ki az Irányelv hatálya 

alól a munkavállalók bizonyos kategóriáinak követeléseit és csak akkor, ha e kizárt munkavállalók 

más egyéb garanciaformákon keresztül az Irányelvből származó védelemmel azonos védelmet kapnak. 

Az Irányelv (8) preambulumbekezdése [a 2008/94/EK irányelvben ez a (7) bekezdés] értelmében 

pedig a tagállamok csak annyiban korlátozhatják a garanciaalapok felelősségét, amennyiben ez 

összeegyeztethető az irányelv céljával, és figyelembe veszi a követelések különböző szintjeit. 

Az Irányelv szövegének és céljának értelmezése is azt támasztja tehát jelen esetre vonatkoztathatóan 



 

 53 

alá, hogy a munkabér helyére lépő, arra tekintettel és annak összege alapján meghatározott, az 

elmaradt jövedelem pótlását szolgáló kártérítés – levonva belőle azt a részt, amit a munkavállaló adott 

helyzetben általában elvárhatóan megkereshetett volna – a garanciaalapból, jelen esetben a 

Bérgarancia Alapból kifizetendő követelések körébe kell, hogy tartozzon. 

A fentiek szerint tehát a Btv. 1. § (2) bekezdés d) pontjába, a Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pontjába és 

(2) bekezdés a) pontjába, valamint az Mt. 172. § (1) bekezdés b) pontjába ütköző jogszabálysértések 

miatt, figyelemmel az uniós jog vonatkozó irányelvi szabályai értelmezésére is, a Kúria a Pp. 275. § 

(4) bekezdése szerint az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú közigazgatási 

szervet a jelen indoklásban foglaltak figyelembe vételével új eljárásra kötelezi. 

Az eljáró közigazgatási szerv a megismételt eljárás során köteles abból kiindulni, hogy a vitatott 

követelés jogalapja megáll, és ennek alapján kell döntenie a Bérgarancia Alapból való megtérítésről és 

annak mértékéről. 

 

Kfv.I.35.468/2018/4.; Kfv.I.35.470/2018/4. 

Az áfa levonási jog jogszerűségének megítélése 

Az elsőfokú bíróság ítéletének meghozatalakor áttekintette az irányadó uniós döntéseket és az ennek a 

nyomán kialakult kúriai gyakorlatot és kollégiumi állásfoglalást. Megjelölte azokat az objektív 

körülményeket melyekből a felperes és számlakibocsátók közötti gazdasági kapcsolat hiányára 

következtetett és vizsgálta, hogy a felperes az ésszerűen elvárható intézkedéseket megtette-e. 

Jogszerűen mutatott rá arra, hogy a számlakibocsátók iratainak hiánya, a személyi és tárgyi feltételek 

ellenőrzésének lehetetlensége, az elvégzett munka dokumentáltságának elmaradása, a 

munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek igazolásának hiánya, a felperesi 

munkavállalók és az alvállalkozók képviselőinek elnagyolt információ alapján csak arra a 

következtetésre lehetett jutni, hogy a munka elvégzése, teljesítése nem a számlakibocsátók által 

valósult meg. Hangsúlyozottan értékelendő tény az, hogy maga az alvállalkozó képviseletére jogosult 

személy sem tudja megnevezni a nála dolgozókat, akik elmondása szerint az általa kötött vállalkozási 

szerződést teljesítették és ezzel kapcsolatban ellentmondó nyilatkozatokat tesz. Ezek a tények a 

felülvizsgálati bíróság megítélése szerint egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy a 

számlabefogadó felperesnek tudnia kellett az adókijátszásról. 

Utalt a Kúria arra is, hogy az Európai Unió Bírósága kimondta: a jogbiztonság elve kötelezettséget is 

megfogalmaz minden adóalany számára annak érdekében, hogy az ügyleteik ne segítsenek másokat 

adókijátszáshoz. A C-80/11. és C-142/11. számú egyesített ügyekben (Mahagében-Dávid-ügy), illetve 

a C-324/11. számú ügyben (Tóth-ügy) az Európai Unió Bírósága szintén hangsúlyozta, hogy a nemzeti 

hatóságoknak és bíróságoknak meg kell tagadniuk az adólevonás jogát biztosító előnyt, ha objektív 

körülmények alapján megállapítható, hogy e jogra csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak. 

Ugyanezen ítélet 54. pontjában az Európai Unió Bírósága megerősítette a C-409/04. számú Teleos és 

társai ügyben már kimondott értelmezését, mely szerint nem ellentétes az uniós joggal, ha azt 

követelik meg a gazdasági szereplőktől, hogy tegyenek meg minden tőlük ésszerűen elvárható 

intézkedést annak érdekében, hogy az általuk teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. Az 

ésszerűen elvárható intézkedések köre pedig az adott ügy körülményeitől függ, melynek elbírálása a 

nemzeti bíróság feladata. (C-277/14. 51. pont) 

Az ésszerű és az adózótól elvárható intézkedések körébe a Kúria jogi álláspontja szerint beletartozik 

minden olyan intézkedés, amely a számlakibocsátó működési körülményeivel, képviseletével, 

teljesítési képességével kapcsolatos. Bár általánosságban nem várható el egy adózótól, hogy a vele 

szerződéses kapcsolatban állókat a részletekben menőkig ellenőrizzen, de a gazdasági életben 

szokásos gondos magatartást kell tanúsítania. Ennek ki kell terjednie annak megismerésére, hogy 

alvállalkozója tudja-e teljesíteni a szerződésben vállalt munkát, azt milyen minőségben, határidőben 

vállalja- ehhez megfelelő szakismerettel rendelkező munkavállalókkal rendelkezik-e. A Kúria nem az 

adóhatóság általi mélységű vizsgálatot követeli az adózótól, hanem csak azt a szintűt, mely igazolja, 

hogy ténylegesen a számlakibocsátók végezték a számlában feltüntetett tevékenységet. Ezekre a 

körülményekre azonban sem a felperes, sem pedig a munkát vállaló alvállalkozók képviselője 
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nyilatkozni nem tudott. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.III.10.634/2017/6. 

A különböző típusúnak minősülő ellátások halmozódását a Rendelet 55. cikke akadályozza. 

Az átalakított ellátásban részesülők első felülvizsgálatára nem a 2011. évi CXCI. törvény (a 

továbbiakban: Mmtv.) 19. §-ában található ún. soros felülvizsgálati szabályok, hanem az Mmtv. 33/A. 

§-ában foglalt speciális szabályok az irányadók. Az ellátási összegek kiszámítására vonatkozó 

szabályokat rehabilitációs ellátás esetén az Mmtv. 9. §-a, a rokkantsági ellátás esetén az Mmtv. 12. §-a 

tartalmazza. Az átalakított ellátások esetén az ellátási összeg kiszámítására az Mmtv. 33/A. § speciális 

szabályokat tartalmaz. Az átalakított ellátás első felülvizsgálatát követően megállapított rokkantsági 

ellátás összegét az Mmtv. 12. §-a, azaz a rokkantsági ellátás összegére vonatkozó főszabály szerint kell 

megállapítani azzal, hogy amennyiben az így kiszámított összeg alacsonyabb, mint a felülvizsgálatot 

megelőző hónapra járó összeg, akkor a rokkantsági ellátás összege csak akkor lehet a kiszámított 

összeg, ha a felülvizsgálat állapotjavulást állapított meg. Amennyiben a felülvizsgálat az állapot 

változatlanságát, vagy az állapot romlását állapítja meg, úgy a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó 

ellátási összeget kell megállapítani, ha az a számított összegnél magasabb. Ebben az esetben az Mmtv. 

12. §-a szerinti maximum összegek sem alkalmazandók. A felperes esetében a felülvizsgálat során az 

eljáró hatóságok állapotjavulást nem állapítottak meg, így amennyiben az ellátási összeg 

megállapítására kizárólag az Mmtv. szabályait kellene alkalmazni, az nem lehetne kevesebb a 

felülvizsgálatát megelőző hónapra járó ellátása összegénél. 

Az Mmtv. 33/A. §-a rendelkezése az ellátás összegszerűsége, az Mmtv. 2. §-a az ellátásra való 

jogosultsági feltételeket határoz meg, így a két rendelkezés közötti kollízió fel sem merülhet. 

A felperes Magyarországon a C2 minősítési csoportba tartozása okán rokkantsági ellátásban, 

Romániában saját jogú nyugellátásban részesül. 

A 883/2004 EK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 44. cikk (1) bekezdése értelmében „A típusú 

jogszabályok” azok a jogszabályok, amelyek alkalmazása során a rokkantsági ellátás összege a 

biztosítási vagy tartózkodási idők tartamától független, minden más jogszabály „B típusú jogszabály”. 

Magyarország 2011. december 31. napjáig „B típusú jogszabályokat” alkalmazott tekintettel arra, hogy 

a felperes részére is folyósított rokkantsági nyugdíj összege az előzetesen teljesített biztosítási időtől 

és az elért jövedelemtől függött, 2012. január 1. napjától a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátása esetében „A típusú jogszabályokat” alkalmaz, mivel a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásának összege a biztosítási idő tartamától független. Helytállóan állapította meg a 

munkaügyi bíróság, hogy Magyarország az „A típusú”, Románia a „B típusú” jogszabályokat 

alkalmazza. 

A Rendelet 46. cikk (1) bekezdése szerint az a személy, aki egymást követően vagy váltakozva két 

vagy több olyan tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozott, amelyek közül legalább az egyik nem 

alkalmaz „A típusú” jogszabályokat az 5. fejezet (öregségi és túlélő hozzátartozó nyugdíj) ellátások 

számítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

A Rendelet 53. cikke a halmozódás megakadályozásának általános, az 54. cikke az azonos típusú, az 

55. cikke a különböző típusú ellátások halmozódásának megakadályozására vonatkozó szabályokat 

tartalmazza. Az alperes – arra figyelemmel, hogy Románia „B típusú” jogszabályokat alkalmaz, – az 

5. fejezet azonos típusú ellátások halmozódásának megakadályozását előíró, 54. cikk (2) bekezdése 

rendelkezését alkalmazta. 

A Rendelet 53. cikk (1) bekezdése értelmében az ugyanazon személy által szerzett biztosítási és/vagy 

tartózkodási idő alapján kiszámított vagy nyújtott rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozói 

ellátások halmozódását azonos típusú ellátások halmozódásának kell tekinteni. (2) bekezdés 

értelmében, ami nem tekinthető azonos típusú ellátások halmozódásának azt különböző típusú 

ellátások halmozódásának kell tekinteni. 

A felperes eredetileg rokkantsági nyugdíjban részesült, amelynek összege a biztosítási időtől függött – 
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ez B típusú jogszabályok alkalmazását jelentette, 2012. január 1.-től a rokkantsági ellátás összege már 

nem a biztosítási időtől függött – ez A típusú jogszabály alkalmazását jelentette. A felperes átalakult 

ellátása a rokkantsági ellátás, amelynek összege megállapításakor a biztosításban töltött idejét már 

nem vizsgálták. 

A Rendelet 53. cikk (3) bekezdés a) pontja a másik tagállamban szerzett ellátás figyelembevételét írja 

elő arra az esetre, ha az általa alkalmazott jogszabályok ezt előírják. Az Mmtv. 1. §-a értelmében 

rendelkezéseit meghatározott esetekben más jogszabályokkal és egyes nemzetközi egyezményekkel, 

így pl. a Rendelettel összhangban kell alkalmazni. A felperes esetében mivel különböző típusú 

ellátásokról van szó a Rendelet 55. cikke rendelkezik az ellátások halmozódásáról. 

Az Mmtv. 1. § (2) bekezdés 10. pontjában rögzített rendszeres pénzellátás fogalmi körébe tartoznak 

egyebek mellett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szoc.tv.) 4. § (1) bekezdés i) pontja által rendszeres pénzellátásként felsorolt ellátások. 

A felperes a magyar ellátása megállapításának az időpontjában Romániában is ellátásban részesült, 

mely – az alperes álláspontja szerint is – rendszeres pénzellátásnak minősül, azonban – az alperes 

helyes érvelése szerint – a felperes rokkantsági ellátásra a Rendelet és a Rendelet végrehajtására 

kiadott 987/2009/EK rendelet (a továbbiakban: Vhr.), a közösségi jog elsőbbségére, az alkalmazandó 

uniós jogra figyelemmel jogosult. 

A felperes részére megállapított rokkantsági ellátás összege a biztosítási vagy tartózkodási idők 

tartamától független, az csak az ellátásra jogosultság megállapításánál bír jelentőséggel, azaz a 

felperes rokkantsági ellátása nem minősül a romániai ellátásával (amely szolgálati időtől függő) 

azonos típusú ellátásnak. Az 53. cikk (1) bekezdésében írtak alapján azonos típusú ellátásoknak nem 

minősülő az 53. cikk (2) bekezdésébe tartozó különböző típusú ellátások halmozódása 

megakadályozásának szabályait a Rendelet 55. cikke határozza meg. A Rendelet 55. cikk (1-3) 

bekezdése alkalmazni rendeli az 52. cikk (1) bekezdése szerinti számítási módot. Az alperes ugyan 

tévesen a Rendelet 54. cikkére alapította határozatait, azonban a Rendelet halmozódás 

megakadályozására vonatkozó, a rokkantsági ellátás számítására vonatkozó szabályát helytállóan 

alkalmazta. 

Nem vitatottan a felperes állapotában javulás nem következett be, a rokkantsági ellátásának összege a 

Romániában szerzett jövedelmével (ellátása összegével) együtt nem csökkent. 

A munkaügyi bíróság helytállóan értelmezte az Mmtv. 33. § (7) bekezdése rendelkezését, mely szerint 

a felülvizsgálatot követően a jogosultsági feltételek fennállása esetén a törvényben meghatározott 

ellátást az erről szóló döntést követő 3 hónap első napjával kell megállapítani. Az Mmtv. 33. § (7) 

bekezdése alapján meghozott döntéssel szembeni jogorvoslati eljárások nem eredményeznek a korábbi 

eljárástól független újabb döntést az ellátásról, ezért a korábbi döntés meghozatalának időpontjához 

igazodik az ellátás kezdő időpontja. A felperes C minősítési kategóriába tartozása okán vált jogosulttá 

rokkantsági ellátásra az alperes 2014. szeptember 3-án hozott döntésével, így az ellátás 

megállapítására – függetlenül a határozat bármely okból való vitatásától – 2014. december 1. napjától 

volt lehetőség. A Kúria ezen értelmezése összhangban van az Mfv.III.10.513/2015/5., 

Mfv.III.10.323/2015/4., Mfv.III.10.238/2015/4. számú határozatában kifejtettekkel. 

A 494/2013. (XII.23.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Krm.) 1. § (3) bekezdése a megállapított ellátás 

emelését írja elő az (1) bekezdésben meghatározott 2,4%-kal. Megállapított ellátásnak a 

társadalombiztosítási szerv határozatában megállapított és folyósítani rendelt, azaz jelen perbeli 

esetben a romániai ellátás levonásával kapott ellátási összeg minősül. A magyarországi rokkantsági 

ellátási összeg (a levonást megelőzően) csupán elméleti összeg, amely nem azonos a megállapított és 

folyósítani rendelt ellátás összegével. 

 

Mfv.III.10.176/2018/7. 

A szolgálati járandóság szüneteltetése szempontjából az EGT-államban fennálló Tbj. 5. § (1) bekezdés 

a)-b) és e)-g) szerinti biztosítási jogviszonyból származó jövedelmeket figyelembe kell venni. 

A Kúria szolgálati járandóság szüneteltetését elrendelő határozat felülvizsgálata tárgyában az 
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Mfv.III.10.088/2015. számon folyamatban volt hasonló tényállású ügyben helytállónak ítélte a 

munkaügyi bíróság ítéletében foglalt a 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 2. § (5)-(6) 

bekezdése, 5. §-a, a 2011. évi CLXVII. törvény (továbbiakban: Khtv.) 1. §-a, 11. § (1) bekezdése és a 

1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 83/B. § (1) bekezdése együttes értelmezésén alapuló 

azon következtetés, hogy a szüneteltetést azért nem lehet elrendelni, mert a felperes az ausztriai 

munkavállalása során nem minősült a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban álló személynek. 

A Kúria az Mfv.III.10.406/2017/4. számú ítéletében hasonló tényállású ügyben a munkaügyi bíróság 

ítéletét hatályon kívül helyezte és a felperes keresetét elutasította. A Kúria érvelése szerint a szolgálati 

járandóság szüneteltetése szempontjából az EGT államban fennálló a Tbj. 5. § (1) bekezdés a),b) és e)-

g) pontjai szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelő jogviszonyokból származó kereseteket 

figyelembe kell venni. Ez utóbbi ítéletében „a Kúria – a szélesebb jogszabályi környezetben való 

vizsgálódás eredményként a Rendelet 5. cikke értelmezési gyakorlata ismeretében – nem tartotta fenn 

az Mfv.III. 10.088/2015. számon folyamatban volt ügyben hozott határozatában foglalt azon 

értelmezést, mely szerint az EGT államban fennálló biztosítási jogviszonyból származó keresetek 

alapján a szolgálati járandóság Tny. 83/B. § (1) bekezdésén alapuló szüneteltetésére a Khtv. kifejezett 

rendelkezése vagy utaló szabálya hiányában nincs lehetőség.” 

A Kúria fenntartja az Mfv.III.10.406/2017/4. számú ítéletében kifejtett álláspontját, mely szerint „a 

Tbj. 5. §-a és a Khtv. 1. §-a között eltérés van a tekintetben, hogy mi minősül biztosítási 

jogviszonynak. A Khtv. 1. § a) pont ab) alpontja a 883/2004. EK rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

hatálya alá tartozó személy esetén az EGT-államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-g) 

pontja szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelő jogviszonyt kifejezetten nevesíti. Ilyen 

utalás a Tbj.-ben nincs, annak rendelkezéseit azonban a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról szóló és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szabályai szerint kell alkalmazni 

[Tbj. 13. § a) pont]. A Rendelet 5. cikke „Az ellátásokkal, jövedelmekkel, tényállásokkal és 

eseményekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód” cím alatt – a Rendelet eltérő rendelkezése hiányában, 

és a különös végrehajtási rendelkezésekre tekintettel – az alábbi szabályok alkalmazását írja elő: a) ha 

az illetékes tagállam jogszabályai szerint a szociális biztonsági ellátások és egyéb jövedelmek 

kézhezvétele meghatározott jogkövetkezményekkel jár, az ilyen jogszabályok vonatkozó 

rendelkezéseit ugyancsak alkalmazni kell az olyan egyenértékű ellátások kézhezvételére, amelyeket 

egy másik tagállam jogszabályai alapján szereznek, illetve egy másik tagállamban szerzett 

jövedelemre, b) ha az illetékes tagállam jogszabályai alapján a jogkövetkezmények meghatározott 

tényállás vagy események bekövetkezésének tulajdoníthatók, az említett tagállamnak a hasonló 

tényállások vagy események bármely tagállamban történő bekövetkezését oly módon kell figyelembe 

vennie, mintha azok a saját területén következtek volna be. 

Az Európai Bíróság (Bíróság) egy korai ügyben (Kenny kontra Insurance Officer Case, 1/78.) 

kifejezetten kimondta, hogy nem sérti az egyenlő bánásmód elvét, ha egy tagállam egy adott pénzbeli 

juttatásra való jogosultságot kizáró, vagy felfüggesztő, egy másik tagállamban bekövetkező tényt azzal 

egyenértékűként vesz figyelembe, mintha belföldön következett volna be. Ugyanakkor a Bíróság 

szerint ez nem kötelező a tagállamok számára mindaddig, amíg nem jelent állampolgárságon alapuló 

diszkriminációt. Ez akkor is igaz, ha a szóban forgó személy az ellátást nyújtó állam polgára. A 

konkrét esetben egy ír állampolgár az Egyesült Királyságban igényelt betegségére tekintettel ellátást, 

amit azon az alapon utasítottak el, hogy ez alatt az időszak alatt szabadságvesztés büntetését töltötte. A 

kizáró okot tehát annak ellenére figyelembe lehetett venni, hogy az Írországban következett be. 

A Bíróság a Rendelet 5. cikke értelmezésével rámutatott arra is, hogy a migráns munkavállaló nem 

részesíthető kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a szabad mozgás jogával nem élő, „hazai” 

munkavállaló (pl. Klöppel-ügy, C-507/06. sz., 17–18.). A jelen ügyben irányadó tényállás ennek a 

„fordítottja”: a szabad mozgás jogával nem élő munkavállalóhoz képest a migráns munkavállaló 

kerülne előnyösebb helyzetbe azzal, ha – szemben az előbbivel – a keresetkorláton felüli jövedelme 

mellett is megtarthatná a magyarországi ellátását. Az uniós jog alapján, az egyenlő bánásmód elvéből 

eredően ez a fajta „fordított diszkrimináció” is tilos, feltéve, hogy a tényállásnak van közösségi jogi 

eleme. Ezt az elvet a Bíróság alkalmazta a szakképesítések elismerése tekintetében (a más tagállamban 

szerzett szakképesítést is el kell fogadnia az állampolgárság szerinti tagállamnak, állampolgár esetén 

is, Knoors-ügy, C-115/78.), az állampolgárság szerinti országba való visszatérés kapcsán (Singh-ügy, 
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C-370/90.), vagy a szociális koordináció területén (Flamand Közösség ügy, C-212/06.) 

A fentieken túl a Bíróság a Kúria korábbi határozata meghozatala után, a Knauer-ügyben hozott 

ítéletben (C-453/14., 2016. január 21.) a Rendelet 5. cikk a) pontja értelmezése kapcsán kifejtette, 

hogy az „egyenértékű ellátások” kifejezés vizsgálata körében figyelembe kell venni az adott ellátásra 

vonatkozó rendelkezések által követett célt is (34–38. pont). Ez az ítéleti következtetés a Kúria 

álláspontja szerint analógia útján alkalmazandó a Rendelet 5. cikk b) pontja szerinti „hasonló 

tényállásokra vagy eseményekre” is. 

Az alperes helytállóan hivatkozott felülvizsgálati kérelmében arra, hogy a Tny. 83/B. § (1) 

bekezdésének célja az, hogy a nyugellátás folyósítását kizárja azon személy esetében, aki a korhatárt 

még nem töltötte be és megélhetése a kereső tevékenységéből eredően megfelelő módon biztosított. E 

cél szempontjából pedig „hasonló tényállás” az is, ha az érintett személy a szóban forgó kereső 

tevékenységet más tagállamban végzi.” 

A fentiek alapján a szolgálati járandóság szüneteltetése szempontjából az EGT-államban fennálló, a 

Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelő 

jogviszonyokból származó kereseteket figyelembe kell venni. 

 

Mfv.II.10.177/2018/4. 

A jogerős ítélet megalapozatlanul bírálta el a felperes tűzoltó keresetét hat havi munkaidőkeret 

alapján heti 48 óra figyelembevételével. 

A perbeli, 2004. május 1-jétől kezdődő igényérvényesítési időszakban a közösségi jog közvetlen 

alkalmazhatóságát az Alkotmány biztosította, amelynek 2/A.§ (1) bekezdése alapján a Magyar 

Köztársaság kötelezettséget vállalt arra, hogy a közösségi jog szabályait az Európai Bíróság 

értelmezésének megfelelően alkalmazza. A törvényszék ítéletének indokolásában helytállóan utalt arra, 

hogy az Európai Bíróság következetes gyakorlata szerint az állami, illetve az állami feladatokat ellátó 

szervvel szemben a nemzeti bíróság előtt közvetlenül lehet hivatkozni a közösségi irányelvre, feltéve, 

hogy annak rendelkezése kellően pontos és feltétlen, továbbá, ha a vitatott rendelkezés egyértelmű, 

alkalmazása a gyakorlatban már kialakult, és előzetes döntéshozatal kezdeményezése nem szükséges 

(Európai Bíróság C-188/1989. számú, C-80/86.számú, C-253/96. számú ítéletei). 

Az alperes a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvényben meghatározott közhatalmi funkciója és közszolgáltatási feladatai alapján a munkaidő-

szervezésre vonatkozó irányelvek alkalmazása szempontjából állami feladatot ellátó szervnek minősül. 

A felperes, mint hivatásos tűzoltó által ellátott tevékenység a munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről 

szóló 93/104/EK irányelv és a 2004. augusztus 2-án annak helyébe lépett 2003/88/EK irányelv hatálya 

alá tartozott. Az előbbi irányelv 6. cikk 2. pontja és az utóbbi irányelv ezzel azonos tartalmú 6. cikk b) 

pontja egyértelműen feltétel nélkül rendelkezik arról, hogy 7 napos időtartamokban az átlagos 

munkaidő a túlórát is beleértve nem haladhatja meg a 48 órát, az 1996. évi XLIII. törvény (a 

továbbiakban: Hszt.) 84. § (2) bekezdése 2008. január 1-jéig ezzel ellentétesen heti 54, 52, majd 50 

órában határozta meg a szolgálatteljesítési időt. 

Az irányelv 17. cikk 1. pontja, illetve 22. cikke szerinti kivételek (eltérési lehetőség) nem álltak fenn, 

mivel a felperes szolgálatteljesítési időtartama mérhető volt, és azt mérték is, továbbá a 7 naponta 48 

órás maximumtól való eltéréshez szükséges munkavállalói előzetes és kifejezett beleegyezés nem 

történt meg. A szolgálat teljesítése egymagában ilyennek nem minősíthető. 

A felperes a felülvizsgálati kérelmében tévesen hivatkozott arra, hogy a 11/1997. (II.18.) BM. 

rendeletnek a törvényszék által hivatkozott 5. számú mellékletét a 42/2005. (X.18.) BM. rendelet 

2005. október 26-tól állapította meg, mert a jogszabály hivatkozott rendelkezése a felperes beosztását 

a perbeli időszakban is készenléti szolgálatként határozta meg. 

A Hszt. 84.§ (2) bekezdése (a 2005. évi CLXXIX. törvény 22.-a szerinti átmeneti szabályt is ideértve) 

a részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásokban a perbeli időben a heti 48 óránál hosszabb, 

heti 54, illetve 52 órát meg nem haladó szolgálatteljesítési idő, míg a (4) bekezdés 6 havi időkeret 

megállapításáról rendelkezett. Az alperes peres iratokhoz csatolt intézkedései azt igazolták, hogy a 
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24/48 órás váltásos munkarendben foglalkoztatott állomány szolgálatteljesítési idejét, illetve annak 

keretét az előbbieknek megfelelően állapította meg. 

Sem a Hszt., sem a 9/1997. (II.12.) BM rendelet 59. § nem tartalmaz előírást a munkaidőkeret 

közlésére, ezért egyéb okiratok hiányában is a tényleges (heti 54, 52, 50 órás) munkaidő 

átlagszámítása vehető alapul azzal, hogy 6 hónapot meghaladóan alkalmazott keretnél az irányelv 

szerinti maximális 6 havi időkeretet figyelembe véve kell elbírálni az irányelvben megengedett 

maximális 7 naponta heti 48 óra munkaidőt meghaladóan teljesített szolgálatot túlszolgálatként. E 

körben a másodfokú bíróság ítélete megalapozottan állapította meg, hogy a perbeli 2004. május 1-től 

2006. december 31-e közötti időszakban is 6 havi szolgálatteljesítési időkeret figyelembevételével a 7 

naponta 48 órát meghaladó szolgálatteljesítési idő minősül túlszolgálatnak (BH2008.1809.) . 

A felek között nem volt vitatott, hogy a perbeli túlszolgálatért a távolléti díjra vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. Ugyanakkor az álláspont eltérő volt az egy órára eső távolléti díj számítását illetően. 

A perben eljárt bíróságoknak abban a jogkérdésben kellett állást foglalni, hogy a hivatásos tűzoltó 

beosztásban szolgálati viszonyban álló felperes esetében mi minősült általános munkaidő mértéknek, 

azaz esetében a perbeli jogviszonyban irányadó Hszt. 84.§ (1) vagy (2) bekezdése az alkalmazandó, 

másrészt abban is dönteni kellett, hogy az egy órára eső távolléti díj mértékét 174-es vagy 208-as 

osztószámmal kell-e számítani. 

A távolléti díj rendeltetése, hogy a tényleges munkavégzés esetén járó díjazást pótolja, így annak 

számítása sem lehet aránytalanul több, mintha a távollévő ténylegesen dolgozna. Következésképpen a 

távolléti díjjal elszámolt túlszolgálat egy órájára lényegében ugyanazon összeg járhat, mint a 

szolgálatteljesítés egy órájára. 

Ezen munkaügyi elv alapulvételével kellett az eljáró bíróságoknak állást foglalni abban a kérdésben, 

hogy a speciális, készenléti jellegű beosztásban és sajátos váltásos szolgálati rendszerben (24/48) való 

szolgálatteljesítés esetében alkalmazható-e 20/1997. (III.19.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM 

rendelet) meghatározott 174-es osztószám, avagy az utóbb hatályba lépett Korm. rendelet 208-as 

osztószáma az irányadó. Az eljáró bíróságok e körben eltérő jogértelmezésre jutottak, amely eltérő 

rendelkezések közül a Kúria a törvényszék álláspontjával értett egyet. 

A Hszt. 84.§ (1) bekezdése a szolgálatteljesítési időt heti 40 órában határozza meg. Ezzel szemben a 

perbeli időszakban hatályos irányelv 6. cikk b) pontja alkalmazásával hétnapos időtartamokban 48 óra 

szolgálatteljesítési idő minősült a felperes azon rendes szolgálatteljesítési idejének, amelyért havonta a 

Hszt. 99.§-a szerinti illetményre jogosulttá vált. 

A Hszt. 112. §-a értelmében távolléti díj fejében a hivatásos állomány tagja részére az alapilletmény, 

az illetmény-kiegészítés, valamint a rendszeres illetménypótlékok együttes összegének a távollét 

idejére számított időarányos átlaga jár. 

Az előzőekből következően a törvényszék a túlszolgálatra eső időarányos távolléti díjat helyesen 

állapította meg 208 órás havi osztószámmal kiszámított egy órára eső távolléti díj alapulvételével. 7 

napos időtartamokban 48 órás szolgálati rendszer figyelembevételével ugyanis 26 hétre (azaz 6 

hónapos referencia időszakra) eső szolgálatteljesítési idő (1248 óra) egy hónapra arányosan teljesített 

száma 208 órának felel meg. Ez nem jelenti a perbeli időszakban még nem hatályos Korm. rendelet 

visszamenőleges alkalmazását. A Legfelsőbb Bíróság (Kúria) a kifejtett munkaügyi elv alapján több 

azonos tárgyú ügyben erre a következtetésre jutott (Mfv.II.10.672/2009/3., Mfv.II.10.858/2010/9.), így 

a jogkérdés elbírálása a jelen ügyre is irányadó. 

Polgári ügyszak 

Pfv.V.22.421/2017/9. 

Nem fordítja meg a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára, és ebből az okból nem tisztességtelen az 

a szerződési feltétel, amely szerint a szerződő felek a fogyasztó tartozása tekintetében a pénzügyi 

intézmény nyilvántartását, kimutatását tekintik irányadónak, és a pénzügyi intézmény annak alapján 

jogosult az esedékes tartozást közjegyzői tanúsítványba foglaltatni. 
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A felek közötti kölcsönszerződés megkötésekor hatályban volt 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése értelmében e jogszabály – az 1959. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) irányadó rendelkezéseivel együtt – a fogyasztóval kötött szerződésekben 

alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. A R. 1. § (1) bekezdésében foglalt ún. fekete lista pedig a 

fogyasztói szerződésben tisztességtelennek minősülő szerződési feltételek példálózó jellegű 

felsorolását tartalmazza. 

Az I. rendű alperes felülvizsgálati álláspontja szerint a másodfokú bíróság által tévesen alkalmazott R. 

1. § (1) bekezdésének j) pontja alapján az a szerződési feltétel tisztességtelen, amely a bizonyítási 

terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg. A bizonyítási teher eljárásjogi fogalom, és azt határozza 

meg, hogy a bizonyítatlanság következményei melyik fél terhére esnek. A bizonyítási teher 

megoszlásának általános szabálya szerint valamely a per eldöntése szempontjából jelentős tény 

bizonyítatlan volta annak a félnek a terhére értékelendő, akinek e tényt bizonyítania kellett volna. 

Ehhez képest a bizonyítási teher átfordulása azt jelenti, hogy a fő- és ellenbizonyítás iránya 

felcserélődik. 

Mindezek miatt abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a támadott szerződési feltétel a felperes 

részéről tartozáselismerő nyilatkozatnak tekinthető-e. Tartozáselismerés esetén ugyanis a bizonyítási 

teher megfordul, és az adósnak kell bizonyítania, hogy az elismert tartozása nem áll fenn 

(BH1991.439.). 

A fél nyilatkozatához a tartozáselismerés jogkövetkezményei akkor fűződhetnek, ha a tartozás 

elismerése magyarázatot nem igénylő módon kifejezetten és félreérthetetlenül történik 

(EBH2000.309.). E követelménynek – már fennálló, összegében is meghatározott tartozás hiányában – 

az adott szerződési feltétel nem felelt meg, ahhoz a tartozáselismerés már ismertetett joghatása nem 

kapcsolódhatott. 

Ennek megfelelően abban az esetben, ha az I. rendű alperes a szerződésből eredő követelését a 

felperessel szemben peres úton kívánja érvényesíteni, a perben a 1952. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Pp.) 164. § (1) bekezdése értelmében őt terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés 

milyen tartalommal jött létre, ennek alapján milyen összeget folyósított a felperes részére, a felperes 

mennyit teljesített, és ennek eredményeként mekkora a fennálló tartozása. Az I. rendű alperes erre 

vonatkozó tényállításai nyilvánvalóan a saját nyilvántartásán alapulnak, vita esetén azonban a perben a 

nyilvántartás elszámolási elveit, módszerét és adatait be kell mutatnia, számításait le kell vezetnie. Ha 

a felperes mindezeket követően is azt állítja, hogy az elszámolás nem felel meg a szerződésben 

foglaltaknak, illetőleg a közölt számítás hibás, vagy arra hivatkozik, hogy részéről nagyobb összegű 

teljesítés történt, ellenbizonyítással élhet (EBH2018.G.1.). 

A felülvizsgálati kérelemben foglaltakra tekintettel a Kúria utal továbbá arra, hogy az 1994. évi LIII. 

törvény (a továbbiakban: Vht.) 23/C. § (1)-(2) bekezdéseinek értelmében a közokiratba foglalt 

kölcsönszerződés, illetve egyoldalú kötelezettségvállalás alapján az adós tartozásának már lejárt 

részleteire minden további feltétel nélkül, a szerződés felmondása esetén a teljes tartozás összegére 

pedig akkor van helye végrehajtási záradék kibocsátásának, ha a végrehajtást kérő az adós 

szerződésszegése miatt szintén közokiratba foglalt jognyilatkozattal felmondta a szerződést. Az, hogy 

ez utóbbi esetben a szerződésszegés valóban bekövetkezett-e, és így az emiatt közölt felmondás 

jogszerű-e, a végrehajtási záradék kiállítására irányuló kérelem elbírálása során érdemben nem 

vizsgálható, e vonatkozásban elegendő a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata (BH1997.348., 

BH2002.491., Pfv.I.21.783/2016/5.). 

Az adós szerződésszegésének, illetőleg a felmondásnak a tényét, valamint a végrehajtást kérő 

nyilvántartásai szerint fennálló tartozás aktuális összegét a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata 

alapján rögzítő, az 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 111. §-ában szabályozott közjegyzői 

okirat nem ügyleti okirat, hanem jogi jelentőségű tényeket rögzítő ténytanúsító okirat (közjegyzői 

tanúsítvány). Az ilyen okirat kiállítását a végrehajtást kérő akkor is kérheti a közjegyzőtől, ha erről az 

adóssal kötött szerződésben előzetesen külön nem rendelkeztek, illetve az adós előzetesen nem 

nyilatkozott külön arról, hogy a végrehajtást kérő nyilvántartásában rögzített adatok ténytanúsítvány 

kiállításának alapjául szolgálhatnak. A közjegyzői ténytanúsítvány kiállítását és a végrehajtási záradék 
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kibocsátását tehát a végrehajtást kérő e szerződéses kikötés hiányában is ugyanilyen módon és 

tartalommal kérhetné (BH2018.146.). 

Ha a végrehajtási záradék kiállítására sor került, az adós a tartozását valóban csak a Pp. 369. §-a 

szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben vitathatja. Ez azonban a 

végrehajtási záradék és a közjegyzői tanúsítvány jogintézményére vonatkozó, a fentiekben ismertetett 

szabályokból következik. A peres felek között létrejött szerződés e vonatkozásban sem biztosít több 

jogosultságot az I. rendű alperes részére, illetve nem ró több kötelezettséget a felperes terhére, mint 

amely az irányadó jogszabályok alapján őt egyébként megilletné, illetőleg terhelné 

(Gfv.VII.30.791/2016/3.). 

A bizonyítási teher pedig a Pp. 369. §-a szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti 

perben is a Pp. 164. § (1) bekezdésének megfelelően alakul. 

 

Pfv.I.22.470/2017/6. 

A devizaalapú hitelszerződés kamata meghatározott, ha az egyedi szerződés e tekintetben a részévé 

váló Hirdetmény folyósításakori adataira utal. Az akciós kamat alkalmazása ezt csupán annyiban 

módosíthatja, hogy az első kamatperiódus végéig a szerződéskötéskor közölt kamat az irányadó. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a felperesek mind a szerződés (követelés) létre nem jöttére, mind a 

kamatkikötés tisztességtelenségére vonatkozó hivatkozásukat azonos tényalapra: a kamatkikötés 

meghatározatlanságára, illetve a tisztességtelenség körében annak áttekinthetetlenségére, 

ellentmondásosságára alapították. 

A Kúria elsődlegesen a kamatkikötés jogszabályoknak megfelelő, érvényes létrejötte kapcsán mutat rá 

arra, hogy a perbeli szerződéses konstrukció esetében a kirovó (euró) és a lerovó (forint) pénznem, 

valamint a szerződéskötés és a folyósítás időpontjának eltérése miatt a szerződés több elemét – így a 

kölcsön és a törlesztőrészletek pontos összegét és az ügyleti kamat mértékét is – nem lehet a 

szerződéskötés időpontjában számszerű pontossággal meghatározni. A szerződéskötés időpontjához 

képest mind a valuták egymáshoz viszonyított árfolyama, mind a banki kamatok mértéke módosulhat, 

ezért – amint azt az 1/2016. PJE határozat, annak meghozatalát megelőzően pedig a Kúria több egyedi 

ügyben hozott határozata, így a másodfokú bíróság által is hivatkozott Pfv.I.20.376/2016/8. számú 

ítélet is kifejtette – csak a számítási mód és az egyedi szerződések részévé váló Hirdetményre történő 

utalás lehetséges. Mivel azonban a folyósítás időpontja annak függvénye, hogy az adós mikor teljesíti 

a folyósítás szerződésben foglalt feltételeit, az ügyleti kamat mértékének a folyósítás időpontjához 

kapcsolása már nem az érvényesség, hanem az előzőek szerint érvényes szerződés hatályosulásának 

kérdéséhez [1959. évi IV. törvény (régi Ptk.] 228.§(1) bekezdés) tartozik. Helyesen utalt ugyanakkor a 

másodfokú bíróság arra, hogy a perbeli esetben a Hirdetmény adatait sem kellett segítségül hívni: az 

akció miatt a szerződéskötéskor közölt kamatmérték érvényesült az első kamatperiódus végéig. Az 

ügyleti kamat ily módon történő meghatározása a szerződés általános és különös rendelkezéseinek 

összeolvasásával, előképzettség vagy különösebb szakértelem nélkül megállapítható. 

A kamatkikötés tisztességtelensége kapcsán az alperes tévesen hivatkozott a Pp. 235.§-ának sérelmére: 

a felperesek már az elsőfokú eljárásban hivatkoztak a kamat meghatározás érthetetlensége és 

ellentmondásossága miatti tisztességtelenségére (a 21. sorszámú beadvány 2. pontjában), ezért a 

másodfokú bíróság eljárási szabálysértés nélkül vizsgálta az ezzel kapcsolatos felperesi hivatkozást 

(régi Ptk.209/A. § (2) bekezdés), tekintetbe véve azt is, hogy a fogyasztói szerződés esetében 

semmisségi okot jelentő tisztességtelenség vizsgálata a másodfokú eljárásban is hivatalból kötelező. 

Az ismertetett indokok alapján azonban a másodfokú bíróság e tekintetben is érdemben helyes döntést 

hozott: az egyedi szerződésben foglalt adatok a kamat akcióra történő utalással egyértelműen 

megállapíthatóvá teszik, hogy a kamat mértéke a szerződés megkötésétől az első periódus végéig 

azonos a szerződés kötéskor tájékoztató jelleggel közölt mértékkel. Az a körülmény, amit a felperesek 

azonosítási nehézségnek tekintenek, csupán abban áll, hogy a szokásos szerződési formulát – az 

ismertetett indokok miatt ugyancsak érvényes, tájékoztató jellegű kamatot – a felpereseknek 

egyébként kedvező akcióra – azaz a szokásos formula alóli kivételre – tekintettel a teljes 

kamatperiódusra irányadónak kell tekinteni. Mindennek áttekintéséhez nem szükséges tüzetesebb 
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vizsgálat vagy szakértelem: a szerződés e feltétele is nehézség nélkül beazonosítható. 

A felperesek által előterjesztett felfüggesztési kérelem kapcsán utalt arra a Kúria, hogy az 

előkérdésként hivatkozott C-232/17. számú ügyben az Európai Unió Bírósága a kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül elutasította, azaz a felperesek által hivatkozott előzetes döntéshozatali eljárás nincs 

folyamatban, a felfüggesztés feltételei nem állnak fenn. 

 

Pfv.V.22.531/2017/12. 

Nem érvénytelen a kölcsönszerződés azon kikötése, ami a hitelezőt - szerződéses kikötés nélkül is - 

megillető jogosultságot ismétel meg. E körbe tartozik a kölcsön azonnali hatályú, ún. rendkívüli 

felmondási joga abban az esetben, ha a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt 

az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki. E körülményt a Ptk. maga értékeli az adós által 

elkövetett súlyos szerződésszegésnek. 

A zálogszerződés perben támadott szerződési feltételének tisztességtelenségét az eljárt elsőfokú 

bíróság vizsgálta helyesen, ugyanis az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 209. § (6) 

bekezdése kizárja a tisztességtelenség megállapítását olyan feltétel esetén, amelyet jogszabály állapít 

meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg. 

A perbeli esetben azt kellett értékelni, hogy a 8.2. pont kikötése a jogszabály előírásának megfelelően 

került-e meghatározásra. E körben a Kúria utal arra, hogy a zálogjog a jogosult számára a követelése 

fedezetéül szolgáló zálogtárgyból – a zálogtárgy által megtestesített érték realizálása útján – biztosít 

jogot a kielégítésre. Ezért a zálogjogviszony meghatározó tartalma a zálogjog alapítása és a kielégítési 

jog megnyílása közötti időszakban a zálogtárgy szerződéskötéskori értékének, azaz a zálogtárgyból 

realizálható értéknek a megőrzése, amely a zálogkötelezett oldalán törvényi kötelezettség, a 

zálogjogosult oldalán pedig érvényesíthető jogosultság. A jogosult bármely zálogjog, így jelzálogjog 

esetén is követelhet a biztosítékadási kötelezettség alapján lekötött zálogtárgy értékcsökkenésének 

megfelelő további fedezetet [Ptk. 260. § (2) bekezdés]. Jelzálogjog esetén pedig nem csak a követelés 

kielégítését veszélyeztető állagromlásnak megfelelő biztosíték adását kérheti, a kielégítési jogát is 

gyakorolhatja, ha a kötelezett a felhívásának megfelelő határidőn belül nem tesz eleget [Ptk. 261. § (2) 

bekezdés]. 

A Kúria joggyakorlata értelmében a keresettel támadott kikötés, a Ptk. fent hivatkozott 

rendelkezéseinek megfelelően meghatározott, szerződéses szabályozás hiányában is érvényesülő 

törvényi rendelkezéseket tükröz, így a Ptk. 209. § (6) bekezdés szerint nem tisztességtelen 

[Pfv.VI.21.573/2017/4., Gfv.VII.30.610/2017/6., Pfv.V.21.628/2017/5. Pfv. V. 22010/2017/4.]. A 

szerződéses szabályozás hiányosságaként a kereseti kérelemben felvetett és a másodfokú bíróság által 

a törvényi szabály és a szerződéses rendelkezés különbözőségeként értékelt kérdések a szerződés 

teljesítése során, a jog gyakorlásakor, annak jogszerűsége megítélésére tartoznak. 

(Pfv.VI.22.008/2017/6), de erre alapítottan a kikötés érvénytelensége nem állapítható meg. 

A III. rendű alperes helyesen hivatkozott arra, hogy a támadott 8.2. pontban szereplő kikötés 

tisztességtelen voltának megítélése során figyelemmel kell lenni a pénzügyi intézményekkel szemben 

támasztott prudens működés törvényi [a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, a 

szerződéskötéskor hatályos 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) és a jelzálog-hitelintézetről 

és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény] és egyben közérdekű követelményére 

(723/B/2005.AB határozat III.1.1., 262/B/1997.AB határozat IV.2.). A kölcsön nyújtása kockázat, 

illetőleg kockázatvállalás (Hpt. 2. számú melléklet III. 10.1. a) pont). A hitelkötelem, mint visszterhes, 

nem egyidejűleg teljesített jogügylet kockázata abban áll, hogy a maga kötelezettségét előre teljesítő 

hitelező számára bizonytalan a később esedékessé váló kötelezett szerződésszerű teljesítése. A prudens 

működés törvényi követelménye az is, hogy a szükséges fedezetek, biztosítékok meglétéről, valós 

értékéről és érvényesíthetőségéről a hitelintézetnek nem csak a kölcsön kihelyezéséről történő döntés 

előtt kell meggyőződnie, hanem azt a szerződés tartama alatt is figyelemmel kell kísérnie [Hpt. 78. § 

(1) és (4) bekezdés]. 

A zálogjog a jogosult számára a követelése fedezetéül szolgáló zálogtárgyból való kielégítésre biztosít 
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jogot. A kielégítés a zálogtárgy által megtestesített érték realizálása útján történik. Ezért a 

zálogjogviszony lényegi tartalma a zálogtárgy szerződés megkötésekor fennálló, ún. fedezeti 

értékének, azaz a zálogtárgyból realizálható értéknek a megőrzése, amely a zálogkötelezett törvényi 

kötelezettsége, a zálogjogosult által érvényesíthető jogosultság. A zálogtárgy eredeti értéke 

megőrzésének a kötelezettsége a zálogjog alapítása és a kielégítési jog megnyílása közötti időszakban 

végig fennáll. Ez határozza meg a zálogjogosult és a zálogkötelezett egymással szembeni, a törvény 

erejénél fogva a zálogjog tartalmának részét képező, kölcsönös jogait és kötelezettségeit. 

A kielégítési jog, a jelzálogfedezet védelmének szigorúbb törvényi szabályai abból fakadnak, hogy az 

ingatlan zálogtárgy a zálogkötelezett birtokában marad. A jogosult bármely zálogjog esetén követelheti 

a biztosítékadási kötelezettség alapján lekötött zálogtárgy értékcsökkenésének megfelelő további 

fedezetet [Ptk. 260. § (2) bekezdés]. A jelzálogjog esetén pedig nem csak a követelés kielégítését 

veszélyeztető állagromlásnak megfelelő biztosíték adását kérheti. Ha ugyanis a kötelezett a 

felhívásának megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a kielégítési jogát is gyakorolhatja [Ptk. 261. § 

(2) bekezdés]. 

A szerződés egyértelműen szabályozza, hogy a hitelező kielégítési joga akkor nyílik meg, ha a 

zálogtárgy – állagromlás vagy más ok miatti – értékcsökkenése folytán a követelés biztosítékból való 

kielégítése veszélybe kerül, és az adós a fedezetet a szükséges mértékig nem egészíti ki. Az a törvényi 

rendelkezésekből következik, hogy a zálogtárgy eredeti, a felek által ismert, a szerződésben rögzített 

fedezeti értékének bármilyen okból bekövetkező és bármilyen mértékű csökkenése – további fedezet 

biztosítása hiányában – a kielégítési jog megnyílásához vezethet. 

A 8.2. pontban szereplő kikötés értékelésénél a másodfokú bíróság nem volt figyelemmel a Ptk. 525. § 

(1) bekezdés c) pontjára, amely szerint a hitelezőt – szerződéses kikötés nélkül is – megilleti a kölcsön 

azonnali hatályú, ún. rendkívüli felmondási joga abban az esetben, ha a kölcsönre nyújtott biztosíték 

értéke jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki. E körülményt – a 

Ptk. 525. § (1) bekezdés c) pontból következően – a Ptk. maga értékeli az adós által elkövetett súlyos 

szerződésszegésnek (Pfv. V. 22010/2017/4.), annak szerződésben történő tartalmi megismétlése nem 

lehet érvénytelen kikötés. 

Az ismertetett törvényi rendelkezések mind azt a cél szolgálják, hogy a hosszú távú szerződés ideje 

alatt a szolgáltatás és annak ellenértéke között a fedezetre is figyelemmel a szerződés megkötésekor a 

felek által kialakított értékegyensúly fennmaradjon, csökkenjen a tartós kölcsönjogviszonyban a 

hitelező oldalán fennálló szükségszerű kockázat. A keresettel támadott kikötés, még ha szó szerint nem 

is a Ptk. fent hivatkozott rendelkezéseivel egyezik meg, a tartalma és célja azokkal azonos, továbbá 

szerződéses szabályozás hiányában is érvényesülő törvényi rendelkezést tükröz, ezért nem 

tisztességtelen. 

A Kúria álláspontja szerint a felülvizsgálati kérelemmel érintett szerződési feltétel a feleknek a 

szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 

megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a felperes hátrányára nem állapítja meg, ezért nem 

semmis. A kifogásolt feltétel a fedezetre is figyelemmel a szerződéskötéskori értékegyensúly 

megőrzését célozza a szerződés tartama alatt (Pfv.VI.21.573/2017/4 ). 

 

Pfv.V.22.535/2017/7. 

Tisztességtelen az a szerződési feltétel, amely kizárólagosan a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel 

az értékbecslő kiválasztására a vele szerződéses kapcsolatban álló értékbecslők közül oly módon, hogy 

az értékbecsléssel szemben hatékony jogorvoslatot sem jogszabály, sem a szerződés nem biztosít. 

A Kúria előrebocsátotta, hogy a perbelihez hasonló tényállás mellett, az alperes ugyanezen szerződési 

feltétele tekintetében már kifejtette a jogi álláspontját (BH 2018.256., Gfv. VII.30.275/2017/8.), és azt 

továbbra is irányadónak tartja. 

Az alperes a felülvizsgálati kérelmében megismételte azt az érdemi védekezésének alapjául szolgáló 

hivatkozását, hogy a perben vizsgálandó szerződési feltétel a 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 257. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakat tartalmazza, ezért a szerződéskötéskor hatályban volt 
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Ptk. 209. § (6) bekezdése értelmében nem minősülhet tisztességtelennek. A Kúriának elsődlegesen e 

hivatkozás megalapozottságáról kellett állást foglalnia. 

A felek jelzálogszerződésének megkötésekor hatályban volt Ptk. 209. § (6) bekezdése szerint nem 

minősülhet tisztességtelennek a szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály 

előírásának megfelelően határozzák meg. A Ptk. 257. § (1) bekezdése a zálogtárgy közös értékesítését, 

míg a Ptk. 257. § (2) bekezdése a zálogtárgy zálogjogosult általi, bírósági végrehajtás mellőzésével 

történő értékesítését teszi lehetővé. A felülvizsgálati kérelem alapján az volt eldöntendő, hogy az 

utóbbi törvényhelyek olyan jogszabályi rendelkezéseknek minősülnek-e, amelyek kimerítően, eltérést 

meg nem engedően szabályozzák a zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítését. 

A Kúria a 2/2012. (XII.10.) PK véleményben (a továbbiakban: PK vélemény) 3. pontjához fűzött 

indokolásban már kifejtette, hogy olyan feltétel tisztességtelensége, amelynek tartalmát jogszabály 

kimerítően (taxatíve) határozza meg, bíróság által nem vizsgálható. Ha a kógens keretszabályt a felek 

rendelkezési joga tölti meg tartalommal, vagy ha a felek a diszpozitív jogszabályi rendelkezésektől 

eltérnek, az ilyen feltétel tisztességtelensége vizsgálható. 

Ez az adott esetben azt jelentette, hogy a Ptk. 257. § (1) és (2) bekezdései olyan értelemben nem 

kógensek, hogy nincs olyan rendelkezés, miszerint a feleknek a bíróság végrehajtáson kívüli 

értékesítés szabályairól szükségszerűen meg kell állapodniuk, ugyanakkor, ha abban megállapodnak, 

azt a szerződésben kell kitölteni tartalommal a Ptk. rendelkezései szerint. A felülvizsgálati kérelemmel 

érintett szerződési feltétel tisztességtelensége tehát vizsgálható, mivel a Ptk. azt írja elő többek között, 

hogy a legalacsonyabb eladási ár, illetve annak számítási módjának szabályai a szerződésben 

határozandók meg. 

Mindezek miatt a Kúria a szerződési feltétel tisztességtelenségét érdemben vizsgálta. A másodfokú 

bíróság a tisztességtelenséget a Ptk. 209. § (1) bekezdése alapján állapította meg. E törvényhely szerint 

tisztességtelen az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződési feltétel, ha a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a 

jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési 

feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg. A Kúria egyetértett azzal, hogy a 

felek jelzálogszerződésének az a rendelkezése, amely kizárólagosan az alperest jogosítja fel az 

értékbecslő kiválasztására, kizárólag a vele szerződéses kapcsolatban álló értékbecslők közül 

biztosítva a kiválasztás lehetőségét oly módon, hogy az értékbecsléssel szemben hatékony 

jogorvoslatot sem jogszabály, sem a szerződés nem biztosít, tisztességtelen. A felülvizsgálati 

kérelmében pedig az alperes sem hivatkozott arra, hogy lennének olyan, a Ptk. 209. § (2) 

bekezdésében meghatározott körülmények, amelyekre tekintettel a tisztességtelenség nem lenne 

megállapítható.  

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.028/2018/6. 

Az a szerződéses rendelkezés, amely szerint a pénzügyi intézmény a saját nyilvántartásai 

alapulvételével jogosult a fogyasztói joghatályos tartozáselismerő nyilatkozatnak, ezért a bizonyítási 

terhet a fogyasztó számára hátrányosan nem változtatja meg, és nem korlátozza a fogyasztó 

jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetőségét sem. Minderre tekintettel az ilyen szerződéses 

rendelkezés nem tisztességtelen. A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján az a kikötés 

tisztességtelen, amely a fogyasztóval szerződő felet a saját teljesítése megfelelőségének 

megállapítására jogosítja fel. 

A Kúria az EBH 2018.G.1. számon közzétett gazdasági elvi határozatában kifejtetteket változatlanul, 

minden részletében irányadónak tekinti. Az adott ügyben a perbelivel tartalmilag, a lényeget tekintve 

megegyező szerződéses rendelkezés tekintetében a Kúria akként foglalt állást, hogy az a bizonyítási 

terhet a fogyasztó hátrányára nem fordítja meg. Rámutatott, az a szerződéses rendelkezés, amely 

szerint a pénzügyi intézmény a saját nyilvántartásai alapulvételével jogosult a fogyasztói tartozások 

kimutatására, és a szerződő felek az e kimutatás alapján készült, közokiratba foglalt ténytanúsítványt 

tekintik irányadónak, nem minősül joghatályos tartozáselismerő nyilatkozatnak, ezért a bizonyítási 
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terhet a fogyasztó számára hátrányosan nem változtatja meg, és nem korlátozza a fogyasztó 

jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetőségét sem. Döntésének jogi indokolásában 

hangsúlyosan hivatkozott az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 242. §-ában, a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 206. §-ában, a bírósági 

végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szerződéskötés időpontjában hatályos 21. §-ában, a 

közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 111. § (1) bekezdésében és a 18/1999. (II.5.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. i) és j) pontjaiban írtakra. 

A másodfokú bíróság a per tárgyát képező szerződéses rendelkezés tisztességtelenségét arra tekintettel 

is megállapította, hogy az a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjait is sérti. Figyelemmel 

arra, hogy az ítélőtábla a keresetben állított ok mellett találta ezen okokból is semmisnek a perbeli 

kikötést, az ügy érdemére kiható szabálysértésnek nem tekinthető, hogy nem tájékoztatta a feleket a 

további semmisségi ok hivatalbóli észleléséről. 

A Kúria a BH 2018.146. számon közzétett határozatában már a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) 

pontja tekintetében is állást foglalt, amelyet az ott kifejtett indokokra utalással jelen ügyben is fenntart. 

Annak lényege szerint az a kikötés tisztességtelen, amely a fogyasztóval szerződő felet arra jogosítja 

fel, hogy maga állapítsa meg a saját teljesítése megfelelőségét. A keresettel támadott szerződéses 

rendelkezés azonban nem tartalmaz a III. rendű alperest a megjelölt körben megillető egyoldalú 

jogosítványt, nem vonja el a felperes kötelmi jogát arra, hogy az alperes szolgáltatásának 

megfelelőségét megítélje és minősítse (rPtk. 283. §), így a kölcsönszerződés támadott rendelkezésének 

tisztességtelensége ezen a címen sem állapítható meg. 

A Kúria a hivatkozott határozatában arra is rámutatott, az egyoldalú joglemondás fogalmi körébe 

csakis az a nyilatkozat vonható, amellyel a jogalany az őt kétségkívül megillető jogosultságról 

kifejezetten lemond. Az rPtk. 207. § (4) bekezdése értelmében az igényérvényesítésről vagy a 

vitatásról való lemondásnak félreérthetetlennek és határozottnak kell lennie, nincs helye a nyilatkozat 

kiterjesztő tartalmú értelmezésének (BH1993. 673.). Utalt arra is, amennyiben nem állapítható meg 

egyértelműen a kölcsönszerződés valamely rendelkezésének tartalma, a fogyasztó számára kedvezőbb 

értelmezést kell elfogadni [rPtk. 207. § (2) bek.]. Ezek figyelembevételével a perbeli kikötés nem 

fosztja meg a felperest a jogszabály alapján őt megillető vitatás, igényérvényesítés lehetőségétől sem. 

A perbeli kikötés nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint kizárólag a bank határozhatja meg, 

hogy valamely szerződéses feltételt, kikötést, hogyan kell érteni és alkalmazni, és a bankkal szerződő 

felet a szerződéses kikötés értelmezésének jogától megfosztja, ezért a Kúria azt a Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdés a) pontja szerint sem találta tisztességtelennek. 

Mindezekre tekintettel a másodfokú bíróság a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a), b) és j) pontjainak 

téves alkalmazásával állapította meg, hogy a perbeli kölcsönszerződés 4.10. pontja tisztességtelen 

szerződéses rendelkezésnek minősül. 

 

Gfv.VII.30.057/2018/3. 

A szerződés minősítésénél annak tartalmának és nem az elnevezésének van jelentősége. A deviza alapú 

kölcsönszerződés jogszabályba ütközése vizsgálata során a bíróságok nem mellőzheti az irányadó 

jogegységi határozatot. A THM meghatározásra került a szerződésben, így a szerződés e tekintetben 

sem ütközött jogszabályba. 

Az alperes felülvizsgálati kérelmében a szerződés teljesítésére irányuló és a felülvizsgált elszámoláson 

alapuló kereseti követeléssel szemben egyrészt a szerződés létrejöttét vitatta, másrészt érvénytelenségi 

kifogással élt, miszerint a szerződés az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: rHpt.) 213. § (1) 

bekezdés a), b), c) és e) pontjába ütközik, harmadsorban pedig a kereset összegszerűségének 

bizonyítatlanságát állította. 

Az alperes a perbeli szerződés megnevezésében szereplő „hitelszerződés” 1959. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: rPtk.) 522. § (1) bekezdése szerinti tartalmi elemének, a hitelkeret rendelkezésre 

tartásában való megállapodásnak a hiányát rótta fel állítva, hogy emiatt a felek között szerződés nem 

jött létre. Ténylegesen azonban – a csatolt okiratból megállapíthatóan – a felek akaratának kölcsönös 
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és egybehangzó kifejezése megtörtént azzal, hogy megállapodtak, a felperes nem hitelkeretet, hanem 

konkrét pénzösszeget bocsát az alperes rendelkezésére, az alperes pedig ennek az összegnek ügyleti 

kamattal való visszafizetését vállalta. A szolgáltatások az rPtk. 523. § (1) és (2) bekezdésében 

szabályozott kölcsönszerződés fogalmának felelnek meg, ezért nem jogszabálysértő a jogerős ítélet 

megállapítása, miszerint valójában – annak ellenére, hogy a felek az okiratot hitelszerződésnek 

nevezték – közöttük kölcsönszerződés jött létre. A felek megállapodásának minősítésénél ugyanis nem 

az általuk alkalmazott szóhasználatnak, hanem a szerződés tartalmának van jelentősége (BH 

1994.130.). Az rPtk. 523. § (1), (2) bekezdését tehát a jogerős ítélet helyesen értelmezte és alkalmazta. 

Egyebekben az alperes a 2014. évi XL. törvényben (a továbbiakban: DH2. törvény) előírt elszámolási 

kötelezettség felperes általi teljesítésekor nem hivatkozott arra, hogy nem jött létre a felek között 

szerződés, a tisztességtelenül felszámított összegnek a tartozására való elszámolását elfogadta. Így az 

alperes jelen perbeli joggyakorlása a korábbi magatartásával szemben áll, ami a rendeltetésszerű 

joggyakorlás elvét sérti (rPtk. 2. § (2) bekezdés). 

Az érvénytelenségi kifogások körében a jogerős ítélet a 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: 

Bszi.) 42. § (1) bekezdésének helyes alkalmazásával állapította meg, hogy az alperes által mellőzni 

kért 1/2016. PJE határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától 

kötelező, ennek folytán megállapításai jelen perben is irányadóak, alkalmazandók. Az alperes 

érvénytelenségi kifogásában nem egyes szerződéses rendelkezések tisztességtelenségére, hanem azok 

jogszabályba, az rHpt. 213. § (1) bekezdésébe ütköző voltára hivatkozott. Ezért sem a fogyasztói 

irányelv, sem az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata az ügy érdemi elbírálását nem 

befolyásolhatta. Ettől függetlenül a magyar jog szerint is az érvénytelenségi oknak minden esetben a 

szerződés megkötésekor kell fennállnia; általános jogelvként ez kimondható. Az 1/2016. PJE határozat 

nem tér el ettől, csupán ezt a szabályt az rPtk. 231. § (2) bekezdésére figyelemmel értelmezi. 

A fent kifejtettek miatt nem jogsértő a jogerős ítélet amiatt, hogy az az 1/2016. PJE határozat 1) és 2) 

pontjának megfelelően értékelte a felek szerződését az rHpt. 213. § (1) bekezdés a), b), e) pontjának 

való megfelelés szempontjából. 

A jogerős ítélet helyesen utalt a szerződés tárgyát illetően az egyedi szerződés 4.) és 6.) pontjára és az 

Üzletszabályzat 20.) pontjára, amelyek alapján a folyósítás időpontja és az akkor érvényes árfolyam 

figyelembe vételével a kölcsön összege CHF-ben meghatározható. A folyósítás napjának az 

átszámításnál való figyelembevétele nem kifogásolható, mivel az rPtk. 231. § (2) bekezdéséből 

következik, hogy a banki teljesítés (fizetés, folyósítás) idején érvényben levő árfolyam alapulvételével 

kell a kölcsön összegét mint a bank szolgáltatását átszámítani. 

A jogerős ítélet az rHpt. 213. § (1) bekezdés b) pontját sem sértette. A hivatkozott jogszabályhely 

szerint a szerződés semmisségét az eredményezi, ha a szerződés nem tartalmazza az éves, százalékban 

kifejezett THM-et, az annak számítása során figyelembe nem vett egyéb – esetleges – költségek 

meghatározását és összegét, vagy ha az ilyen költségek pontosan nem határozhatók meg, az ezekre 

vonatkozó becslést. A semmisség oka a jogszabály rendelkezéséből következően a feltüntetés hiánya, 

így a THM esetleges téves megjelölése a szerződés érvénytelenségét nem eredményezheti. Az alperes 

maga sem határozta meg pontosan a szerinte jogszerű THM mértékét, azt 9,57 %-10,94 % közötti 

értékben jelölte meg, ami a szerződésben rögzített THM helytállóságát – annak a meghatározott 

tartományon belüli voltára figyelemmel – nem zárja ki. A THM-nek egy tól-ig határon belüli 

meghatározása viszont éppen az alperes által felhívott 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

THM-rendelet) 8. § (1) bekezdésére és 9. § (1) bekezdésére figyelemmel kizárt. 

A Kúria rámutatott arra, hogy a valósnál alacsonyabb mértékű THM megjelölése lehet ugyan 

megtévesztő, de ez nem gyakorol közvetlen hatást a perbeli szerződés érvényességére: ezt támasztják 

alá az Európai Unió Bírósága által a C-453/10. számú Jana Perenicova-ügyben kifejtettek is. Ha pedig 

a THM magasabb a valósnál, nem a fogyasztó, hanem a pénzügyi intézmény kerülhet hátrányos 

helyzetbe a más pénzügyi intézmények által tett ajánlatokhoz képest (THM-rendelet 1. § (1) 

bekezdés). Adott esetben az alperes nem a THM megtévesztő voltára hivatkozott, de az általa 

megjelölt eltérés nem jelentős volta annak megállapíthatóságát egyébként is kizárná. Az itt 

kifejtetteknek megfelelően foglalt állást a Kúria többek között Gfv.VII.30.068/2017/8. számú 

határozatában, illetve a BH 2017.343. számú döntésében. 
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A jogerős ítélet az rHpt. 213. § (1) bekezdés e) pontja alkalmazása tekintetében sem jogszabálysértő. A 

kölcsönszerződés 6.) és 7.) pontja, valamint az Üzletszabályzat 18.3.1., 18.3.2., 18.3.3. és 21. pontja 

alapján az eljárt bíróságok megalapozottan következtettek arra, hogy érvénytelenségi ok nem áll fenn. 

A szerződés előbbi pontjai alapján a törlesztőrészletek esedékessége egyértelmű. Bár a változó 

futamidejű, deviza alapú szerződés alapján szerződéskötéskor az tényleg nem tudható, hogy a lerovás 

pénzneméből mennyit kell adni ahhoz, hogy az adós teljesítsen, így az sem ismert előre, hogy a 

meghatározott törlesztőrészletek – adott esetben – 120 hónapon keresztül történő fizetése után 

fennmaradó hátralék mennyi lesz, de a szerződésben rögzítettek alapján, a bekövetkező változások 

függvényében ez kiszámítható. A perbeli kölcsönszerződés a törlesztőrészletek kiszámíthatósága 

tekintetében az rPtk. 231. § (2) bekezdésében és az 1/2016. PJE határozat 2.) pontjában írtaknak 

megfelel. 

A per tárgyalásának felfüggesztésére irányuló indítványa elutasítását az alperes alaptalanul sérelmezte. 

A jogerős ítélet helyesen rögzíti, hogy az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban volt hivatkozott 

ügyeknek, illetve az azóta megszületett határozatoknak a perbeli jogvita eldöntésére kihatása nem volt. 

 

Gfv.VII.30.063/2018/9. 

A lízingszerződést magában foglaló okirat egy része tartalmi valóságának vitatása nem vezethet a 

szerződés e kikötése tisztességtelenségének megállapításához. 

A felperes felülvizsgálati kérelmében egyrészt azt állította, hogy az Általános Lízingfeltételek nem 

váltak a lízingszerződés részévé, másrészt azt is, hogy azokat egyedileg nem tárgyalták meg. Ezen 

állításai jogkövetkezményeként hivatkozott az egyedi szerződés utolsó bekezdésébe foglalt 

szerződésrész mint általános szerződési feltétel tisztességtelenségére, ezáltal semmisségére. A felperesi 

állítások szerinti jogi helyzet azonban egyidejűleg nem állhat fenn. 

Valamely szerződési feltétel egyedi megtárgyaltságának vizsgálata annak megállapításához szükséges, 

hogy az adott feltétel általános szerződési feltételnek minősül-e (1959. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: rPtk.) 205/A. § (1) bekezdés). Jelen perben az alperes maga sem vitatta, hogy a 

támadott szerződési rendelkezés és az Általános Lízingfeltételek is általános szerződési feltételnek 

minősülnek, ezért e körben bizonyításra nem volt szükség (1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 

rPp.) 163. § (1), (2) bekezdés). Az eljárt bíróságok ezért nem sértették meg az rPp. 3. § (3) 

bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségüket bizonyítandó tény hiányában. Annak a 

körülménynek, hogy a perbeli szerződéses rendelkezés egyedileg megtárgyalt-e vagy sem, abból a 

szempontból volt jelentősége, hogy a kikötés tisztességtelensége egyáltalán vizsgálható-e: egyedileg 

megtárgyalt szerződéses kikötésnél ugyanis az rPtk. 209. § (1) bekezdésének alkalmazása nem 

lehetséges. Az szintén nem lehetett vitás, hogy a felperes által is aláírt egyedi szerződés utolsó 

bekezdése a lízingszerződés része, enélkül egyébként annak tisztességtelensége nem is lenne 

vizsgálható. 

A felperes a lízingszerződés egyedi részének utolsó bekezdését lényegében azért támadta, mert az – 

előadása szerint – tartalmilag valótlan, emiatt kérte a tisztességtelenné, ezáltal semmissé nyilvánítását. 

Az ezzel elérni kívánt cél pedig az volt, hogy az Általános Lízingfeltételek az rPtk. 205/B. § (2) 

bekezdésére tekintettel ne váljanak a lízingszerződés részévé. 

A felülvizsgálati kérelemben is felhívott rPtk. 209. § (1) bekezdéséből következik, hogy a felperesnek 

a perben azt kellett bizonyítania, hogy az egyedi szerződés utolsó bekezdésében foglalt szerződési 

tartalom a felek szerződésből eredő jogait, kötelezettségeit érinti, azok egyensúlyát egyoldalúan és 

indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megbontja sértve ezzel a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményeit. A jogerős ítélet az rPtk. 209. § (1) bekezdésének helytálló értelmezésével állapította 

meg, hogy közvetlenül a támadott szerződéses kikötésből sem jogok, sem kötelezettségek nem 

származnak, az csupán az adós egyoldalú nyilatkozatát rögzíti az Általános Lízingfeltételek és a 

hirdetmény átvételéről. Ebből pedig egyértelműen következik, hogy a kikötés a felek jogait és 

kötelezettségeit sem állapíthatta meg egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára a 

jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével, vagyis annak tisztességtelensége nem 

állapítható meg. Ugyanezen okból a 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
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1. § (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása sem merülhet fel. Helyesen mutatott rá a másodfokú 

bíróság, az a körülmény, hogy a szerződéses kikötés megfelel-e a valóságnak, nem a 

tisztességtelenséget megalapozó körülmény. 

A jogerős ítélet az Európai Unió Bíróságának a bizonyítási teherrel kapcsolatban felhívott La 

Consumer Finance SA ügyben C-449/13. számon hozott ítéletét (a továbbiakban: C-449/13. számú 

ítélet) is helyesen értékelte akként, hogy annak nem a perbelivel azonos szerződéses kikötés volt a 

tárgya. Az Európai Unió Bíróságának a szabványzáradékra vonatkozó, hivatkozott rendelkezése a 

hitelezőnek a hitelfeltételeket érintő, a szerződéskötést megelőző tájékoztatási, felvilágosítás adási 

kötelezettsége teljesítését szolgálja. Jelen esetben azonban nem ez a jogvita tárgya. Az EBH 

2011.2413. számú elvi határozat a kikötés egyedileg megtárgyalt voltának jelentőségét taglalja, 

amelynek a jelen tényállás mellett jogi relevanciája nincs. Így az eljárt bíróságok helyesen foglaltak 

állást, amikor az ebben kifejtett álláspontot nem találták alkalmasnak a keresetnek megfelelő határozat 

meghozatalára. 

 

Gfv.VII.30.098/2018/6. 

Nem tisztességtelen az a kölcsönszerződésben foglalt szerződéses rendelkezés, amely nem befolyásolja 

a felek bizonyítási lehetőségeit, kötelezettségeit, és nem tartalmaz kizárólagos jogot a fogyasztóval 

szerződő fél számára teljesítése egyoldalú minősítésére sem. 

A pénzügyi intézményeknek – az alábbiak szerint – jogszabályból fakadó kötelezettségük, hogy 

kölcsönszerződésből eredő követeléseiket nyilvántartsák, azokról a hatóságokat, illetve a 

hitelfelvevőket tájékoztassák. 

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 198/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet, majd a 2001. január 1-jén 

az e rendelet helyébe lépett, azonos című 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai értelmében az 

I. rendű alperesnek az ügyfeleivel, köztük a felperessel szemben fennálló követeléseiről folyamatos 

nyilvántartást kellett vezetnie. A nyilvántartásában szereplő adatokról a pénzügyi vállalkozás által a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás 

módjáról szóló 52/2005. (XII. 28.) PM rendelet szabályai szerint negyedévente jelentést kellett tennie 

a Felügyelet részére. A 1996. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Hpt.) 206. § (1) bekezdése pedig 

előírta, hogy folyamatos szerződések esetén legalább évente egy alkalommal, valamint a szerződés 

lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást küldjön az ügyfeleinek. A 

kimutatást a Hpt. 206. § (2) bekezdése értelmében – az üzletszabályzat vagy szerződés eltérő 

rendelkezése hiányában – elfogadottnak kellett tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstől számított 60 

napon belül írásban nem emelt kifogást azzal, hogy mindezek a követelés érvényesíthetőségét nem 

érintik. 

A perbeli jogvita eldöntése szempontjából ügydöntő jelentőségű volt, hogy a felek között létrejött 

kölcsönszerződés III.5. pontjának azon kikötése, amely szerint a felperes mindenkori fizetési 

kötelezettségét illetően az I. rendű alperes saját nyilvántartását, illetve az annak alapján készült 

közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítványt fogadja el, az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 

rPtk.) 242. §-a szerinti joghatályos tartozáselismerő nyilatkozatnak minősül-e. Tartozáselismerés 

esetén ugyanis a bizonyítási teher megfordul, és az adósnak kell bizonyítania, hogy az elismert 

tartozása nem áll fenn (BH1991.439.). 

A fél nyilatkozatához – amint arról a Legfelsőbb Bíróság az EBH2000.309. szám alatt közzétett 

határozatában egyértelműen állást foglalt – a tartozáselismerés jogkövetkezményei akkor fűződhetnek, 

ha a tartozás elismerése magyarázatot nem igénylő módon, kifejezetten és félreérthetetlenül történik. 

Ennek az elvárásnak csak az olyan tartozáselismerő nyilatkozat felel meg, amelyet már fennálló, 

összegszerűen meghatározott követelés tekintetében tettek meg. A per tárgyát képező szerződéses 

rendelkezés viszont ilyennek nem tekinthető, e kikötés esetében ezért nem érvényesülnek a 

tartozáselismerés joghatásai. 

A kereset tárgyát képező szerződéses kikötés nem volt a felperes részéről joglemondásként sem 
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értékelhető. Az egyoldalú joglemondás fogalmi körébe ugyanis az a nyilatkozat vonható, amellyel a 

jogalany az őt kétségkívül megillető jogosultságról kifejezetten lemond. Az rPtk. 207. § (4) bekezdése 

értelmében az igényérvényesítésről vagy a vitatásról való lemondásnak félreérthetetlennek és 

határozottnak kell lennie, nincs helye a nyilatkozat kiterjesztő tartalmú értelmezésének (BH1993. 

673.). 

Nem állít fel a keresettel támadott szerződéses kikötés a felek szerződésében olyan vélelmet sem, 

amelynek értelmében az I. rendű alperes az igénye alapjául szolgáló, valamely egyébként bizonyítást 

igénylő tényt egy attól különböző, másik tény bekövetkezésével és igazolásával bizonyíthatná, és így 

képes lenne elhárítani bizonyítási kötelezettségét a bizonyítást igénylő, döntő tényre nézve. A 

kölcsönszerződés III.5. pontjának ilyen tartalom nem tulajdonítható. 

Mindezekből következően, mivel a kölcsönszerződéses III.5. pontjának hivatkozott rendelkezése sem 

tartozáselismerést, sem joglemondást nem tartalmaz és nem minősíthető a fent kifejtettek szerinti 

vélelem hatásával bíró kikötésnek sem, a bizonyítási kötelezettség alakulását, a bizonyítási eljárás 

lefolytatását nem befolyásolja, a bizonyítási terhet nem fordítja meg. 

Ez azt jelenti, hogy amennyiben az I. rendű alperes a jelen szerződésből eredő követelését a felperessel 

szemben peres úton kívánja érvényesíteni, a perben az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 

164. § (1) bekezdése értelmében őt terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés milyen tartalommal 

jött létre, ennek alapján milyen összeget folyósított a felperes részére, a saját nyilvántartásában 

rögzített felperesi törlesztésekre figyelemmel mekkora a felperessel szemben fennálló követelése. Az I. 

rendű alperes erre vonatkozó tényállításai – maga a ténytanúsítvány is – nyilvánvalóan a saját 

nyilvántartásán alapulnak, vita esetén azonban perben az I. rendű alperesnek be kell mutatnia a 

nyilvántartás elszámolási elveit, módszereit és adatait, számításait le kell vezetnie. Ha a felperes 

mindezeket követően is azt állítja, hogy az I. rendű alperes elszámolása nem felel meg a szerződésben 

foglaltaknak, illetőleg a közölt számítás hibás, vagy arra hivatkozik, hogy részéről nagyobb összegű 

teljesítés történt, ellenbizonyítással élhet. 

Amennyiben pedig a felperes azt állítja, hogy túlfizetése keletkezett és ebből eredően igényt érvényesít 

az I. rendű alperessel szemben, az I. rendű alperes nyilvántartásában szereplő – a jogvita eldöntése 

szempontjából releváns, bizonyításra szoruló – tényekkel kapcsolatban a bizonyítási szükséghelyzet 

jogintézménye bírósági gyakorlatban kimunkált elveinek alkalmazása merülhet fel. 

A per tárgyává tett kikötés – az alábbiakra tekintettel – nem befolyásolja a kölcsönszerződésből eredő 

követelés kapcsán a végrehajtási záradék kiállításának feltételeit, tehát nem érinti a szerződő felek 

igényérvényesítési, illetve védekezési lehetőségeit, és nem hat ki a végrehajtási záradék alapján indult 

végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perekben a bizonyítási kötelezettség alakulására 

sem. 

A 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) felek közötti szerződéskötés idején hatályos 21. § (1) 

bekezdése, illetve a jelenleg hatályos 23/C. § (1) bekezdése értelmében végrehajtási záradékkal látható 

el a közjegyzői okirat, ha az tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú 

kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát, mennyiségét 

(összegét) és jogcímét, valamint a teljesítés módját és határidejét. Ha a kötelezettség feltételnek vagy 

időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz a Vht. korábbi 21. § (2) bekezdése, illetve 

jelenlegi 23/C. § (2) bekezdése szerint az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését 

közokirat tanúsítsa. 

E szabályok értelmében a közokiratba foglalt kölcsön- vagy lízingszerződés, illetve egyoldalú 

kötelezettségvállalás alapján az adós tartozásának már lejárt részleteire minden további feltétel nélkül, 

a szerződés felmondása esetén a teljes tartozás összegére pedig akkor van helye végrehajtási záradék 

kibocsátásának, ha a végrehajtást kérő az adós szerződésszegése miatt szintén közokiratba foglalt 

jognyilatkozattal felmondta a szerződést. Az, hogy ez utóbbi esetben a szerződésszegés valóban 

bekövetkezett-e és így az emiatt közölt felmondás jogszerű-e, a végrehajtási záradék kiállítására 

irányuló kérelem elbírálása során érdemben nem vizsgálható, e vonatkozásban elegendő a végrehajtást 

kérő egyoldalú nyilatkozata (BH1997.348., BH2002.491., Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.). 

Az adós szerződésszegésének, illetőleg a felmondásnak a tényét, valamint a végrehajtást kérő 
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nyilvántartásai szerint fennálló tartozás aktuális összegét a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata 

alapján rögzítő, a 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Közjegyzői tv.) 111. §-ában szabályozott 

közjegyzői okirat nem ügyleti okirat, hanem jogi jelentőségű tényeket rögzítő ténytanúsító okirat 

(közjegyzői tanúsítvány). Az ilyen okirat kiállítását a végrehajtást kérő akkor is kérheti a közjegyzőtől, 

ha erről az adóssal kötött szerződésben előzetesen külön nem rendelkeztek, illetve az adós előzetesen 

nem nyilatkozott külön arról, hogy a végrehajtást kérő nyilvántartásában rögzített adatok a 

ténytanúsítvány kiállításának alapjául szolgálhatnak. 

A közjegyzői ténytanúsítvány kiállítását és a végrehajtási záradék kibocsátását tehát a végrehajtást 

kérő e szerződéses kikötés hiányában is ugyanilyen módon és tartalommal kérhetné. 

Ha a végrehajtási záradék kiállítására sor kerül, az adós a tartozását valóban csak az rPp. 369. §-a 

szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben vitathatja. Ez azonban a 

végrehajtási záradék és a közjegyzői tanúsítvány jogintézményére vonatkozó, a fentiekben ismertetett 

szabályokból következik. A peres felek között létrejött kölcsönszerződés e vonatkozásban sem biztosít 

több jogosultságot az I. rendű alperes részére, illetve nem ró több kötelezettséget a felperes terhére, 

mint amelyek az irányadó jogszabályok alapján őket egyébként megilletnék, illetőleg terhelnék. 

A bizonyítási teher pedig az rPp. 369. §-a szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti 

perben is az rPp. 164. § (1) bekezdésének megfelelően alakul. A bizonyítási teher alakulása körében 

tehát a kölcsönszerződés III.5. pontjában foglaltak a felperes jogi helyzetét nem érintik, nem teszik azt 

hátrányosabbá. 

A szerződéses kikötés tisztességtelensége megállapításának az rPtk. 209. § (1) bekezdésében írt 

feltétele erre figyelemmel nem valósult meg, az I. rendű alperes a feleknek a szerződésből eredő jogait 

és kötelezettségeit nem határozta meg a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megsértésével 

egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára. Az irányadó törvényi szabályozáshoz képest 

nem biztosított kedvezőtlenebb jogi helyzetet a fogyasztó számára. 

A végrehajtás közjegyzői okirat záradékolása útján, tehát a peres út igénybevétele nélküli elrendelését 

lehetővé tevő szabályozás az Alkotmánybíróság 1423/B/2010.AB és 1245/B/2011.AB számú 

határozatai szerint nem alkotmányellenes, nem sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, és az Európai 

Unió Bírósága C-32/14. számú Erste Bank kontra Sugár Attila ügyben hozott határozata szerint nem 

összeegyeztethetetlen a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 

szóló 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) fogyasztóvédelmi követelményeivel 

sem. 

Mindezekre tekintettel a jogerős ítélet alaptalanul, az rPtk. 209. §-ának, illetve a 18/1999. (II. 5.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdés j) pontjainak téves 

alkalmazásával állapította meg, hogy a perbeli kölcsönszerződés III.5. pontja a bizonyítási terhet a 

felperes terhére hátrányosan változtatta meg. 

Utalt a Kúria a BH2018. 146. számon közzétett döntésére is, amelyben kifejtette, amennyiben a 

kölcsönszerződés vizsgált kikötésének tartalma mégsem volna egyértelműen megállapítható, az rPtk. 

207. § (2) bekezdésében foglalt értelmezési szabály alkalmazása válna szükségessé. Aszerint a vitás 

tartalmú általános szerződési feltétel – vagy fogyasztói szerződés – tartalmát a fogyasztó számára 

kedvezőbb értelmezés szerint kell megállapítani. A kikötést alkalmazó I. rendű alperes perben tett 

nyilatkozata értelmében a vizsgált szerződéses feltétel értelmében a közjegyzői tanúsítvány pusztán az 

I. rendű alperes egyoldalú – a felperes teljesítésével összefüggésben nyilvántartott adatokra vonatkozó 

– nyilatkozatához kapcsolódik. A per tárgyává tett kikötésnek tehát az rPtk. 207. § (2) bekezdésére 

figyelemmel sem tulajdonítható olyan tartalom, amely kihatna a felek igényérvényesítési és 

bizonyítási lehetőségeire, kötelezettségeire. 

A Kúria a BH2018. 146. számon közzétett határozatában állást foglalt a Kormányrendelet 1. § (1) 

bekezdés b) pontjára alapított tisztességtelenséggel összefüggésben is, amelyet az ott kifejtett 

indokokra utalással jelen ügyben is fenntart. Annak lényege szerint az a kikötés tisztességtelen, amely 

a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel arra, hogy maga állapítsa meg a saját teljesítése 

megfelelőségét. A keresettel támadott szerződéses rendelkezés azonban nem tartalmaz az I. rendű 

alperest a megjelölt körben megillető egyoldalú jogosítványt, nem érinti (nem vonja el) a vele 
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szerződő fél – a felperes – kötelmi jogát arra, hogy az I. rendű alperes szolgáltatásának megfelelőségét 

megítélje és minősítse (rPtk. 283. §), így a kölcsönszerződés vizsgált pontjának tisztességtelensége 

ezen a címen sem állapítható meg. Az ügy tárgyát képező kikötés az előzőekben, a bizonyítás körében 

kifejtettek szerint nem volt kizárólagos jellegűnek tekinthető a felperes tartozásának összegét, illetve a 

kölcsönügylet egyéb lényeges adatát illetően sem [Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.]. 

Megjegyzi a Kúria, hogy amennyiben a Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya az 

olyan tartalmú kikötésre is kiterjedne, amely kizárólagos jelleggel a fogyasztóval szerződő felet 

jogosítja a fogyasztó szerződésszerű teljesítésének megállapítására, a per tárgyává tett szerződéses 

kikötés tisztességtelenségének megállapítására ebben az esetben sem kerülhetne sor. A 

kölcsönszerződés III.5. pontjának ugyanis nem lehet olyan tartalmat tulajdonítani, amely az I. rendű 

alperest feljogosítaná a felperes teljesítése megfelelőségének megítélésére. 

 

Gf.VII.30.261/2018/2. 

Az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses feltétel tisztességtelensége tárgyában folyó 

peres eljárás tárgyalásának felfüggesztése a vizsgált jogkérdésben indított előzetes döntéshozatali 

eljárásra tekintettel. 

A fellebbezés alapján abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a C-51/17. számú előzetes 

döntéshozatali eljárásra tekintettel – annak tárgya miatt – jogszerűen járt-e az ítélőtábla a 

fellebbezéssel támadott határozata meghozatalakor, amikor a más bíróság által, más ügyben 

kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásra tekintettel felfüggesztette jelen per tárgyalását az 

1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 152. § (2) bekezdése alapján. A Kúria irányadónak 

tekintette a Gpk.VII.30.335/2016/13. számú, valamint a Gfv.VII.30.402/2017/2. számú határozataiban 

már kifejtetteket, amelyek alapján az alábbiakat rögzítette. 

Az EUMSZ 267. cikk (1) és (2) bekezdései alapján a tagállami bíróságok akkor kezdeményezhetnek 

előzetes döntéshozatali eljárást, ha a folyamatban lévő konkrét jogvita elbírálásához az EU 

intézményei által elfogadott jogi normák érvényességének vizsgálata, vagy az ilyen uniós jogi normák, 

valamint az alapító szerződések rendelkezéseinek értelmezése szükséges. Az Európai Unió Bírósága 

joggyakorlata szerint ezen eljárás kezdeményezése kizárólag a tagállami bíróságok hatáskörébe 

tartozik, az olyan nemzeti szabály, amely ezt korlátozza, lehetetlenné teszi, az EUMSZ 267. cikkébe 

ütközik [C-210/06. sz., Cartesio-ügy, 95-96. pontok (a továbbiakban: Cartesio-ügy)]. 

Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése körében hozott végzések elleni fellebbezések 

elbírálásáról és a kezdeményezési kötelezettségről szóló 1/2009. (VI. 24.) PK-KK közös vélemény – 

az rPp. 2010. január 1-jéig hatályos 155/A. § (3) bekezdésével összefüggésben – tartalmazza, hogy az 

előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzés elleni fellebbezés elbírálása során a másodfokú 

bíróság nem mérlegelheti felül a kezdeményező végzést, sem annak szükségessége, sem az 

előterjesztett kérdések tartalmára vagy indokoltságára tekintettel. A tárgyalás felfüggesztésének egyes 

kérdéseiről szóló 3/2005 (XI.14.) PK-KK vélemény 1. pontjában pedig arról foglalt állást a Legfelsőbb 

Bíróság, hogy ha a perben a bizonyított tények alapján olyan jogkérdés merül fel, amelynek tárgyában 

más polgári perben – azonos tényre alapítottan – az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali 

eljárását kezdeményezték, a bíróság az rPp. 152. § (2) bekezdése megfelelő alkalmazásával az előtte 

folyamatban levő per tárgyalását felfüggesztheti az előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig, ha az 

Európai Unió Bírósága határozata az érdemi döntésre kihat. Amennyiben az eljáró bíróság észleli, 

hogy a konkrét jogvitában megegyező tényállás mellett ugyanannak az uniós jogi normának az 

értelmezése vitás, amely egy már folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásnak tárgya, dönthet 

egyrészt akként, hogy az EUMSZ 267. cikke alapján maga is előzetes döntéshozatali eljárást 

kezdeményez, dönthet ugyanakkor akként is, hogy az rPp. 152. § (2) bekezdése alapján felfüggeszti a 

per tárgyalását a folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásra. 

Az Európai Unió Bírósága előtt C-51/17. szám alatt indult előzetes döntéshozatali eljárásban, amelyet 

a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.114/2016/6/I. számú végzésével kezdeményezett, az első kérdés arra 

irányult, hogy az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a 

kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a 
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továbbiakban: DH3. tv.) hatályba lépését követően is a fogyasztókkal kötött szerződésekben 

alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv hatálya alá tartozik-e, és így 

vizsgálható-e az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő szerződési feltétel tisztességtelensége. 

További kérdéseiben pedig az ítélőtábla többek között arra várt választ, hogy abban az esetben, ha az 

árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő szerződési feltétel tisztességtelensége vizsgálható, az 

irányelv 4. cikk (2) bekezdésében említett világos és érthető megfogalmazás követelményének 

érvényesüléséhez a szerződésben, illetve a kockázatfeltáró nyilatkozatban rögzített általános 

tájékoztatáson túl szükséges-e az is, hogy a pénzügyi intézmény a szerződéskötés időpontjában az 

általa ismert, illetve általa hozzáférhető és a fogyasztó kockázatát érintő adatokat is közölje a 

fogyasztóval. 

Azok a kérdések, hogy az árfolyamváltozás kockázatát a fogyasztóra telepítő szerződéses feltétel 

tisztességtelensége vizsgálható-e, illetve hogyan érvényesül e feltétel esetében a világos és érthető 

megfogalmazás követelménye, jelen ügyben az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés elbírálása 

szempontjából előzetes kérdésnek minősültek, figyelemmel az Európai Unió Bíróságának eddigi 

joggyakorlatára is (C-137/08. sz., VB Pénzügyi Lízing-ügy, 44. pont). 

A Fővárosi Ítélőtábla tehát az eljárás felfüggesztéséről rendelkező határozata idején megalapozottan 

ítélte a jogvita érdemi döntésére kiható, előzetes kérdésnek a megjelölt előzetes döntéshozatali eljárást, 

ezért a Kúria az ítélőtábla fellebbezéssel támadott végzését az rPp. 259. §-a szerint irányadó 253. § (2) 

bekezdése alapján helybenhagyta. Rögzítette ugyanakkor, hogy az Európai Unió Bíróságának a C-

51/17. számú előzetes döntéshozatali eljárásban időközben meghozott ítéletére tekintettel a 

felfüggesztés oka megszűnt, a peres eljárás folytatható. 

 

Gfv.VII.30.360/2018/8. 

Nem állapítható meg a minősített befolyással rendelkező tag konszernjogi felelőssége, ha az 

ellenőrzött gazdasági társaság veszteséges gazdálkodást nem a tag befolyásoló magatartása és a 

megfelelő intézkedések elmulasztása idézte elő. 

A felperesek jelen ügyben – a kereset alapjául megjelölt jogcím, a konszernjogi felelősség tételes 

szabálya szerint [1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 63. § (2) bekezdés] – a minősített 

többségű befolyással rendelkező tagnak a felszámolás keretében ki nem elégített hitelezői 

követelésekért fennálló korlátlan és teljes felelőssége tárgyában léptek fel, ahogy arra a felperesek egy 

része keresetlevelében, illetve további felperesek a keresetlevél hiánypótlási szakaszában hivatkoztak. 

A tag korlátlan és teljes felelősségének ítéleti megállapítására irányuló perben a Cstv. 63. § (2) 

bekezdésében meghatározott tárgyi, illetve személyi hatály miatt a felperesek az 1952. évi III. törvény 

(a továbbiakban: rPp.) 51. § a) pontjának második fordulata értelmében egységes pertársaságot 

alkottak. A konszernjogi felelősségre alapított kereset tekintetében a keresetnek helyt adó ítélet 

törvényben meghatározott erga omnes hatályából következik, hogy az igényt közösen érvényesítő 

hitelezők pertársaságának típusa az rPp. 51. § a) pontjának második esetköre alá tartozik. 

Érdemben elődlegesen abban a kérdésben kellett állást foglalni a felülvizsgálati eljárásban, hogy a 

jogerős ítélet a Cstv. 63. § (2) bekezdésének helyes értelmezésével állapította-e meg az alperes 

konszernjogi felelősségét, az alperes minősített többséget biztosító befolyása révén az adós felé 

érvényesített – az adós felszámolásához vezető – tartósan hátrányos üzletpolitika miatt. 

A Cstv.-nek – a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: 1997. évi 

Gt.) hatálybalépésével egyidejű – 1998. évi módosításával illesztette a jogalkotó a törvénybe a 63. § 

(2) bekezdésében írt rendelkezést, amelynek tényállási elemeit a pertípussal kapcsolatban alakuló 

bírósági gyakorlat a következőkben ismertettek szerint értelmezte és munkálta ki (EBH2013. P.4., 

EBH2004. 1038., Kúria Gfv.IX.30.348/2009/4., Pfv.X.22.341/20003/8., Gfv.30.383/2016/8. számú 

ítéletei). 

A konszernjogi felelősség-átvitel szabálya – amellyel a törvény áttöri a társasági jogban érvényesülő 

korlátozott tagi felelősséget – nem mögöttes helytállási alakzat, hanem önálló, sui generis deliktuális 

kárfelelősség, ahol az ellenőrzött társaság hitelezője és a minősített befolyást szerző tag között a 
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károkozás ténye keletkeztet kötelmi jogviszonyt. A konszernjogi felelősséget mindig az ellenőrzött 

társaság nézőpontjából kell megítélni, megállapításához konjunktív elemek szükségesek, úgymint a 

tag legalább minősített többséget biztosító befolyása, az adós felé ennek révén érvényesített tartós és 

hátrányos üzletpolitika, szükséges továbbá az is, hogy mindennek következtében keletkezzen az uralt 

társaságnál a felszámoláshoz vezető veszteség és maradjanak kielégítetlen hitelezői követelések a 

felszámolási eljárásban. A tartósan hátrányos üzletpolitika folyamatos stratégiai irányító tevékenység – 

akár tevőleges magatartás, akár megfelelő intézkedések elmulasztása –, amely ellentétes az ellenőrzött 

társaság érdekeivel, működése gazdaságos és ésszerű folytatásának, illetve fenntartásának elvével. A 

tartós hátrányokozás szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás kell legyen, amellyel okozati 

összefüggésben keletkezik az ellenőrzött társaság felszámolásához vezető közvetlen vagy közvetett 

vagyoncsökkenés, az uralkodó tagnál – avagy a konszernen belül máshol – pedig előny. 

Az irányadó bírósági gyakorlat szerint kizárja a konszernjogi felelősség megállapítását, ha a 

felszámoláshoz vezető veszteség objektív gazdasági folyamatokra – és nem a tag befolyásoló 

magatartására – vezethető vissza. Nem alapozza meg a tag felelősségét önmagában az adós 

veszteséges gazdálkodása, sem hibás üzleti döntés, továbbá az adós gazdasági helyzetének javítására 

irányuló üzletpolitika sikertelensége, illetve önmagában az sem, ha a tag nem gondoskodik az 

ellenőrzött társaság hiányzó tőkéjének pótlásáról. 

Az ügyben eljárt bíróságok az előzőekben bemutatott zsinórmértéket és felelősségi mércét tévesen 

értékelték, a Cstv. 63. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést lényegében mögöttes helytállási 

szabályként értelmezték, és így minősítették az alperes tevékenységét – álláspontjuk szerint nem 

megfelelő tőkejuttatásait (tőkeemelés, kölcsön), valamint az adós hosszú távú nyereséges 

gazdálkodását biztosító üzleti, stratégiai (szerkezet-átalakító) terv hiányát – a konszernjogi felelősséget 

megalapozó tartósan hátrányos üzletpolitikának.  

Rögzítette a Kúria, hogy az adós gazdálkodására vonatkozó adatok, illetve a beszerzett könyvszakértői 

vélemény szerint az adós tartósan veszteséges – 2006-tól jellemző, tendenciaszerűn romló – 

gazdálkodásának alapvető oka abban állt, hogy működési bevételeit a felmerülő kiadások rendre és 

jelentősen meghaladták. A beszerzett szakértői vélemény ebben a részében egyértelmű – szakkérdésbe 

tartozó – megállapítása az, hogy az adós veszteséges gazdálkodását nem a rossz finanszírozási 

szerkezet okozta, mivel már üzemi szinten, azaz az üzemi, üzleti tevékenység eredményeként, a 

kamatkiadások elszámolása előtt jelentős veszteségeket halmozott fel, amelyek évről-évre rontották a 

saját tőke alakulását is. A szakvélemény szerint a felszámolást megelőző öt évben az adós pénzügyi 

helyzete, gazdálkodási mutatói, likviditása, jövedelmezősége, tőkehelyzete, árbevétele folyamatosan 

romlott. A vagyoni helyzet romlására ható – tehát a felszámoláshoz vezető – tényezőket a szakértő a 

következő felsorolás szerint adta meg: a 2001. szeptember 11-i terrortámadás elhúzódó hatása, a 2008-

ban kezdődő bank-, majd gazdasági válság (egészen a felszámolásig), a 2010. áprilisi izlandi 

vulkánkitörés hamufelhője (járattörlések), a fapados légitársaságok megjelenése, üzemanyagár-

változás (2008. árfolyamcsúcs, 2011. áprilisig növekvő), EUR/HUF árfolyamváltozás, 

alulfinanszírozottság, a W. cég megjelenése és térnyerése, az adós tulajdonosának és 

menedzsmentjének döntései. A szakértő az alperes egyes cselekedeteivel kapcsolatban – ide sorolta a 

stratégiai tervezés hiányát, a tényleges (privatizációs) értékesítés elmaradását, a sokszoros 

„visszaprivatizációs” árat, a részleges értékesítést, a tiltott állami támogatásokat, a R. stratégiai 

javaslatról elmaradt döntést – pusztán arra következtetett, hogy az adós veszteséges gazdálkodását 

okozó, külső tényezőkön felül közrehatottak az adós felszámolásához vezető folyamatban, de hatásuk 

kizárólagosságát nem állította, mértékét százalékos formában sem tartotta megadhatónak. 

Az adós nem működött a kritikus időszakban üzleti, illetve stratégiai tervezés nélkül. A R. tanácsadó 

cég a 2010. február 23-i prezentációt követően – amely az adós pénzügyi helyzetének elemzésével 

három lehetséges megoldást vázolt fel a jövőre nézve – elkészítette az adós stratégiai tervét, amelyen 

az adós hároméves – 2010-2012. évekre vonatkozó, a 2010. május 28-i közgyűlésen elfogadott – 

stratégiai üzleti terve alapult. A 2010-2012. évekre szóló stratégiai üzleti terv az adós piaci 

stratégiájának kidolgozásán túl tartalmazott – a tulajdonában álló leányvállalatokra is kiterjedő – 

költségcsökkentési intézkedéseket (48,8 millió euró), a nyereségessé válás érdekében finanszírozási, 

pénzügyi tervet, ugyanakkor jelentős forrásigénnyel (110, 96, illetve 77,8 millió euró tőkejuttatással) 

számolt ahhoz, hogy 2010-re -46,6 millió euró (13 milliárd forint), 2011. évre -34,4 millió euró (9,6 
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milliárd forint), végül 2012. évre pozitív mérleg szerinti eredmény legyen elérhető. Az üzleti terv a 

külső tényezők közül az üzemanyagár és a releváns devizaárfolyamok várható változását figyelembe 

vette, jelezte azonban, hogy más külső kockázat (pl.: vulkáni hamu) hatásának ismertté válásával az 

adatait aktualizálni kell. 

Az adós a 2010. üzleti évet – a 2011. május 27-én elfogadott beszámoló adatai szerint – -24.562e Ft 

mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel), konszolidált beszámolója szerint -24.514e Ft veszteséggel 

zárta, azaz 2010. évi teljesítménye nagymértékben elmaradt a korábban elfogadott stratégiai tervhez 

képest. Mindez önmagában is felvetette – a külső gazdasági körülmények kedvezőtlen hatása mellett – 

a középtávú stratégiai terv átdolgozását a következő évekre (2011-2013.), amelyhez igazodóan kellett 

kidolgozni, a középtávú terv megfelelő lebontásaként a 2011. évi üzleti tervet is. Az MNV Zrt. 

igazgatósága 66/2011. (III.07.) IG határozata alapján kezdeményezte az adós 2011. március 11-i 

közgyűlésén, hogy az adós 2011. május 31-ig aktualizálja 2011-2013. évekre a stratégiai (tehát a 

hároméves) tervét, a nullszaldós tevékenységet 2012-ben, a nyereséges működést középtávon elérve. 

Indítványozta egyúttal a 2011. évi üzleti terv átdolgozását is, amelynek indokául a bizonytalan 

makrogazdasági hatásokra, a piaci környezetre, illetve a közel-keleti politikai válság 

következményeként az üzemanyagár változására hivatkozott. Tartalmazta a határozat ezen felül, hogy 

az adós igazgatósága részéről szükséges a bér- és keresetgazdálkodás felülvizsgálata, a megfelelő 

intézkedések megtétele az állam 2011. évi bértömeg-szabályozási irányelve, valamint az adós 2010-

2012. évre vonatkozó stratégiai terve, az abban írt személyi jellegű kiadáscsökkentés teljesítése 

érdekében. Az alperes tulajdonosi elvárásai között utalt a döntés – egyebek mellett – a 

szerkezetátalakítás keretében megkezdett szigorú költséggazdálkodás folytatására az adósnál. Az adós 

2011. március 25-i közgyűlése kellő indok megjelölésével döntött arról, hogy nem fogadja el az adós 

átdolgozott 2011. évi üzleti tervét, ugyanis azt nem alapozta meg a társaság stratégiai terve (4. számú 

határozat). Az adós 2011. május 25-én összeállított – 2011-2013. évekre szóló – üzleti terve ezt 

követően 2011-re 23 milliárd Ft, 2012-re 17,1 milliárd Ft, 2013-ra további 7 milliárd Ft tőkeemelés 

szükségességét jelezte, a negatív saját tőke és a mindhárom évben negatív mérleg szerinti eredmény 

korrekciója érdekében. A stratégiai tervet az adós igazgatósága azzal fogadta el 2011. május 25-én, 

hogy annak felülvizsgálata indokolt az új vezetés részéről. Az MNV Zrt. igazgatóságának a 312/2011. 

(VI.15.) IG sz. határozata bemutatta az Európai Unió Bizottsága előtt folyó eljárások állását, valamint 

a stratégiai terv alakulását (2010. évi teljesítmény elmaradása, észak-afrikai válság elhúzódása miatt 

kerozinárak emelkedése, többletköltségek, finanszírozási igény), a középtávú terv felülvizsgálatának 

igényét, az ennek függvényében elfogadható 2011. üzleti tervet. 

Megállapította a Kúria, hogy az alperes a rendszeres tőkejuttatásokon (tőkeemelés, kölcsön) túl az 

üzleti modell kialakítása során sem hagyta magára az adóst. Tulajdonosként az alperes az adós 

likviditásának biztosításán túl, nyereséges gazdálkodásának megteremtése érdekében is aktívan 

közreműködött, hatékony segítséget nyújtott, nemcsak külső szaktanácsadó bevonásával, hanem az 

elfogadott stratégiai terv indokolt és felelős átdolgozásának érvényesítésével. 

A jogerős ítélet azon megállapításaival kapcsolatban, amelyek arra vonatkoztak, hogy az alperes 

alkalmatlan és tiltott támogatást nyújtott az adósnak a soron kívüli visszafizetési kötelezettség 

nagyfokú kockázatával, ugyanakkor nem állította meg a sodródását az uniós iránymutatások 

követelményeit is kielégítő megmentési és szerkezetátalakítási tervvel, ami megalapozta tagi 

felelősségét, a Kúria elsődlegesen arra mutatott rá, hogy az adós működtetése, működésének 

helyreállítása során az alperes kettős szerepben, ebből fakadóan kettős elvárás mellett kellett eljárjon: 

egyszerre volt az adós többségi befolyással bíró tagja, valamint az Európai Unió tagállama, ez utóbbi 

jogállásában pedig uniós normák kötelezték, egyben korlátozták tevékenységét az állami támogatások 

nyújtásában, hatékonyságában. A 2004/C244/02 számú közösségi iránymutatásnak (a továbbiakban: 

közösségi iránymutatás) megfelelő szerkezetátalakítási terv elkészítésének szükségessége az alperes 

állami – állami támogatás nyújtására irányuló – szerepvállalásából fakadt, amelytől viszont nem volt 

függetleníthető a tagi fellépése. 

Hangsúlyozta a Kúria, hogy az alperest tagsági jogviszonyából, a konszernjogi felelősség szabályaiból 

következően nem terhelte az adós megmentésének, gazdálkodása nyereségessé tételének 

kötelezettsége. Az ügyben eljárt bíróságok ezzel ellentétes következtetését – az alábbiakban kifejtettek 

szerint – nem támasztotta alá a megmentési és szerkezetátalakítási támogatásokról szóló közösségi 
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iránymutatás sem. 

A jogerős ítélet a szerkezetátalakítási terv elmaradását az alperes lényegében objektív jellegű 

mulasztásaként értékelte és vette figyelembe felelőssége alapjául, tévesen hagyva figyelmen kívül azt 

is, hogy az alperes átmenetinek jelzett – külső, piaci befektető bevonásáig tervezett – tulajdonszerzése 

és az ehhez igazodó intézkedései nem voltak sem öncélúak, sem indokolatlanok az állami támogatások 

uniós megítélése és engedélyezésének szabályrendszere tükrében. A megmentési célú és 

szerkezetátalakítási támogatáshoz – amelyet az adós kritikus pénzügyi és vagyoni helyzete egyaránt 

megkívánt – a közösségi iránymutatás értelmében több feltételnek is meg kellett valósulnia: 

idetartozott egyebek mellett az „először és utoljára” elv, továbbá az adós saját vagyoni hozzájárulása a 

szerkezetátalakításhoz [közösségi iránymutatás 3.1.1. feltételek 25.e) pont; 3.2.2. engedélyezés 

feltételei 43. pont]. Piaci befektető hiányában – egyedül az alperes már bemutatott kettős jogállása és 

szerepvállalása mellett – nem teljesülhetett az állami támogatás fokmérőjeként alkalmazott 

magánbefektetői elv, de ezzel együtt az adós oldaláról megkívánt saját hozzájárulás igazolása sem. 

A közösségi iránymutatás értelmében a megmentési célú támogatás jellegénél fogva egyszeri, átmeneti 

és visszafordítható, elsődleges célja az, hogy addig segítsen felszínen tartani egy nehéz helyzetben 

levő vállalkozást, amíg egy szerkezetátalakítási vagy felszámolási terv kidolgozásra kerül. A 

megmentési célú támogatás az adós ideiglenes támogatásával, likviditása fenntartásával arra biztosít 

időt, hogy a nehézségekhez vezető körülmények elemzésével, orvoslásukra megfelelő terv – vagy 

szerkezetátalakítási, vagy felszámolási terv – készüljön (közösségi iránymutatás 2.2. 

fogalommeghatározás 15. pont, 3.3. rész). A megmentési és/vagy szerkezetátalakítási támogatás 

nyújtásával összefüggésben, annak egyenes következményeként tehát nem követelte meg az 

iránymutatás sem az Európai Unió tagállamától – így az alperestől sem – a nehéz helyzetbe került 

vállalkozás megmentését, hosszú távú életképességét garantáló szerkezetátalakítással, szabályos és 

megfelelő szerkezetátalakítási terv készítésével. Az adós likviditásához nyújtott támogatással 

(megmentési célú támogatás) nyert időszak alatt a közösségi iránymutatás kifejezetten elismeri – 

elismerte a perbeli időszakban is – azt az alternatívát, hogy az adós gazdálkodásának, pénzügyi 

nehézségei okainak elemzésével, „jövője felmérésével” nem biztosítható a hosszú távú verseny- és 

életképessége szerkezetátalakítási tervvel, ezért felszámolása, kivonulása indokolt a gazdasági életből. 

Önmagában az uniós versenyjogi szabályozás tükrében jogellenes – versenytorzító jellege miatt tiltott 

– állami támogatás szintén nem alapozta meg az alperes konszernjogi felelősségét, amiatt sem, hogy 

utóbb a támogatásként értékelt intézkedésekkel elért előny visszafizetésének kötelezettsége felmerült. 

Az Európai Unió Bizottsága arra figyelemmel is értékelte a 2012. január 9-i határozatában – egyéb 

körülmények és jogkövetkezmények mellett – a vizsgált állami intézkedések hatását, belső piaccal 

összeegyeztethetetlen jellegét, hogy az alperes vizsgált intézkedései az adós javára kivétel nélkül 

előnyt jelentettek, az alperes által biztosított likviditás volt az, amely az adósnak finanszírozási forrása 

volt, a szállítói hiteleken túl. A Bizottság határozata kitért egyúttal arra is, hogy az adós 2010. évi 

államosításakor nem volt reális esély a vállalkozás újbóli életképessé válására, egyetlen 

magánbefektető sem vállalt volna további pénzügyi terhet hasonló helyzetben. Tartalmazta továbbá a 

határozat, hogy az adós nemcsak a hosszú távú életképesség helyreállításának igazolása hiányában 

nem volt jogosult megmentési és szerkezetátalakítási támogatásra a vonatkozó iránymutatás 

értelmében, hanem azért sem, mert az egyes szerkezetátalakítási intézkedésekkel sérült az „először és 

utoljára” elv, illetve mivel az intézkedések nem korlátozódtak a szükséges minimumra, ezen kívül 

pedig az adós nem rendelkezett saját hozzájárulással sem. 

Az előzőekben kifejtettek egyúttal cáfolták annak az ítéleti megállapításnak a helyességét is, ami 

megfelelő stratégiai tervvel az adós talpraállításának elvi lehetőségére utalt 2010-ben. Más európai 

nemzeti légitársaságok esetére – megfelelő vizsgálati módszer és kellő összehasonlítási alap 

alkalmazása nélkül – tévesen utalt a másodfokú bíróság. Figyelmen kívül hagyta az ítélet e körben C. 

igazságügyi könyvszakértő véleményét, amelyet a V. bank felperesnek jelen per alperese és az MNV 

Zrt. ellen a Fővárosi Törvényszék előtt 32.G.40.722/2014. számon kezdeményezett perben, a bíróság 

kirendelésre készített. A szakértő a vizsgált három légitársaság (cseh, lengyel, máltai) esetével 

kapcsolatban – az egyes támogatási elemek, a társaságok speciális helyzete vizsgálatával, megfelelően 

levezetett szakértő módszerrel – megállapította, hogy az adósétól különböző, döntő közös tényező volt 

e légitársaságok támogatásának jóváhagyásához, hogy csupán egyszeri támogatásra szorultak, amely 
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után piaci versenyben, további segítség nélkül piaci alapon tovább tudtak működni. 

Mindezekből – az előzőekben ismertetett bizonyítékokra is figyelemmel, amelyeket az ügyben eljárt 

bíróságok a már részletezettek szerint hiányosan, illetve tartalmuktól részben eltérően értékeltek – az 

következik, hogy a veszteségesen működő adós társaságban átmeneti jelleggel tulajdont szerzett 

alperes az ellenőrzött társaság gazdálkodásának javítására irányuló intézkedéseket – a finanszírozás 

biztosításával, üzleti tervezéssel – megtette, az, hogy intézkedései, üzleti tervei, stratégiai döntései 

részben vagy egészben eredménytelennek bizonyultak, nem minősíthető tartósan hátrányos 

üzletpolitikának. Az adós veszteséges gazdálkodását nem az alperes befolyásoló magatartása és a 

megfelelő intézkedések elmulasztása idézte elő. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen tárgyú határozat. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd. Írország elleni ügye (44.460/16. sz. 

ügy)22 

A cég azt írországi Castlemaine kikötőjében kagylókat tenyészt, ideértve kagylómagok (vagyis éretlen 

kagylók) halászatát és későbbi tenyésztését, amely folyamat két évig tart. Kereskedelmi 

tevékenységeit az illetékes miniszter által évente megállapított feltételek mellett végzi, aki többek 

között kagylómag-engedélyt ad ki.  

Az Európai Unió Bírósága (EU Bíróság) 2007 decemberében úgy találta, hogy Írország elmulasztotta 

teljesíteni két uniós környezetvédelmi irányelvből eredő kötelezettségeit, mivel nem értékelte az 

akvakultúra hatását a természetes élőhelyek és madarak védelmére kijelölt területeken. Az említett 

bíróság ítéletének való megfelelés érdekében tett lépések részeként a kormány ideiglenesen megtiltotta 

a kagylómag halászatát a kikötőben a 2008-as szezonra, amíg az Európai Bizottsággal tárgyalásokat 

folytattak az ítélet végrehajtásával és – ezzel az összefüggésben – a szükséges értékelések 

elvégzésével kapcsolatban. A kérelmező állítja, hogy az ideiglenes korlátozások miatt jelentős 

haszontól esett el. Emellett utalt arra is, hogy közvetlenül azok hatálybalépés előtt egy új hajót vett egy 

millió Euróért. 

A társaság és egy másik helyi szolgáltató 2009 februárjában kártérítési pert indított a kormány ellen, 

amelynek a Felsőbíróság 2013. május 31-ei ítéletében helyt adott, kártérítést megítélve a 

kérelmezőnek a neki okozott veszteségekért. 2016 februárjában azonban a Legfelsőbb Bíróság helyt 

adott az állam fellebbezésének, és egyhangúlag változtatta meg a Felsőbíróság azon döntését, 

miszerint a kérelmezőnek törvényes elvárása volt, hogy üzletét úgy tudja működtetni, ahogyan 

eltervezte. A Legfelsőbb Bíróság többségi szavazással megváltoztatta az alsóbb bíróság azon döntését 

is, hogy az állam „működési gondatlanságot” tanúsított. 

A kérelmező – az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére és az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – 

sérelmezte a kagylómag halászatának ideiglenes tilalma megélhetéshez való jogára gyakorolt hatását, 

továbbá – az Egyezmény 6. cikkének (1) bekezdésére hivatkozással – a hazai kártérítési eljárás 

hosszát, valamint – az Egyezmény 13. cikkére az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkével 

összefüggésben hivatkozva – a hatékony hazai jogorvoslat állítólagos hiányát. 

A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező társaság tevékenysége szigorú szabályozás alá esett, és a 

Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a társaságnak nem volt jogalapja olyan törvényes elvárásra, hogy 

2008-ban – az EU Bíróság határozatát követően – a szokásos módon működjék. A társaságnak 

kereskedelmi szereplőként tudnia kellett a vonatkozó jogi rendelkezésekről, amelyektől az engedélye 

alá volt vetve, és tudnia kellett, legalább az Európai Bíróság 2007-es ítéletéből, sőt az Európai 

Bizottság által 2004-ben indított kötelezettségszegési eljárás során, hogy működésében zavarok 

léphetnek fel. E kockázat ellenére 2008 májusában új hajót vásárolt. 

A Bíróság tudomásul vette a Kormányzat és a kérelmező között nézeteltéréseket az elmaradt hasznot, 

illetve a veszteség elkerülésének vagy mérséklésének lehetőségét illetően. A rendelkezésre álló 

bizonyítékok alapján nem tudta biztosan megállapítani, hogy a 2010. évi elmaradt haszon a kikötő 

                                                 
22 Az ítélet 2018. október 8-án vált véglegessé.  
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ideiglenes bezárásának elkerülhetetlen és nem mérsékelhető eredménye volt-e. A Bíróság 

összességében figyelembe vette azt a tényt, hogy a vállalatnak 2008-ban nem kellett minden 

tevékenységét leállítania, és 2009-ben teljes egészében folytatni tudta. Az állam prioritásként kezelte a 

Castlemaine kikötőt, kísérleti esetként hogy tárgyalásokat folytasson az Európai Bizottság által 

elfogadott és később más területeken alkalmazott ideiglenes intézkedésekről. Ez volt az egyetlen 

érintett tengerparti terület, amely 2008-ban újra engedélyezték a kagylómag halászatot, amikor az EU 

Bíróság ítéletét és a vonatkozó irányelvek teljes körű végrehajtása még nem volt elérhető. 

A Bíróság megfontolta a környezetvédelmi célkitűzéseket, amelyeknek az ideiglenes korlátozás 

igyekezett eleget tenni, a közösséget érintő közérdek erejét és annak szükségességét is, hogy az állam 

eleget tegyen az uniós környezetvédelmi jogon alapuló kötelezettségeinek. Ezenkívül a kormánynak 

nagyszabású feladata volt: a Legfelsőbb Bíróság egyik bírája megemlítette, hogy az értékelési 

kötelezettség 140 olyan helyszínre terjedt ki, ideértve mintegy 40 tengeri telephelyet is, ahol 

különböző hagyományos tevékenységeket folytattak az EU-jog megsértésével. A teljesítendő feladat 

nagyságrendje azt jelentette, hogy az állam széles mérlegelési jogkörrel („széles mérlegelési 

mozgástér”) rendelkezett abban a tekintetben, hogy hogyan tudja azt legjobban végrehajtani. A 

kifogásolt korlátozás ideiglenes volt, és a kérelmező kereskedelmi tevékenységének csak egy részére 

vonatkozott, és 2009-ben képes volt folytatni szokásos üzleti tevékenységét. A Bíróság ezért arra a 

következtetésre jutott, hogy a társaság nem viselt túlzottan egyéni terhet, és az állam nem mulasztotta 

el megteremteni a tisztességes egyensúlyt a közérdek és az egyéni jogok védelme között. Ezokbólaz 

Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét nem sértették meg. 

Erre a következtetésre jutva a Bíróság elutasította a Kormányzat azon érvelését, miszerint feltételezni 

kell, hogy Írország betartotta az Egyezményt, mert a kifogásolt beavatkozás az uniós jogból fakadó 

követelmények betartása kötelezettségének eredménye volt. A Kormányzat idézte a Bosphorus-ügy23 

„egyenértékű védelem” ítélkezési gyakorlatát. A Bíróság észlelte, hogy ilyen vélelem csak akkor 

alkalmazható, ha az érintett EU-tagállam számára nem állt fenn mozgástér. Ez nem így volt: 

Írországnak inkább uniós irányelveket, mint uniós rendeletek kellett végrehajtania, és az irányelvek 

lehetőséget adnak az országoknak arra, hogy eldöntsék, hogyan érik el a szükséges jogalkotási célt. 

Ezenkívül, Írország tárgyalhatott az Európai Bizottsággal az EU Bíróság ítéletének végrehajtásáról. A 

Bíróság nyitva hagyta azt a kérdést, hogy az EU Bíróság kötelezettségszegési eljárásban hozott ítélete 

más körülmények között tekinthető-e úgy, hogy nem hagy ilyen mozgásteret. 

A Bíróság úgy találta, hogy bár az eljárás teljes időtartama hosszadalmas volt, a nemzeti bíróságok 

részéről nem volt jelentős késedelem. Az ügy tényszerűen és jogilag összetett volt, és számos fontos és 

új jogi kérdést vetett fel. Mivel az eljárás időtartamát az ügy körülményeinek fényében nem lehetett 

túlzottnak tekinteni, az Egyezmény a 6. cikkének 1. bekezdését nem sértették meg. 

Elutasította továbbá az Egyezmény 13. cikke szerinti hatékony jogorvoslat állítólagos hiánya miatti 

panaszt is. A kérelmező nem magyarázta meg, hogy a Legfelsőbb Bíróság és a Kormány által 

hivatkozott különböző jogorvoslatok miért nem voltak hatékonyak. 

 

2. S., V. és A Dánia elleni ügye (35.553/12, 36.678/12. és 36711/12. sz. ügyek)24 

A kérelmezők 2009. október 10-én Koppenhágában voltak, hogy a Dánia-Svédország labdarúgó 

mérkőzést megnézzék. A dán rendőrség tudatában volt annak, hogy mindkét ország huligán csoportjai 

a városba utaznak, és azt tervezik, hogy összeverekednek. Ezért tervek készültek arra, hogy 

letartóztassák és megvádolják a harcok felbujtóit, ha azok megtörténnek, vagy őrizetbe vegyék a 

felbujtókat az összecsapások elkerülése érdekében. 

Délután kezdődött az első nagy verekedés a dán és a svéd szurkolók között az Amagertorv téren, 

Koppenhága központjában, amelynek eredményeként öt vagy hat embert tartóztattak le, köztük a 

második és harmadik kérelmezőt. Ezt követően más szurkolókat is letartóztattak másutt, köztük az 

első kérelmezőt. A kérelmezőket több mint hét óráig tartották fogva, de nem vádolták 

                                                 
23 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Írország elleni ügye (45.036/98. sz. ügy). 
24 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2018. október 22-én; az ítélet végleges. 
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bűncselekménnyel. Összesen 138 szurkolót tartóztattak le, akiknek felét különböző 

bűncselekményekkel vádolták meg. 

A kérelmezők kártérítési keresetet indítottak a dán bíróságok előtt azzal az indokkal, hogy a fogva 

tartásuk jogellenes volt, mivel megelőző jellegű volt, és meghaladta a hat órát, ami a közrend 

veszélyeztetése vagy megzavarása érdekében elrendelt fogva tartásra vonatkozó törvény szerinti 

határidő volt. 

A három kérelmező, akit ügyvéd képviselt, az Aarhusi Városi Bíróságon meghallgatták, és ők azt 

állították, hogy nem vettek részt és szándékukban sem állt részt venni a verekedésben. A rendőri 

művelet stratégiai parancsnoka és számos más rendőr is tanúskodott. A rendőrség stratégiai 

parancsnok kifejtette, hogy mivel a meccs este 8-kor kezdődött, a terv az volt, hogy a nap elején 

elkerülik az őrizetbe vétel alkalmazását. Ellenkező esetben, a hatórás határidőt figyelembe véve, a 

potenciális bajkeverőket szabadlábra kell helyezni a meccs alatt vagy közvetlenül a meccs után, és 

folytathatták volna a verekedést. A rendőrség ezért először beszélt a különböző csoportokkal, amikor 

azok délben megérkeztek, és csak akkor vették őket őrizetbe, amikor késő délután verekedés tört ki. A 

helyzetet folyamatosan megfigyelték éjfél utánig, amikor a Koppenhága belvárosában a helyzet 

lenyugodott, és a rendőrség úgy vélte, hogy a fogvatartottak szabadlábra helyezhetők a verekedés 

folytatása nélkül. Az egyik rendőr tanúvallomása szerint a második és a harmadik kérelmezőt azután 

vették őrizetbe, miután látta őket egy helyi frakció aktivistájával együtt és más huligánoknak 

parancsokat osztogatott. Egy másik rendőr elmondta, hogy az első kérelmezőt azután vették őrizetbe, 

miután egy férfi azt állította: látta, hogy hívja barátait, hogy találkozzanak a Tivoli Kertek bejáratánál, 

hogy megpróbáljanak verekedést kezdeményezni a svéd szurkolókkal. 

A Városi Bíróság 2010 novemberében a kérelmezők kártérítési keresetét elutasította. Úgy ítélte, hogy 

a rendőrségnek minden oka megvolt azt feltételezni, hogy a kérelmezők Koppenhágában a labdarúgó 

huligánok közötti összecsapásokat szerveznek, ami komoly veszélyt jelenthetett a békés 

futballszurkolókra és független harmadik felekre, és amelyeket a rendőrségnek meg kellett próbálnia 

megakadályozni. Ezért úgy találta, hogy a rendőrség a kérelmezők őrizetbe vételével nem lépte túl a 

hatáskörét. Ezenkívül úgy ítélte, hogy a határidő túllépése az adott körülmények között indokolt volt, 

tekintettel a zavargások mértékére, időtartamára és szervezettségére. Mindenesetre a törvény 

megfogalmazása szerint a fogva tartás nem haladhatja meg a hat órát, de csak olyan mértékben, 

amennyire ez lehetséges. 

Ezt a döntést később a Felsőbíróság másodfokon helyben hagyta, és a Legfelsőbb Bírósághoz való 

fellebbezést végül 2011 decemberében elutasították. 

A kérelmezők – az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének b) és c) pontjára hivatkozással – sérelmezték, 

hogy őrizetük jogellenes volt, mivel túllépte a nemzeti jog által előírt határidőt, és hogy nem volt 

indokolt.  

A Bíróság megállapította, hogy a kérelmezők fogva tartására nem vonatkozott az Egyezmény 5. cikke 

1. bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi a fogva tartást a „törvény által előírt kötelezettségek 

teljesítésének biztosítása” végett, mivel semmiféle konkrét utasítást sem kaptak ilyen kötelezettség 

vonatkozásában. Például nem mondták nekik, hogy a 2009. október 10-ei, koppenhágai nemzetközi 

labdarúgó-mérkőzésen tartózkodjanak a huligán-összecsapásoktól, maradjanak egy bizonyos 

csoporton belül, vagy hagyjanak el egy bizonyos helyet. Nem lehettek hallgatólagosan sem tudatában, 

hogy tartózkodniuk kell egy konkrét cselekmény, nevezetesen a huliganizmus elkövetésétől, a nagy 

rendőri jelenlétre tekintettel, amint azt a Kormányzat állítja. A b) pont ilyen tág értelmezése 

összeegyeztethetetlen lenne a jogállamisággal.  

Mindazonáltal úgy ítélte, hogy a kérelmezők fogva tartását az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja 

második fordulata szabályozza, amely lehetővé teszi a fogva tartást „bűncselekmény elkövetésének 

alapos gyanúja miatt, vagy amikor ésszerűen szükségesnek tartják bűncselekmény elkövetésének 

megelőzése érdekében”. Mielőtt e következtetésre jutott volna, a Bíróság szükségesnek tartotta az 

említett pont szerinti ítélkezési gyakorlat pontosítását és kiigazítását. Különösen elfogadta, hogy az 

alpont második fordulata, nevezetesen „amikor ésszerűen szükségesnek tartják bűncselekmény 

elkövetésének megelőzése érdekében”, a szabadságelvonás önálló indokának tekinthető, a 

büntetőeljárás keretein kívül. Ezenkívül az eme alpont szerinti követelmény, hogy egy személyt 
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törvényesen őrizetbe vegyenek vagy fogva tartanak „annak érdekében, hogy őt az illetékes törvényes 

hatóság elé állítsák”, nem jelentheti a rövid távú fogva tartás akadályát, és ezért bizonyos fokú 

rugalmassággal kell alkalmazni. A cél-követelmény szigorú értelmezése indokolatlanul hosszabbíthatja 

a fogva tartást, és lehetetlenné teszi a rendőrség számára a rend fenntartását és a közösség védelmét. 

Mindaddig, amíg a fogvatartottat haladéktalanul bíróság elé állítják, hogy a fogva tartása 

törvényességét felülvizsgálják vagy feloldják, a Bíróság úgy ítéli, hogy az 5. cikk 1. bekezdésének c) 

pontja szerinti célkövetelményt betartották. A rugalmasságot azonban korlátozni kell az 5. cikk 3. és 5. 

bekezdése szerinti egyes biztosítékoknak, ideértve azokat a követelményeket, hogy a 

szabadságelvonásnak törvényesnek kell lennie, a bűncselekménynek konkrétnak és egyedinek kell 

lennie, és hogy a hatóságok bizonyítják, hogy a személy minden valószínűség szerint 

bűncselekményben venne részt, ha a fogva tartás révén nem akadályozzák meg, és hogy végrehajtható 

joga van a kártérítésre. Ezenkívül a Bíróság általában úgy találta, hogy a megelőző fogva tartással 

összefüggésben az „egy időre a haladéktalan bírósági ellenőrzés előtt” inkább órákat, mint napokat 

jelent. 

A jelen ügyben, amikor a kérelmezőket órákkal az előtt helyezték szabadlábra, mielőtt szükségessé 

vált volna, hogy bíróság elé állítsák őket, a Bíróság meggyőződött arról, hogy egy ilyen rugalmas 

megközelítés alkalmazható. Valóban, lehetőségük nyílt arra, hogy a belföldi bíróságok elé terjesszék a 

fogva tartásuk jogszerűségét, és ha sikeresek lettek volna, kártérítést kaphattak volna.  

A Bíróság annak megállapításával folytatta, hogy a fogva tartásukat az Egyezmény 5. cikke 1. 

bekezdésének c) pontja alapján igazolt volt-e. 

Először is úgy találta, hogy a kérelmezők ügyének hazai hatóságok általi értékelése nem volt önkényes 

vagy nyilvánvalóan ésszerűtlen, és elfogadta, hogy fogva tartásuk megfelelt a nemzeti jog 

szabályainak. Különösen, a bíróságok megvizsgálták a rendőrség magatartását a szóban forgó napon, 

és megállapították, hogy stratégiájuk figyelembe vette a megelőző fogva tartás hatórás határidejét, és 

elfogadták az említett időszak mérsékelt túllépésének indokait. 

A bíróság nem bírálhatta a hazai bíróságok azon megállapításait sem, hogy a kérelmezőket azért vették 

őrizetbe, mert a rendőrségnek alapos oka volt annak feltételezésére: másokat arra ösztönöztek, hogy 

verekedjenek össze a svéd labdarúgó szurkolókkal, ezáltal konkrét és közvetlen veszélyt jelentettek a 

közrendre és a közbiztonságra. Különösen konkrétak és egyediek voltak a bűncselekményt illetően, 

megjelölve a helyet (Amagertorv tér és Tivoli Kertek), az időt (2009. október 10-én délután) és az 

áldozatokat (a közönség, amely ott voltak azokon a helyeken és időben). A hatóságok ezért 

bizonyítékokat szolgáltattak annak kimutatására, hogy a kérelmezők minden valószínűség szerint részt 

vettek volna a huliganizmus bűncselekményében, ha nem veszik őket őrizetbe. 

Végül, a Bíróság meggyőződött arról, hogy a kevésbé szigorú intézkedések nem lettek volna 

elegendőek a huligán verekedés súlyos bűncselekményének megelőzésére. Mielőtt az első verekedés 

kitört volna, a rendőrség nagyon körültekintő és engedékeny megközelítést alkalmazott a konfliktusok 

elkerülése érdekében, nevezetesen egy proaktív párbeszédet a rajongókkal/nézőkkel, amikor azok 

délután elkezdtek megérkezni. A rendőrség arra is gondolt, hogy csak olyanokat tartson fogva, mint a 

kérelmezők, akiket – értékelésük szerint – felbujtóként azonosítottak és veszélyt jelentettek a 

közbiztonságra. Ráadásul ezt a kockázatot alaposan ellenőrizték, lehetővé téve a fogvatartottakért 

felelős főfelügyelő számára, hogy értékelje, mikor kell elkezdeni a szabadlábra helyezésüket. 

Összességében a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmezőket azonnal szabadlábra helyezték, mihelyt a 

verekedés kockázata megszűnt, és hogy fogva tartásuk nem tartott tovább, mint ami szükséges annak 

megakadályozásához, hogy további lépéseket tegyenek az erőszakra való felbujtás érdekében, és hogy 

a kockázatértékelést kellő figyelemmel kísérték. A dán bíróságok méltányos egyensúlyt teremtettek a 

kérelmezők szabadsághoz való joga és a huliganizmus megakadályozásának fontossága között, és az 

Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését nem sértették meg.  
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A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bpkf.II.1242/2018/2. 

Az elsőfokú végzés helybenhagyása a III. rendű vádlott vonatkozásában tanácsülésen azzal, hogy - a 

jogszabályváltozás alapján - a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés 

megnevezése pontosításra került. 

A Győri Ítélőtábla a végzésében iratszerűen rögzítette, hogy a Pécsi Törvényszéken hatályon kívül 

helyezést követően megismételt eljárás van folyamatban a III. rendű vádlott ellen. A Győri Ítélőtábla a 

2014. február 20. napján meghozott végzésével a Pécsi Törvényszék 2013. július 12. napján kelt 

ítéletét – amelyben egyrészről a III. rendű vádlottat az ellene emberölés bűntette [Btk. 166. § (1) 

bekezdés, (2) bekezdés b) és d) pont] miatt emelt vád alól felmentette, másrészről pedig 

megállapította, hogy nevezett elkövette a 2012. évi II. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

tulajdon elleni szabálysértést, és ezért 300.000 forint pénzbírsággal sújtotta – a III. rendű vádlottat 

érintően is hatályon kívül helyezte. 

A Pécsi Ítélőtábla a 2015. február 3. napján meghozott végzésével a Pécsi Törvényszék 2013. július 7. 

napján kelt ítéletét – melyben a III. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki emberölés bűntettének 

kísérletében [Btk. 160. § (1) bekezdés] és lopás vétségében [Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés bh) 

pont] és ezért őt, halmazati büntetésül 5 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés és 6 év 

közügyektől eltiltásra ítélte – a III. rendű vádlott tekintetében hatályon kívül helyezte. 

A megismételt eljárás során a Pécsi Törvényszék a 2015. április 9. napján meghozott végzésével a fent 

említett két büntetőügyet egyesítette. 

Az ítélőtábla a III. rendű vádlottal szemben alkalmazott kényszerintézkedés fenntartásának jogszabályi 

alapjaként a korábbi Be. 129. § (2) bekezdés b) és d) pontjára hivatkozott. Időközben – 2018. július 1. 

napjával – azonban hatályba lépett a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: 

Be.), amelynek a 868. § (1) bekezdésében meghatározott átmeneti rendelkezése szerint az új törvény 

rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő büntetőeljárásokban is alkalmazni kell. 

Az ítélőtábla az új törvény alapján is helytállóan rendelkezett a 2012. július 9. napjától 2013. július 12. 

napjáig, majd 2013. szeptember 6. napjától ismételten és folyamatosan előzetes letartóztatásban lévő A 

III. rendű vádlott előzetes letartóztatásának fenntartásáról. 

Az ítélőtábla végzésének indokolásában hivatkozott korábbi Be. 132. § (2) bekezdése szerint, 

amennyiben a vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás tartama az egy 

évet meghaladja – a 131. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel – a másodfokú bíróság az előzetes 

letartóztatás indokoltságát hathavonta köteles volt felülvizsgálni. 

A Be. 272. § (2) bekezdés d) pontja értelmében személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés a 

letartóztatás. 

A Be. 297. § (4) bekezdése alapján a vádemelést követően a letartóztatás tartamára a bűnügyi 

felügyelet tartamára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A Be. 291. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján pedig akkor, ha a vádemelés után a bűnügyi felügyelet elsőfokú bíróság általi fenntartásától, 

illetve elrendelésétől számítva egy év eltelt a másodfokú bíróság legalább hathavonta a bűnügyi 

felügyelet indokoltságát felülvizsgálja. 

A III. rendű vádlott előzetes letartóztatását a vádemelést követően a bíróság 2013. szeptember 6. 

napján tartotta fenn, így mindkét büntetőeljárási törvény alapján számítandó egy év letelt. 

Mindezek alapján a Kúria a Be. 297. § (4) bekezdésre figyelemmel a Be. 291. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján járt el. 

Az ítélőtábla a kényszerintézkedés fenntartásának jogszabályi alapjaként a korábbi Be. 129. § (2) 
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bekezdés b) és d) pontjában meghatározott okra hivatkozott. E jogszabályi rendelkezések tartalma 

megegyezik a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjával, valamint a c) pont cb) alpontjával. 

Aszerint személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés rendelhető el a terhelt 

jelenlétének biztosítása érdekében, akkor ha megalapozottan feltehető, hogy a büntetőeljárásban 

elérhetetlenné válna, így különösen megszökne, elrejtőzne, illetve a bűnismétlés lehetőségének 

megakadályozása érdekében, akkor ha megalapozottan feltehető, hogy a megkísérelt vagy előkészített 

bűncselekményt véghezvinné, az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná vagy 

szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el. 

Az ítélőtábla határozatának indokolásában a III. rendű vádlottat érintően helytállóan állapította meg, 

hogy a vád tárgyává tett bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, a legsúlyosabb büntetéssel 

fenyegetettségére figyelemmel a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában írt szökés, elrejtőzés 

veszélyétől reálisan tartani kell. Emellett a III. rendű vádlottal szemben már az ellene megindított 

büntetőeljárás alatt indult újabb eljárás, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény 

miatt. Erre a tényre, valamint a III. rendű vádlott élőéletére tekintettel a Be. 277. § (4) bekezdés a)-c) 

pontjára is figyelemmel a Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott bűnismétlés 

veszélye is fennáll. 

A III. rendű vádlottal szemben a legsúlyosabb személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés fenntartása a Be. 271. § (2) bekezdése és 276. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

továbbra is indokolt, mert kizárólag a letartóztatással biztosítható a kényszerintézkedéssel elérni kívánt 

cél, ezért enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására törvényes lehetőség nincs. 

A Kúria maradéktalanul egyetértett az ítélőtábla álláspontjával abban, hogy a III. rendű vádlott „az 

ilyen jellegű ügyekhez képest is szokatlanul hosszú ideje [...] áll a legsúlyosabb személyi szabadságot 

érintő kényszerintézkedés hatálya alatt, ami fokozottan indokolttá teszi annak a vizsgálatát, hogy […] 

az adott kényszerintézkedés ilyen tartam mellett a magyar jogrendszer keretein belül megfeleltethető-e 

az Emberi Jogok Európai Bírósága által megkívánt elvárásoknak.” 

Ennek vizsgálata alapján az ítélőtábla helytállóan jutott arra a megállapításra, hogy az elsőfokú bíróság 

az eljárása során az időszerű befejezés érdekében minden szükséges intézkedést megtesz, 

maradéktalanul betartja a Be. (és a korábbi Be.) alapján a soronkívüliség szabályait. 

Az iratok alapján megállapítható, hogy az ügyben a Pécsi Törvényszék rövid tárgyalási időközökkel 

tart tárgyalást (így pl.: 2018. április 25., május 23. és június 27.). A bizonyítási eljárás befejeződött, az 

elsőfokú bírósági eljárás befejezés előtt áll, az új tárgyalási határnap 2018. október 10. napjára ki van 

tűzve. 

Mindezek tükrében helyesen állapította meg az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság az ügy időszerű 

befejezésére törekszik, és a megismételt eljárás elhúzódásának elsődleges indoka a széleskörűen 

lefolytatott bizonyítás, melyen a III. rendű vádlott részvétele elengedhetetlenül szükséges. Jelenlétének 

biztosítása a legsúlyosabb személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés alkalmazása nélkül nem 

biztosítható. 

A kifejtettek alapján a Kúria az ítélőtábla végzését – a Be. 614. § (4) bekezdése szerinti tanácsülésen, a 

Be. 605. § (1) bekezdése alapján – az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásra tekintettel a 

személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés helyes megnevezésével és a 

jogszabályi hivatkozások pontosításával a III. rendű vádlott tekintetében helybenhagyta. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.III.37.619/2017/8.; Kfv.III.37.623/2017/9. 

A hamis adat és a hamis (hamisított) okirat nem azonos fogalmak, nem egymást fedő kategóriák. A 

hamis okirat benyújtása esetén megdönthető vélelem áll fenn arra nézve, hogy hamis adat vagy 

valótlan tény közlésére került sor. Az idegenrendészeti hatóság - egyéb bizonyíték hiányában - a hamis 

(hamisított)okirat alapján okszerűen vonhatja le azt a következtetést, hogy az okirattal igazolt adat 

hamis. A kérelmező azonban bizonyíthatja, hogy a hamis (hamisított) okiratban lévő adat valós. 

Az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a gyermekek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 
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20. napján kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 3. cikke szerint a közigazgatási hatóságok a 

gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban. A 

7. cikk alapján a gyermeknek joga van ahhoz, hogy ismerje szüleit és hogy szülei neveljék. 

A Lisszaboni Szerződés révén kötelező erővel felruházott Alapjogi Charta 7. cikke, ahogyan az Emberi 

Jogok Európai Egyezményének 8. cikke is, előírja a tagállamok számára a magánélet és a családi élet 

tiszteletben tartását, ami értelemszerűen azt is jelenti, hogy a házastársaknak és a gyermekeinek joguk 

van együtt élni. Az Alapjogi Charta 24. cikk (3) bekezdése ezt az elvet kifejezetten is tartalmazza: 

minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen 

kapcsolatot tartson, kivéve, ha ez érdekeivel ellentétes. 

Az Alapjogi Charta 24. cikk (2) bekezdése értelmében a hatóságok gyermekekkel kapcsolatos 

tevékenységében a gyermek mindenek fölött álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie. 

A 2003/86/EK Irányelve (a továbbiakban: Irányelv) preambulumának (8) bekezdése szerint különös 

figyelmet kell fordítani a menekültek helyzetére, a tekintetben, hogy milyen okok miatt kellett 

országukat elhagyniuk, és milyen okok akadályozták meg azt, hogy ott rendes családi életet éljenek. 

Ezért előnyösebb feltételeket kell megállapítani családegyesítési joguk gyakorlására. 

A 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 19. § (3) bekezdés alapján a menekültként elismert 

személyhez történő családegyesítés nem tagadható meg pusztán amiatt, hogy a családi kapcsolat 

igazolására okirat nem áll rendelkezésre. 

Az Irányelv preambulumának (9) bekezdése szerint a családmag, vagyis a házastárs és a kiskorú 

gyermekek esetében, minden esetben a családegyesítést kell alkalmazni. Az Irányelv preambulumának 

(14) bekezdése szerint mindazonáltal a családegyesítés kellően indokolt alapokon megtagadható. 

Különösen akkor, ha a családegyesítésért folyamodó személy fenyegetést jelent a közrend vagy a 

közbiztonság számára. 

A fentiek értelmében az elsőfokú bíróság helyesen járt el, amikor az alperes határozatát az elsőfokú 

határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására 

kötelezte. Az elsőfokú hatóságnak az új eljárása során vizsgálnia kell, hogy a rendelkezésére álló 

bizonyítékok alkalmasak-e a rokoni kapcsolat igazolására. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem, 

akkor lehetőséget kell adnia a kérelmezőnek arra, hogy a felperessel való rokoni kapcsolata 

fennállására vonatkozó állítását DNS-vizsgálattal vagy bármely más módon bizonyítsa. A hatóságnak 

eljárása során a kiskorú gyermek mindenek feletti érdekét figyelembe kell vennie. 

Rögzítette végezetül a Kúria, hogy az elsőfokú ítélet jogszerűsége megítélése szempontjából nem bírt 

érdemi jelentőséggel, hogy a felperes által jelen ügyben említett okirat az okmányszakértő által is 

jelzett különbséget mutatott a többihez képest. Az elsőfokú bíróság ugyanis ennek vizsgálatáig nem 

ment el, ettől függetlenül helyt adott a keresetnek és az alperes határozatát a fentiekben részletezett 

indokkal hatályon kívül helyezte, így jelen felülvizsgálati ítélet sem tért ki arra, hogy az egyik családi 

kapcsolat alátámasztására szolgáló okirat másabb típusú volt. 

 

Kfv.II.37.790/2017/9. 

Korlátozási kártalanítás iránti igény elbírálásánál tisztázandó az övezeti besorolás, a beépíthetőség 

feltételei és azok változása folytán bekövetkező kár megléte. A megismételt eljárásban a korábbi 

tényállástól eltérő tényállás azt megalapozó új bizonyítékok alapján megállapítható. 

A felperes a korlátozási kártalanítási kérelmét arra tekintettel terjesztette elő, hogy az ingatlanában az 

övezetátsorolás és az építési és telekalakítási tilalom miatt értékcsökkenés következett be. A felperes a 

keresetét arra alapította, hogy a 4/1993. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez (a továbbiakban: 

Ökr.) képest a 13/2003. (XII.18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SÉSZ) rendelkezése 

folytán bekövetkezett övezetváltozás miatt az építési lehetősége megszűnt.  

Elsőként arról kellett állást foglalni, hogy a felperes ingatlana milyen övezetbe volt besorolva 2004. 

február 1. előtt. A Kúria által megállapított tényállás szerint a 28/1978. VB határozattal elfogadott 

részletes rendezési terv alapján a felperes ingatlana a véderdő övezetbe tartozott. Az 1993. november 
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30-án megtartott képviselő-testületi ülésen elfogadott Ökr. – a Kúria végzése szerint is elfogadottan – 

hivatkozásaiban, szóhasználatában, kifejezéseiben, területegység jelöléseiben a VÁTI által 1988-ban 

készített szabályozási tervlapokra épült, az 1976-os tervlapoktól eltérően olyan rajzi részeket is 

tartalmazott – így az Öreg utca és a Nyárfás utcai fejlesztéseket, továbbá a G.-térségre vonatkozó 

szabályozást –, amely a korábbi részletes rendezési tervnek nem képezte részét. A képviselő-testületi 

ülésen részt vett volt polgármester, volt építésügyi előadó tanúvallomása szerint a VÁTI-féle tervlapok 

voltak kifüggesztve, arról szavazott a képviselő-testület. A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 

szerint S. községre jóváhagyott részletes rendezési terv volt, a képviselőknek az általános rendezési 

tervet kellett áttekinteni és állást foglalniuk arról, hogy a jóváhagyott rendezési tervet végrehajtására 

megerősítik a községfejlesztési elképzelésekre tekintettel. Az elsőfokú bíróság a képviselő-testületi 

ülés jegyzőkönyvét tévesen értelmezte, mert nem a korábbi részletes rendezési terv megerősítése 

történt, hanem a VÁTI felelős tervezője tanúnyilatkozata alapján a részletesen rendezési terv 

jóváhagyását követően 1988-ban indult meg az általános rendezési terv készítése, amelynek tervi 

szakaszát dokumentálták, azonban azt S. Községi Tanács VB nem hagyta jóvá, 1993-ig általános 

rendezési terv nem került elfogadásra, de az előkészített tervi dokumentumokat, amely az előírásokat 

és a szabályozási terveket tartalmazta, S. Község Önkormányzata 1993-ban elfogadta, így ténylegesen 

az általános rendezési tervhez készült szabályozási előírások elfogadása, a korábbi szabályozások 

(részletes rendezési terv) végrehajtásának megerősítése történt meg. A felperes alappal hivatkozott 

arra, hogy 1993-ban nem volt értelme a 17 évvel korábban készült, a képviselők által ismert tervlapok 

közszemlére tételének, a képviselők által nem ismert, 1988-ban készült, VÁTI-féle tervlapokat kellett 

kifüggeszteni a képviselő-testületi ülésen és arról kellett szavazniuk a képviselőknek. Ezt támasztja alá 

továbbá az is, hogy az I. rendű alperes felhívására a II. rendű alperes jegyzője a saját tervtárából az 

1988-as VÁTI-féle tervlapot küldte meg, mint a 2004. február 1-jéig hatályban volt szabályozási 

tervlapot. Mindezek a körülmények arra utalnak, azt támasztják alá, hogy 1993-ban a képviselő-

testület a VÁTI-féle 1988-as tervlapokat fogadta el, akkor is, ha az elfogadott tervlapokon záradék 

nem szerepel. Mindebből következően a Kúria azt állapította meg, hogy a felperes ingatlana a SÉSZ 

elfogadása előtt az E jelű, erdőterületbe tartozott. A szabályozási tervlaphoz nem készült olyan 

dokumentum, amely meghatározta volna, hogy a felperes ingatlana az E jelű erdőterületen belül 

milyen erdőterületbe (közjóléti, védelmi vagy gazdasági rendeletetésű erdő) esik. 

Utóbb, 2011. május 11-én a jegyző úgy nyilatkozott, hogy nincs okirat arról, hogy a szabályozási 

tervlapot a VB jóváhagyta volna. A jegyzőnek ez a nyilatkozata az akkori jogi szabályozásnak 

ellentmond. Az 1993-ban hatályos Ét. 6. § (4) bekezdése a rendezési tervek jóváhagyását a képviselő-

testület hatáskörébe utalta, így az 1993. november 30-án tartott képviselő-testületi ülésen elfogadott 

rendelethez nem volt szükség a tanács vagy a VB jóváhagyására. Mindebből következően a jogszabály 

szintű elfogadást az Ökr. elfogadása jelentette. Az elsőfokú bíróság álláspontjával szemben a 

felperesnek a megismételt eljárásban bizonyítani és igazolnia sikerült azt, hogy 1988-as VÁTI-féle 

szabályozási tervlapok kerültek elfogadásra az Ökr. alapjaként és a szabályozási előírások jogszabályi 

szintű elfogadást nyertek. 

Mindebből következően az volt megállapítható, hogy a felperes ingatlana a SÉSZ elfogadása előtt erdő 

övezetbe tartozott, a SÉSZ elfogadását követően különleges övezetbe került átsorolásra. Az Étv. 30. § 

(1) bekezdése értelmében a korlátozási kártalanítás jogalapja akkor áll fenn, ha az ingatlan 

rendeltetését a helyi építési szabályzat vagy szabályozási terv másként állapítja meg (övezeti előírások 

változása), és ebből a tulajdonosnak kára származik. A kár bizonyítása szakértői bizonyítást igényel, a 

kár bekövetkezhet az építési jogok korlátozásával, elvesztésével, vagy az ingatlan értékében az övezet 

átsorolásával összefüggésben bekövetkezett értékcsökkenéssel. Természetesen az ingatlan értékét 

befolyásolja az a körülmény is, hogy beépíthető-e vagy sem. A beépítési lehetőség elvesztésénél nem a 

tulajdonos által építeni kívánt építmény megépíthetőségét, hanem a jogszabályok által lehetővé tett 

beépítési lehetőség elvesztését kell vizsgálni, melyhez az Ökr. és a SÉSZ konkrét beépítési előírásait 

kell alapul venni. 

Az elsőfokú bíróság a bizonyítékokat törvénysértően értékelve, a Pp. 206. § (1) bekezdésébe ütközően, 

tévesen állapította meg az ingatlanról, hogy az a véderdő övezetbe tartozik és ezzel összefüggésben 

tévesen állapította meg, hogy az ingatlan a véderdő jellege miatt a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: OTÉK) 28. § (3) bekezdése értelmében nem volt beépíthető. A felperes helytállóan 
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hivatkozott arra, hogy a SÉSZ hatálybalépése előtti időszakra vonatkozóan az OTÉK 110. § (1) és (2) 

bekezdései alapján az 2/1986. (II. 27.) ÉVM rendelet (a továbbiakban: OÉSZ) rendelkezései az 

irányadók a beépítés tekintetében, nem pedig az OTÉK hivatkozott 28. § (3) bekezdése. 

Megjegyezte a Kúria a felperes kifogása kapcsán, hogy önmagában az erdő övezetbe sorolás nem 

jelenti azt, hogy az ingatlanon erdős faállománynak kell fennállnia és azt az Országos Erdőállomány 

Adattárban erdőként kell nyilvántartani. A rendezési terv szerinti övezetbe sorolás távlati fejlesztési 

célokat is szolgálhat, és nem jelenti feltétlenül, hogy az ingatlan az övezetének megfelelő jellemzőkkel 

bír. A Kúria a felperes által hivatkozott Alaptörvény 28. cikke, XXVIII. cikk (1) bekezdése, XV. cikk 

(2) bekezdése és az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető 

szabadságok védelméről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 6. cikk (1) bekezdése 

megsértését nem találta fennállónak, az elsőfokú bíróság nem sértette meg ezeket az alapelvi 

rendelkezéseket, sem a tisztességes eljáráshoz való jogot, sem a fegyverek egyenlőségének elvét, sem 

a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és a józan észnek és közjónak megfelelő jogértelmezés 

szabályát sem, ugyanis a téves jogi álláspont elfogadása önmagában nem valósítja meg ezeket az 

alapelvi sérelmeket. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem hoztak ilyen tárgyú határozatot. 

Polgári ügyszak 

Pfv.IV.21.483/2017/5. 

A bilincselés az elfogás és előállítás során az eredményesség és a rendőr testi épsége védelme 

érdekében preventív intézkedésként is alkalmazható. Esetenként vizsgálva, az ügy konkrét körülményei 

alapján lehet csak megítélni azt, hogy a rendelkezésre álló adatok mennyiben támasztják alá az 

intézkedést, van-e indok annak feltételezésére, hogy a kényszerintézkedéssel (bilincseléssel) érintett 

személy ellenáll, megszökik, sérülést vagy kárt okoz. 

Egyéb körülmények megléte esetén, az intézkedés alá vont személy részéről tanúsított ellenállás 

hiányában is helye lehet a bilincs alkalmazásának. A másodfokú bíróság téves értelmezésével szemben 

azonban az 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 48. § a)-d) pontjaiban a bilincs 

alkalmazásának feltételei között felsorolt valamennyi eset (önkárosítás, támadás, szökés, 

ellenszegülés) tartalmilag az ellenállás valamilyen formáját jelenti, míg a 30/2011. (IX.22.) BM 

rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 41. § (7) bekezdése arra az esetre vonatkozik, amikor a rendőr 

az intézkedés alá vont személyt fekvőhelyzetben, falnak, vagy más tárgynak nyomva bilincselheti 

meg, mert azt a személy aktív ellenszegülése, támadása, erőszakos magatartása vagy ezek 

kialakulásának megelőzése teszi szükségessé. 

Az adott esetben az alperes jelentése szerint a felperesnél a bilincs alkalmazására az önkárosítás és 

szökés megakadályozása érdekében került sor az Rtv. 48. § a) és c) pontjai alapján. 

A BM rendelet 41. § (1) bekezdésének a)-g) pontjai értelmében a bilincs alkalmazása az Rtv. 48. §-ban 

meghatározott esetekben különösen azzal szemben indokolt, aki erőszakos, garázda magatartást 

tanúsít, és ennek abbahagyására testi kényszerrel nem késztethető; aki az intézkedő rendőrt annak 

segítőjét, valamint az intézkedésben közreműködőt megtámadja; akinek az elfogására bűncselekmény 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt került sor, és szökése bilincs alkalmazása nélkül nem 

akadályozható meg; akinek a jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülése testi kényszerrel nem 

törhető meg; aki önkárosító magatartást tanúsít, vagy ilyen magatartás tanúsításával fenyeget; akinek 

fogva tartása során kísérését rendelték el, és a kísért személy veszélyessége azt indokolja, vagy akit 

egyedül intézkedő rendőr állít elő. 

Az Rtv. 15. § (1) bekezdése szerint a rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely 

nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. A (2) bekezdés értelmében több 

lehetséges és alkalmas rendőri intézkedés, illetőleg kényszerítőeszköz közül azt kell választani, amely 

az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a legkisebb korlátozással, sérüléssel 

vagy károkozással jár. Az Rtv. 16. § (1) bekezdése szerint a rendőr kényszerítőeszközt csak a 
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törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, az arányosság elvének figyelemben tartásával 

alkalmazhat úgy, hogy az nem okozhat aránytalan sérelmet az intézkedés alá vontnak. 

A fent ismertetett jogszabályi rendelkezésekre is figyelemmel a Kúria nem értett egyet az alperesnek 

azzal a védekezésével, amelynek lényege szerint a bilincselés az elfogás és előállítás során az 

eredményesség és a rendőr testi épsége védelme érdekében preventív intézkedésként is alkalmazható. 

A Kúria számos döntésében kifejtette, hogy a preventív, mérlegelés nélküli, általános jellegű 

felhatalmazást a bilincselésre az Rtv. 48. §-a nem ad. Az, hogy az Rtv. 48. §-a szerint a rendőr bilincset 

alkalmazhat, azaz mérlegelheti, hogy az intézkedés szükséges-e vagy sem, arra utal, hogy a rendőrnek 

minden egyes alkalommal a konkrét elkövetői magatartás és a konkrét körülmények figyelembe vétele 

mellett, mérlegelve kell döntenie arról, hogy alkalmazza-e a bilincselést. Esetenként vizsgálva, az ügy 

konkrét körülményei alapján lehet csak megítélni azt, hogy a rendelkezésre álló adatok mennyiben 

támasztják alá az intézkedést, van-e indok annak feltételezésére, hogy a kényszerintézkedéssel 

(bilincseléssel) érintett személy ellenáll, megszökik, sérülést vagy kárt okoz. (Pfv.IV.21.919/2011/5., 

Pfv.IV.22.246/2011/6., Pfv.IV.21.545/2012/4.) 

Az adott esetben a felperes elfogása a lakásán a kora reggeli órákban történt, ahol a telefonhívásra 

feltartott kézzel, fegyvertelenül hagyta el az ingatlant, közölve, hogy a házban található a szolgálati 

fegyvere, az intézkedő rendőrökkel együttműködő magatartást tanúsított. Az alperes jelentésével 

szemben, az önkárosítás, vagy a szökés veszélye fel sem merült, ennek veszélyére utaló adat a perben 

nem volt megállapítható, mint ahogy a per adatai alapján nem volt ismert olyan körülmény sem, amely 

az eredményesség biztosítása, vagy az intézkedő rendőrök testi épségének védelme érdekében a bilincs 

alkalmazását indokolta volna. A Kúria nem értett egyet a másodfokú bíróság azon álláspontjával, 

amely a bűncselekmény tárgyi súlyát, a felperes korábbi magas rendőri rendfokozatát, és a felperes 

egzisztenciavesztését - egyedi körülményként értékelve - elegendőnek tartotta a bilincselés 

jogszerűségének megállapításához. Önmagában ezek a körülmények, egyéb többlettényállási elem, 

vagy adat hiányában, a felperes előbbiekben ismertetett együttműködő magatartására is tekintettel, a 

bilincs alkalmazását nem indokolták. 

Az alperes eljárása a fokozatosság elvét is sértette. A fokozatosság elvének betartása esetén ugyanis a 

testi kényszer alkalmazása során bizonyosodhat meg az intézkedő rendőr arról, hogy a művelet 

eredményes befejezése, illetve az intézkedő rendőr testi épségének veszélyeztetése fennáll-e, ezért a 

bilincselés az adott esetben indokolt lehet-e. Az alperes testi kényszert nem alkalmazott, hanem egyből 

a kényszerintézkedések következő fokozatát, a bilincselést hajtotta végre, amely az ismert 

körülményekre tekintettel aránytalan volt. 

Mindezekre tekintettel a Kúria az elsőfokú bíróság álláspontjával értett egyet, mely szerint az alperes 

az indokolatlan, az arányosság és a fokozatosság elvét sértő bilincs alkalmazásával megsértette a 

felperes Ptk. 76. §-ban védett emberi méltóságát. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem hoztak ilyen tárgyú határozatot. 
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