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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérelmet. 

Közigazgatási ügyszak 

222. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Olaszország) által 2018. 

június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-425/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a 2004/17/EK irányelvnek a 2004/18/EK irányelv 45. cikke (2) bekezdésével összhangban 

értelmezett 53. cikke (3) bekezdésével és 54. cikkének (4) bekezdésének d) pontjával, a Decreto 

Legislativo n. 163/2006 della Republica Italiana (az Olasz Köztársaság 163/2006. sz. törvényerejű 

rendelete) 38. cikke (1) bekezdésének f) pontjához hasonló olyan, a nemzeti ítélkezési gyakorlatban 

értelmezett rendelkezése, amely a gazdasági szereplő által „szakmai tevékenységének gyakorlása 

során” elkövetett, úgynevezett „súlyos hiba” köréből kizárja a versenyszabályok azon megsértését 

magában foglaló magatartásokat, amelyeket a nemzeti versenyhatóság bíróság által helyben hagyott 

határozattal állapított meg és szankcionált, és ily módon eleve megakadályozza az ajánlatkérő 

szerveket abban, hogy az említett szabálysértéseket önállóan értékelhessék az érintett gazdasági 

szereplőnek a közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló eljárásból való esetleges, de nem kötelező 

kizárása céljából? 

 

223. A Landesgerichts Linz (Ausztria) által 2018. július 17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-466/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 

kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk 

elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. 

cikkének (1) bekezdését, hogy a 715/2007/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében nem 

elfogadható a jármű olyan felszerelése, amely szerint a kipufogógáz-visszavezető szelep, tehát egy, a 

kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrész úgy van kialakítva, hogy a kipufogógáz-

visszavezetési szintet, tehát a visszavezetett kipufogógáz mértékét úgy szabályozzák, hogy csak 15 °C 

és 33 °C között és csak 1.000 méter alatt biztosít károsanyag-szegény üzemmódot, e hőmérsékleti 

tartományon kívül pedig 10 °C hőmérsékletváltozás, 1.000 méter felett pedig 250 méter 

magasságváltozás alatt csökkentik lineárisan [eredeti 2. o.] 0-ra, tehát az NOx-kibocsátások 

meghaladják 715/2007 rendeletben megállapított határértéket? 

2. Lényeges-e az első kérdés értelésének szempontjából, hogy a járműnek az első kérdésben említett 

felszerelésére a motor károsodástól való megóvása érdekében van szükség? 

3. Lényeges-e továbbá a második kérdés értékelésének szempontjából, hogy a motor azon alkatrésze, 

amelyet a károsodástól meg kell óvni, a kipufogógáz-visszavezető szelep? 

4. Lényeges-e az első kérdés értékelése szempontjából, hogy a járműnek az első kérdésben említett 

berendezését már a jármű gyártásakor beépítették-e, vagy a kipufogógáz-visszavezető szelepnek az 
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első kérdésben említett szabályozóját a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 

egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 

cikke (2) bekezdésének értelmében kijavításként kell a járműbe építeni? 

5. Úgy kell-e értelmezni a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes 

vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 

cikkének (6) bekezdését, hogy nem csekély mértékű szerződésszegésről van szó, ha járműre 

vonatkozóan adásvételi szerződést kötöttek, amelynek alapján a törvényi (uniós jogi) 

rendelkezéseknek megfelelő járművel tartoznak, és a járműbe átkapcsolási logikát, tehát olyan 

szabályozást építettek, amely szerint, ha a járművet üzembe helyezik, ez utóbbi 1-es módba kerül, és 

ha a szoftver a vizsgahelyzetet, tehát a járműnek a NEDC (Új Európai Menetciklus) keretében történő 

üzemeltetését felismeri, a jármű az 1-es módban marad (NEDC), ha azonban a szoftver felismeri, hogy 

a járművet a NEDC-ben megadott tűréshatárokon kívül (sebességprofilra vonatkozó +/- 2km/h-s, +/- 

1mp-es eltérések) üzemeltetik, a jármű 0-ás módba (valós vezetési feltételek) vált, amelynek során a 

kipufogógáz-visszavezető szelepet úgy szabályozzák, hogy a 2007/715 rendelet határértékeit már nem 

lehet betartani, ha ez a szabályozás időben olyan gyorsan lép működésbe, hogy a jármű 

végeredményben szinte kizárólag 0-ás módban működik? 

 

224. A Hof van Cassatie (Belgium) által 2018. július 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-469/18. és C-470/18. sz. ügyek)1 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell–e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy a hozzáadottérték–adó 

tekintetében azzal minden körülmények között ellentétes a Charta 7. cikkében biztosított, a magán- és 

a családi élet tiszteletben tartásához való jog megsértésével szerzett bizonyítékok felhasználása, vagy 

elfogadható az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint [az előzetes döntéshozatalra utaló határozat 

4. pontjában szereplőhöz] hasonlóan mérlegelhet az annak eldöntésére jogosult bíróság, hogy az ilyen 

bizonyíték felhasználható-e hozzáadottértékadó–kivetés alapjául? 

 

225. A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) által 2018. július 20-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-473/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. A 2009. október 15-i H3. határozat melyik rendelkezése alkalmazandó az alapeljárásban fennálló 

körülmények között a pénznemeknek az eltartott gyermekek után járó támogatás formájában nyújtott, 

gyermekek után járó családi ellátáshoz kapcsolódó átváltására? 

2. Az ennek megfelelően alkalmazandó rendelkezést konkrétan hogyan kell értelmezni az eltartott 

gyermekek után járó támogatások különbözeti kiegészítése árfolyamfüggő összegének 

megállapítására? 

a) Amennyiben a H3. határozat 2. pontja alkalmazandó, e rendelkezés értelmében melyik nap a 

„pénzügyi művelet[…] intézmény általi teljesítés[ének] napja”? 

b) Amennyiben a H3. határozat (adott esetben 4. pontjával összefüggésben értelmezett) 3. pontjának b) 

pontja alkalmazandó, e rendelkezés értelmében melyik hónap az, „amely hónaptól a rendelkezést 

alkalmazni kell”? 

c) Amennyiben a H3. határozat 5. pontja alkalmazandó, összeegyeztethető-e a nemzeti jog számára 

elsőbbséget biztosító záradék a 987/2009/EK rendelet (2) 90. cikkében szabályozott 

felhatalmazással? Amennyiben igen: a „másként rendelkező” nemzeti jogszabályok megkövetelik-e 

a formális törvényi rendelkezést, vagy elegendő a nemzeti közigazgatási hatóság igazgatási 

                                                 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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utasítása? 

3. Vannak-e sajátosságai az eltartott gyermekek után járó svájci támogatás pénzneme német 

Familienkasse (családi támogatást folyósító pénztár) általi átváltásának? 

a) Vannak e sajátosságai az eltartott gyermekek után járó svájci támogatás pénzneme német 

Familienkasse (családi támogatást folyósító pénztár) általi átváltásának? 

b) A pénznem H3. határozat szerinti átváltása tekintetében van-e jelentősége annak, hogy a svájci 

intézmény mikor állapította meg vagy fizette ki a családi ellátást? 

c) A pénznem H3. határozat szerinti átváltása tekintetében van-e jelentősége annak, hogy a német 

intézmény mikor utasította el vagy állapította meg az eltartott gyermekek után járó támogatások 

különbözeti kiegészítését? 

 

226. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. július 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-475/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdését, hogy a 

nemzeti szabályozásban a helyi tömegközlekedési szolgáltatások közvetlen odaítélésének az európai 

uniós szabályozás szerint megengedett esetekre is kiterjedő tilalma akkor is fennáll, ha az említett 

szolgáltatás odaítélésére nézve általános szabályként van rögzítve a közbeszerzési eljárás, vagy pedig 

csak abban az esetben, ha az európai uniós szabályozás szerint megengedett esetekre is kiterjedően 

kifejezetten tiltott a közvetlen odaítélés? 

 

227. A Cour constitutionnelle (Belgium) által 2018. augusztus 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-520/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. cikkében biztosított, biztonsághoz való joggal és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkében, valamint 52. cikkének (1) bekezdésében 

biztosított, a személyes adatok tiszteletben tartásához való joggal összefüggésben úgy kell-e 

értelmezni a 2002/58/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes az alapügy 

tárgyát képezőhöz hasonló, olyan nemzeti szabályozás, amely általános kötelezettségként írja elő az 

elektronikus hírközlési szolgáltatók számára az általuk e szolgáltatások nyújtása során létrehozott vagy 

kezelt, a 2002/58/EK irányelv értelmében vett forgalmi és helymeghatározó adatok megőrzését, és 

amelynek egyedüli célja nem a súlyos bűncselekmények kivizsgálása, felderítése és üldözése, hanem 

emellett a nemzetbiztonság, a területvédelem és a közbiztonság védelme, a súlyos bűncselekményeken 

kívüli más bűncselekmények kivizsgálása, felderítése és üldözése, vagy az elektronikus hírközlési 

rendszerek tiltott használatának megelőzése, illetve az (EU) 2016/679 rendelet 23. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott egyéb cél megvalósítása, és amelyre továbbá az adatmegőrzés és az 

azokhoz való hozzáférés terén az e szabályozásban megállapított, pontos biztosítékok vonatkoznak? 

2) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4., 7., 8. és 11. cikkével, valamint 52. cikkének (1) 

bekezdésével együttesen úgy kell-e értelmezni a 2002/58/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, 

hogy azzal ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, olyan nemzeti szabályozás, amely 

általános kötelezettségként írja elő az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára az általuk e 

szolgáltatások nyújtása során létrehozott vagy kezelt, a 2002/58/EK irányelv értelemében vett forgalmi 

és helymeghatározó adatok megőrzését, amennyiben e szabályozásnak többek között azon, a Charta 4. 

és 8. cikke alapján a hatóságot terhelő, pozitív kötelezettségek megvalósítása a célja, hogy olyan jogi 

keretet határozzon meg, amely lehetővé teszi a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális zaklatás 

ügyében folytatott hatékony bűnügyi vizsgálatot és hatékony szankciót, valamint a bűncselekmény 
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elkövetőjének tényleges azonosítását még akkor is, ha az elektronikus hírközlési eszközöket használ? 

3) Amennyiben az első vagy a második előzetes döntéshozatali kérdésre adandó válasz alapján a Cour 

constitutionnelle-nek (alkotmánybíróság) azt a következtetést kellene levonnia, hogy a megtámadott 

törvény az e kérdésekben említett rendelkezésekből eredő valamely kötelezettséget vagy 

kötelezettségeket sérti, fenntarthatja-e ideiglenesen az elektronikus hírközlési ágazatban az 

adatgyűjtésről és adatkezelésről szóló, 2016. május 29-i törvény joghatásait a jogbizonytalanság 

elkerülése és annak biztosítása érdekében, hogy a korábban gyűjtött és megőrzött adatok továbbra is 

felhasználhatók legyenek a törvényben foglalt célokra? 

 

228. Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2018. augusztus 8-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-523/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2003/54/EK irányelv és a 2009/72/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése értelmében vett 

közszolgáltatási kötelezettségnek minősül-e az energia-megtakarítási és -hatékonysági tervek 2011., 

2012. és 2013. évi finanszírozásáról szóló 2010/14 királyi rendelettörvény harmadik kiegészítő 

rendelkezésében foglalt jogszabályi előírás: 

Energia-megtakarítási és -hatékonysági tervek a 2011., 2012. és 2013. évre: 

„1. A 2003. november 28-i Acuerdo de Consejo de Ministros által jóváhagyott »Estrategia de ahorro y 

eficiencia energética en España 2004-2012« elnevezésű dokumentumban foglalt intézkedések 

konkretizálásáról szóló, 2005. július 8-i Acuerdo de Consejo de Ministros által jóváhagyott, a 2008—

2012-es Cselekvési terv finanszírozására szánt, a villamosenergia-rendszert terhelő, a 2011. évre 270 

millió euró összegben és a 2012. évre 250 millió euró összegben előírt pénzösszegeket a 

villamosenergia-termelő vállalatok hozzájárulásából finanszírozzák az alábbi táblázatban foglalt 

százalékoknak megfelelően: 

Vállalkozás: Százalék: 

Endesa Generación, S.A. 34,66 

Iberdrola Generación, S.A. 32,71 

GAS Natural S.D.G, S.A. 16,37 

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. 4,38 

E.ON Generación, S.L. 2,96 

AES Cartagena, S.R.L. 2,07 

Bizkaia Energía, S.L. 1,42 

Castelnou Energía, S.L. 1,58 

Nueva Generadora del Sur, S.A. 1,62 

Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L. 1,42 

Tarragona Power, S.L. 0,81 

Összesen 100,00 

2) Ha ténylegesen közszolgáltatási kötelezettségnek minősül, akkor világosan meghatározott, 

átlátható, megkülönböztetéstől mentes és ellenőrizhető-e? 
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229. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2018. augusztus 16-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-535/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv – a 

továbbiakban: KHV irányelv – 11. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy azzal összeegyeztethető a 

nemzeti jog olyan rendelkezése, amely alapján az elismert környezetvédelmi egyesülésnek nem 

minősülő felperes a határozat megsemmisítését eljárási hiba miatt csak akkor kérheti, ha az eljárási 

hiba őt magát fosztotta meg a döntéshozatali folyamatban törvényileg előírt részvétel lehetőségétől? 

2. a) Úgy kell-e értelmezni az utoljára a 2014. október 30-i 2014/101/EU bizottsági irányelv 1. 

cikkével módosított, a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 

2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) – a továbbiakban: víz 

keretirányelv – 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának i-iii. alpontját, hogy az nemcsak anyagi jogi 

vizsgálati mércét, hanem ezenkívül a hatósági engedélyezési eljárásra vonatkozó előírásokat is 

tartalmaz? 

b) Az a) alpontbeli kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

A nyilvánosságnak a KHV-irányelv 6. cikke szerinti részvételének mindig szükségszerűen az előbb 

említett értelemben a vízjogi vizsgálatra vonatkozó dokumentumokra kell vonatkoznia, vagy 

elfogadható-e valamely differenciálás a dokumentum elkészítésének időpontja vagy bonyolultsága 

alapján? 

3. Úgy kell-e értelmezni a víz keretirányelv 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja szerinti, 

felszín alatti víztestek állapotromlása fogalmat, hogy a felszín alatti víztest kémiai állapotromlásáról 

van szó, mihelyt legalább egy, valamely paraméterre vonatkozó környezetminőségi előírást 

megsértenek a projekttel, és hogy ettől függetlenül abban az esetben, ha valamely szennyező anyag 

vonatkozásában az irányadó küszöbértéket már átlépték, a koncentráció minden további (mérhető) 

növekedése romlást jelent? 

4. a) Úgy kell-e értelmezni a víz keretirányelv 4. cikkét – kötelező hatályának (EUMSZ 288. cikk) és a 

hatékony jogvédelem garanciájának (EUSZ 19. cikk) figyelembevételével –, hogy a projekttel 

érintett nyilvánosság valamennyi olyan tagja, aki arra hivatkozik, hogy a projekt engedélyezése 

jogaikban sérti, egyúttal jogosult is a vízjogi károsítási tilalom és a javítási követelmény 

megsértését bírósági úton érvényesíteni? 

b) Az a) alpontbeli kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Úgy kell-e a víz keretirányelv 4. cikkét – célkitűzésének figyelembevételével – értelmezni, hogy 

legalábbis az olyan felperesek jogosultak a vízjogi károsítási tilalom és a javítási követelmény 

megsértését bírósági úton érvényesíteni, akik a tervezett útnyomvonalhoz közel eső, magáncélú 

vízellátásra szolgáló magán kúttal rendelkeznek? 

 

230. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2018. augusztus 16-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-536/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Figyelembe lehet-e venni a 882/2004/EK rendelet VI. mellékletével összefüggésben értelmezett 27. 

cikkének (2) és (4) bekezdése szerint beszedett díjak esetében annak a személyzetnek a fizetésével 

kapcsolatos költségelemeket, amelynek feladatát az elvégzett hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos 

közigazgatási eljárás lefolytatása és a díjbeszedés képezi? 
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231. A Bundesverwaltungsgericht (Ausztria) által 2018. augusztus 23-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-546/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Ellentétes-e a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv  – hatékony érvényesülés uniós jogi elvével összefüggésben értelmezett – 4. cikkével 

és 17. cikkével az olyan értelmezés, amely szerint a 2004/25/EK irányelv 4. cikke szerinti felügyeleti 

hatóság azon jogerős határozata, amely megállapítja, hogy valamely személy megsértette a 

2004/25/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat, az ezt követően a hivatkozott felügyeleti 

hatóság által ugyanezen személy ellen lefolytatott közigazgatási büntetőeljárásban nem rendelkezik 

kötőerővel, és ezért ennek a személynek ismét rendelkezésre áll minden ténybeli és jogi kifogás és 

bizonyíték a már jogerős határozatban megállapított jogsértés vitatásához? 

2. Ellentétes-e a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv – hatékony érvényesülés uniós jogi elvével összefüggésben értelmezett – 4. cikkével 

és 17. cikkével az olyan értelmezés, amely szerint a 2004/25/EK irányelv 4. cikke szerinti felügyeleti 

hatóság azon jogerős határozata, amely megállapítja, hogy valamely jogi személy megsértette a 

2004/25/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat, az ezt követően a hivatkozott felügyeleti 

hatóság által e jogi személy képviseletre jogosult szerve ellen lefolytatott közigazgatási 

büntetőeljárásban nem rendelkezik kötőerővel, és ezért ennek a személynek (szervnek) rendelkezésre 

áll minden ténybeli és jogi kifogás és bizonyíték a már jogerős határozatban megállapított jogsértés 

vitatásához? 

3. Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével az olyan nemzeti gyakorlat, amely 

szerint a 2004/25/EK irányelv 4. cikke szerinti felügyeleti hatóság azon jogerős határozata, amely 

megállapítja, hogy valamely személy megsértette a 2004/25/EK irányelvet átültető nemzeti 

jogszabályokat, az ezt követően a hivatkozott felügyeleti hatóság által ugyanezen személy ellen 

lefolytatott közigazgatási büntetőeljárásban kötőerővel rendelkezik, és ezért ez a személy nem 

vitathatja jogi vagy ténybeli szempontból a már jogerősen megállapított jogsértést? 

4. A 2. kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével az olyan nemzeti gyakorlat, amely 

szerint a 2004/25/EK irányelv 4. cikke szerinti felügyeleti hatóság azon jogerős határozata, amely 

megállapítja, hogy valamely jogi személy megsértette a 2004/25/EK irányelvet átültető nemzeti 

jogszabályokat, az ezt követően a hivatkozott felügyeleti hatóság által e jogi személy képviseletre 

jogosult szerve ellen lefolytatott közigazgatási büntetőeljárásban kötőerővel rendelkezik, és ezért ez a 

személy (szerv) nem vitathatja jogi vagy ténybeli szempontból a már jogerősen megállapított 

jogsértést? 

 

232. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2018. szeptember 13-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-573/18. és C-574/18. sz. ügyek)2 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között, amikor a gyümölcs- és zöldségpiac 

közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2200/96 

rendelet) 11. cikkének (1) bekezdése és 15. cikke értelmében vett termelői szervezet a vele tagsági 

viszonyban álló termelők részére termékeket értékesít, és ezért a termelőktől a beszerzési árat nem 

fedező kifizetést kap, 

a) különbözetfizetéses csere fennállásából kell-e kiindulni, mert a termelők az értékesítési ügylet 

                                                 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 



 

 9 

ellenében a termelői szervezettel szemben szerződéses kötelezettséget vállaltak a termelői szervezet 

gyümölccsel és zöldséggel történő ellátására a célhoz kötöttség időtartamára, és az értékesítési 

ügylet adóalapja ezért a termelői szervezet által a tárgyi eszközökért a beszállítóknak fizetett 

beszerzési ár? 

b) azon összeg, amelyet ténylegesen a működési alap fizet a termelői szervezet részére történő 

értékesítésért, teljes mértékben a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak 

összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (a továbbiakban: 

77/388/EGK irányelv) 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett, „az ezen 

értékesítés árával közvetlenül összefüggő támogatás”, és az adóalap ezért tartalmazza a 2200/96 

rendelet 15. cikke értelmében vett pénzügyi támogatást is, amelyet a működési alapnak működési 

program alapján nyújtottak? 

2. Amennyiben az első kérdésre adandó válasz alapján adóalapként csak a termelők által teljesített 

kifizetéseket kell figyelembe venni, az értékesítési kötelezettséget és a pénzügyi támogatást azonban 

nem: az első kérdésben említett körülmények között ellentétes-e a 77/388/EGK irányelv 11. cikke A. 

része (1) bekezdésének a) pontjával az olyan, a 77/388/EGK irányelv 27. cikkének (1) bekezdésén 

alapuló különös nemzeti intézkedés, mint az Umsatzsteuergesetz (a forgalmi adóról szóló törvény) 10. 

§ -a (5) bekezdésének 1. pontja, amely szerint a termelők részére történő értékesítések adóalapja a 

termelői szervezet által a tárgyi eszközökért a beszállítóknak fizetett beszerzési ár, mert a termelők 

szoros kapcsolatban álló személyek? 

3. A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: ez abban az esetben is így van-e, ha a termelők 

teljes adólevonásra jogosultak, mert a tárgyi eszközök az adólevonások módosításának (a 77/388/EGK 

irányelv 20. cikke) hatálya alá tartoznak? 

 

233. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2018. szeptember 14-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-578/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 

2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 37. cikkét, hogy az olyan személyt, aki egy hálózati vállalkozás 

fogyasztói ügyfeleként a nemzeti szabályozó hatóság előtt a hálózati vállalkozást érintő ügyet indít, az 

említett cikk (17) bekezdése értelmében vett „érintett félnek” kell tekinteni, akit érint a szabályozó 

hatóság határozata, és ezért a nemzeti szabályozó hatóság hálózati vállalkozást érintő határozatával 

szemben jogorvoslati kérelmet nyújthat be a nemzeti bírósághoz? 

2) Amennyiben az első kérdésben megjelölt személy nem tekinthető a 2009/72/EK villamosenergia 

piaci irányelv 37. cikke értelmében vett „érintett félnek”, van-e az alapeljárásban jogorvoslati kérelmet 

benyújtó félhez hasonló jogállású fogyasztói ügyfélnek bármely más jogalapon az uniós jogból eredő 

joga ahhoz, hogy a szabályozó hatóság előtt részt vegyen a valamely intézkedés megtétele iránt általa 

benyújtott kérelem elbírálásában, illetve hogy az ügyet valamely nemzeti bíróság által 

felülvizsgáltassa, vagy e kérdés a nemzeti jogra tartozik? 

 

234. A Cour d'appel de Liège (Belgium) által 2018. szeptember17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-579/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9 i EU 952/2013 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 79. cikkével ellentétes e vagy sem a vámokról és jövedéki adókról szóló 1977. július 

18 i törvény 266. cikkével bevezetetthez hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a behozatali 

vámok hatálya alá tartozó valamely árunak az Unió vámterületére történő jogellenes bejuttatása esetén 
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egy ilyen jogsértés polgári jogi felelősét – amely a jogsértésben nem vett részt – a vámtartozás 

egyetemleges adóstársává teszi? 

Munkaügyi ügyszak 

56. A Sąd Okręgowy w Gliwicach (Lengyelország) által 2018. július 3-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-437/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A „lakóhely” fogalmát a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikkének j) pontjával 

és a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkével összhangban kell értelmezni, 

vagy a „lakóhely” fogalma a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikkének k) pontja 

szerinti ideiglenes tartózkodási helyet is jelenti? 

 

57. A Juzgado de lo Social de Gerona (Spanyolország) által 2018. július 9-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-450/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Sérti-e az egyenlő bánásmódnak a nemen alapuló minden hátrányos megkülönböztetést tiltó, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 157. cikke, 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 irányelv által egységes szerkezetbe foglalt, 1976. február 9-i 76/207/EGK 

tanácsi irányelvvel és az annak módosításáról szóló 2002/73 irányelvvel elismert elvet az olyan 

nemzeti törvény (konkrétan a társadalombiztosításról szóló általános törvény 60. cikkének 1. 

bekezdése), amely a társadalombiztosításhoz való demográfiai hozzájárulásuk miatt nyugdíj-

kiegészítésre való jogosultságot biztosít azon nők számára, akiknek biológiai úton vagy 

örökbefogadással gyermekeik lettek, és a járulékalapú öregségi, özvegyi vagy tartós rokkantság 

esetére járó nyugdíjra vonatkozó társadalombiztosítási rendszer valamelyik alrendszerének jogosultjai, 

az említett jogosultságot ugyanakkor nem biztosítja az azonos helyzetben lévő férfiak számára? 

 

58. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2018. augusztus 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-522/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésének harmadik mondatával összefüggésben 

értelmezett EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második mondatát, az EUSZ 2. cikket és az EUMSZ 267. 

cikk harmadik bekezdését, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy a 

hatékony bírói jogvédelem és a jogállamiság elvének részét képező elmozdíthatatlanság megsértésére 

kerül sor minden olyan esetben, amikor a nemzeti jogalkotó a tagállam végső fokon eljáró bírósága 

bíráinak nyugdíjkorhatárát leszállítja (például 70 évről 65 évre), és szolgálatban lévő bírák esetében az 

új alacsonyabb nyugdíjkorhatárt alkalmazza anélkül, hogy lehetőséget biztosítana arra, hogy az 

előrehozott nyugdíj igénybevételéről az érintett bíró maga döntsön? 

2) Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésének harmadik mondatával összefüggésben 

értelmezett EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második mondatát, az EUSZ 2. cikket és az EUMSZ 267. 

cikk harmadik bekezdését, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy sérül a 

jogállamiság elve és a hatékony bírói jogvédelem uniós ügyekben való biztosítására szolgáló 

függetlenség szabálya, ha a nemzeti jogalkotó a bírák elmozdíthatatlansága elvének megsértésével 70 

évről 65 évre szállítja le azt az általános korhatárt, ameddig a tagállam végső fokon eljáró bíróságának 

bírája betöltheti a bírói tisztséget, a tisztség további betöltését a végrehajtó hatalom körébe tartozó 

szerv mérlegelésen alapuló beleegyezésétől téve függővé? 
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3) Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 

általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (1) 6. 

cikkének (1) bekezdésével összhangban értelmezett 2. cikkét, hogy az életkoron alapuló hátrányos 

megkülönböztetésnek minősül a tagállam végső fokon eljáró bírósága bírái nyugdíjkorhatárának 

leszállítása, valamint az, hogy a bírói tisztség e bíróság korábbi, az új alacsonyabb nyugdíjkorhatárt 

elérő bírája általi további betöltésének lehetősége egy, a végrehajtó hatalom körébe tartozó szerv 

beleegyezésétől függ? 

4) Úgy kell-e értelmezni a 2000/78/EK irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 47. 

cikkével összefüggésben értelmezett 2., 9. és 11. cikkét, hogy a tagállam végső fokon eljáró bírósága 

bíráit érő, életkoron alapuló, a nyugdíjkorhatár eddigi 70 évről 65 évre történő leszállítása formájában 

megvalósuló hátrányos megkülönböztetés esetében, e bíróság – valamely ügyben az ilyen hátrányosan 

megkülönböztető nemzeti jogszabályok által érintett olyan bíró részvételével eljárva, aki nem kívánt 

az új nyugdíjkorhatár lehetőségével élni – az ítélkező testülettel kapcsolatos előzetes kérdés elbírálása 

során köteles megtagadni a 2000/78/EK irányelvvel, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. 

cikkével ellentétes nemzeti rendelkezések alkalmazását, és köteles továbbra is ilyen bíró részvételével 

eljárni, ha ez a bíró uniós jogból eredő jogai hatékony bírói jogvédelmének egyetlen hatékony módja? 

5) Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésének harmadik mondatával összefüggésben 

értelmezett EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második mondatát és az EUSZ 2. cikket, az EUMSZ 267. 

cikket, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy a jogállamiságot az Európai 

Unió olyan alapvető értékének kell tekinteni, hogy a bíróságok, illetve e bíróságok eljáró bíráinak 

függetlensége tekintetében a bírák nyugdíjkorhatárát az 1. és 2. kérdésben leírt módon leszállító 

nemzeti rendelkezéseknek ezen értéknek, vagy az abból eredő hatékony bíró jogvédelemnek való 

megfelelésével kapcsolatos kétségek esetében a nemzeti bíróságnak jogosultnak kell lennie arra, hogy 

a bírák elmozdíthatatlanságának elvét sértő nemzeti rendelkezés alkalmazását az e rendelkezések 

hatálya alá tartozó valamennyi bíró tekintetében hivatalból felfüggeszthesse? 

 

59. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2018. augusztus 17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-537/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az Alapjogi Chartának a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 

egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelv 9. cikkének 

(1) bekezdésével összhangban értelmezett 47. cikkét, hogy a tagállam végső fokon eljáró bíróságához 

benyújtott, e bíróság bírájával szembeni életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésre hivatkozó 

jogorvoslati kérelem, valamint a megtámadott jogi aktus végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem 

esetében e bíróság – az uniós jogrend által biztosított jogok nemzeti szabályozás szerinti ideiglenes 

intézkedések alkalmazásával megvalósított védelme érdekében – köteles megtagadni a jogorvoslati 

kérelemmel érintett ügyben az olyan nemzeti szabályozás alkalmazását, amely a hatáskört a bíróság 

olyan szervezeti egysége számára tartja fenn, amely az annak keretében ítélkező bírák kijelölésének 

elmaradása miatt nem működik? 

Polgári ügyszak 

71. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2018. július 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-432/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Kiterjed-e az „Aceto Balsamico di Modena” elnevezés egészének oltalma az összetett elnevezés egyes, 

földrajzi utalást nem tartalmazó tagjainak („Aceto”, „Balsamico”, „Aceto Balsamico”) (1) a 

használatára? 
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72. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. július 16-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-465/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az EUMSZ 45., EUMSZ 49–56. és EUMSZ 106. cikk, valamint az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 15. és 16. cikke szerinti, a letelepedés szabadságára, a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmára, az egyenlő bánásmód követelményére, a verseny védelmére és a munkavállalók szabad 

mozgására vonatkozó elvvel, továbbá az arányosságnak és az észszerűségnek az említett elvekbe 

foglalt követelményével az L. 362/1991 (362/1991. sz. törvény) 12. cikkének 2. bekezdéséhez hasonló 

olyan nemzeti szabályozás, amely az önkormányzati gyógyszertár átruházása esetére elővásárlási 

joggal ruházza fel a gyógyszertár munkavállalóit? 

 

73. A Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Ausztria) által 2018. július 20-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-479/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a 90/619/EGK irányelv 15. cikkének (1) bekezdését és a 92/96/EGK irányelv 

31. cikkét, illetve a 2002/83/EK irányelv 35. cikkének (1) bekezdését és 36. cikkének (1) bekezdését, 

illetve a 2009/138/EK irányelv 185. cikkének (1) bekezdését és 186. cikkének (1) bekezdését, hogy – a 

szerződéskötés előtt az elállási jogról való hibás tájékoztatás következményeit szabályozó nemzeti 

rendelkezések hiányában – nem kezdődik meg az elállási jog gyakorlásának határideje, ha a 

biztosítóintézet azt közli a tájékoztatásban, hogy az elállást írásbeli formában kell gyakorolni, jóllehet 

az elállás a nemzeti jog szerint alakiságok nélkül lehetséges? 

2. (Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:) 

Úgy kell-e értelmezni a 90/619/EGK irányelv 15. cikkének (1) bekezdését és a 92/96/EGK irányelv 

31. cikkét, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a szerződéskötés előtt 

az elállási jogról való elmulasztott vagy hibás tájékoztatás esetén az elállási jog gyakorlásának 

határideje akkor kezdődik meg, amikor a biztosított – bármilyen módon – tudomást szerzett elállási 

jogáról? 

3. Úgy kell-e értelmezni a 2002/83/EK irányelv 35. cikkének (1) bekezdését és 36. cikkének (1) 

bekezdését, hogy – a szerződéskötés előtt az elállási jogról való elmulasztott vagy hibás tájékoztatás 

következményeit szabályozó nemzeti rendelkezések hiányában – a biztosított szerződéstől való 

elálláshoz való joga legkésőbb azt követően megszűnik, hogy a szerződés általa történő felmondása 

miatt megfizették számára a visszavásárlási értéket, és a másik szerződő fél ezáltal teljeskörűen 

teljesítette a szerződésből eredő kötelezettségeket? 

4. (Az első kérdésre adandó igenlő és/vagy a harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén:) 

Úgy kell-e értelmezni a 90/619/EGK irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, illetve a 2002/83/EK 

irányelv 35. cikkének (1) bekezdését, illetve a 2009/138/EK irányelv 186. cikkének (1) bekezdését, 

hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint elállási jogának gyakorlása esetén 

a biztosított számára a visszavásárlási értéket (a biztosításnak a biztosítási matematika elismert 

szabályai szerint kiszámított jelenértékét) kell megtéríteni? 

5. (Abban az esetben, ha a negyedik kérdéssel foglalkozni kellett, és arra igenlő választ kellett adni:) 

Úgy kell-e értelmezni a 90/619/EGK irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, illetve a 2002/83/EK 

irányelv 35. cikkének (1) bekezdését, illetve a 2009/138/EK irányelv 186. cikkének (1) bekezdését, 

hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az elállási jog gyakorlása esetén a 

visszatérített biztosítási díjak utáni átalánykamat megfizetésére való jogosultság elévülés miatt a 

keresetindítást megelőző utolsó hároméves időszakra eső kamathányadra korlátozható? 
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74. A Tribunalul Ilfov (Románia) által 2018. augusztus 13-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-530/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 

joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 

2201/2003/EK rendelet 15. cikkét, hogy az a gyermek tényleges lakóhelye szerinti tagállam 

bíróságainak joghatósága alóli kivételt állapít meg? 

2) Úgy kell-e értelmezni a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 

joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 

2201/2003/EK rendelet 15. cikkét, hogy az alperes által felsorolt szempontok […] (vagyis, hogy a 

gyermek Franciaországban született, édesapja francia állampolgár, franciaországi családja két vér 

szerinti lánytestvérből és egy vérszerinti fiútestvérből, egy unokahúgból – aki az alperes 

lánytestvérének gyermeke –, az apai nagyapából, édesapjának jelenlegi élettársából és annak 

édesapjával közös leánygyermekéből áll, ezzel szemben Romániában az anyja részéről a gyermeknek 

nincsenek rokonai, francia iskolába jár, a gyermek neveltetését és gondolkodásmódját illetően is 

francia, otthon a szülők egymás között és gyermekükkel mindig is a francia nyelvet használták 

kommunikációra) olyan kritériumoknak minősülnek, amelyek azt jelzik, hogy a gyermeket 

Franciaországhoz szoros kötelék fűzi, ezért a nemzeti bíróságnak ki kell mondania, hogy a francia 

bíróság megfelelőbb az ügy tárgyalására? 

3) Úgy kell-e értelmezni a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 

joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 

2201/2003/EK rendelet 15. cikkét, hogy a két állam szabályozása közötti eljárásjogi eltérések, 

úgymint a zárt tárgyalás különbíróság által történő lefolytatása a gyermeknek a szóban forgó [uniós 

jogi] rendelkezés értelmében vett, mindenek felett álló érdekét szolgálja? 

 

75. A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2018. augusztus 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-555/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A Grazhdanski protsesualen kodeks (polgári perrendtartás, a továbbiakban: GPK) 410. cikke 

szerinti, pénzkövetelésre vonatkozó és még nem jogerős fizetési meghagyás a 2014. május 15-i 

655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének 10. pontja szerinti közokiratnak 

minősül-e? 

2) Ha a GPK 410. cikke szerinti fizetési meghagyás nem közokirat, akkor kérelemre a 410. cikk 

szerinti eljáráson kívül kell-e indítani a 2014. május 15-i 655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 5. cikkének a) pontja szerinti külön eljárást? 

3) Ha a GPK 410. cikke szerinti fizetési meghagyás közokirat, akkor a bíróság köteles a 2014. május 

15-i 655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének (1) bekezdése szerinti határidőn 

belül határozni, ha valamely nemzeti jogi rendelkezés előírja, hogy ítélkezési szünetben a határidők 

felfüggesztésre kerülnek? 

 

76. A Tribunal d'instance de Sens (Franciaország) által 2018. augusztus 30-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-562/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Lehetővé teszi-e egyrészt az Európai Unió Alapjogi Chartájának a fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló ENSZ-egyezményre tekintettel értelmezett 21. cikke, másrészt az Európai Unió Alapjogi 
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Chartája 39. cikkének (2) bekezdése, hogy valamely személynek az európai parlamenti választásokon 

gyakorolható választójogát megvonják abból adódóan, hogy az értelmi fogyatékossága miatt az 

esetében gyámügyi intézkedést rendeltek el? 

2) Igenlő válasz esetén az európai uniós jog megkövetel-e különleges feltételeket e jogmegvonáshoz, 

és ha igen, melyek ezek? 

 

77. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2018. szeptember 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-567/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A védjegybitorlást megvalósító árut harmadik fél számára raktározó, de a jogsértésről nem tudó 

személy eladásra való felkínálás vagy forgalomba hozatal céljából tartja-e birtokában ezen árut, ha 

nem ő maga, hanem kizárólag a harmadik fél szándékozik az árut eladásra felkínálni vagy forgalomba 

hozni?  

 

78. Az Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2018. szeptember 19-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-581/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan az EUMSZ 18. cikk első bekezdésében előírt 

tilalomnak nem csak az uniós tagállamok és intézmények, hanem magánszemélyek is címzettjei-e (az 

EUMSZ 18. cikk első bekezdésének közvetlen horizontális hatálya)? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz és az EUMSZ 18. cikk első bekezdésének 

magánszemélyek közötti viszonyban való alkalmazhatatlansága esetén: úgy kell-e értelmezni az 

EUMSZ 18. cikk első bekezdését, hogy e rendelkezéssel ellentétes a biztosítási fedezetnek a 

kontinentális Franciaországban és a francia tengerentúli területeken bekövetkezett károkra történő 

korlátozása amiatt, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező francia hatóság, a Bureau central 

de tarification (Díjszabásokat Felügyelő Központi Hivatal) nem kifogásolta ezt a kikötést, noha az 

ellentétes az EUMSZ 18. cikk első bekezdésével, mivel állampolgárságon alapuló közvetett hátrányos 

megkülönböztetést tartalmaz? 

3) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: milyen körülmények között igazolható a közvetett 

hátrányos megkülönböztetés a horizontális hatály eseteiben? Különösen: igazolható-e a biztosítási 

fedezetnek az egy bizonyos EU-tagállamban bekövetkezett károkra történő korlátozása a biztosító 

felelősségének korlátozásával és a biztosítási díj mértékével érvelve, amennyiben a vonatkozó 

biztosítási szerződések egyúttal arról rendelkeznek, hogy sorozatkár esetén a fedezet károsultanként és 

biztosítási évenként összegszerűen korlátozott? 

4) Amennyiben az első kérdésre adott válasz igenlő: úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 18. cikk első 

bekezdését, hogy a biztosító nem emelhet kifogást arra hivatkozva, hogy a kártérítési limitet már 

elérték, amennyiben az EUMSZ 18. cikk első bekezdésével ellentétesen a biztosító csak azon károkat 

téríti meg, amelyek a kontinentális Franciaországban és a francia tengerentúli területeken következtek 

be, és a kár ezeken a területeken kívül következett be? 
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Gazdasági ügyszak 

60. A Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (Lengyelország) által 

2018. június 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-419/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével, 6. cikkének (1) 

bekezdésével és 7. cikkének (1) bekezdésével, valamint a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 

87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel, különösen annak 10. cikkével, 14. cikkével, 17. cikkének (1) 

bekezdésével és 19. cikkével az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a hitelezéssel 

hivatásszerűen foglalkozó személy a fogyasztónak minősülő hitelfelvevővel szembeni követelését üres 

(biankó) saját váltóval biztosítsa? 

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

feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. 

cikkének (1) bekezdését, hogy azok előírják, hogy az első kérdésben említett eljárásban az eljáró 

bíróságnak abban az esetben is hivatalból kell megvizsgálnia, hogy a váltókötelezettség alapját jelentő 

szerződés tartalmaz-e tisztességtelen szerződési feltételeket, ha a felperes vállalkozás a követelését 

kizárólag a váltójogviszonyra alapozza? 

 

61. A Sąd Okręgowy w Opolu (Lengyelország) által 2018. július 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-483/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 

szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) és (2) bekezdését, 6. cikkének (1) 

bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését, valamint a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 

87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvet, különösen a 22. cikkének (3) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az 

1936. április 28-i Ustawa prawo wekslowe (a váltóról szóló törvény) 10. cikke és 17. cikke egymással 

összefüggő rendelkezéseinek olyan értelmezése, amely nem teszi lehetővé, hogy a bíróság hivatalból 

járjon el abban az esetben, ha az ügyben részt vevő felektől eltérő forrásból származó anyagokon 

alapuló határozott és megalapozott meggyőződése szerint az a szerződés, amelyből az alapjogviszony 

ered, legalább részben érvénytelen, és a felperes biankó váltón alapuló igényt érvényesít, az alperes 

pedig nem emel kifogást, és tétlen marad? 

 

62. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. július 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-498/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A Montreali Egyezmény 35. cikke (1) bekezdésében a kereset benyújtására előírt kétéves határidő 

megszakítható vagy felfüggeszthető-e? 

2) A Montreali Egyezmény 35. cikke (2) bekezdésében foglaltak – [amelyek szerint] „[e]zen időszak 

számítási módját annak a bíróságnak a joga határozza meg, amely az ügyet birtokolja” – lehetővé 

teszik-e, hogy a határidő számításának kezdő időpontjára vonatkozó nemzeti jogszabályi előírás 

elsőbbséget élvezzen a 35. cikk (1) bekezdésében foglalt azon általános előírással szemben, amely 

szerint a határidő a rendeltetési helyre való megérkezés időpontjában kezdődik? 
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63. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2018. augusztus 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-532/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az 1999. május 28-án Montrealban kötött, az Európai Közösség által 1999. december 9-én az Európai 

Közösséget létrehozó szerződés 300. cikkének (2) bekezdése alapján aláírt és a 2001. április 5-i 

2001/539/EK tanácsi határozattal az Európai Közösség nevében jóváhagyott, a nemzetközi légi 

szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezmény (Montreali Egyezmény) 17. cikke (1) 

bekezdésének értelmében vett, a fuvarozó felelősségét megalapozó „balesetről” van-e szó, ha a 

levegőben lévő repülőgépen az elülső ülés lehajtható tálcájára helyezett, forró kávét tartalmazó pohár 

tisztázatlan okból megcsúszik és felborul, amitől a légi utas égési sérüléseket szenved? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

16. A Bíróság (első tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Emil Milev elleni büntetőeljárás 

(C-310/18. PPU. sz. ügy)3  

A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét 

jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 3. cikkét és 4. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az 

előzetes letartóztatás intézkedés fenntartására vonatkozóan valamely igazságügyi hatóság által hozott 

határozathoz hasonló olyan eljárási természetű előzetes határozatok elfogadása, amelyek gyanún vagy 

terhelő bizonyítékokon alapulnak, feltéve, hogy ezek a határozatok nem utalnak bűnösként a fogva 

tartott személyre. Ez az irányelv ugyanakkor nem szabályozza azokat a feltételeket, amelyek mellett az 

előzetes letartóztatásra vonatkozó határozatokat el lehet fogadni. 

 

17. A Bíróság (első tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a High Court [Írország] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – Az RO ellen kibocsátott európai elfogatóparancsok 

végrehajtása (C-327/18. PPU. sz. ügy)4  

Az EUSZ 50. cikket úgy kell értelmezni, hogy az, hogy valamely tagállam bejelenti az Európai Unióból 

e cikk alapján való kilépésre vonatkozó szándékát, önmagában nem jár azzal a következménnyel, hogy 

abban az esetben, ha e tagállam valamely személy ellen európai elfogatóparancsot bocsát ki, a 

végrehajtó tagállamnak meg kell tagadnia ezen európai elfogatóparancs végrehajtását, vagy el kell 

halasztania annak végrehajtását azon jogi szabályozás meghatározásának az időpontjáig, amely a 

kibocsátó tagállamban az Európai Unióból való kilépését követően alkalmazandó lesz. Abban az 

esetben, ha nem állnak fenn komoly és bizonyítékokkal alátámasztott okok annak feltételezésére, hogy 

az említett európai elfogatóparancs által érintett személy esetében felmerül annak a veszélye, hogy a 

kibocsátó tagállamnak az Európai Unióból való kilépését követően megfosztják az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában és a 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az 

európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 

2002/584/IB tanácsi kerethatározatban elismert jogaitól, a végrehajtó tagállam ezen európai 

elfogatóparancs végrehajtását nem tagadhatja meg, amíg a kibocsátó tagállam az Európai Unió tagja. 

                                                 
3 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Büntető ügyszak, 11. sz. alatt. 
4 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Büntető ügyszak, 12. sz. alatt. 
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Közigazgatási ügyszak 

211. A Bíróság elnökének 2018. augusztus 9-i végzése (a Corte suprema di cassazione 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-284/18. sz. ügy)5 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

212. A Bíróság (tizedik tanács) 2018. szeptember 6-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kreyenhop & Kluge GmbH & 

Co. KG kontra Hauptzollamt Hannover (C-471/17. sz. ügy)6  

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 

2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, a 2012. október 9-i 927/2012/EU bizottsági 

végrehajtási rendelettel módosított Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy e 

nómenklatúra 1902 30 10 vámtarifaalszáma alá tartoznak az alapügyben szereplőhöz hasonló, olyan 

instant tésztaételek, amelyeket főként egy zsiradékban sült, előfőzött tésztatömb alkot. 

 

213. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. szeptember 6-i végzése 

(Landesverwaltungsgericht Oberösterreich [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – A Gmalieva s.r.o. és társai által indított eljárások (C-79/17. sz. ügy)7  

A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy az Európai Unió Bíróság által, különösen a 2014. április 

30-i Pfleger és társai ítéletben (C-390/12, EU:C:2014:281) szolgáltatott adatok alapján megállapítsa, 

hogy valamely olyan szerencsejátékra vonatkozó nemzeti monopóliumrendszer, mint amilyen az 

alapügyben szerepel, összeegyeztethetőnek tekintendő-e az EUMSZ 56. és azt követő cikkekkel, 

amennyiben valamely nemzeti bíróság előtti eljárásban megállapításra került, hogy: 

— a játékfüggőség nem jelent állami intézkedést igénylő társadalmi problémát; 

— a tiltott szerencsejátékok csak szabálysértésnek, nem pedig bűncselekménynek minősülnek; 

— a szerencsejátékból származó éves állami bevétel több mint 500 millió eurót, azaz az éves 

költségvetés 0,4 %-át teszi ki, és 

— a koncessziójogosult jogalanyok reklámtevékenysége túlnyomó részt arra irányul, hogy az eddig 

nem érintett személyeket szerencsejátékra ösztönözzék. 

 

214. A Bíróság (hetedik tanács) 2018. szeptember 6-i végzése (a Tribunal Central 

Administrativo Sul [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fazenda 

Pública kontra Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira 

Patrício Teixeira (C-184/18. sz. ügy)8 

Az olyan tagállami szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amely az e tagállamban 

található ingatlan harmadik országban illetőséggel rendelkező személy általi elidegenítéséből 

származó tőkejövedelemre annál magasabb adóterhet ír elő, mint amely az ugyanilyen típusú ügylet 

esetében az említett tagállamban illetőséggel rendelkező személy által megvalósított tőkejövedelemre 

alkalmazandó, a tőke szabad mozgása korlátozásának minősül, amely – a kérdést előterjesztő bíróság 

által elvégzendő vizsgálatra is figyelemmel – nem tartozik az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdésében előírt 

kivétel alá, és nem igazolható az EUMSZ 65. cikk (1) bekezdésében említett indokokkal. 

 

                                                 
5 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási   ügyszak, 148. sz. alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 243. sz. alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, 120. sz. alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 106. sz. alatt. 
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215. A Bíróság (hetedik tanács) 2018. szeptember 12-i ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Siemens Gamesa Renewable Energy 

România SRL, korábban Gamesa Wind România SRL kontra Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor 

Contribuabili (C-69/17. sz. ügy)9  

A 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi rendelettel módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet, és különösen annak 213., 214. és 273. 

cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti 

szabályozás, amely lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy egy olyan adóalany tekintetében, aki 

beszerzéseket teljesített azon időszakban, amelynek során héa-azonosítószámát azon okból törölték, 

mert nem nyújtott be adóbevallásokat, kizárólag azért tagadja meg azon jogát, hogy a héa-

azonosítószámának reaktiválását követően benyújtott héabevallásai vagy kibocsátott számlák alapján 

levonja az e beszerzésekre vonatkozó héát, hogy ezekre a beszerzésekre az inaktív időszak alatt került 

sor, jóllehet teljesültek az alaki követelmények, és a levonáshoz való jogra nem csalárd módon vagy 

visszaélésszerűen hivatkoztak. 

 

216. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Cour administrative 

[Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UBS Europe SE, korábban UBS 

(Luxemburg) SA, Alain Hondequin és társai (C-358/16. sz. ügy)10  

A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 54. cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

— az e cikk (1) és (3) bekezdésében szereplő, a „büntetőjog hatálya alá tartozó esetek” kifejezés nem 

terjed ki arra a helyzetre, amelyben a tagállamok által az ezen irányelvben foglalt feladatok 

ellátására kijelölt hatóságok az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló intézkedést fogadnak el, amely 

megtiltja valamely személy számára felügyelt jogi személynél igazgatói, vagy bármely más 

engedélyköteles beosztás betöltését, és kötelezi e személyt, hogy a lehető legrövidebb időn belül 

mondjon le valamennyi megbízatásáról, azzal az indokkal, hogy e személy már nem tesz eleget az 

ezen irányelv 9. cikkében a szakmai jóhírnévre vonatkozóan előírt követelményeknek, és ezen 

intézkedés az illetékes hatóságok által az ugyanezen irányelv II. címében szereplő rendelkezések 

alapján őket megillető jogkörök gyakorlása keretében meghozandó intézkedések közé tartozik. Az 

említett rendelkezés – amennyiben előírja, hogy a szakmai titoktartástól ilyen esetekben kivételesen 

el lehet térni – célja ugyanis a bizalmas információknak a nemzeti büntetőjoggal összhangban 

folytatott eljárások, illetve kiszabott szankciók céljából történő továbbítása vagy felhasználása; 

— az e cikknek az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. és 48. cikkével együttesen értelmezett (1) 

bekezdésében foglalt szakmai titoktartási kötelezettséget a védelemhez való jog tiszteletben 

tartásával összeegyeztetve kell biztosítani és végrehajtani. Így, amennyiben az illetékes hatóság az 

említett kötelezettségre hivatkozik a birtokában lévő azon információk közlésének megtagadása 

érdekében, amelyek nem szerepelnek a sérelmet okozó aktussal érintett személyre vonatkozó 

ügyiratban, az illetékes nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy ezek az információk 

objektív kapcsolatban állnak-e az e személlyel szemben felhozott kifogásokkal, és ha igen, akkor 

mérlegelje a szóban forgó személy azon érdekét, hogy rendelkezzen az ahhoz szükséges 

információkkal, hogy a védelemhez való jogát teljeskörűen gyakorolhassa, és a szakmai titoktartási 

kötelezettség hatálya alá tartozó információk titkosságának fenntartásához fűződő érdekeket, 

mielőtt döntene a kért információk bármelyikének közléséről. 

 

                                                 
9 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 104. sz. alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 221. sz. alatt. 
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217. A Bíróság (második tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato kontra Wind Tre SpA, korábban Wind Telecomunicazioni 

SpA (C-54/17. sz ügy), Vodafone Italia SpA, korábban Vodafone Omnitel NV (C-55/17. 

sz. ügy)11 

1) A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(„Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) I. mellékletének 29. pontjában szereplő 

„nem kért értékesítés” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az – a kérdést előterjesztő bíróság által 

elvégzendő vizsgálat mellett – magában foglalja az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan 

magatartásokat, amelyek keretében a távközlési szolgáltató olyan SIM-kártyákat (Subscriber Identity 

Module, előfizetői azonosító modul) forgalmaz, amelyekre előre telepítettek és aktiváltak az internetes 

böngészéshez vagy az üzenetrögzítőhez hasonló bizonyos szolgáltatásokat, anélkül hogy előzetesen 

megfelelően tájékoztatták volna a fogyasztót ezen előzetes telepítésről és aktiválásról, illetve e 

szolgáltatások költségeiről. 

2) A 2005/29 irányelv 3. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az 

olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az alapeljárásban szereplőhöz hasonló, a 2005/29 

irányelv I. mellékletének 29. pontja értelmében vett nem kért értékesítésnek minősülő magatartást ezen 

irányelv rendelkezéseire tekintettel kell értékelni, aminek eredményeként e szabályozás alapján a 

2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról 

szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Keretirányelv) 

értelmében vett nemzeti szabályozó hatóság nem rendelkezik hatáskörrel e magatartás 

szankcionálására. 

 

218. A Bíróság (második tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) – Shajin Ahmed kontra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (C-

369/17. sz. ügy)12  

A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre 

jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító 

jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. 

december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (1) bekezdésének 

b) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes azon tagállami jogszabály, amelynek 

értelmében kizárólag az adott bűncselekmény e tagállam joga szerint meghatározott büntetési 

tétele alapján úgy kell tekinteni, hogy a kiegészítő védelmet kérelmező személy e rendelkezés 

értelmében „súlyos bűncselekményt követett el”, ami kizárhatja, hogy e védelemben 

részesüljön. A kiegészítő védelem iránti kérelmet elbíráló illetékes nemzeti hatóság vagy 

bíróság feladata, hogy a szóban forgó egyedi ügy valamennyi sajátos körülményének teljes 

körű vizsgálatát követően értékelje a szóban forgó bűncselekmény súlyosságát. 

 

219. A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Rechtbank Noord-

Holland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vision Research Europe BV 

kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-

                                                 
11 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak, 34. sz. alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 197. sz. alatt. 
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372/17. sz. ügy) 13 

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 

2658/87/EGK tanácsi rendeletnek a 2013. október 4-i 1001/2013/EU bizottsági végrehajtási 

rendeletből következő változata I. mellékletében szereplő kombinált nómenklatúra 8525 80 30 

vámtarifaalszámát úgy kell értelmezni, hogy ezen alszám alá tartozik az alapügyben szereplőhöz 

hasonló olyan kamera, amely másodpercenként nagy számú felvétel elkészítésére képes, és azokat 

belső felejtő memóriájában őrizni, ahonnan azok kitörlődnek, ha a kamerát kikapcsolják, az egyes 

áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2014. február 4-i 113/2014/EU bizottsági 

végrehajtási rendelet pedig érvénytelen, amennyiben az analógia útján alkalmazandó az említett 

kamera jellemzőivel rendelkező termékekre. 

 

220. A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a Conseil d'État 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Carrefour Hypermarchés SAS 

és társai kontra Ministre des Finances et des Comptes publics (C-510/16. sz. ügy)14  

A több engedélyezett támogatási programot finanszírozó adókból származó bevételnek a Bizottság 

számára bejelentett becslésekhez képest tapasztalt, az alapügyben szereplőhöz hasonló növekedése az 

EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésével együttesen értelmezett, az [EUMSZ 108. cikk] alkalmazására 

vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999 tanácsi rendelet 1. 

cikkének c) pontja és a 659/1999/EK rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK 

bizottsági rendelet 4. cikke (1) bekezdésének első mondata szerinti létező támogatás módosításának 

minősül, kivéve, ha ez a növekedés nem éri el az utóbbi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének második 

mondatában szabályozott 20 %-os felső határt. Ezt a felső határt alapügyben szereplőhöz hasonló 

körülmények között az érintett támogatási programokhoz rendelt bevételekhez, nem pedig a 

ténylegesen nyújtott támogatásokhoz viszonyítva kell értékelni. 

 

221. A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (az Órgano 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Montte SL kontra Musikene 

(C-546/16. sz. ügy)15  

1) A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az 

alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv 

számára, hogy egy nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi dokumentációban a műszaki 

értékelést illetően olyan minimumkövetelményeket írjon elő, hogy azokat a benyújtott ajánlatokat, 

amelyek nem érnek el egy, az ezen értékelés végén előzetesen meghatározott minimális pontszámot, ki 

kell zárni a további, műszaki szempontokon és az áron alapuló értékelésből. 

2) A 2014/24 irányelv 66. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapügyben 

szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv számára, 

hogy egy nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi dokumentációban a műszaki értékelést 

illetően olyan minimumkövetelményeket írjon elő, hogy azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek nem 

érnek el egy, az ezen értékelés végén előzetesen meghatározott minimális pontszámot, ki kell zárni az 

odaítélési eljárás további szakaszaiból, a versenyben maradó ajánlattevők számától függetlenül. 

 

222. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a Finanzgericht Münster 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – EV kontra Finanzamt Lippstadt 

                                                 
13 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 199. sz. alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, 3. sz. alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 22. sz. alatt. 
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(C-685/16. sz. ügy)16  

Az EUMSZ 63–EUMSZ 65. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, és a harmadik állambeli ügyvezetési központtal és 

székhellyel rendelkező tőketársaságban fennálló részesedésből származó nyereség levonását szigorúbb 

feltételhez köti, mint a nem adómentes belföldi illetőségű tőketársaságban fennálló részesedésből 

származó nyereség levonását. 

 

223. A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Fremoluc NV kontra Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant 

(Vlabinvest ABP) és társai (C-343/17. sz. ügy)17  

A Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (brüsszeli holland nyelvű elsőfokú bíróság, 

Belgium) 2017. május 19-i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem 

elfogadhatatlan. 

 

224. A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a 

Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stefan 

Rudigier (C-518/17. sz. ügy) 18 

A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy: 

— az abban előírt előzetes tájékoztatóra vonatkozó kötelezettség alkalmazandó az autóbusszal végzett 

szállításra irányuló olyan közszolgáltatási szerződésekre, amelyeket főszabály szerint a 

közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben vagy a vízügyi, energiaipari, közlekedési és 

postai szolgáltatások területén a közbeszerzési eljárások összehangolásáról és a 2004/17/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelvben megállapított eljárásoknak megfelelően ítéltek oda; 

— az előzetes tájékoztató közzétételére vonatkozó e kötelezettség megsértése nem vezet az érintett 

ajánlati felhívás megsemmisítéséhez, amennyiben az egyenértékűség elvét, a tényleges érvényesülés 

elvét és az egyenlő bánásmód elvét tiszteletben tartották, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell 

vizsgálnia. 

 

225. A Bíróság (tízedik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 2M-Locatel A/S kontra Skatteministeriet (C-

555/17. sz. ügy)19  

A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 

2658/87/EGK tanácsi rendeletnek a 2006. október 17-i 1549/2006/EK bizottsági végrehajtási 

rendelettel módosított I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrát akként kell értelmezni, hogy 

az olyan készülékeket, mint az alapügy tárgyát képező készülékek, amelyek alkalmasak arra, hogy az 

internetes technológia segítségével közvetített egyenes, élő tévéadás televíziós jeleit fogadják, 

dekódolják és feldolgozzák, annak 8528 71 90 vámtarifaalszáma alá kell sorolni, feltéve, hogy nem 

rendelkeznek videotunerrel, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

                                                 
16 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 96. sz. alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 195. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 252. sz. alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 255. sz. alatt. 



 

 22 

 

226. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 26-i ítélete (a rechtbank van eerste 

aanleg te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Van Gennip 

BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, az Original BVBA, Antonius Cornelius 

Ignatius Maria van der Schoot elleni büntetőeljárás (C-137/17. sz. ügy)20  

1) A pirotechnikai termékeknek különösen a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló, 

2007. május 23-i 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (2) bekezdésének 

értelmében vett szabad mozgása elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapeljárásban 

szóban forgóhoz hasonló nemzeti szabályozás, amely megtiltja az 1 kilogrammos mértéket meghaladó 

pirotechnikai összetevőjű tűzijátékok fogyasztók általi birtoklását és használatát, illetve a számukra 

történő értékesítését, amennyiben e szabályozás a közrend és a közbiztonság védelmére irányul, és 

nem haladja meg az ezen alapvető érdekek védelméhez szükséges mértéket, amit a kérdést előterjesztő 

bíróságnak kell ellenőriznie. 

2) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 10. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapeljárásban szóban 

forgóhoz hasonló nemzeti szabályozás, amely a 2007/23 irányelvnek megfelelő, kiskereskedelmi 

forgalomba szánt pirotechnikai termékek tárolását kettős engedély – azaz egyfelől a 

robbanóanyagokkal kapcsolatos szövetségi engedély, másfelől regionális környezetvédelmi engedély – 

megszerzésének követelményéhez köti, amennyiben az ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében 

meghatározott feltételek teljesülnek, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. 

3) A 2007/23 irányelv 20. cikkét és a 2006/123 irányelv 1. cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy a tagállamok bevezethetnek büntetőjogi szankciókat, amennyiben a 2007/23 irányelv 

vonatkozásában e szankciók hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek, a 2006/123 irányelv 

vonatkozásában pedig a nemzeti büntetőjogi szabályok nem járnak ugyanezen irányelv 

rendelkezéseinek megkerülésével. 

 

227. A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 26-i ítélete (a Raad van State 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Belastingdienst/Toeslagen 

(C-175/17. sz. ügy)21  

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 18. cikke, 19. cikke (2) bekezdése, valamint 47. cikke fényében 

értelmezett, a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások 

minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv 39. cikkét és a 

harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével 

kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 

2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely, miközben fellebbezési lehetőséget biztosít a nemzetközi 

védelem iránti kérelmet elutasító és kiutasítást elrendelő határozatot megerősítő elsőfokú ítélettel 

szemben, e jogorvoslatot akkor sem ruházza fel a törvény erejénél fogva felfüggesztő hatállyal, ha az 

érintett arra hivatkozik, hogy fennáll a visszaküldés tilalma elve megsértésének komoly veszélye. 

 

228. A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 26-i ítélete (a Raad van State 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X, Y kontra Staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie (C-180/17. sz. ügy)22  

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 18. cikke, 19. cikke (2) bekezdése, valamint 47. cikke fényében 

értelmezett, a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 

2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 46. cikkét és a harmadik 

                                                 
20 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, 123. sz. alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, 131. sz. alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, 132. sz. alatt. 
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országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével 

kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 

2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely, miközben fellebbezési lehetőséget biztosít a nemzetközi 

védelem iránti kérelmet elutasító és kiutasítást elrendelő határozatot megerősítő elsőfokú ítélettel 

szemben, e jogorvoslatot akkor sem ruházza fel a törvény erejénél fogva felfüggesztő hatállyal, ha az 

érintett arra hivatkozik, hogy fennáll a visszaküldés tilalma elve megsértésének komoly veszélye. 

 

229. A Bíróság (hetedik tanács) 2018. szeptember 26-i ítélete (az Amtsgericht Köln 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Josef Baumgartner által indított 

eljárás (C-513/17. sz. ügy)23  

A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 

2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke 

(2) bekezdésének első albekezdését úgy kell értelmezni, hogy az közvetlenül felhatalmazza valamely 

tagállam illetékes hatóságait arra, hogy szankciót szabjanak ki valamely vállalkozással vagy annak 

valamely vezetőjével szemben az említett rendelettel kapcsolatos olyan jogsértésnek a tagállam 

területén történő megállapítása esetén, amely miatt korábban nem szabtak ki szankciót, még akkor is, 

ha ezt a jogsértést egy másik tagállamnak a területén követték el, ahol e vállalkozás székhelye 

található. 

Munkaügyi ügyszak 

39. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. július 18-i végzése (a Tribunal de première 

instance de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pauline Stiernon és 

társai kontra Etat belge, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique (C-

237/18. sz. ügy)24  

Az EUMSZ 45. cikket akként kell értelmezni, hogy az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló 

helyzetben nem ellentétes a paramedicinális hivatások listáját megállapító azon tagállami 

szabályozás, amely nem szerepelteti ezen a listán a pszichomotoros eredetű problémákkal foglalkozó 

szakemberek szakmáját, holott ez a tagállam lehetővé tette a pszichomotricitás területén bachelor 

fokozatú diploma megszerzését. 

 

40. A Bíróság elnökének 2018. augusztus 21-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-212/17. sz. ügy)25 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

41. A Bíróság (első tanács) 2018. szeptember 6-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Salzburger Gebietskrankenkasse, 

Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (C-527/16. sz. ügy)26 

1) A 2010. december 9-i 1244/2010/EU bizottsági rendelettel módosított, a 883/2004/EK rendelet 

végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009 rendelet 19. 

cikkének (2) bekezdésével együttesen értelmezett 5. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a 

valamely tagállam illetékes intézménye által az 1244/2010 rendelettel módosított, a szociális 

biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és 

                                                 
23 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Büntető  ügyszak, 15. sz. alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak, 32. sz. alatt. 
25 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Munkaügyi ügyszak, 32. sz. alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Munkaügyi ügyszak, 4. sz. alatt. 
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tanácsi rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alapján kiállított A1 igazolás nem csak a tevékenység 

végzésének helye szerinti tagállam intézményeit, hanem e tagállam bíróságait is köti. 

2) Az 1244/2010 rendelettel módosított 987/2009 rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével együttesen 

értelmezett 5. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a valamely tagállam illetékes 

intézménye által az 1244/2010 rendelettel módosított 883/2004 rendelet 12. cikkének (1) bekezdése 

alapján kiállított A1 igazolás a tevékenység végzésének helye szerinti tagállam szociális biztonsági 

intézményeit és e tagállam bíróságait mindaddig köti, míg ezt az igazolást az azt kiállító tagállam 

vissza nem vonja vagy érvénytelennek nem nyilvánítja, még akkor is, ha ez utóbbi tagállam és a 

tevékenység végzésének helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a szociális biztonsági rendszerek 

koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottsághoz fordultak, amely megállapította, hogy ezt az 

igazolást tévesen állították ki és azt vissza kell vonni. 

Az 1244/2010 rendelettel módosított 987/2009 rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével együttesen 

értelmezett 5. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a valamely tagállam illetékes 

intézménye által az 1244/2010 rendelettel módosított 883/2004 rendelet 12. cikkének (1) bekezdése 

alapján kiállított A1 igazolás mind a tevékenység végzésének helye szerinti tagállam intézményeit, 

mind e tagállam bíróságait adott esetben visszamenőleges hatállyal köti, még akkor is, ha ezt az 

igazolást azt követően állították ki, hogy az említett tagállam megállapította az érintett 

munkavállalónak az e tagállam jogszabályai alapján fennálló biztosítási kötelezettségét. 

3) Az 1244/2010 rendelettel módosított 883/2004 rendelet 12. cikkének (1) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy amennyiben egy, a munkáltatója által egy másik tagállamban történő munkavégzés 

céljából kiküldött munkavállalót egy másik munkáltató által kiküldött másik munkavállaló vált fel, ez 

utóbbi munkavállalót e rendelkezés értelmében „egy másik személy leváltása céljából” kiküldöttnek 

kell tekinteni, és így nem vonatkozhat rá az említett rendelkezésben előírt különös szabály annak 

érdekében, hogy továbbra is azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozzon, amelyben 

munkáltatója szokásos tevékenységét végzi. 

E tekintetben irreleváns, hogy a két érintett munkavállaló munkáltatóinak székhelye ugyanazon 

tagállamban található vagy közöttük esetlegesen személyi vagy szervezeti összefonódások állnak fenn. 

 

42. A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 6-i ítélete (a Court of Appeal [Egyesült 

Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Grenville Hampshire kontra The 

Board of the Pension Protection Fund (C-17/17. sz. ügy)27  

1) A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 

2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkét akként kell értelmezni, hogy a munkáltató 

fizetésképtelensége esetén minden egyes munkavállalónak a szakmai kiegészítő ellátórendszer alapján 

megszerzett jogosultságai értéke legalább 50 %-ának megfelelő öregségi ellátásokban kell részesülnie. 

2) A 2008/94 irányelv 8. cikke az alapügy körülményeihez hasonló körülmények között közvetlen 

hatállyal rendelkezik, így arra hivatkozhat a nemzeti bíróság előtt valamely magánszemély 

munkavállaló olyan szervezet határozatának vitatása céljából, mint amilyen a the Board of the 

Pension Protection Fund (a nyugdíjvédelmi alap igazgatósága, Egyesült Királyság). 

 

43. A Bíróság (első tanács) 2018. szeptember 6-i végzése (Giudice di pace di L'Aquila 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-472/17. sz. ügy) 28 

A Giudice di pace di L'Aquila (L’Aquila-i békebíróság, Olaszország) által 2017. július 31-i 

határozatával benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatla. 

 

                                                 
27 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak, 14. sz. alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 11. szám, Munkaügyi ügyszak, 49. sz. alatt. 
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44. A Bíróság (nagytanács) 2018. szeptember 11-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IR kontra JQ (C-68/17. sz. ügy)29  

1) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 4. cikke (2) bekezdésének 

második albekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

— egyrészt egy magánjogi tőketársasági formában kórházat működtető egyház vagy egyéb, valláson 

vagy meggyőződésen alapuló szellemiségű szervezet azon döntésének, hogy vezető beosztású 

alkalmazottaira azok felekezethez tartozásától vagy felekezeten kívüliségétől függően eltérő 

követelményeket ír elő a jóhiszemű és a szervezet szellemiségéhez hű tevékenykedés tekintetében, 

adott esetben hatékony bírósági felülvizsgálat tárgyát kell képeznie, amelynek során biztosítani 

kell, hogy az ezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, 

— másrészt a vezető beosztású munkavállalók között a jóhiszemű és a szervezet szellemiségéhez hű 

tevékenykedésre vonatkozó követelmények tekintetében megvalósuló, felekezeti hovatartozásukon 

vagy felekezeten kívüliségükön alapuló eltérő bánásmód csak akkor összeegyeztethető az említett 

irányelvvel, ha az érintett szakmai tevékenységek jellege vagy azok gyakorlásának feltételrendszere 

szempontjából a vallás vagy meggyőződés az adott szellemiséggel összefüggésben lényeges, 

törvényes és igazolt, valamint az arányosság elvét tiszteletben tartó szakmai követelménynek 

minősül, mindezek vizsgálata a nemzeti bíróság hatáskörébe tartozik. 

2) Abban az esetben, ha a nemzeti bíróság, amely előtt két magánfél közötti jogvita tárgyában 

indítottak eljárást, nem képes a nemzeti jogot a 2000/78 irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban értelmezni, köteles hatáskörén belül biztosítani a jogalanyoknak az uniós jog általános 

elveiből, így az immár az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikkében rögzített valláson vagy 

meggyőződésen alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvéből eredő jogvédelmét, és 

garantálni az ebből eredő jogok teljes érvényesülését, adott esetben mellőzve minden azokkal 

ellentétes nemzeti rendelkezés alkalmazását. 

 

45. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (az Upper Tribunal 

(Administrative Appeals Chamber) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – Rafal Prefeta kontra Secretary of State for Work and Pensions (C-618/16. sz. 

ügy)30  

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván 

Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén 

Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját 

képező szerződések kiigazításáról szóló okmány XII. mellékletének 2. fejezetét úgy kell értelmezni, 

hogy az lehetővé tette Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága részére, hogy a XII. 

melléklet által előírt átmeneti időszakban kizárja az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 

tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 

1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 

73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 7. cikke (3) bekezdésének kedvezményeiből a Rafal Prefetához hasonló olyan lengyel 

állampolgárt, aki nem tett eleget a nemzeti szabályozás által előírt azon feltételnek, hogy megszakítás 

nélkül tizenkét hónapon keresztül nyilvántartásba vett munkatevékenységet végezzen a területén. 

 

46. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Isabel 

González Castro kontra Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la 

                                                 
29 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak, 26. sz. alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Munkaügyi ügyszak, 7. sz. alatt. 
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Seguridad Social (INSS) (C-41/17. sz. ügy)31  

1) A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 

92/85/EGK tanácsi irányelv 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazandó egy olyan helyzetre, 

mint amely az alapügy tárgyát képezi, amelyben az érintett női munkavállaló többműszakos 

munkarendben végez munkát, és ennek keretében a feladatai egy részét éjszaka teljesíti. 

2) A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és 

munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 4 i 2006/54/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazandó 

egy olyan helyzetre, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amelyben egy női munkavállaló, akivel 

szemben a szoptatási időszak alatti munkahelyi kockázat fennállását megállapító orvosi igazolás 

kiállítását, ennélfogva pedig a szoptatás ideje alatt fennálló kockázat utáni ellátás folyósítását 

megtagadták, a nemzeti bíróság előtt vagy az érintett tagállam bármely más, hatáskörrel rendelkező 

hatósága előtt a munkaköri kockázatainak értékelését vitatja, amennyiben ez a női munkavállaló azt 

valószínűsítő bizonyítékokat szolgáltat, hogy ez az értékelés nem tartalmazott az egyedi helyzetét 

figyelembe vevő különös vizsgálatot, és ez alapján feltételezhető, hogy a 2006/54 irányelv értelmében 

vett, nemen alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés valósult meg; ennek vizsgálata a kérdést 

előterjesztő bíróság feladata. 

Ebben az esetben az alperesre hárul annak bizonyítása, hogy az említett értékelés valóban 

tartalmazott ilyen egyedi vizsgálatot, és hogy ennélfogva nem sérült a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmának elve. 

 

47. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a Landesarbeitsgericht 

Hamm [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Surjit Singh Bedi kontra 

Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für 

das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (C-312/17. sz. ügy)32  

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdését 

akként kell értelmezni, hogy az alapügyhöz hasonló ügyben azzal ellentétesek az olyan, kollektív 

szerződésben szereplő rendelkezések, amelyek előírják, hogy a munkahelyét elvesztett 

munkavállalónak, megfelelő megélhetése biztosításának céljából, a kötelező nyugdíjbiztosítási 

rendszer szerinti öregségi nyugdíjra való jogosultsága eléréséig járó átmeneti kiegészítő támogatás 

folyósítása megszűnik, amikor e munkavállaló teljesíti az ahhoz előírt feltételeket, hogy e rendszer 

alapján a súlyos fogyatékossággal élő személyek előrehozott öregségi nyugdíjában részesüljön. 

 

48. A Bíróság (hatodik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a Tribunale di Trento 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Chiara Motter kontra Provincia 

autonoma di Trento (C-466/17. sz. ügy)33  

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

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

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

szakaszát úgy kell értelmezni, hogy azzal főszabály szerint nem ellentétes az alapeljárás tárgyát 

képezőhöz hasonló nemzeti szabályozás, amely a valamely munkavállaló képesítés alapján kinevezett 

köztisztviselőként való alkalmazásakor a határozott időre szóló munkaszerződések alapján megszerzett 

szolgálati időt a negyedik évig teljes egészében figyelembe veszi, azt követően pedig részlegesen, 

legfeljebb annak kétharmadát számítja be a fizetési fokozatba történő besorolás céljából. 

                                                 
31 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám, Munkaügyi ügyszak, 20. sz. alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 10. szám, Munkaügyi ügyszak, 41. sz. alatt. 
33 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 11. szám, Munkaügyi ügyszak, 48. sz. alatt. 
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Polgári ügyszak 

60. A Bíróság (nagytanács) 2018. szeptember 4-i ítélete (a Supremo Tribunal de Justiça 

[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fundo de Garantia Automóvel 

kontra Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana 

(C-80/17. sz. ügy)34  

1) A 2005. május 11-i 2005/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok 

gépjármű-felelősségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó jogszabályainak 

közelítéséről szóló, 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését akként 

kell értelmezni, hogy gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötése kötelező, amennyiben az 

érintett gépjármű még mindig valamely tagállamban van nyilvántartva, és alkalmas a forgalomban 

való részvételre, ám, kizárólag a tulajdonos döntése alapján, aki többé nem szándékozik azt vezetni, 

egy magántulajdonban lévő telken parkol. 

2) A 2005. május 11-i 2005/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok 

gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1983. december 30-i 

84/5/EGK második tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely azt írja elő, hogy az e rendelkezésben említett szerv 

jogosult igényét érvényesíteni, a káresemény felelősén vagy felelősein túl, azon személlyel szemben is, 

akit az azon gépjárműre vonatkozó gépjármű felelősségbiztosítás kötésére vonatkozó kötelezettség 

terhelt, amely az e szerv által átvállalt károkat okozta, de aki nem kötött ilyen szerződést, akkor is, ha 

e személy nem tartozna polgári jogi felelősséggel azon balesetért, amelynek során e károk keletkeztek. 

 

61. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 6-i ítélete (a Nejvyšší soud České 

republiky [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Catlin Europe SE 

kontra O. K. Trans Praha spol. s r. o. (C-21/17. sz. ügy)35  

Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendeletet, valamint a tagállamokban a polgári és kereskedelmi 

ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha az európai fizetési 

meghagyást a kötelezettnek úgy kézbesítik, hogy az ahhoz csatolt fizetési meghagyás iránti kérelmet 

nem szövegezték meg olyan nyelven, amelyet a kötelezett megért, és ahhoz nem is csatoltak ilyen 

nyelvű fordítást, amint azt az 1393/2007 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése előírja, a kötelezettet az 

utóbbi rendelet II. mellékletében szereplő formanyomtatvány útján megfelelően tájékoztatni kell arról 

a jogáról, hogy a szóban forgó irat átvételét megtagadhatja. 

Az ezen alaki követelménynek való megfelelés elmulasztása esetén az eljárást az ez utóbbi rendeletben 

foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell orvosolni oly módon, hogy az érdekeltnek továbbítják a 

rendelet II. mellékletében szereplő formanyomtatványt. 

Ebben az esetben az európai fizetési meghagyás és az ahhoz mellékelt, fizetési meghagyás iránti 

kérelem kézbesítését érintő eljárási szabálytalanság miatt e fizetési meghagyás nem válik 

végrehajthatóvá, és a kötelezett számára az ellentmondás előterjesztésére nyitva álló határidő nem 

kezdődhet meg, így az 1896/2006 rendelet 20. cikke nem alkalmazható. 

 

                                                 
34 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak, 24. sz. alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak, 16. sz. alatt. 



 

 28 

62. A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. szeptember 6-i végzése (a Visoki upravni sud 

[Horvátország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-90/18. sz. ügy)36  

A Visoki upravni sud (közigazgatási fellebbviteli bíróság, Horvátország) által a 2018. február 1-jei 

határozattal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

 

63. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Enzo Buccioni kontra Banca 

d'Italia (C-594/16. sz. ügy)37  

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 53. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy a 

tagállamok illetékes hatóságai bizalmas információkat hozzanak nyilvánosságra olyan személy 

számára, aki azzal kapcsolatban kérelmet terjesztett elő, hogy ezen információk alapján a hitelintézet 

kényszerfelszámolás alá vonása miatt sérült vagyoni érdekeinek védelmére irányuló polgári jogi vagy 

kereskedelmi jogi eljárást indítson. Mindazonáltal a nyilvánosságra hozatal iránti kérelemnek olyan 

információkra kell vonatkoznia, amelyekkel kapcsolatban a kérelmező pontos és egybehangzó 

körülményekre hivatkozik, és ezek alapján megalapozottan feltételezhető, hogy azok relevánsnak 

mutatkoznak az olyan polgári jogi vagy kereskedelmi jogi eljáráshoz, amelynek tárgyát a 

kérelmezőnek konkrétan meg kell határoznia, és amelyen kívül a kérdéses információk nem 

használhatók fel. Az illetékes hatóságok és bíróságok feladata mérlegelni a kérelmezőnek a szóban 

forgó információkkal való rendelkezéshez fűződő érdekét, valamint a szakmai titoktartási kötelezettség 

hatálya alá tartozó információk bizalmas jellegének fenntartásához fűződő érdeket, mielőtt az összes 

kért bizalmas információt nyilvánosságra hoznák. 

 

64. A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (az Okresní soud v 

Českých Budějovicích [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Česká pojišťovna a.s. kontra WCZ, spol. s r.o. (C-287/17. sz. ügy)38  

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-

i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az elismeri az 

adós késedelmes fizetése miatt az utóbbinak címzett fizetési felszólítások költségéből eredő kár 

megtérítését követelő hitelezőnek e címen fennálló azon jogát, hogy – az e cikk (1) bekezdésében előírt 

40 eurós átalányösszegen felül – ezen költségeknek azt a részét illetően, amely meghaladja ezt az 

átalányösszeget, megfelelő kártérítésben részesüljön ugyanezen cikk (3) bekezdése értelmében. 

 

65. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Riigikohus [Észtország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Starman AS kontra Tarbijakaitseamet (C-

332/17. sz. ügy)39  

Úgy kell értelmezni 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 21. cikkének első albekezdését, hogy azzal 

ellentétes, ha a kereskedő által valamennyi ügyfele számára rendelkezésre bocsátott egy vagy több 

emelt díjas rövid hívószám esetén a kereskedővel már szerződött fogyasztók az alapdíjnál magasabb 

                                                 
36 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak, 30. sz. alatt. 
37 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, 43. sz. alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 43. sz. alatt. 
39 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 47. sz. alatt. 



 

 29 

díjat fizetnek abban az esetben, ha e szerződéssel kapcsolatban telefonon kapcsolatba lépnek az 

említett kereskedővel. 

 

66. A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a Juzgado de Primera 

Instancia no 5 de Cartagena [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Bankia SA kontra Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción 

Mari Merino (C-109/17. sz. ügy)40  

1) A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. 

cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan 

nemzeti szabályozás, amely megtiltja a jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás során 

eljáró bíróságnak, hogy hivatalból vagy a felek kérelmére vizsgálja a végrehajtható okiratnak a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok fennállására tekintettel való érvényességét, és amely 

megtiltja az ezen gyakorlatok fennállásáról való érdemi döntéshozatalra hatáskörrel rendelkező 

bíróságnak azt, hogy a jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás felfüggesztéséhez hasonló 

ideiglenes intézkedéseket fogadjon el. 

2) A 2005/29 irányelv 11. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amely nem biztosít jogilag kötelező erőt az ezen irányelv 10. cikkében említetthez hasonló 

magatartási kódexnek. 

 

67. A Bíróság (első tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a Court of Appeal [Írország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Hampshire County Council kontra C. E., N. E. 

(C-325/18. PPU. és C-375/18. PPU. sz. egyesített ügyek)41  

1) A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet III. fejezetének általános 

rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy ha azt állítják, hogy a gyermekeket jogellenes vitték el, a 

gyermekek korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságának az említett gyermekek 

visszavitelét elrendelő és a szülői felelősségre vonatkozó határozatát követő határozata ezen általános 

rendelkezések értelmében a fogadó tagállamban végrehajthatóvá nyilvánítható. 

2) A 2201/2003 rendelet 33. cikkének – az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére tekintettel 

értelmezett – (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal olyan helyzetben, mint amely az 

alapeljárás tárgya, ellentétes a gyámsága alá helyezést és a gyermekek visszavitelét elrendelő, 

továbbá a megkeresett tagállamban azelőtt végrehajthatóvá nyilvánított tagállami bírósági 

határozatnak a végrehajtása, hogy az érintett szülőknek kézbesítették volna az e határozat 

végrehajthatóságát megállapító nyilatkozatot. A 2201/2003 rendelet 33. cikkének (5) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy az e rendelkezésben előírt keresetindítási határidőt az eljáró bíróság nem 

hosszabbíthatja meg. 

3) A 2201/2003 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy azzal olyan helyzetben, mint amely az alapeljárás 

tárgya, nem ellentétes az, hogy a tagállami bíróság valamely másik tagállam közjogi szervezetével 

szemben ideiglenes intézkedés formájában védelmi intézkedéseket fogadjon el, megtiltva e 

szervezetnek, hogy e másik tagállam bíróságai előtt az ott tartózkodó gyerekek örökbefogadására 

irányuló eljárást indítsanak vagy folytassanak le. 

 

                                                 
40 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak, 26. sz. alatt. 
41 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak, 49. sz. alatt. 
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68. A Bíróság (hatodik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alexander Mölk kontra Valentina 

Mölk (C-214/17. sz. ügy)42  

1) A tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2007. november 23-i hágai jegyzőkönyvnek 

az Európai Közösség általi megkötéséről szóló, 2009. november 30-i 2009/941/EK tanácsi határozat 

4. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan 

helyzetből, amelyben a fizetendő tartásdíjat a jogosult kérelmére és e 4. cikk (3) bekezdése értelmében 

az e rendelkezésnek megfelelően kijelölt eljáró bíróság joga alapján jogerős határozattal 

megállapították, nem következik, hogy ez a jog irányadó a kötelezett által a jogosulttal szemben, e 

tartásdíj leszállítása érdekében a kötelezett szokásos tartózkodási helye szerinti állam bíróságaihoz 

benyújtott későbbi kérelemre. 

2) A 2007. november 23-i hágai jegyzőkönyv 4. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a 

jogosult e cikk értelmében nem „fordul” a kötelezett szokásos tartózkodási helye szerinti állam 

illetékes hatóságához, ha az ügy érdemi vitatása révén a tartással kapcsolatos ügyekben a 

joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e 

területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 5. cikke 

értelmében a kötelezett által e hatóság előtt indított eljárásban perbe bocsátkozik. 

 

69. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a Krajský súd v Prešove 

[Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – EOS KSI Slovensko s.r.o. kontra Ján 

Danko, Margita Danková (C-448/17. sz. ügy)43 

1) Az egyenértékűség elvével együtt olvasott, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 

tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, 

hogy azzal ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely nem 

teszi lehetővé a fogyasztóvédelmi szervezet számára, hogy a fogyasztó érdekében beavatkozzon az 

egyéni fogyasztót érintő fizetési meghagyásos eljárásba, és ellentmondással éljen az ilyen 

meghagyással szemben az említett fogyasztó ellentmondásának hiányában, amennyiben az említett 

szabályozás a fogyasztóvédelmi szervezetek uniós jog hatálya alá tartozó jogvitákba való 

beavatkozását kedvezőtlenebb feltételekhez köti, mint amelyek a kizárólag a belső jog hatálya alá 

tartozó jogvitákra alkalmazandók, aminek a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

2) A 93/13 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló 

olyan nemzeti szabályozás, amely jóllehet előírja az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó között 

létrejött szerződésben szereplő feltételek tisztességtelen jellegének vizsgálatát a fizetési meghagyás 

fogyasztóval szembeni kibocsátásának szakaszában, azonban egyrészt a bírói jogállással nem 

rendelkező bírósági tisztviselők számára a fizetési meghagyások kibocsátásával kapcsolatos hatáskört 

biztosít, másrészt pedig tizenöt napos határidőt ír elő az ellentmondás benyújtására, és megköveteli 

ezen ellentmondás érdemi indokolását, azzal, hogy az említett meghagyás végrehajtásának 

szakaszában nem ír elő ilyen hivatalból történő vizsgálatot; mindezek vizsgálata a kérdést előterjesztő 

bíróság feladata. 

3) A 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a fogyasztói 

hitelszerződés egyrészt nem tünteti fel az éves, százalékban kifejezett hiteldíjat, hanem csupán az ezen 

éves, százalékban kifejezett hiteldíj kiszámítására szolgáló matematikai képletet tartalmazza, az e 

számítás elvégzéséhez szükséges tényezőket azonban nem, másrészt pedig nem tesz említést a kamat 

mértékéről, e körülmény döntő tényező az érintett nemzeti bíróság által arra irányulóan végzett 

elemzés keretében, hogy az említett szerződés hitelköltségekkel kapcsolatos feltétele az említett 

rendelkezés értelmében világos és érthető-e. 

                                                 
42 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 42. sz. alatt. 
43 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak, 64. sz. alatt. 



 

 31 

Gazdasági ügyszak 

46. A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2018. augusztus 2-i végzése (a Landgericht 

Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-186/17. sz. ügy)44 

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

47. A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 6-i ítélete (a Court of Appeal [Egyesült 

Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Grenville Hampshire kontra The 

Board of the Pension Protection Fund (C-17/17. sz. ügy)45  

1) A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 

2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkét akként kell értelmezni, hogy a munkáltató 

fizetésképtelensége esetén minden egyes munkavállalónak a szakmai kiegészítő ellátórendszer alapján 

megszerzett jogosultságai értéke legalább 50 %-ának megfelelő öregségi ellátásokban kell részesülnie. 

2) A 2008/94 irányelv 8. cikke az alapügy körülményeihez hasonló körülmények között közvetlen 

hatállyal rendelkezik, így arra hivatkozhat a nemzeti bíróság előtt valamely magánszemély 

munkavállaló olyan szervezet határozatának vitatása céljából, mint amilyen a the Board of the 

Pension Protection Fund (a nyugdíjvédelmi alap igazgatósága, Egyesült Királyság). 

 

48. A Bíróság (első tanács) 2018. szeptember 12-i ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Helga Löber kontra Barclays Bank 

plc (C-304/17. sz. ügy)46  

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 3. pontját úgy 

kell értelmezni, hogy egy olyan helyzetben, mint az alapügyben szereplő, amelyben a befektető az 

olyan certifikátot kibocsátó bankkal szemben terjeszt elő keresetet károkozásból fakadó igénnyel 

kapcsolatos felelősség megállapítására az e certifikátra vonatkozó tájékoztatóban szereplő elégtelen 

információk miatt, amelybe befektetett, e befektető lakóhelyének bíróságai, mint a káresemény 

bekövetkezésének helye szerinti bíróságok, e rendelkezés értelmében joghatósággal rendelkeznek e 

kereset elbírálására, amennyiben a hivatkozott kár az említett befektetőnek egy olyan banknál vezetett 

bankszámláján közvetlenül megvalósuló pénzügyi kárként jelentkezik, amely e bíróságok illetékességi 

területén található, és amennyiben ennek a helyzetnek a sajátos körülményei az említett bíróságok 

joghatóságának elismerése mellett szólnak. 

 

49. A Bíróság (második tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Sąd Rejonowy w 

Siemianowicach Śląskich [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Profi 

Credit Polska S. A. w Bielsku Białej kontra Mariusz Wawrzosek (C-176/17. sz. ügy)47  

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

93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az 

olyan – az alapeljárásban szereplőhöz hasonló – nemzeti szabályozás, amely a fogyasztói 

hitelmegállapodásból eredő követelés biztosítását szolgáló jogszerű váltó alapján fizetési meghagyás 

kibocsátását teszi lehetővé, amikor a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem tárgyában eljáró 

bíróság nem rendelkezik jogosultsággal arra, hogy az e hitelmegállapodás feltételeinek esetlegesen 

tisztességtelen jellegét vizsgálja, amennyiben az e meghagyással szembeni ellentmondás 

                                                 
44 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak, 24. sz. alatt. 
45 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak, 14. sz. alatt. 
46 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak, 33. sz. alatt. 
47 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 10. szám, Gazdasági ügyszak, 37. sz. alatt. 
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benyújtásához való jog gyakorlásának szabályai nem teszik lehetővé annak biztosítását, hogy a 

fogyasztót ezen irányelv alapján megillető jogokat tiszteletben tartsák. 

 

50. A Bíróság (második tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a Fővárosi Ítélőtábla 

[Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – OTP Bank Nyrt., OTP 

Faktoring Követeléskezelő Zrt. kontra Ilyés Teréz, Kiss Emil (C-51/17. sz. ügy)48  

1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. 

április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében szereplő „egyedileg meg 

nem tárgyalt szerződési feltétel” fogalmat akként kell értelmezni, hogy az vonatkozik többek 

között az olyan szerződési feltételre, amelyet valamely kötelező érvényű, a szerződés 

fogyasztóval történő megkötését követően elfogadott olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés 

módosított, amely arra irányul, hogy más szabályt léptessenek az említett szerződésben foglalt 

valamely semmis feltétel helyébe. 

2) A 93/13 irányelv 1. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy ezen irányelv 

hatálya nem terjed ki a kötelező érvényű nemzeti jogszabályi rendelkezéseket tükröző azon 

feltételekre, amelyek a kölcsönszerződés fogyasztóval történő megkötését követően váltak a 

szerződés részévé, és amelyek arra irányulnak, hogy a nemzeti bank által meghatározott 

árfolyamot előírva más szabályt léptessenek a szerződés valamely semmis feltétele helyébe. 

Ugyanakkor az árfolyamkockázatra vonatkozó, az alapeljárásban vizsgálthoz hasonló feltétel 

e rendelkezés értelmében nincs kizárva az irányelv hatálya alól. 

3) A 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az a követelmény, 

amely szerint a szerződési feltételeket világosan és érthetően kell megfogalmazni, arra 

kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy elegendő tájékoztatást nyújtsanak a kölcsönfelvevők 

számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak. E 

tekintetben e követelmény magában foglalja, hogy az árfolyamkockázattal kapcsolatos 

feltételnek nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom 

vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára, abban az értelemben, hogy az 

általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt 

legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti 

devizához képest leértékelődhet, hanem értékelni kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi 

kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is. 

4) A 93/13 irányelv 4. cikkét akként kell értelmezni, hogy az megköveteli, hogy a szerződési 

feltételek világosságát és érthetőségét a szerződés megkötésekor fennálló, a szerződés 

megkötésével kapcsolatos összes körülményre, valamint a szerződés összes többi feltételére 

hivatkozva értékeljék, azon körülmény ellenére is, hogy e feltételek némelyikét a nemzeti 

jogalkotó utólag tisztességtelennek nyilvánította vagy ilyennek vélelmezte, és ennek alapján 

azok semmisségét állapította meg. 

5) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését akként kell 

értelmezni, hogy a nemzeti bíróságnak a felperesként eljáró fogyasztó helyett hivatalból 

figyelembe kell vennie valamely szerződési feltétel adott esetben tisztességtelen jellegét, 

amennyiben a rendelkezésére állnak az ehhez szükséges jogi és ténybeli elemek. 

 

                                                 
48 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak, 14. sz. alatt. 
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51. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. szeptember 12-i ítélete (az Amtsgericht Hamburg 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dirk Harms és társai kontra 

Vueling Airlines SA (C-601/17. sz. ügy)49  

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén 

az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 

295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletet, és különösen a 8. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy egy légi járat törlése esetén a légi fuvarozó által az utas számára fizetendő 

visszatérítés összegének meghatározásához annak a repülőjegynek az árát kell figyelembe venni, 

amely magában foglalja az ezen utas által fizetett és az e légi fuvarozó által kapott összeg közötti 

különbözetet, amely ez utóbbi két fél között közvetítőként eljáró személy által beszedett jutaléknak felel 

meg, kivéve, ha e jutalékot az említett légi fuvarozó tudta nélkül határozták meg, amit a kérdést 

előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

XXI. 2018. augusztus 24-én benyújtott kereset – Magyarország kontra Bizottság (T-

505/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai 

uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2018. június 13-i (EU) 2018/873 bizottsági 

végrehajtási határozatot a Magyarországra vonatkozó azon részben, amely kizárja az uniós 

finanszírozásból a minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportoknak nyújtott 

támogatásokat; és 

— kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik. 

1. Az első, arra alapított jogalap, hogy megtámadott határozat szerinti vitatott kizárás jogellenes, mivel 

az érintett termelői csoportok támogatására az uniós joggal összhangban került sor 

A felperes a termelői csoportok elismerésének természetére hivatkozik. Álláspontja szerint a termelői 

csoportoknak nyújtott nemzeti pénzügyi támogatás visszatérítéséről való döntés során a Bizottság nem 

vette figyelembe, hogy a minősített elismerést elnyert termelői csoportok megfelelnek az 1698/2005 

rendelet követelményeinek. 

2. A második, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat szerinti vitatott kizárás jogellenes, 

mivel az a lojális együttműködés, az arányosság, a jogbiztonság és a bizalomvédelem elve alapján a 

kizárás mérséklésének vagy mellőzésének lett volna helye 

A felperes szerint a vitatott kizárás jogellenes, mivel az a lojális együttműködés, az arányosság, a 

jogbiztonság és a bizalomvédelem elvei alapján a kizárás mérséklésének vagy mellőzésének lett volna 

helye arra tekintettel, hogy a vitatott tagállami szabályozás és gyakorlat megítélése tekintetében az 

alkalmazandó uniós jogi normák nem feltétlenül egyértelműek, és lehetővé teszik a Magyarország által 

képviselt értelmezést, illetve mivel a Bizottság számára az már korábban ismert volt, és nem emelt 

kifogást ellene. 

 

                                                 
49 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 2. szám, Gazdasági ügyszak, 6. sz. alatt. 
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XXII. 2018. szeptember 13-án benyújtott kereset (T-537/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: görög 

Kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— semmisítse meg a Bizottság vitatott határozatát, amelyben a Bizottság [a közbeszerzési 

eljárásokban való részvételtől] kétéves kizárásra kötelezte a felperest, a kizárásról szóló 

tájékoztatást pedig közzétette honlapján; 

— kötelezze a Bizottságot, hogy térítse meg a felperes által az egyrészről a kétéves kizárás, másrészről 

pedig a kizárásról szóló tájékoztatásnak a Bizottság honlapján való közzététele miatt elszenvedett, 

434 889,82 euró összegű, az ítélet kihirdetésének időpontjától számított kamattal növelt vagyoni 

kárt; 

— kötelezze a Bizottságot, hogy térítse meg a felperes által először a kétéves kizárás, másodszor pedig 

a kizárásról szóló tájékoztatásnak a Bizottság honlapján való közzététel miatt elszenvedett, 400 000 

euró összegű, az ítélet kihirdetésének időpontjától számított kamattal növelt nem vagyoni kárt; 

— kötelezze a Bizottságot a felperes valamennyi költségének viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

Az Európai Bizottság 2018. június 29-i Ares (2018)3463041. sz. határozatával szembeni kereset 

alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik. 

1. Az első, a 2185/1996 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megsértésére alapított jogalap, amennyiben 

az Európai Bizottság indokolatlanul állítja, hogy az OLAF nem lépte túl hatásköreit a Vialto 

helyiségeiben lefolytatott vizsgálattal összefüggésben. 

2. A második, a megfelelő ügyintézéshez való jog és az indokolás hiánya tekintetében az Alapjogi 

Charta 41. cikkének megsértésére alapított jogalap. 

3. A harmadik, a bizalomvédelem elvének megsértésére alapított jogalap. 

4. A negyedik, az arányosság elvének és a megfelelő indokolásra irányuló kötelezettségnek a 

megsértésére alapított jogalap, amennyiben egyrészről az Európai Bizottság kétéves kizárást 

alkalmazott a Vialtóval szemben, másrészről pedig, amennyiben a Bizottság a kizárásról szóló 

tájékoztatást közzétette a honlapján. 

 

XXIII. A Törvényszék 2018. szeptember 28-i végzése – OPS Újpest kontra Bizottság (T-

708/17. sz. ügy)50  

1) A Törvényszék a keresetet51 elutasítja. 

2) A Törvényszék az OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft.-t (OPS 

Újpest Kft.) kötelezi a költségek viselésére. 

 

                                                 
50 A keresetet l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, II. sz. alatt. 
51 Az SA.29432 ([CP 290/2009] – Magyarország – Diszkriminatív szabályozás miatt vélelmezett jogszerűtlen támogatás a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban) és az SA.45498 ([FC/2016], az OPS 

Újpest-lift Kft. panasza a 2006 és 2012 között megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

vállalkozásoknak nyújtott állami támogatással kapcsolatosan) panaszokkal kapcsolatban állítólag hozott bizottsági 

határozatok megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem. 
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XXIV. A Törvényszék 2018. szeptember 28-i végzése – M-Sansz kontra Bizottság (T-

709/17. sz. ügy)52  

1) A Törvényszék a keresetet53 elutasítja. 

2) A Törvényszék az M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft.-t (M-Sansz Kft.) kötelezi a 

költségek viselésére. 

 

XXV. A Törvényszék 2018. szeptember 28-i végzése – Lux-Rehab Non-Profit kontra 

Bizottság (T-710/17. sz. ügy)54  

1) A Törvényszék a keresetet55 elutasítja. 

2) A Törvényszék a Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft.-t (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) kötelezi a 

költségek viselésére. 

 

XXVI. A Törvényszék 2018. szeptember 28-i végzése – Motex kontra Bizottság (T-

713/17. sz. ügy) 56 

1) A Törvényszék a keresetet57 elutasítja. 

2) A Törvényszék a Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft.-t (Motex Kft.) kötelezi a költségek 

viselésére. 

 

XXVII. 2018. október 2-án benyújtott kereset – Magyarország kontra Európai 

Parlament, Európai Unió Tanácsa (C-620/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Kereseti kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság 

— semmisítse meg a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 

96/71/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és 

tanácsi irányelvet, másodlagosan 

— semmisítse meg az (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke 2. pontja a) 

pontjának a 96/71/EK irányelv új 3. cikke (1) bekezdése c) pontját, valamint harmadik 

albekezdését megállapító rendelkezését, 

— semmisítse meg az (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke 2. pontja b) 

                                                 
52 A keresetet l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, II. sz. alatt. 
53 Az SA.29432 ([CP 290/2009] – Magyarország – Diszkriminatív szabályozás miatt vélelmezett jogszerűtlen támogatás a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban) és az SA.45498 ([FC/2016], az OPS 

Újpest-lift Kft. panasza a 2006 és 2012 között megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

vállalkozásoknak nyújtott állami támogatással kapcsolatosan) panaszokkal kapcsolatban állítólag hozott bizottsági 

határozatok megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem. 
54 A keresetet l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, II. sz. alatt. 
55 Az SA.29432 ([CP 290/2009] – Magyarország – Diszkriminatív szabályozás miatt vélelmezett jogszerűtlen támogatás a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban) és az SA.45498 ([FC/2016], az OPS 

Újpest-lift Kft. panasza a 2006 és 2012 között megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

vállalkozásoknak nyújtott állami támogatással kapcsolatosan) panaszokkal kapcsolatban állítólag hozott bizottsági 

határozatok megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem. 
56 A keresetet l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, II. sz. alatt. 
57 Az SA.29432 ([CP 290/2009] – Magyarország – Diszkriminatív szabályozás miatt vélelmezett jogszerűtlen támogatás a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban) és az SA.45498 ([FC/2016], az OPS 

Újpest-lift Kft. panasza a 2006 és 2012 között megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

vállalkozásoknak nyújtott állami támogatással kapcsolatosan) panaszokkal kapcsolatban állítólag hozott bizottsági 

határozatok megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem. 
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pontjának a 96/71/EK irányelv 3. cikke (1a) bekezdését megállapító rendelkezését, 

— semmisítse meg az (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke 2. pontja c) 

pontját, 

— semmisítse meg az (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdését, 

valamint 

— kötelezze az Európai Parlamentet valamint az Európai Unió Tanácsát a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

A Magyar Kormány kereseti kérelme alátámasztására öt jogi érvre hivatkozik az alábbiak szerint: 

1. Keresetében a Magyar Kormány egyrészt azt állítja, hogy a megtámadott irányelv nem megfelelő 

jogalapon került elfogadásra, mivel az irányelv tárgya és tartalma szerint – az irányelv által 

jogalapként megjelölt, a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó EUMSZ 53. cikk (1) bekezdés és 

62. cikk szerinti jogalkotói felhatalmazástól elérően – kizárólag, de legalábbis elsősorban a 

munkavállalók védelmére irányul, így az irányelvet az uniós jogalkotónak az EUMSZ 153. cikke 

alapján – vagy legalábbis e jogalap mint elsődleges jogalap alapján – kellett volna elfogadnia (első 

jogi érv). 

2. Másrészt a Magyar Kormány álláspontja szerint a megtámadott irányelv ellentétes az EUMSZ 153. 

cikkének (5) bekezdésével, amely kizárja az uniós jogalkotási hatáskört a munkaviszonyra vonatkozó 

díjazás szabályozása tekintetében, miközben az uniós jogalkotó a munkavállalók kiküldetés helye 

szerinti tagállamban érvényes normáknak megfelelő díjazásának előírásával lényegét tekintve a 

munkaviszony díjazására vonatkozó szabályt fogadott el. Az uniós jogalkotó azért választotta a 

megtámadott irányelvben szereplő jogalapokat, mert a megtámadott irányelv egyik központi elemét 

jelentő díjazás kérdését uniós hatáskör hiányában csak így látta lehetségesnek szabályozni, ezáltal 

hatáskörrel való visszaélést valósított meg (második jogi érv). 

3. Harmadrészt a Magyar Kormány álláspontja szerint a megtámadott irányelv ellentétes az EUMSZ 

szolgáltatásnyújtás szabadságát előíró 56. cikkével, mivel olyan kötelezettségeket és korlátozásokat 

vezet be a valamely tagállamban letelepedett, egy másik tagállamba szolgáltatásnyújtás keretében 

munkavállalókat kiküldő vállalkozások tekintetében, amelyek hátrányosan megkülönböztetőek, nem 

szükségesek és nem arányosak az elérni kívánt cél szempontjából, továbbá közlekedésre vonatkozó 

rendelkezésével sérti az EUMSZ 58. cikkének (1) bekezdését (harmadik jogi érv). 

4. Negyedrészt a Magyar Kormány álláspontja szerint a megtámadott irányelv ellentétes az EUMSZ 

szolgáltatásnyújtás szabadságát előíró 56. cikkével, mivel az irányelv alkalmazási körében kizárja a 

szolgáltatásnyújtás szabadságának érvényesülését a sztrájkjog és a tagállami munkaügyi 

kapcsolatrendszerek keretébe tartozó egyéb lépések, valamint a kollektív szerződésekkel kapcsolatos 

tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és érvényesítéséhez, vagy a kollektív fellépéshez való jog 

gyakorlása kapcsán (negyedik jogi érv). 

5. Ötödrészt a megtámadott irányelv ellentétes a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról 

szóló 593/2008/EK rendelettel, valamint a jogbiztonság és a normavilágosság elvével, mivel úgy 

módosítja az 593/2008 rendelet alkalmazását, hogy annak normaszövegét nem érinti és ezáltal jelentős 

jogbizonytalanságot okoz a rendelet megfelelő alkalmazását illetően; a normavilágosság és ezáltal a 

jogbiztonság elve a megtámadott irányelvben szereplő díjazás fogalmának meghatározatlansága, 

értelmezésével kapcsolatos bizonytalanságok miatt is sérül (ötödik jogi érv). 
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XXVIII. A Törvényszék 2018. október 9-i ítélete – Galcsikné Erdősi kontra Bizottság (T-

632/17. sz. ügy)58  

1) A Törvényszék a keresetet59 elutasítja. 

2) Galcsikné Erdősi Éva viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült 

költségeket. 

3) Magyarország viseli saját költségeit. 

 

XXIX. A 2018. október 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra 

Magyarország (C-637/18. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Kereseti kérelmek: 

A Bíróság állapítsa meg, hogy Magyarország 

— mivel 2005. január 1-jétől minden évben szisztematikusan és tartósan megsértette a PM10-

koncentrációra alkalmazandó napi határértéket HU0001-Budapest térsége és HU0008-Sajó-völgy 

övezetekben, nem teljesítette a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának 

elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

13. cikke (1) bekezdésének és XI. mellékletének egymással összefüggésben értelmezett 

rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit; 

— mivel 2011. június 11-től minden évben (a 2014-es év kivételével) szisztematikusan és tartósan 

megsértette a PM10-koncentrációra alkalmazandó napi határértékeket HU0006- Pécs térsége 

övezetben, nem teljesítette a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának 

elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

13. cikke (1) bekezdésének és XI. mellékletének egymással összefüggésben értelmezett 

rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit; és 

— 2010. június 11-től kezdve nem teljesítette a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt 

Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv XV. mellékletével összefüggésben értelmezett 23. cikk (1) bekezdésében foglalt, és 

különösen annak második albekezdésében előírt azon kötelezettségét, hogy a határértékek 

túllépésének időtartama a lehető legrövidebb legyen; 

— kötelezze Magyarországot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

2005. január 1-jétől kezdve a PM10-re vonatozó napi határértéket kettő, 2011. június 11-től pedig 

további egy levegőminőségi zónában túllépték. A 2008/50/EK irányelv XI. melléklete 

összefüggésében értelmezett 13. cikke (1) bekezdésének e megsértésén kívül Magyarország a 

2008/50/EK irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével szemben nem foglalt 

semmilyen megfelelő intézkedést a levegőminőségi tervekbe annak érdekében, hogy a túllépés 

időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson. 

Az érintett intézkedések hatékonyságának hiánya többek között a határértékek túllépésének 

időtartamából, azok szintjéből és alakulásából, továbbá a magyar hatóságok által elfogadott 

levegőminőségi tervek részletes vizsgálatából ered. 

                                                 
58 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XX. sz. alatt. 
59 Az EUMSZ 263. cikken alapuló kérelem a Bizottság 2017. június 1-jei és 2017. július 17-i határozatainak a 

megsemmisítése iránt, amelyekben a Bizottság megtagadta azt, hogy a felperes számára hozzáférést biztosítson a 8572/16 

CHAP (2015)00353 EU-Pilot eljárásra vonatkozó dokumentumokhoz. 



 

 38 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.II.515/2018/6.; Bfv.II.653/2018/9. 

I. A bűnszervezetben elkövetés nem esik a bűncselekmény minősítésének körébe, az esetleges 

törvénysértő megállapítása a büntetéskiszabására vonatkozó büntető anyagi jog - minősítésen túli - 

egyéb szabályának a megsértéseként bírálandó el.  

II. A bűnszervezetben elkövetés megállapíthatóságának a feltételeit a büntető anyagi jog kimerítően 

határozza meg. Ezt meghaladó szempontok nem vehetőek figyelembe.  

III. Az Európai Unió Tanács 2008/841/IB kerethatározatának 1. Cikk 1. pontja szerinti bűnszervezet-

fogalom a magyar jogalkalmazáson nem kérhető számon, mert a Maastrichti Szerződés (Szerződés az 

Európai Unióról) 34. § cikk (2) bekezdés b) pontja alapján a kerethatározatok az elérendő célokat 

illetően kötelezőek a tagállamokra, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti 

hatóságokra hagyják. A kerethatározatoknak nincs közvetlen hatálya. 

A 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 459. § (1) bekezdés 1. pontja alapján bűnszervezet: 

három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoport, 

amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos 

bűncselekmények elkövetése. Ez egy az egyben így volt szabályozott az 1978. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: korábbi Btk.) 137. § 8. pontjában is. 

Ennek jelentősége van, mert azt, hogy mit értünk bűnszervezeten és bűnszervezetben elkövetésen, az 

ítélkezési gyakorlat már kellően kimunkálta. Értelmezte a 4/2005. BJE büntető jogegységi határozat, 

továbbá számos döntés került közzétételre a Bírósági Határozatok című kiadványban. 

A bűnszervezet idézett fogalom-meghatározását is a valódi tartalma szerint kell kezelni, mert egyfelől 

ennyi, és másfelől nem több. Nem arról van szó, hogy e fogalmat elnagyoltan és sommásan 

szabályozták, hanem arról, hogy a bűncselekmény bűnszervezetben elkövetésének megállapításához a 

törvényi követelményeken túlmenő többletkövetelmény nem szükséges (BH 2008.139.II.), „a fogalmi 

ismérvek törvényi meghatározása kimerítő, azok más ismérvekkel nem bővíthetők” (uo. indokolás). 

Nincs olyan törvényi követelmény, hogy pl. formalizált belső hierarchia érvényesüljön alá- és 

fölérendeltséggel, parancsrendszerrel, konspiratív kapcsolattartással, a hatóságok felé egységes 

fellépéssel – a bűnszervezetnek nem törvényi kritériuma a hierarchikus kapcsolat (BH 2016.234.II.). 

Nem támasztható a törvényben meghatározottakon túlmenő olyan többletkövetelmény sem, hogy a 

bűnszervezet ismérve a bűncselekmények elkövetéséből származó haszonszerzés (profitszerzés) általi 

motiváltság. Ezen ismérv előírásának hiánya nyilvánvalóan abból ered, és azért helyes, mert létezhet 

haszonszerzés által nem motivált bűnszervezet is. Ilyen lehet, ha az pl. emberek életére tör politikai, 

faji, vallási, származási vagy egyéb indítóok alapján. Bűnszervezet esetében a motívum és a cél 

haszonszerzésre irányultság nélkül is egybeeshet. 

A Legfelsőbb Bíróság akkor, amikor kimondta, hogy a bűnszervezetben elkövetés megállapításához a 

törvényi követelményeken túl többletkövetelmény nem szükséges, kifejezetten utalt a bűnös 

profitszerzés célzatára (BH 2008.139.II.). 

A Legfelsőbb Bíróság ugyanezen döntésének indokolásában ekként foglalt állást: a bűnszervezettel 

kapcsolatos nemzetközi jogi aktusok közvetlen belső alkalmazása nem megengedett, nem elfogadott, 

azok csak a belső jogalkotásra lehetnek hatással, jelenthetnek szabályozási kötelezettséget. Nem része 

tehát a törvényi fogalomnak a jogtalan vagyoni haszonszerzés célzata, a „bűnös profitszerzés” vagy az 

erre való törekvés. 

Ennek az álláspontnak azért van jelentősége, mert – a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjához a 

törvényjavaslat miniszteri indokolása is idézi – az Európai Unió Tanácsának 2008/841/IB 

kerethatározat 1. Cikk 1. pontja szerint: a bűnszervezet „olyan, kettőnél több személyből álló, 
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hosszabb időre létrejött szervezett csoport, amely összehangoltan működik, és amelynek célja az, hogy 

legalább négy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel vagy 

annál szigorúbb szankcióval büntetendő bűncselekményeket kövessen el közvetlen vagy közvetett 

pénzügyi vagy egyéb anyagi haszonszerzés érdekében”. 

A korábbi Btk. és az annak szabályozását átvevő Btk. két ponton is eltér ettől: egyrészt a „legalább 

négy évig terjedő” elem helyébe az „öt évi vagy ezt meghaladó” kitétel került, valamint elhagyta az 

„anyagi haszonszerzés” feltételét. Mindkettő nyilvánvaló törvényalkotói döntés. Az anyagi 

haszonszerzésre (bűnös profitszerzésre) irányultság elhagyása pedig semmiben sem érinti a 

bűnszervezet kérdését, mert ezáltal ha van ilyen irányultság, ha nincs, a bűnszervezetben elkövetés 

megállapítható. Ezáltal teljességgel közömbös, hogy – jelen esetben az I. rendű és II. rendű terheltet, 

valamint a III. rendű terheltet – vezette-e ilyen irányultság, illetőleg részesült-e a közreműködésével 

elkövetett bűncselekményekkel szerzett haszonból. 

A Kúria megjegyezte, hogy a Maastrichti Szerződés (Szerződés az Európai Unióról) 34. § cikk (2) 

bekezdés b) pontja értelmében a Tanács „kerethatározatokat fogadhat el a tagállamok törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közvetítése céljából. A kerethatározatok az elérendő 

célokat illetően kötelezőek a tagállamokra, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti 

hatóságokra hagyják. A kerethatározatoknak nincs közvetlen hatálya.” 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.VI.35.735/2017/6. 

Ha az áfa levonás alapjául szolgáló számlában szereplő gazdasági esemény nem történt meg, akkor 

nem szükséges vizsgálni a számlabefogadó tudati állapotát. 

A vizsgált időszakban az áfa levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK 

irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 168. cikk a) pontja és a 2007. évi CXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Áfa tv.) 120. §-a, míg a formai feltételek szabályait az Irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 

127. §-a tartalmilag azonos módon határozták meg. Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó 

ügyekben minden esetben alkalmazandó a magyar Áfa tv. mellett az adott európai uniós norma, jelen 

esetben az Irányelv. Figyelembe veendők még az 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15. § (3) 

bekezdésében, 165. §-ában, 166. §-ában és az 5/2016. (IX.26.) KMK véleményben (a továbbiakban: 

KMK vélemény) foglaltak. 

A perbeli jogvita elbírálásánál irányadók az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EU Bíróság) 

vonatkozó döntései, így elsősorban a Signum-ügyben és az SGI ügyben hozott határozatok. 

A Signum ügy-rendelkező részében az EU Bíróság rögzítette, hogy az Irányelv rendelkezéseit úgy kell 

értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti gyakorlat, miszerint az adóhatóság azon okból 

tagadja meg valamely adóalanytól a számára nyújtott szolgáltatások után fizetendő vagy megfizetett 

hozzáadottérték-adó levonásához való jogot, hogy nem tekinthetők hitelesnek az e szolgáltatásra 

vonatkozó számlák, mivel e számlák kibocsátója nem lehetett az említett szolgáltatások tényleges 

nyújtója, kivéve, ha a nélkül, hogy az adóalanytól olyan ellenőrzéseket követelnének meg, amelyeket 

nem köteles elvégezni, az objektív tényezőkre figyelemmel megállapításra kerül, hogy ezen adóalany 

tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az említett szolgáltatások héa-csalás részét képezik, aminek 

vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

Az SGI-ügyben az EU Bíróság úgy határozott, hogy a számla adóalany címzettjétől az e számlán 

feltüntetett héa levonáshoz való jog megtagadásához elegendő, ha a hatóság bizonyítja, hogy azon 

ügyletek, amelyekre e számla vonatkozik, ténylegesen nem kerültek teljesítésre. 

A KMK vélemény rendelkező rész 1. pontja kimondja, amennyiben a számlában szereplő gazdasági 

esemény nem történt meg, akkor nem kell vizsgálni, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia 

kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. A 2. pont értelmében, ha a gazdasági esemény 

megvalósult, de nem a számlában szereplő felek között, akkor – a tényállás függvényében – vizsgálni 

lehet, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. 

A Signum-ügyben és az SGI-ügyben hozott döntések eltérő tényálláson alapulnak, a Signum-ügyben a 
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gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő felek között, míg az SGI-ügyben a 

számlában szereplő gazdasági esemény nem történt meg. A KMK vélemény rendelkező részének 1. és 

2. pontja követi a fenti két EU Bíróság döntésben meghatározott elveket, más-más vizsgálatot ír elő az 

adóhatóság és a bíróság számára akkor, ha a gazdasági esemény nem történt meg, illetve ha 

megtörtént, de nem a számlában szereplő felek között. 

Az adóhatóság megállapítása szerint a felperes által befogadott és kiállított számlákban szereplő 

gazdasági események nem történtek meg, a felperes fiktív láncügyletek résztvevője volt, sem a 

társaság, sem a vele számlázási kapcsolatban álló más cégek a szögacél forgalmazása körében 

tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek. Ez azt jelenti, hogy – a megállapítás jogszerűsége 

esetén – nem kell vizsgálni, hogy a felperes tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról. 

A Kúria megítélése szerint – figyelemmel a felhívott jogszabályokra és az EU Bíróság kötelezően 

alkalmazandó döntéseire is – az alperes keresettel támadott határozata és a jogerős ítélet érdemében 

nem jogszabálysértő. Az adóhatóság eleget tett kötelezettségének, objektív bizonyítékokkal igazolta, 

hogy az adólevonási jog alapjául szolgáló számlákban szereplő gazdasági események nem történtek 

meg, az áru nem a fiktív számlázási láncolatok szerint jutott el a végfelhasználó Zrt.-hez. A szubjektív 

elem vizsgálata az EU Bíróság SGI-ügyben hozott ítéletében és a KMK véleményben foglaltak alapján 

szükségtelen, a gazdasági esemény hiánya önmagában megalapozza az áfa levonási jog megtagadását. 

A felperes felülvizsgálati kérelme döntően általános megállapításokat rögzít, EU Bíróság döntéseket 

citál, csak állítja, de nem bizonyítja, hogy a perbeli számlában szereplő gazdasági események a 

számlák szerinti módon és felek között valósultak meg. 

Az alperes által alkalmazott kifejezéseket – jogosulatlan adóelőny, adókijátszás, fiktív jogügylet – a 

hatósági és bírósági gyakorlat alakította ki, azok tartalma ismert és használt. A felülvizsgálati bíróság 

szerint a fentieket igazolja az is, hogy egyfelől az adókijátszás fogalmát a KMK vélemény is használja, 

míg a jogszabályellenes adóelőny szerepel az EU Bíróság Halifax-ügyben hozott ítélete rendelkező 

részének 2. pontjában. 

 

Kfv.II.37.819/2017/5. 

Nemzeti letelepedési engedély megadásához biztos egzisztenciát lehetővé tevő vagyont, megtakarítást 

kell igazolni, különösen magyarországi hitelintézetnél elhelyezett pénzösszeggel, megtakarítással; 

külföldi banknál elhelyezett pénzösszeg bizonytalan hozzáférés esetén nem vehető figyelembe a 

megélhetés forrásaként. 

A Kúria a felülvizsgálati eljárás során megállapította, hogy a felperes az eljárást 2015. november 10-én 

indította meg. 2014. szeptember és 2015. október között az egyik magyarországi banknál vezetett 

számláján jelentős megtakarítás nem volt, a kérelem beadása előtti napon kiállított banki igazolás 

szerint az egyenleg 14.687 € volt, amelyből 9700 €-t a kérelem beadása előtti napon helyeztek el a 

számlán. A felperesnek egy másik magyar pénzintézetnél levő lekötése csak a másodfokú eljárás során 

került igazolásra, a 2016. július 7-én kiállított igazolás szerint a számlán 7 millió forint lekötés 

szerepelt. Ez az összeg az elsőfokú eljárásban nem került a felperes részéről feltárásra. A felperes a 

hatósági eljárás során magyarországi ingatlanvagyont nem igazolt, csak a peres eljárás során igazolta 

az adásvételi szerződés csatolásával, hogy 7 m² területű üzlethelyiséget vásárolt meg, amelyet állítása 

szerint bérbe kíván adni. A felperes által az elsőfokú eljárás során csatolt, egy iráni bank által kiállított 

egyenlegigazolás szerint a számlán 48.999 € volt. A felperes az elsőfokú eljárás során külföldi 

ingatlanvagyonra, külföldi vállalkozásból, részvényből származó jövedelemre nem hivatkozott, ezekre 

csak a fellebbezés előterjesztését követően hivatkozott és nyújtott be igazolásokat. A hatóság 

megállapította, hogy mindkét külföldi vállalkozás a felperes édesapjának a vállalkozása, azokat ő 

vezeti és a vállalkozások jövedelméből nyújt anyagi támogatást a felperesnek. A felperes azt nem 

igazolta, hogy a külföldi ingatlanokban fennálló tulajdonosi részesedéséből konkrét bevétele 

származik, továbbá az iráni banktól pénzforgalmi adatokra vonatkozó forgalmi kivonatot nem csatolt. 

Az elsőfokú bíróság azt elfogadta, hogy a külföldi ingatlanvagyon és részesedés a felperesnek 

jövedelmet hoz, az a felperes saját jövedelme, azonban mivel ezek a jövedelmek magyarországi 

bankszámlán nem jelentek meg megtakarításként, ezért a külföldről származó jövedelem ellenőrizhető 
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módon a megélhetés fedezetéül nem volt elfogadható. 

A felperes által hivatkozott mindkét kúriai eseti döntés rámutatott, hogy a nemzeti letelepedési 

engedély annak adható, aki magyarországi egzisztenciáját képes megteremteni, a létfenntartásáról 

megfelelően tud gondoskodni, azaz a letelepedési engedély megszerzéséhez szükséges a biztos 

egzisztencia igazolása. A Kúria a Kfv.II.37.237/2015/5. számú ítélete indokolásában rámutatott, hogy a 

2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) indokolása szerint alapvető társadalmi érdek fűződik 

ahhoz, hogy csak az a személy kaphasson letelepedési engedélyt, aki magyarországi egzisztenciáját 

képes megteremteni, létfenntartásáról megfelelően tud gondoskodni. Mindezek a Kúria szerint 

egybecsengenek a 2003/109/EK irányelvben foglaltakkal, ennek megfelelően az uniós és a nemzeti 

elvárás azonos, a letelepedési kérelmet előterjesztő személyeknek stabil anyagi háttérrel kell 

rendelkezniük, amely egyfelől folyamatosan, a mindennapi kiadásokat teljes körűen fedező bevételt, 

másfelől többnyire vagyon (készpénz, ingó, ingatlan) tárgyakban megjelenő biztonsági tartalékot 

jelent. Az elsőfokú bíróság a megfelelő és elégséges megélhetési forrás igazolásának kérdésében 

helyesen és indokoltan érvelt a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 95.§ (1) 

bekezdésében és (4) bekezdésében foglaltakkal. 

Mindezekre tekintettel alaptalan a felperesnek az az állítása, hogy nincs előírás arra, hogy a szükséges 

anyagi fedezetnek milyen időtartamra kell rendelkezésre állnia a megélhetés forrásaként. A felperes 

állította, hogy mindösszesen 27 millió forint megtakarítást igazolt, azonban a másodfokú eljárás során 

a külföldi banknál vezetett számlaegyenleg szerinti összegnek, továbbá a külföldi vállalkozásokból 

származó jövedelmeknek magyarországi bankszámlán történő elhelyezése és így a felperes számára 

ezekhez az összegekhez való rendszeres és kiszámítható hozzáférése nem igazolt, továbbá önmagában 

az iráni banki egyenlegigazolás a tételes pénzmozgások követésére nem alkalmas, ezért nem 

igazolható, hogy ez az összeg tartósan rendelkezésre áll, nem csak ideiglenesen került elhelyezésre a 

bankszámlán. Ugyanez igaz a másik magyar pénzintézetnél elhelyezett és lekötött összegre is, mert 

annak tartós rendelkezésre állása és megtakarításként való figyelembe vehetősége nem igazolt, csupán 

az összeg lekötése. Biztos egzisztencia megteremtése történhet saját jövedelemből, szülők általi 

támogatásból, saját ingatlanvagyon hasznosításából, de mindezeknek a jövedelmeknek ellenőrizhető 

módon – pl. magyarországi pénzintézetnél elhelyezett – megtakarításként rendelkezésre kell állniuk, 

hogy azt a felperes a megélhetése érdekében fel is használhassa. A külföldi bankszámlán elhelyezett 

összegek az Iránnal szembeni nemzetközi szankciók folytán Magyarországról nem hozzáférhetőek, így 

az a felperes megélhetése forrásaként nem vehetők figyelembe. 

A rendelkezésre álló iratokat áttekintve a Kúria arra a megállapításra jutott, hogy a felperes az eljárás 

során egyre több jövedelmet kívánt igazolni kérelme alátámasztásaként, a bankszámlákon 

lekötésekként egyre újabb összegek kerültek igazolásra és a felperes feltárta külföldi jövedelmét is, de 

azt nem igazolta, hogy ezek a külföldi jövedelmek Magyarországon rendelkezésre állnak és a felperes 

számára rendszeresen és hosszútávon hozzáférhetőek. A Vhr. 95. § (1) bekezdés a), e) és f) pontjai 

értelmében a magyarországi megélhetés különösen magyarországi hitelintézetnél készpénz-

megtakarítást igazoló hitelintézeti igazolással, külföldről folyósított rendszeres jövedelemről szóló 

magyar hitelintézeti igazolással bizonyítható vagy Magyarországon élő családtag által tett eltartási 

nyilatkozattal. A felperes esetében a magyarországi megélhetés magyarországi hitelintézeti igazolással 

nem volt igazolt, a külföldi jövedelemhez a felperes általa is elismerten csak nehézségek árán, 

rendszertelenül jut hozzá, az így megszerzett jövedelmeknek viszont magyarországi számlán való 

megjelenése, mint megtakarítás nem volt bizonyított az eljárás során. 

A felperesnek a per során vásárolt üzlethelyiségből származó bevételszerzése nem volt figyelembe 

vehető. A felperes az adásvételi szerződést 2017. május 3-án kötötte meg, a bérleti díjat nem igazolta, 

csak a bérbeadásból várható jövedelemre hivatkozott. Az elsőfokú bíróság helytállóan hivatkozott 

ebben a körben a 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 339/A. §-ára, amely megszabja a 

bírósági felülvizsgálat terjedelmét és körét. A felperes e körben az 1/2007. KK vélemény I/4. pontjára 

hivatkozott, azonban az 1/2007. KK véleményt a Legfelsőbb Bíróság a 3/2010. (XI.8.) KK vélemény 

szerint nem tartotta fenn, ezért arra jogi érvet alapítani nem lehet. 
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Kfv.II.37.887/2017/10. 

Az a kereskedelmi kommunikáció megtévesztő és ezért jogsértő, amely azt sugallja, hogy napi 100 

forint befizetésével az életbiztosítással akár 3,5 millió forintos biztosítási összeg elérhető (holott ezt a 

biztosítási konstrukció kizárja), és ezáltal "érdemi" segítséget nyújt a temetési és egyéb kiadások 

kifizetésénél. 

A Kúria elsődlegesen a felperesek előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti indítványát 

vizsgálta és azt állapította meg, hogy mivel a felperesek csatlakozó felülvizsgálati kérelme hivatalból 

elutasításra került, és ezért a felülvizsgálati eljárás az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 272. 

§ (2) bekezdése értelmében csak a felülvizsgálati kérelemben érintett jogkérdésekre terjedt ki, nem 

volt a felülvizsgálati eljárás tárgya a felperesek által az előzetes döntéshozatalra feltett kérdés.  

Az Európai Unió Bírósága a C-283/81. számú CILFIT ügyben meghatározta azt a három kivételes 

esetet, amikor a végső fokon eljáró tagállami bíróság mellőzheti az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezését. Az egyik ilyen eset, ha a kérdés nem releváns, vagyis abban az esetben, ha a 

kérdésre adott válasz nem befolyásolhatja érdemben a jogvita megoldását (relevancia hiánya). A másik 

eset, ha a felmerült kérdés lényegében megegyezik egy hasonló esetben már előzetes döntés tárgyát 

képező kérdéssel, azaz az Európai Unió Bíróságának a szóban forgó jogkérdést megoldó kialakult 

ítélkezési gyakorlata van – függetlenül az említett ítélkezési gyakorlatnak helyt adó eljárások jellegétől 

– még akkor is, ha a vitás kérdések szigorúan véve nem azonosak (a kérdés tisztázott); illetve a 

harmadik esetben, ha a közösségi jog helyes alkalmazása olyan nyilvánvaló, hogy az a felvetett kérdés 

megoldásának módját illetően minden ésszerű kétséget kizár (a kérdés „tiszta”).  

A Kúria a Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján az előzetes döntéshozatal iránti indítványt elutasította, 

mert a felperesek által megfogalmazott kérdés a felülvizsgálati perben nem vizsgálható, továbbá ha 

vizsgálatra kerülhetne is, az Európai Unió Bírósága jogértelmezését nem igényli, mert az Európai Unió 

Bírósága a C-281/12. számú ügyben már kimondta, hogy a 2005/29/EK irányelv (a továbbiakban: 

irányelv) 2. cikk k) pontját akként kell értelmezni, hogy az „ügyleti döntés” fogalma alá tartozik 

minden arra vonatkozó döntéshez közvetlenül kapcsolódó döntés, hogy a fogyasztó megvásároljon-e 

egy terméket vagy sem. Az irányelv 6. cikke (1) bekezdésével kapcsolatban kimondta, hogy 

„megtévesztőnek” kell minősíteni, amennyiben egyrészt a kereskedelmi gyakorlat hamis információt 

tartalmaz, vagy félrevezetheti az átlagfogyasztót, és másrészt valószínűsíthetően arra készteti a 

fogyasztót, hogy olyan ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg. 

Mindebből következően ügyleti döntésnek minősül a kereskedelmi kommunikációban népszerűsített 

biztosítási termék kapcsán a szerződéskötést megelőző tájékoztatáson alapuló döntés is. 

 

Kfv.I.35.030/2018/6. 

Érdemi felülbírálatra alkalmatlan az a jogerős ítélet, mely iratellenesen az alperesi határozatban 

szereplő tényállástól eltérő, az alperes által nem állított tényállás alapján állapítja meg a határozat 

jogszerűtlenségét. 

Az általános forgalmi adó levonási ügyekben az EU Bíróság és az azon alapuló, azt követő kúriai 

gyakorlat által kimunkált 5/2016. (IX.26.) KMK vélemény (a továbbiakban: KMK vélemény) rögzíti, 

hogy mely esetkörökben és milyen körülmények vizsgálata mellett lehetséges az áfa levonási jog 

megtagadása. A rendelkező rész az adózói tudattartalom ellenőrzésével összefüggésben három, jól 

elkülöníthető tényállást különböztet meg: 1) a számlákban szereplő gazdasági esemény nem történt 

meg; 2) a gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő felek között; 3) a gazdasági 

esemény a számlákban szereplő felek között megvalósult, de a számlakibocsátó (vagy az általa 

befogadott számla kibocsátója) csalárd magatartást valósított meg. 

Az EU Bíróság C-459/17 SGI ügyben hozott döntésében foglalkozott a KMK vélemény 1. pontjában 

szereplő helyzettel és fejtette ki, hogy a számla adóalany címzettjétől az e számlán feltüntetett héa 

levonásához való jog megtagadásához elegendő, ha a hatóság bizonyítja, hogy azon ügyletek, 

amelyekre e számla vonatkozik, ténylegesen nem kerültek teljesítésre. 
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A fentiek előre bocsátását követően a Kúria álláspontja az volt, hogy a levonási jog jogszerűségének 

vizsgálata során először azt kell tisztázni, hogy mire alapozottan, melyik esetkör alapján tagadta meg 

az adóhatóság a levonási jogot, mert ehhez képest jelenik meg a számlabefogadó tudattartalmának 

vizsgálati kötelezettsége. Így ha a határozat azt rögzíti, hogy nem történt a felek között gazdasági 

esemény, vagyis a termékek ténylegesen nem kerültek értékesítésre, a számla fiktív gazdasági 

eseményt dokumentál, akkor nem szükséges a tudattartalom feltárása. A bíróság vizsgálódása ilyenkor 

csak arra fókuszálhat, hogy azok a tények melyekre alapítottan a fiktív gazdasági esemény 

megállapításra került, valóban fennállnak-e. 

 

Kfv.I.35.046/2018/10. 

1.) Körhinta csalásban résztvevő adózók megítélése.  

2.) Áfa tv. 27. § alkalmazása.  

3.) Ésszerűen elvárható intézkedések köre. 

A 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 89.§ (1) bekezdésének alkalmazása során a 

Kúria irányadónak tekintette, hogy kizárólag akkor vonatkozik adómentesség a Közösségen belüli 

termékértékesítésre, ha a termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jog átszáll a vevőre, és az 

értékesítő igazolja, hogy e terméket feladták vagy elszállították egy másik tagállamba, és a termék e 

feladás vagy szállítás során ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét 

(pl. C-409/04. Teleos-ítélet 42., C-273/11. Mecsek-Gabona-ítélet 31. pontjai). 

A gazdasági esemény megvalósulásának igazolására alkalmas tényeknek tekinthetők a 

számlabefogadóra vonatkozó adatok, adószáma, fellelhetősége, bevallása, a CMR-ek megléte. Az is 

leszögezhető, hogy a tagállami vevő adóbevallása és befizetése, adott esetben a fizetési kötelezettség 

nem teljesítése, nem teszi kétségtelenné az értékesítés megtörténtét, de a közösségi termékértékesítés 

megtörténtének igazolásához a teljes, komplex tényállás vizsgálata szükséges. Ennek a feladatának az 

adóhatóság eleget tett, hiszen nem csupán a felperesnél fellelhető adatokat vette figyelembe, hanem 

megkereste a külföldi társhatóságot a vevő létezésének, szerepének felderítése érdekében, vizsgálta a 

szállítás körülményeit. Feltárta, hogy a közösségi termékértékesítés miért nem mehetett végbe a 

felperes által előadottak alapján, a vevő és képviselője személyében rejlő bizonytalanság, a fuvarozói 

dokumentumoknak a hiánya együttesen okszerűen vezettek a perben levont következtetések 

jogszerűségére. Ezen hiányosságok jelentőségének ellensúlyozására nem volt elegendő a felperesnél 

fellelhető CMR, annál is inkább mert az áru átvétel vevő általi elismerése az első CMR példányon 

aggályos. Bár az alperesi határozat kifejezetten nem utal a felperesi tudattartalomra, de a Kúria 

álláspontja szerint a feltárt tényállás, a rendelkezésre álló bizonyítékok elegendők annak rögzítéséhez, 

hogy a felperes tudott az adókijátszásban való részvételéről, és ezzel összefüggésben helytállóan 

foglalta össze az elsőfokú bíróság a felperessel szemben támasztott ésszerűen elvárható intézkedési 

kötelezettségek tartalmát is. 

Az elsőfokú bíróságnak a felperes által vallott közösségen belüli értékesítés adómentességének 

jogszerűségéről kellett döntenie, amely feltételei fennállását egyértelműen a felperesnek kellett volna 

bizonyítania, de annak nem tudott eleget tenni. 

Ami a beszerzést terhelő áfa levonás jogát illeti, ott sem tévedett az elsőfokú bíróság sem a tényállás 

megállapításakor, sem pedig a jogi következtetések levonásakor. A láncügylet minden elemét feltárta, 

valamennyi szereplőt megvizsgált, elemezte azok személyi, tárgyi feltételeit, a felperesnek a 

beszerzésben betöltött szerepét, magatartását, az általa végzett ellenőrzési cselekményeket és 

mindezekből helytállóan következtetett a felperes szerepére. 

A tényállásban szereplő láncolatos csalási séma kialakulása nem új keletű, de Magyarországon az 

uniós csatlakozását követően vált egyre elterjedtebbé. Ennek egyik válfaja a körbeszámlázásos csalás, 

melyben a láncolat végén szereplő cég a termékeket nem a hazai piacon értékesíti, hanem egy 

közösségen belüli termékértékesítést hajt végre, a kiinduló cég felé. Ezzel a jelenséggel az Európai 

Unió Bírósága már több döntésében foglalkozott, az első ilyen típusú döntésében kimondta (Garage 

Molenheide BVBA), hogy az adóalanyok áfa visszatérítéséhez való jog csupán a jogszerű esetekre 
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irányadó. Ezt követően az Optigen-, Federation- és Kittel-ügyekben fejtette ki a körhinta ügyletekkel 

kapcsolatos álláspontját és jutott arra következtetésre, hogy azon kereskedőknek, akik minden tőlük 

ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az ügyleteik ne valósítsanak meg 

– akár a HÉA, akár más adó tekintetében elkövetett – adókijátszást, nem veszíthetik el az áfa 

levonásához való jogukat. Ugyanakkor ezen körülmények vizsgálatát minden esetben a nemzeti 

hatóságok feladatává tette, mint ahogy azt is, hogy meghatározzák azokat az intézkedéseket amelyek 

az ésszerűség követelményét kielégítik. 

A Kúria számos ítéletében elvi éllel kifejtette már, hogy többszereplős láncügyletek esetében az 

adóhatóságnak joga van a láncban hátrább álló gazdasági szereplők vizsgálatára és az abból levont 

következtetések figyelembe vételére az éppen vizsgált adózói eljárásában is. A perben rendelkezésre 

álló adatok, iratok, bizonyítékok figyelembe vételével helyesen állapította meg az adóhatóság és a 

bíróság, hogy a számlákban foglalt gazdasági esemény az abban írt felek között és módon, a 

társaságok tekintetében fennálló személyi és tárgyi feltételek hiánya okán, miért nem mehetett végbe. 

Az elsőfokú bíróság ítélete részletesen kitért arra, hogy Kúria 5/2016. (IX.26.) KMK véleményében 

írtak alapján milyen körülményeket kellett tisztázni és elemezni és részletesen ismerteti ezeket a 

tényállási elemeket és az azokat alátámasztó bizonyítékokat és helytálló az az összegző értékelése is, 

mely szerint ez a konstrukció a beszerzési útvonal leplezésére irányult és azt szolgálta, hogy a felperes 

előtt a láncolatban szereplők által meg nem fizetett általános forgalmi adót a felperes 

visszaigényelhesse. 

Az elsőfokú bíróság a szükséges mértékben kitért az irányadó kúriai és európai uniós döntésekre, 

azokban foglalt elveket ismertette és ezek figyelembe vételével végezte el a tényállás kapcsán értékelő 

feladatát. Attól, hogy a felperes által hivatkozott eseti döntéseket nem elemezte, nem jelenti a jogerős 

ítélet jogszabálysértését, mert nem ezek tanulmányozása, a többi kúriai, uniós döntéssel való 

összehasonlítása képezte feladatát, hanem az alperesi határozat jogszerűségének megítélése. 

Az adócsalásban való közreműködés kizárása érdekében az adózónak több irányú ellenőrzést kell 

végeznie, melybe beletartozik partnere kereskedelmi múltjának ellenőrzése: kiegyensúlyozott-e az 

árbevétele, vagy hirtelen felpörgő volument mutat, mert ez jellemző az ilyen típusú adócsalásokra. Az 

is árulkodó ismérv, hogy az eladó és vevő jelentkezése közel azonos időpontra esik és mindannyian 

azonos terméket árulnak, illetve keresnek. A kialkudott vételi és eladási ár közötti különbség egy 

állandó haszonkulcsot mutat, függetlenül az áru minőségétől, mennyiségétől, illetve a gazdasági 

környezettől, annak változásától, a kereskedés a céggel semmilyen üzleti kockázatot nem jelent a fél 

részére. Célszerű utána nézni, hogy rendelkezik-e az eladó független féltől származó kerekedői 

ajánlással. 

Mindeme információknak a megszerzése nem igényelt a felperestől nyomozói tudást, hiszen a 

kereskedő partnerek cégkivonatának, mérlegeinek ellenőrzése ezekre választ ad. Egy olyan 

vállalkozásnak pedig mely már hosszabb idő óta a kereskedelembe tevékenykedik fel kell tudnia 

ismernie a fentebb említett kapcsolatfelvételre és kereskedésre vonatkozó gyanús elemeket. A felperes 

ezeket a csalás kizárására vonatkozó ellenőrzési cselekményeket elmulasztotta, csupán a cég létezésére 

vonatkozó információkkal megelégedett, mely azonban nem elegendő az ésszerűen elvárható 

követelményszint teljesítéséhez. 

Az is az adócsalásban való részvételét erősíti, hogy sem a beszállítással, sem pedig az eladással 

összefüggésben fuvarköltsége nem merült fel, azt minden esetben eladói vagy vevői viselték. Ez sem a 

„normális” kereskedői kapcsolat jellemzője. Azzal, hogy nem jegyezte fel a beszállító fuvareszközök 

rendszámát elősegítette az áruk eredetének, útjának elfedését. Mindezen magatartások segítséget 

nyújtottak az adókijátszás elkövetőinek és ezáltal a felperes az adókijátszás részesévé vált. Okszerűen, 

jutott az elsőfokú bíróság arra a következtetésre, hogy a felperes az adókijátszásról tudott, abban részt 

vett. 

 

Kfv.I.35.052/2018/8. 

1.) Körhinta csalásban résztvevő adózók megítélése.  
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2.) Közösségi termékértékesítés megvalósulásának feltételei. 

I. A háromszögügyletek megítélésével kapcsolatban egy kialakult és következetesen követett 

gyakorlata van az Unió Bíróságának, így a például a C-386/16 számú ügyében is rögzítette: „Ami az 

alapügyben szóban forgóhoz hasonló ügyleteket illeti, amelyek két egymást követő, egyetlen 

Közösségen belüli szállítással járó termékértékesítési láncot alkotnak, a Bíróság ítélkezési 

gyakorlatából egyrészt az következik, hogy a Közösségen belüli szállítás e két termékértékesítés közül 

csak az egyikhez kapcsolódhat, amely ebből következően a héairányelv 138. cikkének (1) bekezdése 

alapján egyedül mentesül az adó alól. Másrészt annak meghatározása érdekében, hogy a két 

termékértékesítés közül melyikhez kell a Közösségen belüli szállítást hozzárendelni, a jelen ügy 

valamennyi különös körülményének átfogó értékelését kell lefolytatni. Ezen értékelés során különösen 

azt kell meghatározni, hogy mely időpontban következett be a termékkel való tulajdonosként történő 

rendelkezés jogának a végső vevő javára való második átruházása. Ugyanis abban az esetben, ha e 

rendelkezési jog második átruházására, azaz a második értékesítésre a Közösségen belüli szállítás 

megtörténte előtt kerül sor, azt nem lehet az első vevő javára történt első termékértékesítéshez 

rendelni. A két egymást követő, egyetlen Közösségen belüli szállítással járó termékértékesítés esetében 

annak meghatározása érdekében, hogy a két termékértékesítés közül melyikhez kell e szállítást 

hozzárendelni, meg kell állapítani, hogy az említett szállításra a második értékesítést követően került-e 

sor. Ha arra a második értékesítést követően került sor, csak a második értékesítés minősülhet 

Közösségen belüli termékértékesítésnek, és adott esetben csak az részesülhet a héairányelv 138. 

cikkének (1) bekezdésében előírt adómentességben.(33.-37. pontok) 

A fenti szempontú értékelést mind az adóhatóság és a bíróság is helyesen végezte el és állapította meg 

a felperesi értékesítés teljesítési helyét Magyarországra, ebből következően került sor az áfa 

felszámítására. 

Ami a beszerzést terhelő áfa levonás jogát illeti ott sem tévedett az elsőfokú bíróság sem a tényállás 

megállapításakor, sem pedig a jogi következtetések levonásakor. A láncügylet minden elemét feltárta, 

valamennyi szereplőt megvizsgált, elemezte azok személyi, tárgyi feltételeit, a felperesnek a 

beszerzésben betöltött szerepét, magatartását, az általa végzett ellenőrzési cselekményeket és 

mindezekből helytállóan következtetett a felperes szerepére. 

A tényállásban szereplő láncolatos csalási séma kialakulása nem új keletű, de Magyarországon az 

uniós csatlakozását követően vált egyre elterjedtebbé. Ennek egyik válfaja a körbeszámlázásos csalás, 

melyben a láncolat végén szereplő cég a termékeket nem a hazai piacon értékesíti, hanem egy 

közösségen belüli termékértékesítést hajt végre, a kiinduló cég felé. Ezzel a jelenséggel az Európai 

Unió Bírósága már több döntésében foglalkozott, az első ilyen típusú döntésében kimondta (Garage 

Molenheide BVBA), hogy az adóalanyok áfa visszatérítéséhez való jog csupán a jogszerű esetekre 

irányadó. Ezt követően az Optigen-, Federation- és Kittel-ügyekben fejtette ki a körhinta ügyletekkel 

kapcsolatos álláspontját és jutott arra következtetésre, hogy azon kereskedőknek, akik minden tőlük 

ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az ügyleteik ne valósítsanak meg 

– akár a HÉA, akár más adó tekintetében elkövetett – adókijátszást, nem veszíthetik el az áfa 

levonásához való jogukat. Ugyanakkor ezen körülmények vizsgálatát minden esetben a nemzeti 

hatóságok feladatává tette, mint ahogy azt is, hogy meghatározzák azokat az intézkedéseket amelyek 

az ésszerűség követelményét kielégítik. 

Az adócsalásban való közreműködés kizárása érdekében az adózónak több irányú ellenőrzést kell 

végeznie, melybe beletartozik partnere kereskedelmi múltjának ellenőrzése: kiegyensúlyozott-e az 

árbevétele, vagy hirtelen felpörgő volument mutat, mert ez jellemző az ilyen típusú adócsalásokra. Az 

is árulkodó ismérv, hogy az eladó és vevő jelentkezése közel azonos időpontra esik és mindannyian 

azonos terméket árulnak, illetve keresnek. A kialkudott vételi és eladási ár közötti különbség egy 

állandó haszonkulcsot mutat, függetlenül az áru minőségétől, mennyiségétől, illetve a gazdasági 

környezettől, annak változásától, a kereskedés a céggel semmilyen üzleti kockázatot nem jelent a fél 

részére. Célszerű utána nézni, hogy rendelkezik-e az eladó független féltől származó kerekedői 

ajánlással. 

Mindezen információknak a megszerzése nem igényelt a felperestől nyomozói tudást, hiszen a 

kereskedő partnerek cégkivonatának, mérlegeinek ellenőrzése ezekre választ ad. Egy olyan 
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vállalkozásnak pedig mely már hosszabb idő óta a kereskedelembe tevékenykedik, fel kell tudnia 

ismernie a fentebb említett kapcsolatfelvételre és kereskedésre vonatkozó gyanús elemeket. A felperes 

ezeket a csalás kizárására vonatkozó ellenőrzési cselekményeket elmulasztotta, csupán a cég létezésére 

vonatkozó információkkal megelégedett, mely azonban nem elegendő az ésszerűen elvárható 

követelményszint teljesítéséhez. Az is az adócsalásban való részvételét erősíti, hogy sem a 

beszállítással, sem pedig az eladással összefüggésben fuvarköltsége nem merült fel, azt minden 

esetben eladói vagy vevői viselték. Ez sem a „normális” kereskedői kapcsolat jellemzője. Azzal, hogy 

nem jegyezte fel a beszállító fuvareszközök rendszámát, elősegítette az áruk eredetének, útjának 

elfedését. Mindezen magatartások segítséget nyújtottak az adókijátszás elkövetőinek és ezáltal a 

felperes az adókijátszás részesévé vált. Okszerűen jutott az elsőfokú bíróság arra a következtetésre, 

hogy a felperes az adókijátszásról tudott, abban részt vett. 

II. A Kúria az EU Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezésére irányuló felperesi 

kérelmet a Pp. 155/A. § alapján elutasította, mert az irányadó nemzeti jogszabályok alkalmazása során 

nem észlelt olyan jogi indokot, amely megalapozta volna az eljárás kezdeményezését. Az elsőfokú 

bíróság ítélete megfelel a nemzetközi normáknak, az EU Bíróság már meghozott, a felperes részéről 

hivatkozott és idézett döntéseinek. 

 

Kfv.IV.35.060/2018/9. 

A felperes által átmenetileg létesített őstermelői jogviszony fenntartása nem eredményezi az 

1698/2005/EK rendelet 22. cikkének megsértését, mert az ilyen formában végzett tevékenység is 

megfelel a mezőgazdasági üzem vezetésének az egyéb feltételek megvalósulása esetén, amelyek 

megléte különben jelen ügyben nem volt vitatott. 

A Kúriának abban kellett döntenie, hogy az elévülés bekövetkezett-e (I.), az egyéni vállalkozói 

minőség megszakítása miatt a támogatás jogosulatlanul igénybe vetté vált-e (II.), továbbá a felperes 

TCS/TÉSZ tagságának megszűnésével és új tagság létesítésével kapcsolatban a követelmény alóli 

mentesülés alkalmazható-e a felperes esetében (III.), valamint a kifizetési kérelem elutasítása 

következően több itt említett körülményből összességében jogszerű volt-e (IV.). 

I. A felperesi csatlakozó felülvizsgálati kérelem szerint az elsőfokú ítélet jogszabálysértő, mert az 

elévülés vonatkozásában a bíróságnak – a 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 69. § 

(8) bekezdése helyett – e törvény 64. § (1) bekezdése alapján a közvetlenül alkalmazandó uniós 

normát, azaz az 2988/95/EK EURATOM rendelet (a továbbiakban: EURATOM rendelet) 3. cikk (1) 

bekezdését kellett volna alkalmaznia. 

Az EURATOM 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] A 3. cikk (1) bekezdésének első és második albekezdése akként rendelkezik, hogy az eljárások 

elévülési ideje a szabálytalanság elkövetésétől, illetve folyamatos vagy ismételt szabálytalanság esetén 

a szabálytalanság megszűnésének napjától számított négy év. 

[B] A többéves programokat illetően az említett 3. cikk (1) bekezdése második albekezdésének 

második mondata kifejti, hogy „az elévülési idő minden esetben [az angol szöveg alapján pontosabb: 

adott esetben] addig tart, amíg a program véglegesen le nem zárult”. 

A Kúriának tehát mindezek alapján először azt a kérdést kell megvizsgálnia az alkalmazandó jog 

meghatározása körében, hogy a jelen ügyben vitatott alperesi határozat „többéves program” keretében 

nyújtott támogatásra vonatkozik-e. A Kúria a kérdést illetően a lényegében azonos 

Kfv.IV.35.662/2017/7. számú ítéletének indokolásában foglaltakat követte. 

Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) már több döntésében értelmezte az 

EURATOM rendelet 3. cikke (1) bekezdése szerinti „többéves program” kifejezés jelentését, 

megállapítva, hogy e fogalom hatályát mind az egyes alkotóelemeinek jelentésére, mind az 

alkalmazásának összefüggéseire, mind az arra hivatkozó rendelet céljaira tekintettel kell meghatározni 
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(C–436/15 sz. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centra ügyben hozott ítélet 45. pont). Az EU 

Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében a „többéves program” átfogó fogalomnak minősül, mely az 

uniós politikák által érintett valamennyi területen megjelenhet, amennyiben uniós költségvetési 

források kerülnek felhasználásra. Maga a „program” kifejezés tág jelentéssel bír, és a „program” és 

„projekt” kifejezések felcserélhetően használhatóak e rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében 

(UAB Alytaus regiono ítélet 51. pont; C–491/16. sz. Maxiflor-ügyben hozott végzés 35. pont; C–

243/17. sz. da Silva Rodrigues-ügyben hozott végzés 37. pont). E meghatározás alapján az EU Bíróság 

„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 jelen ügyben vitatott támogatás megítélésének jogalapjaként szolgáló 113/2009. (VIII. 29) FVM 

rendelet (a továbbiakban: Jogcímrendelet) 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK 

rendelet) 22. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg (Jogcímrendelet, 11. 

§). E 22. cikk a fiatal mezőgazdasági termelők elindítására vonatkozó támogatásokról rendelkezik, a 

Jogcímrendelet 2. § 6. pontja értelmében pedig e prioritási cél megvalósítása érdekében 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). Ezen ötéves időszak megfelel az 

1698/2005/EK rendelet e) pontja szerinti „művelet” fogalmának: „az érintett [EMVA prioritással bíró 

céljainak elérése érdekében indított] vidékfejlesztési program számára meghatározott szempontok 

szerint kiválasztott és egy vagy több kedvezményezett által végrehajtott projekt, szerződés, 

megállapodás vagy egyéb cselekvés”, amely lehetővé teszi az EK rendelet célkitűzéseinek elérését 

(így többek között a mezőgazdaság versenyképességének javítását). 

A Kúria már több ügyben rámutatott arra, hogy „az Eljárási tv. 64. § (1) bekezdésében írt ötéves 

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 tehát, hogy 

a jelen esetben vitatott alperesi határozat olyan, uniós költségvetési forrásból finanszírozott támogatási 

időszakra vonatkozik, amely megfelel az EURATOM rendelet 3. cikke (1) bekezdése szerinti és az EU 

Bíróság ítélkezési gyakorlata által pontosított „többéves program” fogalomnak, ezért a felperes 

ügyében a rendelet, mint közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus szabályai érvényesülnek. 

Az EURATOM rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerint többéves programok esetén az elévülési idő 

minden [adott] esetben addig tart, amíg a program véglegesen le nem zárult. Az EU Bíróság 

értelmezésében azonban az EURATOM rendelet 3. cikke (1) bekezdésében írt, „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 az EURATOM 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 (UAB Alytaus regiono 

ítélet 68–69. pontok). 

Megállapítható, hogy jelen ügyben a szabálytalanság elkövetése időpontjaként a hatóság az ötéves 

támogatási időszak (2010–2013.) negyedik évet tekintette, amikor is a hatóság szerint a felperes nem 

érte el a jóváhagyott támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME értéket és így nem felelt meg 

teljes körűen a Jogcímrendelet rendelkezéseinek. A folyamatosnak tekinthető szabálytalanság e szerint 

a 2013. év utolsó napján fejeződött be. A szabálytalanság elkövetésének időpontja és a program 

lezárása közötti időszak így kevesebb, mint az EURATOM rendelet 3. cikk (1) bekezdés első és 

második albekezdései szerinti általános elévülési idő, azaz 4 év. Az EU Bíróság fenti értelmezése 

alapján tehát jelen esetben az elévülési időt a 2988/95 rendelet általános elévülési szabályai szerint kell 

számolni, azaz oly módon, hogy az elévülési időszak 2013. december 31-ét követően kezdődik és 4 

évig tart. 
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Az elsőfokú hatóság 2014. szeptember 8-án, az alperes 2016. április 18-án, azaz az uniós 

rendelkezések szerinti 4 éves elévülési időn belül hozott határozatot a felperessel szemben. A jogerős 

ítélet ezért helyesen állapította meg, hogy az intézkedésben való részvétel tekintetében az elévülési 

határidőn belül született döntés. Az EURATOM rendelet 3. cikke szerint az elévülési idő főszabály 

szerint a szabálytalanság elkövetésétől számított 4 év azzal, hogy a többéves programok esetén adott 

esetben addig tart, amíg a program véglegesen le nem zárult. 

II. A támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő státuszát illetően viszont a felperesi érvelésnek 

megfelelő, szintén az elsőfokú bírósági döntéssel egyező álláspont minősíthető jogszerűnek. Az EK 

rendelet 22. cikk (1) bekezdése értelmében fiatal mezőgazdasági termelők elindításához támogatás 

olyan személyeknek nyújtható, akik 40 évesnél fiatalabbak, és első alkalommal kezdenek gazdálkodni, 

mezőgazdasági üzem vezetőjeként; rendelkeznek a megfelelő szakképzettséggel és szakmai 

alkalmassággal; a gazdálkodási tevékenységük fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be. 

Ez a meghatározás nem ír elő külön feltételt a fiatal mezőgazdasági termelő státuszára vonatkozóan. 

Helytállónak tekinthető tehát az elsőfokú bíróság megállapítása, mely szerint az egyéni vállalkozói 

forma előírása olyan követelmény, amely szerint a hazai jogi szabályozás szükségtelenül és 

indokolatlanul korlátozza az EK rendelet alkalmazhatóságát, végrehajtását. Ugyanez az értelmezés 

következik az Európai Unió Bíróságának e rendelkezést értelmező joggyakorlatából is (lásd a C–

592/11. sz. Anssi Ketelä ügyben hozott ítélet 42. pontját). 

Összhangban az EK rendelet 22. cikkével, az ügy idején hatályos a közös agrárpolitika keretébe 

tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös 

szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási 

rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, 

valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet 2. 

cikk a) pontja a mezőgazdasági termelőt olyan természetes vagy jogi személyként, illetve természetes 

vagy jogi személyek csoportjaként határozza meg – kifejezetten hangsúlyozva, hogy „tekintet nélkül 

az ilyen csoport vagy tagjainak nemzeti jog szerinti jogállására” – akinek, illetve amelynek 

mezőgazdasági üzeme az Európai Unió területén található és aki, illetve amely mezőgazdasági 

tevékenységet folytat. 

Az egyéni vállalkozói minőség megszakítása mindezért nem vonhatja maga után a kifizetett 

támogatási összeg jogosulatlannak minősítését. Az egyéni vállalkozói forma előírása olyan 

követelmény, amely Magyarországon szűkíti az EK rendelet alkalmazhatóságát, végrehajtását, úgy, 

hogy az EK rendelet szerinti cél elérését szükségtelenül korlátozza. 

A rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikk (2) bekezdése értelmében kötelező 

és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban; a „közvetlen alkalmazás” ebben az értelemben 

azt jelenti, hogy a rendelet rendelkezéseinek alkalmazását a tagállami jog előírásai semmilyen módon 

nem befolyásolhatják (az Európai Unió Bíróságának C–34/73 Variola ügyben hozott ítélete). 

A felperes által átmenetileg létesített őstermelői jogviszony fenntartása ugyanakkor nem eredményezi 

az EK rendelet 22. cikkének megsértését, mert a tevékenységet nem hagyta fel, és az ilyen formában 

végzett tevékenység is megfelel a mezőgazdasági üzem vezetésének, az egyéb feltételek 

megvalósulása esetén, amelyek megléte különben jelen ügyben nem volt vitatott. 

III. Az új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez való tartozás tekintetében a Kúria egyetértett 

az elsőfokú bíróságnak a felperes igénye szerinti jogi álláspontjával, hogy ebben az esetben nem 

önmagában az elismerés visszavonására került sor, hanem felszámolás elrendelése miatt a szervezet 

nem felelt meg elismert termelői csoportnak. 

A Kúria szerint helytálló a jogerős ítélet azon érve, hogy a Y. Szövetkezet felszámolásának a 

felszámolói névjegyzékbe vett időpontját (2014. április 26.) és a X. Szövetkezetben való felperesi 

tagság kezdetét (2013. december 21.) veti egybe, és nem az elismerési határozat visszavonásának 

tényét, aminek valójában a felszámolás elrendelése volt az oka. Ennek tükrében a tagság a felperes 

érdekkörében jogszabályszerűen folyamatosnak tekinthető. 

A felperes esetében a Jogcímrendelet 9. § (3a) bekezdése szerinti mentesülés alkalmazandó ekkor, 

amely feltételeinek a felperes viszont maradéktalanul eleget tett. 
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 IV. A Kúrai alaposnak találta továbbá a felperes igényét abban is, hogy a Jogcímrendelet 9. § (1) 

bekezdése feltételei nem állnak fenn, figyelemmel különösen a fenti II. pontra. Ahhoz, hogy az 

igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősüljön 4. § (4) bekezdés b) 

pontjának, továbbá (c) pontjának a sérelme és gazdaság üzemméretére előírt legkisebb üzemméret, 4 

EUME-re elérésére  

 Mindezek jelen esetben nem valósultak meg. Az egyéni vállalkozói minőséggel kapcsolatos 

megállapítás a fentiek szerint nem jogszerű. A bizonylatok megőrzésével kapcsolatban nem tártak fel 

jogsértést. A felperes által a 3. évre vállalt üzemmérettől való 10% alatti eltérés került csak 

megállapításra, ami önmagában kizárólag a további 10%-os kifizetési kérelem elutasítását alapozta 

meg. Az alperesi határozat is idézte továbbá a Jogcímrendelet 9. § (7) bekezdését, abból 

megállapítható, hogy még a 10%-ot meghaladó, vállalt üzemmérettől való elmaradás is csak 

csekélyebb szankciót, a kifizetett támogatási összeg 2% -ának visszafizetését írja elő (a 10%-ot 

meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként). Az elért üzemméret pedig meghaladja a fentiekben 

hivatkozott minimumot. 

Az alperes tehát alaptalanul alkalmazta a teljes visszafizetésre vonatkozó szankciós lehetőséget, 

miként azt az elsőfokú bíróság és vele egyetértésben ezt a Kúria is megállapította. A felperes igénye 

tehát ebben a vonatkozásban alapos. 

 

Kfv.IV. 35.106/2018 5. 

A Jogcímrendelet 9. § (1) bekezdése alapján az igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül, ha a 

támogatott az ott felsorolt kötelezettségek bármelyikét megszegi. A mezőgazdasági tevékenység fő 

tevékenységként történő végzése mellett az egyéni vállalkozói folyamatos fennálltának előírása - az 

ügy összes körülményét mérlegelve - szűkítheti az 1698/2005/EK rendelet alkalmazhatóságát, 

végrehajtását, úgy, hogy az 1698/2005/EK rendelet szerinti cél elérését szükségtelenül korlátozza. 

A felülvizsgálati kérelem szerint az elsőfokú bíróság jogsértően járt el, amikor nem vizsgálta meg, 

hogy az uniós jogszabályok alapján fennálltak a hatósági eljárásban a méltányossági, mérlegelési 

jogkörben való döntéshozatal jogszabályai feltételei. Figyelmen kívül hagyta, hogy a vállalkozói 

igazolvány leadása két nappal a működtetési időszak lejárta előtt a költségvetésben hiányt nem 

okozott, a szabálytalanság ellenére a nyújtott támogatás célját elérte, ezért a teljes támogatási összeg 

visszafizetésére kötelezés a közvetlenül alkalmazandó EK-rendeletek alapján jogsértő. 

A Kúria a fenti kérdés kapcsán vizsgálta, hogy a hazai jog szerint megvalósult kötelezettségsértés az 

uniós jog szabályozása alapján hogyan minősíthető. 

A 113/2009. (VIII. 29) FVM rendelet (a továbbiakban: Jogcímrendelet) 11. §-a egyértelműen rögzíti, 

hogy a Jogcímrendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK rendelet) 22. 

cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. A Kúria ezért a felülvizsgálati 

kérelemben hivatkozott uniós rendeletek közül a továbbiakban elsősorban az 1698/2005/EK rendelet 

és a Jogcímrendelet releváns rendelkezéseinek viszonyát vizsgálta. 

 Az 1698/2005/EK rendelet 22. cikke értelmében fiatal mezőgazdasági termelők elindításához nyújtott 

támogatás azon személyeknek nyújtható, akik: 

a) 40 évesnél fiatalabbak, és első alkalommal kezdenek gazdálkodni, mezőgazdasági üzem 

vezetőjeként; 

b) rendelkeznek a megfelelő szakképzettséggel és szakmai alkalmassággal; 

c) a gazdálkodási tevékenységük fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be. 

Megállapítható tehát, hogy a fenti uniós jogi rendelkezés a támogatás nyújtásának feltételeként nem 

tartalmazza a Jogcímrendelet 4. § (4) bekezdésének b) pontja által előírt feltételt, amely szerint a 

támogatásra jogosult ügyfél köteles „a mezőgazdasági üzemet személyesen vezetni, a támogatási 

összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig 

a mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folytatni”. Ezen 
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kritériumok közül egyedül a mezőgazdasági üzem vezetőjeként való tevékenység-ellátást írja elő az 

1698/2005/EK rendelet 22. cikke. 

Mindezek fényében a Kúria szükségesnek tartotta megvizsgálni, hogy a Jogcímrendelet 4. § (4) 

bekezdésének b) pontjában foglalt, de az 1698/2005/EK rendelet által nem előírt feltétel minimális 

sérelme – két nappal a működtetési időszak vége előtt egyéni vállalkozói státusz megszüntetése – 

feljogosítja-e a jogalkalmazó tagállami hatóságot arra, hogy a teljes támogatási összeg visszafizetését 

előírja, miközben a támogatási cél egyébként megvalósult. 

A rendelet mint másodlagos uniós jogforrási forma az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 

288. cikk (2) bekezdése értelmében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. A 

„közvetlen alkalmazás” ebben az értelemben azt jelenti, hogy a rendelet rendelkezéseinek 

alkalmazását a tagállami jog előírásai semmilyen módon nem befolyásolhatják (az Európai Unió 

Bíróságának [a továbbiakban: EU Bíróság] C–34/73 Variola-ügyben hozott ítélete). Az EU Bíróság 

állandó ítélkezési gyakorlata szerint az uniós jog egységes alkalmazásának követelményéből és az 

egyenlőség elvéből az következik, hogy a tagállami jogokra kifejezett utalást nem tartalmazó uniós 

jogi rendelkezést – mint amilyen jelen esetben az 1698/2005/EK rendelet 22. cikke – főszabály szerint 

az egész Unióban önállóan és egységesen kell értelmezni (lásd többek között a C–424/10. és C–

425/10. sz. Ziolkowski egyesített ügyekben hozott ítélet 32. pontját, valamint a C–592/11. sz. Anssi 

Ketelä-ügyben hozott ítélet 34. pontját). Az uniós jogforrások rendszerében betöltött szerepükből és 

jellegükből (közvetlen alkalmazandó természetükből) fakadóan az uniós rendeletek előírásainak 

közvetlen hatályuk van a nemzeti jogrendszerekben, anélkül hogy a nemzeti hatóságok végrehajtási 

intézkedéseket fogadnának el (lásd a C‑316/10. sz. Danske Svineproducenter-ügyben hozott ítélet 39. 

és 40. pontjait, valamint a C–592/11. sz. Anssi Ketelä-ügyben hozott ítélet 35. pontját). Ennek ellenére 

szükséges lehet – leginkább részletszabályokat meghatározó – végrehajtási célú intézkedések 

elfogadása a tagállamok által, ugyanakkor e tagállami intézkedések nem akadályozhatják a rendeletek 

közvetlen alkalmazását, nem rejthetik el a rendeletek közösségi jellegét, hanem az uniós rendelet 

rendelkezéseinek keretei között maradva pusztán pontosítják a rendelet által biztosított mérlegelési 

jogkör gyakorlását (lásd a C–316/10. sz. Danske Svineproducenter-ügyben hozott ítélet 41. pontját és 

a C–592/11. sz. Anssi Ketelä-ügyben hozott ítélet 36. pontját). 

Az 1698/2005/EK rendelet (11), (13), (14) és (16) preambulumbekezdéséből, valamint az 1. cikk (2) 

bekezdéséből, a 4. cikk (1) bekezdéséből és a 20. cikk a) pontjából kitűnik, hogy a rendelet célja a 

jelen ügy tárgyát is képező támogatási forma révén a fiatal mezőgazdasági termelők kezdeti 

letelepedésének megkönnyítésére, majd azt követően a mezőgazdasági üzem szerkezeti kiigazítására 

irányul az emberi erőforrás javítása és a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének 

javítása, valamint a vidéki területek fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében. Mindezen célokat 

figyelembe véve az EU Bíróság a hasonló jogi kérdéseket felvető Anssi Ketelä-ügyben már 

megállapította, hogy az 1698/2005/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a) pontja, amely „olyan 

személyek[re utal] […], akik […] első alkalommal kezdenek gazdálkodni, mezőgazdasági üzem 

vezetőjeként”, nem feltételez ilyen gazdaságra jellemző, jogi – társasági vagy nem társasági – formát 

(lásd C–592/11. sz. Anssi Ketelä-ügyben hozott ítélet 42. pontját, valamint analógiaként a C–162/91. 

sz. Tenuta il Bosco-ügyben hozott ítélet 12. pontját, ahol az EU Bíróság egy másik mezőgazdasági 

támogatási forma tekintetében hasonlóképpen értelmezte a tagállami jog jogi formára vonatkozó, a 

releváns uniós rendelet előírásaihoz képest szigorító szabályokat). 

A Kúria korábban, Kfv.IV.35.060/2018/9. számú ítéletében szintén vizsgálta az 1698/2005/EK rendelet 

22. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Jogcímrendelet 4. § (4) bekezdésének b) 

pontjában foglalt rendelkezések viszonyát. A Kúria e döntésében megállapította, hogy a 

Jogcímrendelet 4. § (4) bekezdésének b) pontja által megkívánt egyéni vállalkozói minőség 

megszakítása nem vonhatja maga után a kifizetett támogatási összeg jogosulatlannak minősítését. A 

mezőgazdasági tevékenység fő tevékenységként történő végzése mellett az egyéni vállalkozói 

folyamatos fennálltának előírása – az ügy összes körülményét mérlegelve – jelen esetben szűkíti az 

1698/2005/EK rendelet alkalmazhatóságát, végrehajtását, úgy, hogy az 1698/2005/EK rendelet szerinti 

cél elérését szükségtelenül korlátozza. 

A Kúria megállapította továbbá, hogy a tagállami jogszabályban előírt feltétel ilyen mértékű 
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megsértése miatti teljes támogatás-visszavonás szankcióként való alkalmazása – miközben a 

támogatási cél egyébként megvalósult – nincs összhangban az 1698/2005/EK rendelet felülvizsgálati 

kérelemben is hivatkozott 51. cikkének (4) bekezdésével sem, amely szerint a csökkentésekre és a 

kizárásokra vonatkozó részletes szabályok meghatározása során figyelembe kell venni a 

követelmények be nem tartásának súlyosságát, mértékét, tartósságát és ismétlődését. 

 

Kfv.V.35.131/2018/6. 

A másodfokú hatóságnak határozatát aggálytalanul, ellentmondásoktól mentesen kell megindokolnia. 

Az elsőfokú bíróságnak a nemzeti jogi normák szabályozása mellett figyelemmel kellett lennie az 

Európai Unió Bíróságának (EU Bíróság) joggyakorlatára is. 

Az EU Bíróság C-446/15. számú végzése (Signum Alfa Sped Kft.-ügy) szerint: „A közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28‑i 2006/112/EK tanácsi irányelv 

rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti gyakorlat, miszerint az 

adóhatóság azon okból tagadja meg valamely adóalanytól a számára nyújtott szolgáltatások után 

fizetendő vagy megfizetett hozzáadottérték-adó levonásához való jogot, hogy nem tekinthetők 

hitelesnek az e szolgáltatásokra vonatkozó számlák, mivel e számlák kibocsátója nem lehetett az 

említett szolgáltatások tényleges nyújtója, kivéve, ha anélkül, hogy az adóalanytól olyan 

ellenőrzéseket követelnének meg, amelyeket nem köteles elvégezni, az objektív tényezőkre 

figyelemmel megállapításra kerül, hogy ezen adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az 

említett szolgáltatások héacsalás részét képezik, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság 

feladata.” 

Az EU Bíróság C-324/11. számú (Tóth-ügy) döntésében akként rendelkezett, hogy: „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. Mindazonáltal az alapügyben szereplő helyzethez hasonló helyzetben csak akkor 

utasítható el a levonási jog, ha az adóhatóság objektív körülmények alapján megállapítja, hogy a 

számla címzettje tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy a levonási jogának megalapozására felhozott 

ügylettel az említett számlakibocsátó vagy a szolgáltatói láncban korábban közreműködő gazdasági 

szereplő által elkövetett adócsalásban vesz rész.” 

Az elsőfokú bíróságnak továbbá a tényállással összefüggésben vizsgálnia kellett az 5/2016.(IX. 26.) 

KMK véleményt is, amely szerint: 

1. Ha a számlában szereplő gazdasági esemény nem történt meg, akkor nem kell vizsgálni, hogy a 

számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. 

2. Ha a gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő felek között, akkor - a tényállás 

függvényében - vizsgálni lehet, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az 

adókijátszásról, adócsalásról. 

3. Ha a gazdasági esemény a számlában szereplő felek között megvalósult, de a számlakibocsátó (vagy 

az általa befogadott számla kibocsátója) csalárd magatartást valósított meg, az adóigazgatási 

eljárásban vizsgálni kell, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az 

adókijátszásról, adócsalásról. 

A Kúria egyetértett az elsőfokú bírósággal abban, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72.§ (1) bekezdés e) 

pontjának a gazdasági események, a számlabefogadások, a számlatartalmak és azokkal 

összefüggésben az adózói tudattartalom tárgykörben a másodfokú határozat jogi indokolása az 

ellentmondásossága folytán – az elsőfokú bíróság ítéletében részletesen kifejtettek szerint – nem felelt 

meg. 

Az Art 138.§ (1) bekezdése alapján a felettes szerv a fellebbezéssel megtámadott határozatot és az azt 

megelőző eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy ki és milyen okból fellebbezett. E 
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jogszabályhely értelmében az alperesnek határozatában nemcsak az elsőfokú határozat – álláspontja 

szerinti, továbbá a fellebbezéssel támadott – ügydöntő részeit kell ismertetnie, hanem kétséget 

kizáróan, aggálytalanul az ügy tény- és jogkérdéseiben a saját jogi álláspontját is. Az alperesi határozat 

hiányos, továbbá ellentmondásos és nem egyértelmű az adókijátszás és a számlabefogadó 

tudattartalmának kapcsolata kérdésében. 

 

Kfv.V.35.165/2018/10. 

Tartamilag hiteltelen számlára adólevonási jog nem alapítható. 

A Kúria hangsúlyozta: nem volt vitás, hogy a számlán szereplő gazdasági események ténylegesen 

megvalósultak, a számlán szereplő munkák a végső fővállalkozók részére átadásra kerültek, a teljesítés 

tehát megtörtént. Ugyanakkor az adóhatóság feltárta a rendelkezésre álló bizonylatok, szerződések és 

egyéb okiratok alapján, hogy a végső teljesítés számlázási láncolatban valósult meg, úgy hogy, a 

tényleges teljesítés személyi és tárgyi feltételeivel legfeljebb a felperesi társaság rendelkezett. Az is 

megállapítást nyert, hogy a felperes erőforrásai nem a perbeli munkákon kerültek hasznosításra, 

hanem a gyermekklinika építésénél. A fővállalkozó perében hozott elsőfokú és kúriai ítélet 

megállapította, hogy a fővállalkozó tárgyi és személyi eszközei valósították meg a tárgyi gazdasági 

eseményeket. Az ellenőrzés adatai alapján megállapítható volt az is, hogy a számlakibocsátó nem 

állított ki számlát a fővállalkozó részére a vizsgált időszakban a gép- és gépkezelő bérletről, így nem 

nyert igazolást, hogy ez a társaság végezte a perbeli munkákat. Ezt a tényt támasztja alá az is, hogy a 

számlakibocsátó a tárgyi munkákra szerződéseket kötött alvállalkozóival és ezek alapján számlákat 

fogadott be. Okirati bizonyítékok cáfolják tehát a számlakibocsátó általi közvetlen teljesítést, a 

láncolat korábbi tagjainál feltárt tények pedig azt, hogy az ő alvállalkozói valósították meg a 

számlákon szereplő munkákat. 

Mint ahogy azt az elsőfokú bíróság ítélete az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) C-

80/11 és C-142/11 – (Mahagében és Dávid) egyesített ügyben hozott ítélet idézésével rögzíti, azt az 

adóalanyt, aki tudta, vagy akinek tudnia kellett volna, hogy héa-kijátszást megvalósító ügyletben vesz 

részt, az irányelv szempontjából ezen adókijátszás résztvevőjének kell tekinteni, függetlenül attól, 

hogy az általa utóbb teljesített adóköteles ügyletei keretében a termék továbbértékesítéséből, illetve a 

szolgáltatás felhasználásából nyeresége származik-e, vagy sem. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a 

felperesnél adóelőny nem is keletkezett, az adókijátszás folytán az adólevonási jog őt az 

adókijátszásban való részvétele miatt nem illeti meg. 

A felperesi törvényes képviselő nyilatkozott arról, hogy nem ellenőrizte a számlakibocsátó 

teljesítőképességét, és nem is érdeklődött alvállalkozójától arról, hogy milyen módon fogja teljesíteni 

a szerződéses kötelezettségét. Ez a magatartás nyilvánvalóan nem elegendő annak megállapítására, 

hogy a felperes minden tőle elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy adókijátszásban ne 

vegyen részt. Erre tekintettel a felperest a vitatott ügyletek alapján kiállított számlák szerinti adó 

levonásának joga nem illeti meg.  

 

Kfv.V.35.187/2018/11. 

A számlabefogadó felperes magatartása az adókijátszásban való aktív részvételnek minősül, így az 

adólevonási jog nem illeti meg. 

A Kúria utalt arra, hogy a közös hozzáadott értékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 

2006/112/EK Tanácsi irányelv 168. cikk a) pont értelmezése körében kialakult európai bírósági esetjog 

(különösen: C-446/15. számú, ún. Szignum-ügy, C-80/11. és C-142/11. számú, ún.  Mahagében és 

Dávid egyesített ügyek, C-324/11. számú, ún. Tóth-ügy, C–18/13. számú, ún.  Maks Pen-ügy) és a 

Kúria 5/2016. (IX.26.) KMK véleménye alapján azt, aki adókijátszásban vesz részt, az adólevonás 

joga nem illeti meg. Aktív adókijátszásnak minősül az adózó magatartása, ha alapvetően járult hozzá a 

mesterséges ügylet kialakításához. Ennek bizonyítása az adóhatóságot terheli. 

A Kúria rögzítette, hogy az elsőfokú bíróság az ügyletek megvalósulásának konkrét körülményei 
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vizsgálva állapította meg, hogy az ügyletek bonyolításában a felperes tárgyidőszaki ügyvezetője és 

pénzügyekért felelős alkalmazottja vett részt a számlakiállító társaság nevében is. A bizonylatok 

kiállítása minden esetben a felperes vevője részére történő teljesítés napjával kerültek kiállításra, a 

felperes a vevőjétől származó pénzügyi teljesítést követően a számlakibocsátónak, majd az ő nevében 

a szlovák eladóknak teljesített. A bizonylatok, a szállítással kapcsolatos okirati bizonyítékok és a 

pénzügyi teljesítés iratai kiállításának időpontja, a tanúvallomások és a szlovák adóhatóság 

megkeresésre adott válaszának tartalma objektív bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a felperes végezte 

a kifogásolt ügyletek bizonylatolását. Közreműködése az adókijátszásban való aktív részvételt illetően 

bizonyítást nyert. 

 

Kfv.IV. 35.254/2018/6. 

Többéves programokat illetően a jogosulatlan igénybevétel megállapításához való jog mindaddig nem 

évül el, amíg a program véglegesen le nem zárult. A záró jelentés megküldésének legkésőbbi 

időpontja, 2016. június 30. jelenti az irányító hatóság vonatkozásában a program lezárását. 

A Kúriának abban a kérdésben kellett tehát állást foglalnia, hogy a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a 

továbbiakban: Jogcímrendelet) alapján indult eljárásban alkalmazott szankcionálás kapcsán – az 

elévülési idő 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 ügyhöz hasonló tényállás kapcsán meghozott 

Kfv.IV.35.662/2017/7., Kfv.IV.35.745/2017. és a Kfv.IV.35.637/2017. számú ítéletében már állást 

foglalt, melytől jelen ügyben sem kíván eltérni, így e döntés lényegét az alábbiak szerint foglalja 

össze. 

Az Eljárási törvény 57. § (3) bekezdése a döntés ügyfél terhére történő módosítására, visszavonására 

vagy a támogatási jogosultság megszüntetésére közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő 

rendelkezése hiányában öt éven belül ad lehetőséget, amennyiben az ügyfél az intézkedésben 

jogosulatlanul vett részt. 

Az Eljárási törvény 69. § (8) bekezdése szerint „az intézkedésben való jogosulatlan részvételt 

megállapító határozat jogerőre emelkedésével – amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatási szerv csak a támogatás egy része tekintetében állapítja meg a jogosulatlan részvételt, úgy 

az érintett rész vonatkozásában – az ügyfél intézkedésben való részvételhez fűződő jogosultsága 

megszűnik. Intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítására a jogosultságot megállapító 

határozat közlésétől számított öt éven belül van lehetőség”. A Kúria a Kfv. IV. 35.616/2015/5. számú 

ítéletében már kifejtette, „hogy az Eljárási tv. 69. § (8) bekezdése két határidőt állapít meg: az első 

mondata a jogosulatlan részvételt megállapító határozat jogerőre emelkedéséről rendelkezik, míg a 

második mondta – ettől eltérően – a jogosulatlan részvétel megállapítására tartalmaz elévüléshez 

kötött határidőt, mely a hivatkozott rendelkezések összevetésével nem értelmezhető másként, mint a 

jogosulatlan részvétel megállapításáról hozott elsőfokú határozat keltéhez kötött időpont szerinti 

számítást.” A perbeli esetben a felperes jogosultságát megállapító határozat 2008. április 22-én kelt és 

2008. május 5. napján került közlésre, míg a 2112751762. számú az intézkedésben való jogosulatlan 

részvételt megállapító határozatot az elsőfokú hatóság a megismételt eljárás során az Eljárási törvény 

69. § (8) bekezdésében megállapított öt évet túllépve – ezáltal jogsértést megvalósítva – 2016. 

szeptember 26. napján bocsátotta ki. 

Az Eljárási tv. 64. § (1) bekezdése szerint közvetlenül 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 a jogosultságot 

megállapító határozat közölték. 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. 
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35.279/2017/4.) 

 A felperes beruházási támogatásban részesült. A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: 

Vhr.) 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján “ [a]z [1698/2005/EK rendelet (a továbbiakban: R.)]  72. 

cikk (1) bekezdésével összhangban a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, 

felújított, korszerűsített létesítményt rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és 

előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség). Az 

üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat 

közlésétől számított 5 évig áll fenn;” 

Megállapítható tehát, hogy a vitatott alperesi határozat olyan, uniós költségvetési forrásból (EMVA) 

finanszírozott támogatási időszakra vonatkozik, amely megfelel az 2988/98/EK Euratom rendelet (a 

továbbiakban: Euratom rendelet) 3. cikke (1) bekezdése szerinti és az EU Bíróság ítélkezési gyakorlata 

által pontosított „többéves program” fogalomnak, ezért a felperes ügyében a rendelet, mint közvetlenül 

alkalmazandó közösségi jogi aktus szabályai érvényesülnek. 

Az Euratom rendelet célja az Unió pénzügyi érdekeinek védelme és e célból a közösségi joggal 

kapcsolatos szabálytalanságok esetére egy keretszabályozás kialakítása az egységes ellenőrzések, a 

közigazgatási intézkedések, továbbá szankciók tekintetében. (Kfv. 35.662/2017/7.) 

Az Euratom 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 3. cikk (1) bekezdésének első és második 

albekezdése akként rendelkezik, hogy az eljárások elévülési ideje a szabálytalanság elkövetésétől, 

illetve folyamatos vagy ismételt szabálytalanság esetén a szabálytalanság megszűnésének napjától 

számított négy év. 

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”. 

Az EU Bíróság 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. 

A jelen ügyben a „szabálytalanság” 2011. május 5. napjától kezdődően valósult meg, ugyanis a 

felperes által sem vitatottan, a fenti – a beruházásra irányadó megvalósítási – határidő leteltekor csak a 

jóváhagyott kiadások 20,464%-ával számolt el, ennek következtében került sor a Vhr. 35. § (1) 

bekezdése alapján a támogatásban való jogosulatlan részvétel megállapítására. 

Ezt követően a Kúriának azt kellett vizsgálni, hogy az Euratom rendelet hivatkozott 3. cikke (1) 

bekezdésének utolsó mondatával összefüggésben mely időpont tekintendő a program végleges 

lezárásának, illetve a jogsértés elkövetése és a program zárása között hány év telt el. 

A Jogcímrendelet 12. §-ában írtak szerint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. A programra vonatkozó 1698/2005 EK 

rendelet 82. § (1) bekezdése szerint „Az irányító hatóság első alkalommal 2008-ban és minden évben 

június 30-ig a program végrehajtásáról szóló éves időközi jelentést küld a Bizottságnak. Az irányító 

hatóság 2016. június 30-ig a program megvalósításáról szóló záró jelentést küld a Bizottságnak.” 

Az alperes a felülvizsgálati kérelemben uniós jogszabályokra hivatkozva, a program pénzügyi 

zárásaként az utolsó éves elszámolás 2016. június 30-i benyújtását követő 6 hónapos határidőt (2016. 

december 31.) nevezi meg. Nem jelölte meg azonban azt a konkrét jogszabályi rendelkezést, amely ezt 

az időpontot határozza meg a program zárásaként. Az alperes által hivatkozott uniós szabályozásokban 
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foglaltak valóban tartalmaznak a záró jelentést követő időszakra vonatkozóan Bizottsági hatásköröket 

(zárójelentés elfogadása, egyenlegfizetés teljesítése, a még fennálló kötelezettségvállalások 

visszavonása), de egyetlen releváns rendelkezés sem mondja ki, hogy a program zárásának az alperes 

által jelzett időpont (2016. december 31.) minősül. 

A Kúria megjegyezte, hogy e Bizottsági hatáskörök gyakorlására a hivatkozott uniós normák eltérő 

terminusokat állapítanak meg a következők szerint. A záró jelentés elfogadására 5 hónap áll a 

Bizottság rendelkezésére az 1698/2005/EK rendelet 82. cikk (3) bekezdése alapján („a Bizottságnak 

két hónap áll rendelkezésére, hogy az éves időközi jelentésre vonatkozó észrevételeit megtegye, 

miután az irányító hatóság megküldte azt számára. A program záró jelentésének esetében ez a határidő 

öt hónapra emelkedik.”) Az egyenleg Bizottság általi kifizetésére „legkésőbb az utolsó éves 

elszámolást követő hat hónappal kerül sor.” „Az elszámolást az 1313/2013/EU rendelet 65. cikkének 

(2) bekezdésében a kiadások támogathatóságára meghatározott végső határidő letelte után legkésőbb 

hat hónappal kell a bizottságnak benyújtani. (1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. 

cikk (1)-(2) bekezdés.) „… az egyenleg kifizetését követően még fennálló kötelezettségvállalásokat a 

Bizottság hat hónapon belül visszavonja.” (1306/213/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. 

cikk (3) bekezdés.) 

A fenti (Bizottsági intézkedés időpontjára vonatkozó) eltérő szabályokból nem következik, és nem is 

következhet, hogy a program zárásának időpontja 2016. december 31. Minthogy a hivatkozott uniós 

rendelkezések egyetlen időpontot – a 2016. június 30-át – jelölik meg konkrétan a záró jelentés 

benyújtásával összefüggésben, a Kúria álláspontja szerint ez a dátum tekintendő a program zárásának, 

amely időpont után is vannak azonban a Bizottságnak további feladatai. A Kúria álláspontja szerint 

tehát a záró jelentés megküldésének a rendelet által meghatározott legkésőbbi időpontja, azaz 2016. 

június 30. jelenti az irányító hatóság vonatkozásában a program lezárását. (Kfv. IV. 35.637/2017.) 

Az EU Bíróság fenti értelmezése alapján az elévülési időt – tekintve, hogy a szabálytalanság 

elkövetésének időpontja (2011. május 5.) és a program lezárása (2016. június 30.) közötti időszak 

több, mint az Euratom rendelet 3. cikk (1) bekezdés első és második albekezdései szerinti általános 

elévülési idő, azaz 4 év – az elévülés a program lezárulásával következett be. 

A jelen ügyben a vitatott, az intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító elsőfokú határozat 

2016. szeptember 26. napján, tehát a program zárását követően keltezett, ennek okán azt az eljáró 

hatóság elévülési időn túl, jogsértést megvalósítva bocsátotta ki. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.VI.22.433/2017/6. 

A deviza-alapú kölcsönszerződésből eredő követelés iránt indított perben az alperesi pozícióban 

perben álló fogyasztó adós keresettel szembeni védekezést szolgáló semmisségi kifogása eljárásjogi 

feltétele annak, hogy az elsőfokú járásbíróság állást foglalhasson a tisztességtelen szerződési feltétel 

érvénytelensége tárgyában. A bíróság hivatalból az esetben köteles vizsgálni a fogyasztói szerződési 

feltétel tisztességtelen jellegét, amennyiben a rendelkezésére állnak az e tekintetben szükséges jogi és 

ténybeli elemek, azaz a rendelkezésre álló bizonyítási anyag alapján tényként egyértelműen 

megállapítható, nyilvánvaló. 

A Kúriának kizárólag abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az elsőfokú eljárásban történt-e a 

másodfokú eljárásban orvosolható és orvosolni elmulasztott jogszabálysértés az alperes által először a 

fellebbezésében hivatkozottak miatt, miszerint az eljárt bíróságok hivatalból nem vizsgálták a 

kölcsönszerződés érvénytelenségét az árfolyamkockázatot alperesre telepítő szerződési feltételek 

tisztességtelen volta miatt. 

A Kúria először arra mutatott rá, hogy a másodfokú bíróság nem sérthette a 1952. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Pp.) 247. § (1) bekezdést, a másodfokú eljárásban a keresetváltoztatás tilalmára 
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vonatkozó rendelkezést, hiszen nem az alperes volt az, aki a pert indította. Az alperes a perben igényt a 

szerződés kapcsán, amelyre a felperes a kereseti követelését alapította, nem érvényesített: az 

ellenkérelmében nem terjesztett elő a keresettel szembeni védekezést szolgáló – a viszontkeresettel 

szemben a járásbíróság hatáskörét nem érintő [2/2011. PK vélemény 4. pont] – semmisségi kifogást. 

Ez eljárásjogi feltétele lett volna annak, hogy az elsőfokú járásbíróság állást foglalhasson az igény 

önálló keresetként történő érvényesítés esetén a Pp. 23. § (1) bekezdés k) pont alapján a törvényszék 

hatáskörébe tartozó kérdésben, a tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége tárgyában. Az 

alperes semmisségre vonatkozó tényállítása hiányában pedig nem merült fel a jogvita eldöntése 

érdekében bizonyítandó tényként a tisztességtelenség, mint érvénytelenségi ok. Így a bíróságot nem 

terhelte a Pp. 3. § (3) bekezdés utolsó fordulatában megfogalmazott előzetes tájékoztatási 

kötelezettség a bizonyításra szoruló tényekről, a bizonyítási teherről, illetve a bizonyítás 

sikertelenségének következményeiről. 

Annyiban alapos az alperes felülvizsgálati kérelme, hogy az elsőfokú bíróság a kölcsönszerződésből 

eredő követelés iránt a pénzintézet által indított perben, a kereseti kérelem érdemi elbírálása körében 

hivatalból is észlelhette a szerződés, vagy valamely szerződési feltétel, kikötés semmisségét, akár a 

tisztességtelenségét. A fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános és az egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződési feltételek tisztességtelenségének a megítélésére vonatkozó rendelkezések (az 1959. 

évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 209.-209/B. §) részben a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: irányelv) átültetése folytán kerültek a magyar jogrendszerbe, így az alkalmazásuk 

igényli az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) joggyakorlatának a figyelembevételét 

is (a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdésekről hozott 

6/2013. Polgári jogegységi határozat indokolás 2. f) pont).  

Az EU Bíróság C-240/98., C-415/11. sz. ügyekben is tetten érhető esetjoga csak meghatározott 

speciális eljárásjogi helyzetekben, jellemzően a tisztességtelen illetékességi kikötés, a 

választottbírósági kikötés, a fogyasztót az igénye érvényesítésétől megfosztó szerződéses feltétel, 

valamint a fogyasztó alperesi pozíciója esetén jogi képviselet hiányában teszi kötelezővé a tagállami 

bíróság számára a szerződési feltételek fogyasztó által nem sérelmezett tisztességtelenségének a 

vizsgálatát hivatalból, ezzel ellensúlyozván a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató közötti 

egyenlőtlen helyzetet. 

Az EU Bíróság a C-415/11. sz. ügyben hozott ítéletében igen lényeges korlátot is megfogalmazott a 

nemzeti bíróságok számára annak kimondásával, hogy hivatalból az esetben köteles vizsgálni az 

irányelv hatálya alá tartozó szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, amennyiben a rendelkezésére 

állnak az e tekintetben szükséges jogi és ténybeli elemek. Ennek felel meg a nemzeti bírósági 

joggyakorlatunk is. Az érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről nyilvánított 

2/2010. (VI. 28.) PK vélemény 4. a) pont szerint a bíróságnak csak a rendelkezésre álló bizonyítási 

anyag alapján tényként egyértelműen megállapítható, nyilvánvaló semmisséget kell hivatalból 

észlelnie; a b) pont szerint a semmisség hivatalból történő észlelése a másodfokú eljárásban is 

kötelezettsége a bíróságnak, ha az elsőfokú eljárás adataiból a semmisségi ok fennállása egyértelműen 

megállapítható. A fellebbező fél által előadott új tény, vagy új bizonyíték figyelembevételével a 

semmisség akkor állapítható meg, ha fennállnak a Pp. 235. § (1) bekezdésben foglalt feltételek. A 

Kúria a fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési 

feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítási jog tisztességtelenségéről nyilvánított 2/2012. 

(XII. 10.) PK vélemény 9. a) pontjában is úgy foglalt állást, hogy a bíróságnak a per tárgyává tett 

általános szerződési feltétel érvénytelenségét hivatalból kell észlelnie, ha az érvénytelenség a 

rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítható. 

A fent kifejtettek irányadó voltán nem változtatott az alperes által a felülvizsgálati kérelmében 

hivatkozott, az EU Bíróság C-51/17. sz. ügyben 2018. szeptember 20-án hozott ítélete sem. Az ötödik 

kérdésre adott válaszában az EU Bíróság kiemelte, hogy a nemzeti bíróság – amennyiben a 

rendelkezésére állnak az e tekintetben szükséges jogi és ténybeli elemek – hivatalból köteles vizsgálni 

a 93/13 irányelv hatálya alá tartozó, a kereset (viszontkereset) mikénti elbírálását érintő szerződési 

feltétel tisztességtelen jellegét, ezzel ellensúlyozván a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató közötti 

egyenlőtlen helyzetet. Tehát a tisztességtelenség hivatalbóli megállapításának – összhangban a 

Legfelsőbb bíróság 1/2005. (VI. 15.) PK véleményében, illetve a 2/2010. (VI. 28.) PK vélemény 4. 
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pontjában foglaltakkal – változatlanul előfeltétele, hogy a szükséges jogi és ténybeli elemek az eljáró 

bíróság rendelkezésére álljanak. Az itt kifejtettekből következik az is, hogy sem az EU Bíróság 

jogértelmezése, sem a bírói joggyakorlat nem töri át a Pp. 164. § (2) bekezdésben megfogalmazott 

hivatalbóli bizonyítás tilalmát. 

Ennek kapcsán lényeges az is, hogy az EU Bíróság a C-51/17. sz. ítéletében – egyezően a 6/2013. PJE 

határozat 1. pontjában, illetve a 2/2014. PJE határozat 1. pontjának első bekezdésében kifejtett 

állásponttal – szintén abból indult ki, hogy az árfolyamkockázat fennállása, annak a fogyasztó általi 

viselése a deviza alapú kölcsönszerződés jellegadó sajátossága. A Kúria úgy ítélte meg, hogy a perbeli 

esetben, a kölcsönszerződésből eredő követelés iránt indított, a követelés összegszerűsége korlátozott 

bizonyítással lefolytatott perben sem az elsőfokú, sem a másodfokú bíróságnak a szerződés hátterét 

jellemző valamennyi körülmény feltárása hiányában nem álltak a rendelkezésére mindazon szükséges 

jogi és ténybeli elemek, amelyek alapján hivatalból megállapíthatta volna az árfolyamkockázatot 

alperesre telepítő szerződéses feltételek tisztességtelen voltát, ez okból a nyilvánvaló érvénytelenségét. 

 

Pfv.V.22.435/2017/8.; Pfv.V.22.518/2017/5. 

Nem tisztességtelen az a fogyasztói szerződés részévé vált általános szerződési feltétel, amely szerint a 

fogyasztó a fennálló tartozása tekintetében a pénzügyi intézmény nyilvántartásait irányadónak és 

hitelesnek fogadja el. 

I. A Kúria mindenekelőtt utalt arra, hogy ha a perben bizonyított tények alapján olyan jogkérdés merül 

fel, amelynek tárgyában más polgári perben – azonos tényekre alapítottan – az Európai Unió Bírósága 

előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezték, a bíróság a 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Pp.) 152. § (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával, ennek az ügy érdemi elbírálására kiható előzetes 

eljárásnak a befejezéséig felfüggesztheti a per tárgyalását [3/2005. (XI.14.) PK-KK vélemény 1. 

pontja]. A felperes felülvizsgálati kérelmében megjelölt – és időközben befejeződött – előzetes 

döntéshozatali eljárások tárgya ugyanakkor a perbelitől eltérő jogkérdések megválaszolása volt, ezért a 

Kúria a tárgyalás felfüggesztését mellőzte. 

II. A felek közötti kölcsönszerződés megkötésekor hatályban volt 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése értelmében e jogszabály – a 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. 

A vizsgált szerződéses kikötés a R. 1. § (1) bekezdésének b) pontját nem sérti. E jogszabályhely azt a 

szerződési feltételt minősíti tisztességtelennek, amely kizárólagosan a fogyasztóval szerződő felet 

jogosítja fel annak megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e. A felek kölcsönszerződésében 

foglalt feltétel ennek nem volt megfeleltethető, az I. rendű alperes számára a saját szolgáltatásuk 

szerződésszerűségének megállapítását nem tette lehetővé. 

A 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 
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(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 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.). 

Az adott esetben a felek szerződésének részét képező üzletszabályzat felperes által támadott 

rendelkezése csupán azt rögzítette, hogy a felperes az I. rendű alperes e célra szolgáló nyilvántartásait 

(üzleti könyveit) és nyilatkozatait a kölcsön folyósításának és törlesztésének időpontja, valamint a 

fennálló tartozása tekintetében irányadónak és hitelesnek fogadja el. Nem tért ki az említett okiratokon 

alapuló közjegyzői ténytanúsítvány kiállításának szükségességére, és arra sem, hogy az bírósági 

végrehajtási eljárás kezdeményezésekor miként használható fel. (A felperesnek az általános szerződési 

feltétel tartalmával kapcsolatos, a fellebbezésében foglalt és a felülvizsgálati kérelmében is 

megismételt hivatkozása a tekintetben is iratellenes volt, hogy az csupán egy bekezdésből áll, és az 

árfolyamváltozásoknak a kölcsön visszafizetésénél való figyelembevételére utalást nem tartalmaz.) 

A Kúria kiemelte, hogy a 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, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 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 

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. Mindezek miatt a jogerős ítélet a R. 1. § 

(1) bekezdésének j) pontját sem sérti. 
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Pfv.V.22.490/2017/7.; Pfv.V.22.537/2017/9.; Pfv.V.22.592/2017/10. 

Azon szerződéses kikötés, ami közjegyzői ténytanúsítvány kiállítását alapozza meg, nem minősül 

tartozáselismerésnek. Ha az adós a közjegyzői ténytanúsítvány elfogadásával egyúttal arról is 

nyilatkozott, hogy a megjelölt okiratot aggálytalan tartalmú közhiteles bizonyítékként fogadja el, ez 

nem vonható az egyoldalú joglemondás fogalmi körébe sem. Ezért e kikötések a bizonyítási terhet nem 

fordítják meg az adós terhére. 

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 (Kúria Gfv.VII.30.610/2017/6.). 

 

Pfv.VI.22.505/2017/7.; Pfv.VI.22.511/2017/6.; Pfv.VI.22.552/2017/7. 

Nem tisztességtelen az a szerződéses rendelkezés, amely szerint a pénzügyi intézmény a saját 

nyilvántartásai alapul vételével jogosult a fogyasztó tartozásának a kimutatására és a felek ezek 

alapján létrejött közokiratba foglalt ténytanúsítványt irányadónak tekintik, mert ez nem jelent 

tartozáselismerést, nem változtatja meg a bizonyítási terhet és nem érinti a fogyasztó 

igényérvényesítési lehetőségeit sem. 

A kereset elbírálása során azt kellett vizsgálni, hogy a hivatkozott szerződéses kikötés – az általános 

szabályozáshoz képest – többletjogosultsággal ruházza-e fel az I. rendű alperest, vagy hátrányosabb 

helyzetbe hozza-e az bármilyen módon a felperest. Az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi 

Ptk.) a tisztességtelenség megállapítását egyrészt a bíróság mérlegelésére bízza, másrészt pedig a 

mérlegelést kizárva maga is nevesít tisztességtelenségi okokat, illetve ilyen feltételeket külön 

jogszabály, így a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 

93/13/EGK tanácsi irányelv (továbbiakban: Irányelv), illetve az annak való megfelelést szolgáló 

18/1999. (II.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) is meghatároz. 

A szerződés sérelmezett I.4. pontja lényegében annyiról rendelkezik, hogy az ellenkezője 

megállapításáig az I. rendű alperes nyilvántartásában foglaltakat fogadják el a felek valónak. Nem ír 

elő azonban a szerződéses kikötés a felekre a szerződés teljesítése vonatkozásában kötelező 

rendelkezést, nem tartalmaz tartozáselismerést, joglemondást sem, továbbá nem hatalmazza fel az I. 

rendű alperest a felperessel szemben arra, hogy a szerződésben foglaltakat értelmezve maga határozza 

meg a felperes tartozását. Az I. rendű alperes számára tehát mindez nem biztosít többletjogokat sem a 

tartozás érvényesítése, sem az összegének a meghatározása szempontjából és ebből eredően az sem 

állapítható meg, hogy a felperest valamely okból hátrányos helyzetbe hozta volna. 

A szerződés szerinti kimutatás elkészítése és vezetése speciális szakértelmet igénylő feladat, amelyre 

általában a szerződő felek közül az erre felkészült pénzintézet rendelkezik megfelelő apparátussal. A 

kimutatások elkészítésére, folyamatos vezetésére, továbbá az arról való tájékoztatásra az I. rendű 

alperest azonban a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: régi 

Hpt.) 206. §-a is kötelezte. Az ügyfél számára kézbesített kimutatást, ha az ügyfél azzal szemben a 

kézbesítéstől számított 60 napon belül nem emel kifogást, az akkor hatályban volt régi Hpt. 206. § (2) 

bekezdése szerint a fogyasztó által elfogadottnak kellett tekinteni. Az elfogadottnak tekintés ez esetben 

sem érintette azonban az érvényesíthetőséget. 

A fél nyilatkozata akkor minősülhet tartozáselismerésnek, ha a tartozás elismerése magyarázatot nem 

igénylő módon, kifejezetten és félreérthetetlenül megtörtént és abból világosan ki is tűnik, hogy a fél a 

vele szembeni követelés fennállását nem vonja kétségbe. Ebből következően a tartozás elismerésének 

olyan nyilatkozat tekinthető, amelyet már fennálló és összegszerűségében is meghatározott követelés 
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tekintetében tettek. A per tárgyát képező szerződéses rendelkezés nem ilyen jellegű, mindezeket nem 

tartalmazza, ezért az tartozáselismerésnek sem tekinthető, ahhoz a tartozáselismerés joghatásai nem 

fűződhetnek, téves tehát az eljárt bíróságok ettől eltérő álláspontja. (EBH2000. 309.) A nyilatkozat 

mindezekből következően nem tekinthető „biankó” tartozáselismerésnek, ilyen tartalom – 

megalapozottan – nem társítható hozzá, annak ilyen értelmezése jogszabálysértést valósítana meg. 

A tisztességtelenség vizsgálata során megállapítható volt, hogy ha az I. rendű alperes a követelését 

peres eljárás útján tudja, vagy kívánja érvényesíteni, akkor az eljárás során a régi Pp. 164. § (1) 

bekezdése szerint őt terheli a bizonyítási kötelezettség a szerződés tartalma, a kölcsönadott összeg, a 

törlesztések és a fennálló tartozás tekintetében is. Amennyiben az I. rendű alperes által becsatolt 

kimutatásokat, dokumentációkat és az azok alapján levezetett összegszerűséget a felperes nem fogadja 

el, azzal szemben ellenbizonyítással élhet. A hivatkozott szerződéses kikötés tehát a peres eljárás 

lefolyását, illetve annak menetét nem befolyásolhatja, az annak alapján kiállított tanúsítványt a bíróság 

értelemszerűen bizonyítékként nem, csak az I. rendű alperes nyilatkozataként fogadhatja el. 

Az 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) akkor hatályban volt 21. § (1) bekezdése, illetve a 

jelenleg hatályos 23/C. §-a határozza meg a közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal való ellátásának 

a feltételeit. A közjegyzői okiratnak tartalmaznia kell a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló, 

vagy egyoldalú kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, 

mennyiségét (összegét) és jogcímét, a teljesítés módját és határidejét. Abban az esetben, ha a 

kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, akkor a feltétel, vagy időpont 

bekövetkezését is közjegyzői okirattal kell tanúsítani. Ennek megfelelően a közokiratba foglalt 

kölcsön és egyéb szerződés, egyoldalú kötelezettségvállalás alapján a tartozás már lejárt összegeire 

minden egyéb feltétel nélkül, a teljes fennálló tartozás összegére pedig akkor bocsátható ki 

végrehajtási záradék, ha a szerződés közjegyzői okiratba foglalt módon felmondásra került. 

Az adós szerződésszegésének, illetve a hitelező ezen alapuló felmondásának tényét, a fennálló tartozás 

összegét, a közjegyző a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata alapján rögzíti. Ezek nélkül a 

végrehajtás nem rendelhető el, de a végrehajtást kérő ezen egyoldalú nyilatkozata nem egyfajta ügyleti 

okirat, hanem az 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 111 §-a szerinti, jogi jelentőségű 

tényeket rögzítő, ténytanúsító okirat. Az ilyen jellegű közjegyzői tanúsítvány kiállítását azonban a 

végrehajtást kérő akkor is kérhetné, ha erről az adóssal kötött szerződésben külön semmilyen módon 

nem rendelkeztek. A ténytanúsító okirat tehát valóban közokirat ugyan, de csak azt bizonyítja a régi 

1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 195. § (1) bekezdése szerinti bizonyító erővel, hogy 

az I. rendű alperes az abban foglalt nyilatkozatot, az ott feltüntetett időben és tartalommal megtette. 

Alaptalan ennek megfelelően az az okfejtés is, hogy az ilyen tartalmú okirat már önmagában alkalmas 

lenne bármely kérdésben a bizonyítás terhének a fogyasztóra való áthárítására. 

A közjegyzői tanúsítvány kiállítása során a közjegyző a kérelmező egyoldalú kérelmét foglalja 

közokiratba, annak alaposságát, egyéb körülményeket pedig nem vizsgálhat. A végrehajtási záradék 

kibocsátása iránti kérelem elbírálása során sem vizsgálhatja a közjegyző a felmondás jogszerűségét és 

azt sem, hogy alapos-e, akár összegszerűségében, a végrehajtást kérő követelése. Eljárása során a 

közjegyző a Vht. hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően kizárólag arra lehet figyelemmel, hogy a 

záradékolni kért okirat, vagy okiratok megfelelnek-e a megkövetelt alaki és tartalmi 

követelményeknek és ha a záradékolás feltételei fennállnak, akkor az okiratot záradékolnia kell. 

(BH1997. 348., BH2002. 491., Kúria Pfv.I.21.7838/2016/5. számú eseti döntése.) 

A végrehajtási záradék kiállítása esetén az adós valóban csak a régi Pp. 369. §-a szerinti végrehajtás 

megszüntetése, vagy korlátozása iránti perben tudja vitatni a vele szemben érvényesített követelést. A 

bizonyítási teher ilyen esetben kétségtelenül a pert indító felperest terheli. Ez a kötelezettség azonban 

nem a szerződés sérelmezett kikötéséből, hanem a végrehajtási záradék és a közjegyzői tanúsítvány 

jogintézményéből ered. A felek közti szerződéses rendelkezés e tekintetben sem biztosít több jogot az 

I. rendű alperesnek és nem ró többletterhet a felperesre ahhoz képest, mint amivel egyébként 

rendelkezne, illetve ami őt egyébként terhelné. A végrehajtási záradék kiállításának alapja a 

közjegyzői okiratba foglalt szerződés vagy tartozáselismerés, valamint a hitelező Kjtv. 111. §-a alapján 

megtett közjegyzői tanúsítványba foglalt nyilatkozata, a hivatkozott közjegyzői tanúsítvány kiállítását 

azonban a végrehajtást kérő a hivatkozott szerződéses kikötés hiányában is kérelmezhetné. 
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A végrehajtási záradék kibocsátásának a lehetősége, a közvetlen végrehajtás elrendelése, ha annak 

törvényi feltételei fennállnak – az elsőfokú bíróság által kifejtetteknek megfelelően – nem lehet 

tisztességtelen. Ez a lehetőség nem is függött a hivatkozott szerződéses feltételtől és egy jogszabály, 

azaz a Vht. által szabályozott és lehetővé tett jogintézmény, a végrehajtási záradékolás tette lehetővé a 

végrehajtás – peres út igénybe vétele nélküli – elrendelését. Az Alkotmánybíróság az 1423/B/2010. 

AB és az 1245/B/2011. AB határozatai szerint nem alkotmányellenes és nem sérti a tisztességes 

eljáráshoz való jogot ez a fajta eljárás, az Európai Unió Bíróságának C-32/14. számú ügyben hozott 

határozata szerint pedig nem összeegyeztethetetlen ez az Irányelv követelményeivel sem. Ennek 

megfelelően a bíróság nem dönthet a jogszabályok ellenére úgy, hogy az adott jogintézményt, annak 

gyakorlati alkalmazását ellehetetleníti, azt tisztességtelennek minősíti. 

A kifejtettekre tekintettel a közjegyzői ténytanúsítvány kiállítása, illetve a szerződés hivatkozott 

rendelkezése nem fordítja meg a bizonyítási terhet az egyik lehetséges eljárás során sem. A kikötés 

akkor lenne tisztességtelen, ha kizárólagos jogosultságot biztosítana az I. rendű alperesnek a tartozás 

összegének a meghatározására, illetve megvonná, vagy korlátozná a felperes ezzel kapcsolatos jogait 

és lehetőségeit. A perbeli esetben azonban mindez nem valósult meg, a szerződő felek egyenlősége 

nem sérült, a jogvita esetén pedig a bíróság az I. rendű alperes kimutatását csak az I. rendű alperes 

nyilatkozataként értékelné, illetve értékelhetné. A szerződéses rendelkezések nem korlátozták a 

felperes igényérvényesítési lehetőségeit, valamint nem befolyásolták az eljárásjogi jogosultságait és 

ennek megfelelően – az általános szabályokhoz képest – a bizonyítási terhet sem módosították a 

hátrányára. A kikötés nem okozott egyensúlyvesztést a felek között és tényleges jogi jelentőségének 

hiányában elvi lehetőséget sem teremtett a fogyasztó felperes hátrányos helyzetbe hozatalára. 

 

Pfv.V.22.579/2017/11. 

Tisztességtelennek minősül az a zálogszerződésben foglalt, a diszpozitív törvényi rendelkezéstől eltérő 

kikötés, amely szerint a zálogkötelezettet - a zálogjogosult felhívása esetén - az újabb, megfelelő 

biztosíték nyújtása tekintetében haladéktalan teljesítési kötelezettség terheli. 

A felek zálogszerződésének megkötésekor hatályban volt 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  

209. § (6) bekezdése szerint nem minősülhet tisztességtelennek a szerződési feltétel, ha azt jogszabály 

állapítja meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg. Az 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 [2/2012. (XII.10.) PK vélemény 3. pontja]. 

A keresettel érintett szerződési feltétel a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott jogszabályhelyek közül 

a Ptk. 251. § (3) bekezdésétől, 260. § (2) és (3) bekezdéseitől, 261. § (1) bekezdésétől és 525. § (1) 

bekezdésének c) pontjától eltérő rendelkezést tartalmazott, és a teljes, a tisztességtelenség vizsgálatát a 

fentiek szerint kizáró tartalmi egyezőség a Ptk. 261. § (2) bekezdése tekintetében sem állt fenn. 

Az utóbbi jogszabályhely a zálogtárgy helyreállításának vagy a veszélyeztetés mértékének megfelelő 

biztosíték adásának feltételeként csupán a követelés kielégítése veszélyeztetettségét írja elő, és a 

kielégítési jog jogosult általi gyakorlását akkor teszi lehetővé, ha a kötelezett a jogosult felhívásának 

megfelelő határidőn belül nem tesz eleget. Ezzel szemben a vizsgált szerződéses kikötés a zálogtárgy 

értékében – a zálogjogosultnak fel nem róható ok miatt – bekövetkezett értékcsökkenés esetén a 

zálogjogosultra bízza a biztosíték kiegészítése szükségességének megítélését, és ebben az esetben a 

zálogkötelezett haladéktalan teljesítési kötelezettségét állapítja meg. Mindezek miatt, az említett – a 

felülvizsgálati állásponttal szemben nem csupán megfogalmazásbeli, hanem – tartalmi eltérésekre 

figyelemmel a másodfokú bíróság a Ptk. 209. § (6) bekezdésének sérelme nélkül foglalt állást a 

tisztességtelenség kérdésében. 

A szerződéskötéskor hatályban volt 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) 

bekezdése értelmében e jogszabály – a 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. Az R. 1. § (1) bekezdésében foglalt ún. fekete lista 
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pedig a fogyasztói szerződésben tisztességtelennek minősülő szerződési feltételek példálózó jellegű 

felsorolását tartalmazza. 

Az R. 1. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében tisztességtelen az a szerződési feltétel, amely a 

szerződés bármely feltételének értelmezésére a fogyasztóval szerződő felet egyoldalúan jogosítja. A 

keresettel érintett szerződési feltétel azonban ilyen kizárólagos értelmezési jogosultságot az alperes 

számára nem biztosított. Ennélfogva a jogerős ítélet e jogszabályhelyet sérti. 

A zálogjogosult a Ptk. 261. § (2) bekezdése alapján akkor kérheti a zálogtárgy helyreállítását vagy a 

veszélyeztetés mértékének megfelelő biztosíték adását, ha a zálogtárgy állagának romlása a követelés 

kielégítését veszélyezteti. A perbeli szerződési feltétel a kielégítés veszélyeztetettségére utalást ugyan 

nem tartalmaz, de ez a zálogjogosult részére nem biztosít korlátlan jogosultságot. A követelés 

kielégítése veszélyeztetettségének megítélése értelemszerűen a zálogjogosulton múlik. Ehhez képest a 

zálogjog jogintézményének rendeltetése, a Ptk. 251. § (3) bekezdése és 260. § (2) bekezdése, a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi XCII. törvény 78. § (1) és (4) 

bekezdései, valamint a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének 

meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet határozzák 

meg azokat a jogi kereteket, amelyek figyelembevételével a zálogjogosult megítélheti a biztosíték 

kiegészítésére való felszólítás szükségességét. Ezt – ahogyan a zálogjogosult felszólításának 

megalapozottságát is – a zálogkötelezett vitássá teheti, és ebben az esetben a felek jogvitájában a 

bíróságnak kell döntenie. A tisztességtelenséget tehát amiatt, hogy az adott szerződéses kikötés a 

biztosíték kiegészítésének szükségességét a zálogjogosult megítélésére bízza, megállapítani nem 

lehetett. 

A Ptk. 209. § (1) bekezdése alapján ugyanakkor tisztességtelennek minősül az a jogszabálytól eltérő 

kikötés, miszerint a zálogkötelezettet az újabb, megfelelő biztosíték nyújtása tekintetében haladéktalan 

teljesítési kötelezettség terheli. A Ptk. 261. § (2) bekezdése a zálogkötelezett megfelelő határidőn 

belüli teljesítését írja elő. Míg azonban a határidő megfelelősége a fogyasztó részéről vitássá is tehető, 

haladéktalan teljesítési kötelezettség esetén ez fel sem merülhet. A fogyasztó hátrányára a diszpozitív 

szabályozásról eltérő rendelkezést nem teszi indokolttá az alperes által a felülvizsgálati kérelmében 

hivatkozott, a Ptk. 277. § (4) bekezdésében a feleknek a szerződés teljesítésében való kölcsönös 

együttműködési kötelezettségét általános jelleggel előíró rendelkezés. Az éppen a körülményeknek 

megfelelő – így például a veszélyeztetettség mértéke, a zálogjogosult személyes, vagyoni 

körülményei, a zálogtárgy értékét érintő esetleges felróható magatartása figyelembevételével, illetve 

ezen szempontok mérlegelésével meghatározott – határidőt indokol (Gfv.VII.30.748/2017/10.). 

Mindezekből következően a keresettel érintett szerződési feltétel „haladéktalanul" szövegrésze a Ptk. 

209. § (1) bekezdése szerint tisztességtelennek, és ez okból, a Ptk. 209/A. § (2) bekezdése értelmében 

semmisnek minősül. Ennek jogkövetkezményeként a felek szerződéses jogviszonyában a Ptk. 261. § 

(2) bekezdésének diszpozitív, a zálogkötelezett „megfelelő határidőn” belüli teljesítési kötelezettségét 

megállapító szabálya alkalmazandó. 

 

Pfv.VI.22.609/2017/12. 

A Kúria következetes joggyakorlata szerint nem tisztességtelen feltétel az olyan kikötés, amely szerint a 

pénzügyi intézmény a saját nyilvántartásai alapulvételével jogosult a fogyasztói tartozások 

kimutatására, és a szerződő felek a kimutatás alapján készült, közokiratba foglalt ténytanúsítványt 

tekintik irányadónak. 

A Kúria a keresettel támadotthoz hasonló szerződéses kikötés tisztességtelenségének a megítélése 

kérdésében kialakult következetes, a BH2018. 146. és EBH2018. G.1. szám alatt közzétett eseti 

döntéseiben összegzett, és a jelen perben is irányadónak tekintett joggyakorlata szerint nem 

feleltethető meg a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés b) és 

j) pontjaiba foglalt tisztességtelen feltételnek az olyan kikötés, amely szerint a pénzügyi intézmény a 

saját nyilvántartásai alapulvételével jogosult a fogyasztói tartozások kimutatására, és a szerződő felek 

a kimutatás alapján készült, közokiratba foglalt ténytanúsítványt tekintik irányadónak. 
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A jelen ügyben eljárt bíróságok is tévesen, a Rendelet normaszöveggel ellentétes értelmezésével és 

alkalmazásával állapították meg a perbeli kikötés tisztességtelenségét [Kúria Pfv.VI.21.906/2017/9., 

Gfv.VII.30.478/2017/9.]. A Kúria jelen ügyben is utalt arra, hogy a tisztességtelenség 

megállapításának az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) két módját ismeri: egyrészt a bíróság 

mérlegelésére bízza azt, másrészt – kizárva a bírói mérlegelést – törvényi felhatalmazás alapján a 

Rendelet nevesít tisztességtelennek minősülő feltételeket. A Rendelet 1. § (1) bekezdésében felsorolt 

ok miatt tisztességtelen feltételek ún. fekete listába tartozó kikötések, a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről hozott 93/13/EGK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: irányelv) mellékletét ültetik át. 

Az irányelv mellékletének 1. m) pont első fordulata alapján tisztességtelennek tekinthetők azok a 

feltételek, amelyek tárgya vagy hatása az, hogy megadják a jogot az eladó vagy szolgáltató számára 

annak megállapítására, hogy az áruk vagy szolgáltatások megfelelnek-e a szerződésnek. Az e 

rendelkezést jogharmonizációs céllal implementáló Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pont értelmében 

tisztességtelen az a szerződési feltétel, amely kizárólagosan a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel 

annak megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e. A jogerős ítélet szerint érvénytelen feltétel 

nem feleltethető meg ezen ab ovo tisztességtelen szerződési feltételnek: az I. rendű alperest nem 

jogosítja saját szolgáltatása szerződésszerűségének a megítélésére. A jogerős ítélet szerinti értelmezés 

a jogszabályszöveggel ellentétes [BH2018. 146.]. 

Az irányelv mellékletének 1. q) pontja alapján tisztességtelennek tekinthetők azok a feltételek, 

amelyek tárgya vagy hatása az, hogy kizárják vagy gátolják a fogyasztó jogainak érvényesítését peres 

eljárás kezdeményezése vonatkozásában, vagy más jogorvoslati lehetőség igénybe vételében, 

különösen […] olyan bizonyítási terhet róva a fogyasztóra, amelyet az alkalmazandó jog értelmében 

rendesen a másik szerződő félnek kellene viselnie. Az e rendelkezést implementáló R. 1. § (1) 

bekezdés j) pontja értelmében tisztességtelen az a szerződési feltétel, amely a bizonyítási terhet a 

fogyasztó hátrányára változtatja meg.  

Az Európai Unió Bíróságának (továbbiakban: EU Bíróság) következetes joggyakorlata értelmében a 

fogyasztó kárára előidézett „jelentős egyenlőtlenséget” a felek megállapodása hiányában irányadó 

nemzeti szabályok elemzése útján kell értékelni annak megítélése érdekében, hogy a szerződés a 

hatályos nemzeti jogban szabályozottnál kedvezőtlenebb jogi helyzetbe hozza-e a fogyasztót, és ha 

igen, akkor mennyiben. A „jelentős egyenlőtlenség” eredhet önmagában abból, hogy kellően súlyos 

mértékben sérül a fogyasztónak mint szerződéses félnek az alkalmazandó nemzeti rendelkezések 

szerinti jogi helyzete (C-415/11., C-226/12.).  

A nemzeti jogunkban a bizonyítási teher eljárásjogi fogalom, valamely anyagi jogi igény polgári 

perben történő érvényesítése esetén a jogvita érdemi eldöntése szempontjából releváns tény 

bizonyítatlansága következményére, a bíróság érdemi döntésében kifejezésre jutó hátrányára utaló 

szabály [1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 3. § (3) bekezdés]. Alkalmazásra akkor kerül, ha 

a bizonyításra kötelezett fél nem tesz eleget e kötelezettségének. A Pp. 164. § (1) bekezdés alapján a 

per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, 

hogy a bíróság azokat valónak fogadja el. Eszerint a főbizonyítás a kereset vagy a keresettel szembeni 

védekezés alapjául szolgáló tények fennállására, valóságára, míg az ellenbizonyítás – a főbizonyító fél 

perbeli ellenfelének a cselekményeként – ugyanezen tények fenn nem állására, valótlanságára 

vonatkozik.  

A bizonyítási teher átfordulása azt jelenti, hogy a fő- és az ellenbizonyítás iránya felcserélődik. Ez 

alapulhat törvényi vélelmen, eljárásjogi rendelkezésen (pl. sajtó-helyreigazítási per) vagy anyagi jogi 

szabályon (pl. a Ptk. 242. § (1)-(2) bekezdésben szabályozott tartozáselismerés). A perbeli kikötés 

esetén egyik sem jön szóba. A szerződési kikötés a bizonyítás kötelezettségét és terhét nem változtatja 

meg a felperes hátrányára, a főbizonyítás irányát nem cseréli fel. A Kúria utalt arra is, hogy a 

közjegyzői ügyleti okiratban foglalt kölcsönszerződés a formája, közokirati írásbeli alakja folytán 

nyújt lehetőséget a közvetlen bírósági végrehajtásra. Az adós a tartozása vitatása esetén végrehajtási - 

korlátozó vagy megszüntető - per indítására kényszerül, e perben pedig a bizonyítás az általános 

szabályok szerint terheli. Ezért a kikötés a fogyasztó jogait nem érinti, kedvezőtlenebb jogi helyzetbe 

nem hozza, a bizonyítási terhet nem változtatja meg [Kúria Pfv.VI.20.507/2017/4., 
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Pfv.VI.20.595/2017/5., Pfv.VI.21.906/2017/9.]. 

 

Pfv.V.22.659/2017/11. 

A kölcsönszerződés azon kikötése, amely a tartozás összegének meghatározására a pénzintézet 

nyilvántartásait tekinti kiindulópontnak, a tartozás összegének vitatása esetén a bizonyítási eljárás 

lefolytatását nem befolyásolja, a bizonyítási terhet nem fordítja meg. 

I. A Kúria a felülvizsgálati eljárás felfüggesztését nem találta indokoltnak, miután a jelen jogvitában a 

C-34/18. számú előzetes döntéshozatali eljárásban felvetett uniós jogi kérdéseknek relevanciája 

nincsen. Az Európai Unió Bíróságnak a C-34/18. számú ügyben a 93/13/EGK irányelv (a 

továbbiakban: fogyasztói irányelv) értelmezésével egyrészt lényegében abban kell állást foglalnia, 

hogy a Melléklet 1. g) pontja kiterjed-e arra a szerződési feltételre is, amellyel a hitelező célja a 

bizonyítási teher megfordítása (függetlenül a kikötésnek a nemzeti jogszabályok értelmezésével 

feltárható tényleges hatásától), illetve hogy megfelel-e a világos és érthető megfogalmazás 

követelményének (5. cikk) az a fogyasztói döntést befolyásoló feltétel, amelynek joghatása csak a 

nemzeti jogszabályok értelmezésével állapítható meg. Feladata még az EU Bíróságnak a fogyasztói 

irányelv Melléklete 1. m) pontjának értelmezése abból a szempontból, hogy a rendelkezés hatálya alá 

tartozik-e a fogyasztóval szerződő felet – nemcsak a saját szolgáltatása, hanem – a fogyasztó 

szerződésszerű teljesítésének megítélésére feljogosító kikötés is. 

Hangsúlyozta a Kúria, hogy a felülvizsgálati eljárásnak nem lehet tárgya – az egységes és régóta 

kialakult joggyakorlat értelmében – olyan tény-, vagy jogkérdés, amely a megelőző eljárásban nem 

merült fel, amelyre a felek nem hivatkoztak (Pp. 275. § (1) bekezdés, BH2015. 18., BH2002. 447., 

BH2002. 283.). A jogerős ítélettel elbírált kereset tárgya miatt a konkrét jogvita eldöntése 

szempontjából nem volt jelentősége azoknak a kérdéseknek, amelyek a jelen perben felmerült és 

vizsgált körülményeken kívüli okból irányulnak a fogyasztóvédelmi rendelkezések értelmezésére a C-

34/18. számú előzetes döntéshozatali eljárásban. 

II. A felek közötti kölcsönszerződés megkötésekor hatályban volt 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rend.) 3. § (2) bekezdése értelmében e jogszabály – az 1959. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) irányadó rendelkezéseivel együtt – a fogyasztói irányelvnek való megfelelést 

szolgálja. A Korm. rend. 1. § (1) bekezdésében foglalt ún. fekete lista pedig a fogyasztói szerződésben 

tisztességtelennek minősülő szerződési feltételek példálózó jellegű felsorolását tartalmazza. 

A Korm. rend. 1. § (1) bekezdésének b) pontja csak azt a szerződési feltételt minősíti 

tisztességtelennek, amely kizárólagosan a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel annak 

megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e. A Korm. rend. 1. § (1) bekezdésének j) pontja 

alapján pedig az a szerződési feltétel tisztességtelen, amely a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára 

változtatja meg. E tilalmazott kikötések a perbeli esetben nem állapíthatók meg. Ahogyan a Kúria a 

Pfv.VI.21.875/2017/11. számú határozatában már vizsgálta, az alperes jelen perben a keresettel 

támadott szerződési kikötése nem tisztességtelen azon okból, hogy a kölcsön és járulékai mindenkori 

összegének a megállapítása szempontjából a bank üzleti könyvei az irányadóak. 

A perbeli jogvita eldöntése szempontjából ügydöntő jelentőségű volt, hogy a felek között létrejött 

kölcsönszerződés támadott kikötése a Ptk. 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., Kúria Pfv.V. 

22.435/2017/8.). 

E körben a Kúria rámutat arra, hogy a fél nyilatkozatához a tartozáselismerés jogkövetkezményei 

akkor fűződhetnek, ha a tartozás elismerése magyarázatot nem igénylő módon, kifejezetten és 

félreérthetetlenül történik (EBH 2000.309.). Ennek az elvárásnak csak az olyan tartozáselismerő 

nyilatkozat felel meg, amelyet már fennálló, összegszerűen meghatározott követelés tekintetében 

tettek meg (Kúria Pfv. V.21.629/2017/5.). A per tárgyát képező szerződéses rendelkezés viszont 

ilyennek nem tekinthető, e kikötés esetében ezért nem érvényesülnek a tartozáselismerés joghatásai 

(EBH 2018.G.1.). 
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Mindebből következően a kölcsönszerződés hivatkozott rendelkezése a bizonyítási eljárás lefolytatását 

nem befolyásolja, a bizonyítási terhet nem fordítja meg. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az alperes a 

jelen szerződésből eredő követelését a felperessel szemben peres úton kívánja érvényesíteni, a perben 

a 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 felperes fennálló tartozása. Az alperes erre vonatkozó 

tényállításai nyilvánvalóan a saját nyilvántartásán alapulnak, vita esetén azonban a perben az 

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 alperes elszámolása nem felel meg a 

szerződésben foglaltaknak, illetőleg a közölt számítás hibás, vagy arra hivatkozik, hogy részéről 

nagyobb összegű teljesítés történt, ellenbizonyítással élhet (Kúria Gfv.VII.30.791/2016/3., 

Pfv.V.21.631/2017/5.). 

Ha a végrehajtási záradék kiállítására sor került, az adós a tartozását az 1952. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Pp.) 369. §-a szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben 

vitathatja. A bizonyítási teher pedig a Pp. 369. §-a szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve 

korlátozása iránti perben is a Pp. 164. § (1) bekezdésének megfelelően alakul. 

Az igényérvényesítés lehetőségei, a bizonyítási teher alakulása körében tehát a kölcsönszerződés 

vitatott pontjában foglaltak a felperes jogi helyzetét nem érintik, nem teszik azt hátrányosabbá. A 

szerződéses kikötés tisztességtelensége megállapításának feltétele erre figyelemmel nem valósult meg. 

Mindezekre tekintettel a felperes alaptalanul állította, hogy a bíróság a Korm. rend. 1. § (1) bekezdés j) 

pontjainak téves alkalmazásával állapította meg, hogy a perbeli kölcsönszerződés kifogásolt pontja a 

bizonyítási terhet a terhére hátrányosan változtatta meg (Kúria Pfv.V22.490/2017/7.). 

A Korm. rend. 1. § (1) bekezdésének b) pontja a fogyasztói szerződés azon rendelkezését minősíti 

tisztességtelennek, amely kizárólagosan jogosítja fel a fogyasztóval szerződő felet annak 

megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e. A keresettel támadott szerződéses rendelkezés nem 

tartalmaz az alperest a megjelölt körben megillető egyoldalú jogosítványt, nem érinti (nem vonja el) az 

alperessel szerződő fél kötelmi jogát arra, hogy az alperes szolgáltatásának megfelelőségét megítélje 

és minősítse (Ptk. 283. §), ezért nem minősült tisztességtelennek a Korm. rend. 1. § (1) bekezdésének 

b) pontja szerint (Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.). 

Amennyiben azonban a Korm. rend. 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 

vitatott pontjának ugyanis nem lehet olyan tartalmat tulajdonítani, amely az alperest feljogosítaná a 

felperes teljesítése megfelelőségének megítélésére (Kúria Gfv.VII.30.610/2017/6., 

Pfv.V.21.628/2017/5., Pfv.V.22.003/2017/5., Pfv.V.22.012/2017/5.). 

 

Pfv.I.20.137/2018/9. 

A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített 

kérdésekben való megállapodása szükséges. Visszterhes szerződés esetében lényeges tartalmi elem a 

szolgáltatás és az ellenszolgáltatás meghatározása. Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet, vagy más 

hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a 

kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni, azaz a kölcsönszerződés létrejöttéhez a szerződő 

feleknek meg kell állapodniuk egyrészt a hitelező által folyósítandó kölcsön összegében, másrészt az 

adós visszafizetési kötelezettségében. 

I. A II. rendű felperes hivatkozása szerint a tagállami bíróságoknak hivatalból kell vizsgálniuk a 

szerződések semmisségét. A II. rendű felperes felülvizsgálati kérelmében a Jőrös Erika és Aegon 

Magyarország Hitel Zrt. között folyamatban volt előzetes döntéshozatali ügyre hivatkozott, amelynek 

száma nem C-397/13., hanem C-397/11. Ebben az ügyben az Európai Unió Bírósága – a II. rendű 

felperes felülvizsgálati érvelésével ellentétben – azt mondta ki, hogy a fogyasztókkal kötött 
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szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 1993. április 5-ei 93/13/EGK tanácsi 

irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a nemzeti bíróság, amely megállapítja 

valamely szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, köteles egyrészről – anélkül, hogy meg kellene 

várnia, hogy a fogyasztó erre vonatkozó kérelmet nyújtson be – az említett megállapításból a nemzeti 

jog alapján eredő minden következtetést levonni, annak biztosítása céljából, hogy e feltétel ne 

jelentsen kötelezettséget a fogyasztóra nézve; másrészről pedig főszabály szerint objektív szempontok 

alapján értékelni, hogy a szerződés hatályban maradhat-e az említett feltétel nélkül. A hivatalból 

eljárás kötelezettsége csak valamely szerződési feltétel tisztességtelen jellegének megállapítását 

követően keletkezik, ez nyilvánvalóan nem azonos azzal, hogy a nemzeti bíróságnak – a felülvizsgálati 

érvelés szerint – hivatalból kell vizsgálnia egy szerződés semmisségét. 

 A II. rendű felperes nem jelölte meg felülvizsgálati kérelmében, hogy a perben korábban eljárt 

bíróságok milyen szempontból hagyták figyelmen kívül a C-397/11. és a C-186/16. számú 

döntésekben foglaltakat. Ennek hiányában az adott felülvizsgálati érvelés nem vizsgálható érdemben, 

hiszen hiányzik a jogszabálysértés tartalmi körülírása, a felülvizsgálati kérelem e része nem felel meg 

az 1952. évi III. törvény ( a továbbiakban: Pp.) 272.§ (2) bekezdésében és az 1/2016. (II.15.) PK 

vélemény 3. pontjában foglaltaknak.  

II. Hangsúlyozza a Kúria: a jelen per végrehajtás megszüntetése iránti per, a jogvita eldöntése során 

nem kell alkalmazni az 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. törvény) 37.§ (2) bekezdésében 

foglaltakat, a rendelkezés a szerződés érvénytelenségének megállapítására indult eljárásokra 

vonatkozik. A perben eljárt bíróságok nem terjeszkedtek túl a kereseti kérelmen, a keresetnek 

megfelelően azt bírálták el, hogy indokolt-e a II. rendű felperes ellen indult végrehajtás megszüntetése. 

A régi Ptk. 205.§ (2) bekezdése értelmében a szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a 

bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. Visszterhes 

szerződés esetében lényeges tartalmi elem a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás meghatározása. 

Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós 

rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni 

[régi Ptk. 523.§ (1) bekezdés], azaz a kölcsönszerződés létrejöttéhez a szerződő feleknek meg kell 

állapodniuk egyrészt a hitelező által folyósítandó kölcsön összegében, másrészt az adós visszafizetési 

kötelezettségében. Ez utóbbi meghatározásának egyik módja az adós által teljesített törlesztő részletek 

számának, összegének, a törlesztési időpontoknak a megjelölése [régi Hpt. 213.§ (1) bekezdés e) 

pont].  

A rendelkezésre álló okiratokból egyértelműen megállapítható, hogy a szerződő felek a kölcsön 

összegét 4.720.000 forintban határozták meg, a kölcsön összegének CHF-ben megállapítása és 

nyilvántartása a folyósítás napján érvényes, a bank által alkalmazott deviza vételi árfolyamon történt, a 

II. rendű felperes és házastársa pedig egyetemlegesen kötelezték magukat a kölcsön visszafizetésére és 

annak a szerződés szerinti járulékai megfizetésére. Mindezek szerint a szerződő felek között létrejött a 

kölcsön jogviszony, nem „látszat szerződést” kötöttek, szerződésük nem volt befektetési hitel. A 

perben eljárt bíróságok vizsgálták, hogy milyen jogviszony jött létre a szerződő felek között, e 

vizsgálat során jogkérdésekben kellett állást foglalniuk, szakértői bizonyítás elrendelése szükségtelen 

volt. A bíróságok a szerződő felek szerződését annak tartalma szerint minősítették és vizsgálták.  

A C-51/17. számú előzetes döntéshozatali eljárásra nem kellett figyelemmel lenni a perbeli jogvita 

eldöntése során, hiszen a közvetlen összefüggés (a tárgyi egyezés) nem állt fenn a felülvizsgálati 

kérelemben felvetett jogkérdések és a C-51/17. számú előzetes döntéshozatali eljárás tárgya között. 

 

Pfv.VI.20.218/2018/7.; Pfv.VI.20.327/2018/4. 

Deviza alapú szerződés részleges érvénytelenségének a megállapítása iránti keresetlevél idézés 

kibocsátása nélkül történő elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperes a felülvizsgálati kérelmében indítványozta előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezését, illetve az eljárás felfüggesztését, ezért elsődleges volt annak a vizsgálata, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 267. cikk (3) bekezdése alapján 
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fennáll-e a Kúria előterjesztési kötelezettsége. Az EUMSz 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás 

kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós 

jogszabály értelmezése szükséges az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) részéről. 

Nincs azonban helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének akkor, ha a felmerülő 

jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott rendelkezést az EU Bíróság 

már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban 

már ésszerű kétség nem merül fel.  

A felperes által felvetett jogkérdések tekintetében az adott kereseti kérelem mellett az eljárás jelen 

szakaszában az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének a feltételei nem állnak fenn, 

tekintettel arra, hogy a felülvizsgálati kérelem elbírálása szempontjából nincs olyan releváns 

jogkérdés, amelyben az EU Bíróság jogértelmezése lenne szükséges. A Kúria ezért a felperes kérelmét 

– figyelemmel a továbbiakban kifejtettekre is – az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 

155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította, és minderre tekintettel nem volt helye ennek az eljárás 

felfüggesztésének sem a felperes által hivatkozott előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig. 

II. A felperes arra is hivatkozott, hogy a jogerős végzés jogszabálysértő, mert a 2014. évi XXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: DH1. törvény) és a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. törvény) 

alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) 6. és 7. cikkébe 

ütközik. A perben eljárt bíróságoknak ezért, figyelemmel a fogyasztói irányelv rendelkezéseire, 

vizsgálniuk kellett volna a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezéseket, illetve hivatalból 

vizsgálni kellett volna a szerződés egyéb rendelkezéseinek a tisztességtelenségét is.  

Az EU Bíróság felperes által is hivatkozott gyakorlata alapján azonban nem állapítható meg olyan 

kötelezettség, amely szerint a tagállami bíróságoknak a szerződés részleges érvénytelenségének a 

megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti kérelem nélkül is – hivatalból vizsgálniuk 

kellene a fogyasztói szerződés egészét. Az EU Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló 

általános szerződési feltételek vonatkozásában állapított meg többlet eljárási kötelezettséget a 

tagállami bíróságok részére, de nem törte át a tagállami polgári eljárásjog alapelvi szintű rendelkezését 

a kérelemhez kötöttség elvét olyan módon, ahogyan arra a felperes hivatkozott. (C-488/11.sz Asbeek 

Brusse ügy 39. pont, C-470/12.sz. Pohotovost ügy 40. pont.) 

A DH 1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amely viszont az EU 

Bíróság C-26/13.sz. Kásler ügyben kifejtett jogértelmezését vette át. Ennek megfelelően az egyoldalú 

kamat, költség, díjemelést lehetővé tévő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a 

tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság 

több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített eljárás keretében sikerül megdöntenie. Kötelezte 

továbbá a jogszabály a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj 

visszafizetésére és az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, 

lényegében három fórum – és ezen belül két bíróság szint – állt a rendelkezésére, hogy a jogait 

érvényesíthesse. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezések tisztességtelensége és így 

érvénytelensége tehát már megállapítást nyert, ennek megfelelően, tekintettel az azonos 

jogkövetkezményekre, nincsen helye ugyanezen szerződéses rendelkezések további érvénytelenségi 

okai vizsgálatának. A másodfokú bíróság ennek megfelelően helyesen döntött a régi Pp. 130. § (1) 

bekezdés d) illetve f) pontja alapján a per megszüntetéséről. 

A kifejtetteknek megfelelően a jogvita elbírálásának szempontjából nem volt jelentősége a DH2. 

törvény 37. § (1) bekezdésében, vagy 39. §-ában foglaltaknak, így nem kellett vizsgálni azt sem, hogy 

ezek a rendelkezések megfelelnek-e a fogyasztói irányelvben foglaltaknak.  

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.001/2018/9. 

A vegyes célú kölcsönszerződés esetén, ha a szakmai cél elenyésző, a szerződés az eset összes 

körülményét figyelembe véve fogyasztói szerződésnek minősül. 

Az alperes nem vitatta, hogy a per tárgyát képező kölcsönszerződés célja hitelkiváltás és szabad 

felhasználású kölcsön nyújtása volt. A kölcsönből 18.000.000 Ft céges hitelt, míg 31.000.000 Ft 
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összegű lakossági hitelt váltottak ki a felperesek. Jogi álláspontja szerint a másodfokú bíróság tévesen 

és iratellenesen állapította meg, hogy a kölcsön célja – az alperes által is ismerten – a családi házuk 

bővítésének finanszírozása volt. A felpereseknek és a kft-nek további hitelekre volt szükségük az 

alperes által nyújtott kölcsön feltételei kedvezőbbek voltak, mint amit a K&H Bank céges hiteleiben 

szerepeltek. A kft. nem volt hitelképes, ezért helyette a felperesek vették fel a kölcsönt, megkötve a per 

tárgyát képező kölcsönszerződést. A felperesek ugyan a kölcsönt természetes személyként vették fel, 

de mint cégtulajdonosok. A kölcsönből tagi kölcsönt nyújtottak, márpedig a tagi kölcsön nyújtása nem 

tekinthető fogyasztói célnak. A továbbépítendő ingatlan egyébként 2002-óta a kft. székhelyéül is 

szolgált. A fentiek alapján megállapítható, hogy a per tárgyát képező kölcsönszerződés fedezeteként 

felajánlott egyik ingatlan részben a kft. tulajdonát képezi, a másik ingatlan pedig a kft. székhelye. 

Hangsúlyozta, a jogerős ítéletben hivatkozott irányelv jelen ügyben nem irányadó. Jogi álláspontja 

szerint a kölcsönösszeg 100 %-a a felperesek szakmája, üzleti tevékenysége, foglalkozása körén belül 

eső célból került felhasználásra, így a szerződés nem minősülhet fogyasztói szerződésnek. 

A Kúria egyetértett azzal, hogy a szerződés kettős célú volt. E körben a feltárt tényállásnak 

megfelelően rögzítette, hogy a per tárgyát képező szerződést a felperesek mint természetes személyek 

kötötték, a kölcsönszerződés a kölcsön céljaként hitelkiváltást és szabad felhasználást jelölt meg. A 

hitelkiváltás célja egyrészt a jogerős ítéletben írtaknak megfelelően túlnyomórészt a felperesek 

fogyasztói kölcsönének kiváltása, másrészt részben a szerződéskötés idején a felperesek tulajdonában 

álló kft. részbeni tulajdonát képező üzlethelyiség tehermentesítése volt. 

A Kúria nem tulajdonított és nem is tulajdoníthatott ügydöntő jelentőséget az először a felülvizsgálati 

kérelemben hangsúlyozottan hivatkozott érvnek, miszerint a felperesek családi háza egyben a kft. 

székhelye is volt. Tényként rögzíthető ugyan, hogy az elsőfokú eljárásban csatolt cégtörténet alapján e 

tény ismert volt, de erre a felek nem hivatkoztak. Az ingatlanforgalmi szakvélemény alapján 

ugyanakkor megállapítható, hogy az ingatlan ugyan székhelyként is szolgált, de elsődleges funkciója a 

felperesek lakhatásának biztosítása, az elsődlegesen a felperesek családi házaként funkcionált. 

Figyelembe veendő volt továbbá, hogy a fogyasztói hitel kiváltását célzó hitel nem válhat nem 

fogyasztói hitellé. Az adott tényállás mellett az a körülmény, hogy a felperesek tagi kölcsönt 

nyújtottak, nem cáfolja a másodfokú bíróság ítéletében kifejtettek helytállóságát, vagyis, azt hogy 

kettős rendeltetésű szerződés megkötésére került sor. Ez a fogalom az uniós jogban, illetve az Európai 

Unió Bíróság joggyakorlatában ismert, illetve részben szabályozott. 

A 2011/83/EU irányelv az adott ügyben nem vitásan nem alkalmazható, figyelemmel arra, hogy a 

perbeli szerződés megkötésekor az még nem volt hatályban. Ugyanakkor jól mutatja, hogy az uniós 

jog 2011-től kezdődően több esetben is szabályozza a kettős rendeltetésű szerződéseket, és erre 

vonatkozóan iránymutatást ad. Az adott ügyben ugyancsak nem alkalmazható a lakóingatlanokhoz 

kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2014/17/EU irányelv 4. cikk (1) bekezdése is 

rendezi ezt a jelenséget. Az uniós jog fejlődése azt támasztja alá, ha a kereskedelmi szempont olyan 

kis súllyal esik a latba, hogy a szerződés megkötésében nem játszik meghatározó, elsődleges szerepet, 

akkor az adott személy fogyasztónak, az általa megkötött szerződés fogyasztói szerződésnek minősül. 

Az Európai Unió Bírósága C-464/01. számú ítéletében (a továbbiakban: Gruber-ítélet) egy eljárásjogi 

egyezmény, nevezetesen a Brüsszeli Egyezmény alkalmazása körében mondta ki, csak akkor 

fogyasztói a kettős célú szerződés, ha abban a szakmai jelleg elhanyagolható szerepet játszik. Ezt 

pedig a szerződés tartalma, célja, természete, a szerződéskötés objektív körülményei alapján kell 

megállapítani. Ezen érvek figyelembevételével az adott ügy összes sajátosságait, tényállási elemeit 

mérlegelve a Kúria úgy ítélte meg, hogy a jogerős ítélet az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 

rPp.) 206. § (1) bekezdésében foglaltakat nem sértette meg akkor, amikor a szerződést fogyasztói 

szerződésnek minősítette, megállapításai felülmérlegelésére a Kúria a felülvizsgálati eljárásban mint 

rendkívüli jogorvoslati eljárásban lehetőséget nem látott. 

 

Gfv.VII.30.052/2018/4.; Gfv.VII.30.073/2018/5.; Gfv.VII.30.092/2018/5.; Gfv.VII.30.097/2018/7. 

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. 



 

 69 

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 fogyasztóvédelmi követelményeivel sem. 

 

Gfv.VII.30.107/2018/6. 

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, avagy szerződéses feltétel egyoldalú minősítésére sem. 

A Kúria a tárgyalás felfüggesztésének egyes kérdéseiről szóló 3/2005. (XI. 14.) PK-KK véleményben 

foglalt iránymutatás alapján – az alábbiakban kifejtettek szerint jelen eljárásban érdemben vizsgálható 

jogszabálysértések mellett – nem találta indokoltnak, ezért elutasította a felperesnek az eljárás 

felfüggesztésére irányuló kérelmét, amelyet az Európai Unió Bírósága (továbbiakban: EU Bíróság) 

előtt folyamatban levő előzetes döntéshozatali eljárásra alapított [1952. évi III. törvény (a 

továbbiakban: rPp.) 152. § (2) bekezdés]. 

Azon túl, hogy a felülvizsgálati kérelem benyújtását követően a C-126/17. számú ügy a 2018. február 

22-én kelt végzéssel, a C-483/16. számú ügy a 2018. május 31-i, a C-51/17. számú ügy pedig a 2018. 

szeptember 20-i ítélettel befejeződött, a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nem volt jelentősége 

az ezen felül megjelölt előzetes döntéshozatali eljárásban vizsgált, a fogyasztóvédelmi rendelkezések 

értelmezésére irányuló jogkérdéseknek sem. A C-34/18. számú ügyben ugyanis az EU Bíróságának a 

93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) értelmezésével egyrészt lényegében abban 

kell állást foglalnia, hogy a Melléklet 1. q) pontja kiterjed-e arra a szerződési feltételre is, amellyel a 

hitelező célja a bizonyítási teher megfordítása (függetlenül a kikötésnek a nemzeti jogszabályok 

értelmezésével feltárható tényleges hatásától), illetve hogy megfelel-e a világos és érthető 

megfogalmazás követelményének (5. cikk) az a fogyasztói döntést befolyásoló feltétel, amelynek 

joghatása csak a nemzeti jogszabályok értelmezésével állapítható meg. Feladata még az EU 

Bíróságnak a fogyasztói irányelv Melléklete 1. m) pontjának értelmezése abból a szempontból, hogy a 

rendelkezés hatálya alá tartozik-e a fogyasztóval szerződő felet – nemcsak a saját szolgáltatása, hanem 

– a fogyasztó szerződésszerű teljesítésének megítélésére feljogosító kikötés is. 

Hangsúlyozta a Kúria, hogy a felülvizsgálati eljárás rendkívüli perorvoslat, amelyben bizonyítás 

felvételének nincs helye, nem lehet tárgya – az egységes és régóta kialakult joggyakorlat értelmében – 

sem olyan tény, sem pedig jogkérdés, amely a megelőző eljárásban nem merült fel, amelyre a felek 

nem hivatkoztak (rPp. 275. § (1) bekezdés, BH2015. 18., BH2002. 447., BH2002. 283.). A jogerős 

ítélettel elbírált kereset tárgya és a felülvizsgálati eljárásban rendelkezésre álló bizonyítékok köre 

miatt, a konkrét jogvita eldöntése szempontjából – az alábbiakban részletezettek szerint – nem volt 

jelentősége azoknak a kérdéseknek, amelyek a jelen perben felmerült és vizsgált körülményeken kívüli 

okból irányulnak a fogyasztóvédelmi rendelkezések értelmezésére. A keresettel támadott feltétel 

konkrét – az alábbiakban kifejtett – tartalma miatt nem merült fel jelen ügyben a fogyasztói irányelv 

Melléklete 1. m) pontja értelmezésének szükségessége sem. A C-34/18. számú előzetes döntéshozatali 

eljárás ezért nem minősült jelen ügy érdemi elbírálására kiható előzetes eljárásnak. 

 

Gfv.VII.30.110/2018/5. 

Nem tisztességtelen az a szerződéses rendelkezés, amely szerint a pénzügyi intézmény a saját 

nyilvántartásai alapulvételével jogosult a fogyasztó tartozásának a kimutatására és a szerződő felek 

ezen kimutatást tekintik irányadónak. Nem tisztességtelen, ha a hitelező a folyósítás feltételéül szabja 

az adósok kölcsönszerződésen alapuló egyoldalú kötelezettségvállalását tartalmazó közjegyzői okirat 

átadását. 

Az eljárás tárgyát két szerződéses rendelkezés képezte, egyrészt a kölcsön folyósításának azon 
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feltétele, hogy az adósok a kölcsönszerződésen alapuló egyoldalú kötelezettségvállalását tartalmazó 

közjegyzői okiratot az I. rendű alperesnek átadják (5.3. pont), másrészt az adósok üzletszabályzatba 

foglalt, a banki nyilvántartásokat irányadónak és hitelesnek elismerő nyilatkozata (5.2.1. pont). 

1. Az 5.3. pont tekintetében a felperes tévesen hivatkozott arra, hogy a támadott kikötés alapján vele 

szemben elrendelhető közvetlen végrehajtás, és az abban érvényesülő bizonyítási szabályok 

minősülnek tisztességtelennek.  

A Kúria utalt arra, a végrehajtás közjegyzői okirat záradékolása útján, tehát peres út igénybevétele 

nélküli elrendelését lehetővé tevő szabályozás az Alkotmánybíróság 1423/B/2010. és 1245/B/2011. 

számú határozatai szerint nem alkotmányellenes, nem sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, és az 

Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU bíróság) C-32/14. számú ügyben hozott határozata szerint 

sem összeegyeztethetetlen a fogyasztóvédelmi irányelv követelményeivel sem. Ennek indokaként 

kifejtette, a fogyasztókkal kötött szerződésekben foglalt tisztességtelen feltételek alkalmazásának 

megszüntetésére irányuló megfelelő és hatékony eszközöknek olyan intézkedéseket kell magukban 

foglalniuk, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók hatékony bírói jogvédelmét, biztosítva számukra a 

vitás szerződés bíróság előtti megtámadásának lehetőségét akár a végrehajtási szakaszban is, úgy hogy 

ésszerű eljárási feltételek mellett a jogaik gyakorlása ne függjön olyan feltételektől, különösen pedig 

olyan határidőktől vagy költségektől, amelyek rendkívül nehézzé vagy gyakorlatilag lehetetlenné 

teszik az irányelv által garantált jogok gyakorlását. A 

z, hogy a fogyasztó csak akkor hivatkozhat a tisztességtelen feltételekkel szembeni jogszabályi 

védelemre, ha bírósági eljárást indít, önmagában nem tekinthető a tényleges érvényesülés elvével 

ellentétesnek (59. és 63. pontok) 

2. Az üzletszabályzat 5.2.1. pontjával összefüggésben a Kúria az EBH 2018.G.1. számon közzétett 

gazdasági elvi határozatában kifejtetteket változatlanul, minden részletében irányadónak tekintette.  

 

Gfv.VII.30.490/2018/3. 

Az árfolyamkockázat viselésével kapcsolatos szerződéses rendelkezések tisztességtelensége 

vizsgálható. 

A Kúria utalt az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) által a C-51/17. számon 

folyamatban volt ügyben (a továbbiakban: Ilyés-ügy) hozott ítéletére, amelyben egyértelműen akként 

foglalt állást, miszerint a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 

szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) helyes értelmezéséből az 

következik, hogy az vonatkozik olyan szerződési feltételre is, amelyet valamely kötelező érvényű, a 

szerződés fogyasztóval történt megkötését követően elfogadott nemzeti jogszabályi rendelkezést 

módosított. Az EU Bíróság Ilyés-ügyben kifejtett álláspontja egyébként megegyezik a Kúria korábban 

rögzített álláspontjával, miszerint a DH törvények rendelkezései nem zárják ki az árfolyamkockázatról 

történt tájékoztatás megfelelőségének, az ezzel kapcsolatos szerződéses rendelkezés 

tisztességtelenségének vizsgálatát. A hivatkozott törvényekkel a jogalkotó ezt nem kívánta kizárni és 

nem is zárta ki, sőt az EU Bíróság szerint nem is zárhatta volna ki. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. Somorjai Magyarország elleni ügye (60934/13. sz. ügy)60 

A kérelmező, aki korábban Magyarországon és Ausztriában dolgozott, 1995-ben rokkantsági nyugdíjat 

kapott. 2006 áprilisában, miután Magyarország csatlakozott az EU-hoz, kérte a 

nyugdíjjogosultságának felülvizsgálatát az 1408/71/EGK rendelet (a továbbiakban: uniós rendelet) 

összhangban, amely előírta, hogy a nyugdíjban részesülő személy ellátását kérelmére újra kell 

számolni. Az elsőfokú nyugdíjhatóság 2006 szeptemberében felülvizsgálta a kérelmező nyugdíját, és 

2004. május 1-jétől havi 74.361,-forintról havi 134.566,-forintra növelte. A kérelmező fellebbezett a 

határozat ellen, és a másodfokú hatóság havi nyugdíját 135.450,-forintra növelte. 

A kérelmező a jogerős közigazgatási határozatot bírósági felülvizsgálatát kérte. Indítványozta, hogy 

egy, a rendelet helyes értelmezésére vonatkozó kérdést előzetes döntéshozatal céljából utaljanak az EU 

Bírósághoz. A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 2007. október 12-én a keresetet elutasította, és a 

nyugdíjhatóság döntését hatályában fenntartotta. A kérelmező felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a 

Legfelsőbb Bírósághoz, amely 2009 júniusában a Munkaügyi Bíróság ítéletét megváltoztatta, és új 

eljárást rendelt el, előírva, hogy vegyék figyelembe a vonatkozó uniós jogelveket. Az előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem tekintetében a Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte meg, hogy az eljárás 

szükségtelennek tűnik, „mivel a feltételek nem teljesültek”. 

A megismételt eljárásban a Munkaügyi Bíróság a nyugdíjhatóság határozatát hatályon kívül helyezte, 

és kötelezte, hogy a nyugdíjat az EU szabályainak megfelelően számolja újra, ennek következtében 

2010 júliusában az összeget 139.545,-forintra emelték. Az 1997-es nyugdíjtörvény előírja, hogy ha egy 

nyugdíjhatóság hibát követett el, a különbözetet csak a hiba észlelését megelőző öt évre kell kifizetni, 

így a különbözet kifizetését a kérelmező részére 2005. március 19-ét követő időszakra rendelték el. 

Fellebbezést nyújtott be, követelve, hogy a magyar EU-csatlakozás utáni (2004. május 1.) teljes 

időszakot fizessék ki, de eredménytelenül. 

A kérelmező az uniós rendeletre hivatkozással kérte a nyugdíjhatóság határozatának bírósági 

felülvizsgálatát. Azt állította, hogy az uniós rendelet értelmében joga van a 2004. május 1-jét követő 

egész időszakra kiigazított nyugdíjra, és hogy a nyugdíjjogosultságot korlátozó nemzeti szabály az 

uniós rendelet által tiltott „jogkorlátozást” jelent. A határozatot azonban a Fővárosi Munkaügyi 

Bíróság 2012 februárjában hatályában fenntartotta. Három héttel később a kérelmező a munkaügyi 

bíróság ítéletének felülvizsgálatát kérte. Nem kérte, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé 

terjesszék előzetes döntéshozatal céljából; ehelyett a rendelet általa helyesnek tartott alkalmazását 

kérte. Mindazonáltal azzal érvelt, hogy az ítélet megsértette az Európai Közösséget létrehozó 

szerződés (a továbbiakban: EK-Szerződés) 234. cikkét.  anélkül, hogy részletes magyarázatot adott 

volna e kérdésre. 

A Kúria 2013. június 26-án a Munkaügyi Bíróság ítéletét hatályában fenntartotta, azzal érvelve, hogy a 

rendelet csak a jogok megszerzésére, nem pedig a juttatások tényleges kifizetésére vonatkozik. A 

Kúria álláspontja szerint a kérelmező jogai nem tárgyai elvonásnak vagy korlátozásnak; csak a 

megnövekedett összeg tényleges kifizetése volt korlátozott, így nem volt ellentmondás az 1997. évi 

nyugdíjtörvény és az uniós rendelet között. A Kúria ítélete nem tartalmazott indokolást az EK-

Szerződés 234. cikkének állítólagos megsértését illetően. 

A kérelmező 2008. február 2-án kérelmet nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, amely elutasította azt, 

azzal érvelve, hogy nem rendelkezik hatáskörrel a magyar és az uniós jog állítólagos összeütközésének 

vizsgálatára. 

                                                 
60 Az ítélet 2018. november 28-án vált véglegessé. 
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A kérelmező – az Egyezmény 6. cikk (1) bekezdésére hivatkozva – sérelmezte, hogy a magyar 

hatóságok nem vették kellőképpen figyelembe az uniós jog alkalmazandó rendelkezéseit, amelyek 

különösen a végső fokon eljáró nemzeti bíróságot kötelezik arra, hogy indokolják meg, miért nem 

terjesztenek egy kérdést a Bíróság elé előzetes döntéshozatal céljából; azt is sérelmezte, hogy az 

eljárás időtartama eltúlzott volt. 

 

A Bíróság emlékeztetett, hogy a nemzeti jog értelmezése és alkalmazása – ha szükséges, az uniós 

joggal összhangban – elsősorban a nemzeti bíróságok feladata. A Bíróság nem járhat el negyedik 

fokként, és ezért nem kérdőjelezi meg a nemzeti bíróságok ítéleteit, kivéve, ha megállapításaik 

önkényesek vagy nyilvánvalóan ésszerűtlenek. A Bíróság ezért úgy ítélte meg, hogy az uniós jog 

kúriai értelmezésének téves voltát sérelmező panasz nem tartozik a hatáskörébe. 

A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező ügyét kétszer is elbírálta a hazai legfelsőbb szintű nemzeti 

bíróság, és hogy a hazai jog szerint köteles a Kúriához címzett felülvizsgálati kérelmét átfogó és 

önmagát magyarázó módon megfogalmazni, anélkül, hogy hivatkozna bármelyikre korábbi 

beadványára. Ebben a szakaszban azonban nem kérte, hogy az ügyét előzetes döntéshozatal céljából a 

Bírósághoz utalják; és nem adta indokát, hogy a nemzeti bíróság határozata állítólag miért sérti az EK-

Szerződés 234. cikkét. Ilyen körülmények között úgy tűnt, hogy az említett szempontokra vonatkozó 

indokolás hiánya összhangban által a nemzeti eljárási szabályokkal. 

A Bíróság továbbá észlelte, hogy kizárólag a nemzeti bíróságok dönthetik el, hogy minden esetben 

megítéljék az előzetes döntéshozatal szükségességét annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az 

ítéletek meghozatalát. A Kúria úgy ítélte, hogy a magyar rendelkezések nem ellentétesek az uniós 

joggal, és ezért úgy találta, hogy nincs szükség előzetes döntéshozatalra egy uniós jogi kérdésében. A 

Bíróság nem észlelt semmilyen önkényességet a belföldi bíróság döntéseiben, és ezért 

elfogadhatatlannak nyilvánította az eljárás tisztességes voltával kapcsolatos panaszt. 

Az eljárás időtartamának ésszerűségét mindig az eset körülményeinek fényében kellett értékelni, az 

alábbi kritériumok alapján: az ügy összetettsége, a kérelmező és az érintett hatóságok magatartása, és 

az, hogy mi volt a kérelmező számára az ügyben.  

A Bíróság kiemelte, hogy az ügy nem volt rendkívül összetett, és a kérelmező nem okozott 

késedelmet. Különös gondosságra is szükség volt a nyugdíjviták során. 

A vita több mint 6 évig és 9 hónapig tartott két közigazgatási szinten és két bírósági fokon. Ilyen 

körülmények között és a témával kapcsolatos ítélkezési gyakorlatára tekintettel a Bíróság úgy ítélte, 

hogy az eljárás időtartama eltúlzott volt, és nem teljesítette az „ésszerű idő” követelményét, 

következésképpen az Egyezmény 6. cikkének (1) bekezdését megsértették. 

A Bíróság a kérelmező javára 2.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Ramos Nunes de Carvalho e Sá Portugália elleni ügye (55391/13., 57728/13. és 

74041/13. sz. ügy)61 

2010-ben és 2011-ben három fegyelmi eljárás indult a kérelmező ellen, aki a Vila Nova-i Elsőfokú 

Családjogi Bírósága bírája volt. Először azért, mert a teljesítményértékelésért felelős igazságügyi 

felügyelőt „hazug” -nak nevezte egy telefonbeszélgetés során és „tehetetlenséggel és gondatlansággal” 

vádolta őt. Másodszor hamis tanúvallomások felhasználása miatt a korábbi eljárásban; és harmadszor, 

mert a bírósági vizsgálót egy magánbeszélgetés során arra kérte, hogy nem indítson fegyelmi eljárást 

az ő oldalán eljáró tanú ellen, akit az első eljárás során idéztek meg. 

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) plenáris ülése 2011 és 2012 között, a három 

eljárásban döntve, a kérelmezőtől 20 napra megvonta a fizetését az illendőség kötelezettségének 

                                                 
61 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2018. november 6-án; az ítélet végleges. 
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megsértése miatt; 100 napra felfüggesztette őt a szolgálatteljesítés alól alól, mivel megsértette a 

becsületesség kötelezettségét; és 180 napig felfüggesztette őt a lojalitás és az illendőség 

kötelezettségeinek megsértése miatt. 2013-ban a Legfelsőbb Bíróság Bírói Tanácsa tárgyaláson kívül 

eljárva egyhangúlag elutasította a kérelmező által a CSM határozatai ellen benyújtott három 

fellebbezést. A Legfelsőbb Bíróság többek között úgy találta, hogy feladata nem a tényállás 

felülmérlegelése, hanem csak annak vizsgálata, hogy a tényállás megállapítása ésszerűen és 

koherensen történt-e. 2014-ben a CSM plenáris ülésén a három fegyelmi eljárásban kiszabott 

szankciót összbüntetésbe foglalta, és 240 napos felfüggesztést szabott ki a kérelmezőre. Valójában 

csak 100 napra függesztették fel, mivel a büntetés fennmaradó részének végrehajtása elévült. 

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének (1) bekezdésére hivatkozással – azt állította, hogy 

megsértették a független és pártatlan, teljes hatáskörű bírósághoz és a nyilvános tárgyaláshoz való 

jogát. Azt is sérelmzte, hogy a tények CSM által történő átminősítése miatt nem tájékoztatták 

részletesen a vele szembeni vádak jellegéről, és ennek megfelelően nem volt elegendő ideje és eszköze 

a védekezés előkészítéséhez. 

A Bíróság észlelte, hogy az ügy a bírákkal szembeni fegyelmi eljárással kapcsolatos, amelyet egy 

igazgatási és fegyelmi testület – a CSM – folytatott le, a Legfelsőbb Bíróság Bírói Tanácsának 

utólagos felülvizsgálata mellett. Ennélfogva sem az ügyészség, sem a büntetőbíróságok nem vettek 

részt az ügyek eldöntésében, és a jogsértések, amelyekkel a kérelmezőt vádolták, nem büntetőjogi 

természetűek. A jelen esetben a jogsértések és a kiszabható szankciók tisztán fegyelmi jellegűek 

voltak. A kérelmező elleni fegyelmi eljárás tehát nem az Egyezmény 6. cikke (3) bekezdésének 

értelmében vett büntetőjogi vád elbírálására vonatkozott, amely csak „bűncselekmény miatt vádolt” 

személyeket védi. Következésképpen a Bíróság elutasította a kérelmező azon panaszát, miszerint nem 

tájékoztatták részletesen a vele szemben felhozott vádról, és ezért nem rendelkezett elegendő idővel és 

eszközökkel a védelem előkészítéséhez, mert az ratione materiae összeegyeztethetetlen az Egyezmény 

rendelkezéseivel. 

Ami a Legfelsőbb Bíróság elnökének kettős szerepét illeti, a Bíróság megállapította, hogy a kérelmező 

panasza Portugália legmagasabb szintű bíróságával kapcsolatos, amely kizárólag hivatásos bírákból 

áll, akik függetlenek, hivatalviselésük biztosított, és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak rájuk 

függetlenségük és pártatlanságuk garantálása érdekében. A Bíróság azt is kiemelte, hogy a Legfelsőbb 

Bíróság Bírói Tanácsának összetételét a bírák jogállásáról szóló törvény határozza meg, olyan objektív 

kritériumok alapján, mint a bírák rangideje és adott tanácsba tartozása. Ezen túlmenően a Legfelsőbb 

Bíróság elnöke nem tagja a konkrét tanácsnak, és a tanács tagjait hivatalosan a Legfelsőbb Bíróság 

rangidős alelnöke nevezte ki. Emellett a kérelmező maga sem állította, hogy a Bírói Tanács bírái a 

Legfelsőbb Bíróság elnökének utasítása szerint jártak volna el, vagy másképp bizonyították 

elfogultságukat, és nem állította, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnöke bármely más módon befolyásolta 

volna a Bírói Tanács bíráit. Különösen, nem nyert megállapítást, hogy ezeket a bírákat kifejezetten az 

ügyének elbírálása céljából nevezték volna ki. Így nem állt rendelkezésre olyan bizonyíték, amely a 

kérelmező részéről objektíven indokolt félelmeket okozhatott volna. A Legfelsőbb Bíróság elnökének 

kettős szerepe tehát nem volt olyan, hogy kétségbe vonta volna az említett bíróság függetlenségét és 

objektív pártatlanságát a kérelmezőnek a CSM döntéseivel szembeni fellebbezésével kapcsolatban. 

Ami a CSM szerepét illeti a legfelsőbb bírósági bírák karrierjével és a velük szembeni fegyelmi 

eljárással kapcsolatban, a Bíróság utalt Oleksandr Volkov ügyében hozott ítéletére, amely hasonló 

kérdésel kapcsiolatos. Kiemelt, hogy a jelen ügyben nem találtak komoly problémákat, strukturális 

hiányosságok vagy a portugál CSM-en belüli torzulás megjelenése formájában. A Bíróság többek 

között hangsúlyozta a bírói függetlenség elvének fontosságát Portugáliában, amelyet mind az 

Alkotmány, mind a nemzeti jog egyéb rendelkezései védenek. Kimelete továbbá, hogy a Legfelsőbb 

Bíróság bíráira, akik gyakran pályafutásuk utolsó szakaszában voltak, többé nem vonatkozik a 

teljesítményértékelés vagy az előmenetel, és hogy a CSM fegyelmi felhatalmazása felettük valójában 

meglehetősen elméleti. A Bíróság azt is észlelte, hogy nincs olyan konkrét bizonyíték a pártatlanság 

hiányára, mint például a kérelmező fellebbezéseit vizsgáló tanács egyik tagja ellen folyamatban lévő 

fegyelmi eljárás. Általánosabb értelemben a Bíróság normálisnak ítélte, hogy a bírák 

igazsásgzolgáltatási feladataik ellátása során és különböző összefüggésben számos esetet vizsgálnak 

meg annak tudatában, hogy – karrierjük bizonyos pontjain – maguk is lehetnek hasonló helyzetben, 
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mint az egyik fél, beleértve az alperest is. Az ilyen jellegű tisztán elvont kockázat azonban nem 

tekinthető alkalmasnak arra, hogy kétségbe vonja a bíró pártatlanságát abban az esetben, ha nincs az 

egyéni helyzetükre vonatkozó különleges körülmény. Ennek megfelelően a Bíróság nem látott 

bizonyítéko arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság Bírói Tanácsa nem volt független és pártatlan. 

A Bíróság úgy határozott, hogy együtt vizsgálja a kérelmező panaszát a Legfelsőbb Bíróság Bírói 

Tanácsa által végzett felülvizsgálat állítólagos elégtelenségével és a tárgyalás hiányára vonatkozó 

panaszaival kapcsolatban, mivel a kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz. 

A Bíróság rögzítette: annak megállapítása érdekében, hogy a Legfelsőbb Bíróság Bírói Tanácsa teljes 

hatáskörrel rendelkezett-e az Egyezmény intézményeinek ítélkezési gyakorlata értelmében, figyelembe 

kell venni e szerv hatáskörét és ítélkezési gyakorlatát. E tekintetben észlelte: annak értékelésekor hogy 

adott esetben a belföldi bíróságok által végzett felülvizsgálat terjedelme elégséges volt-e, a Bíróság 

korábban úgy ítélte, hogy figyelembe kell vennie a szóban forgó bírói testület hatáskörét és olyan 

tényezőket, mint például: a) a fellebbezéssel érintett határozat tárgya, és különösen az, hogy 

foglalkozott-e olyan szakmai kérdéssel, amely szakmai ismereteket vagy tapasztalatot igényel, és hogy 

ez magában foglalja-e az adminisztratív mérlegelési jogkör gyakorlását, és ha igen, milyen mértékben; 

b) a határozat meghozatalának módja, és különösen a közigazgatási szerv előtti eljárásban 

rendelkezésre álló eljárási garanciák; és c) a jogvita tartalmát, beleértve a fellebbezés kívánt és 

tényleges jogalapját. 

A CSM vitatott határozatainak tárgya, amelyet a kérelmező a vonatkozó időpontban a portugál jog 

szerint létező különleges közigazgatási keresetekkel vitatott, az a kérdés volt, hogy a kérelmező 

megsértette-e szakmai kötelezettségeit. A Bíróság először is úgy ítélte, hogy a fegyelmi büntetést 

kiszabó határozat felülvizsgálata különbözött egy olyan közigazgatási határozatétól, amely nem jár 

ilyen büntetőelemmel. Másodszor, kiemelte, hogy a fegyelmi eljárás a jelen ügyben egy bíróval 

kapcsolatos. Ebben az összefüggésben a Bíróság hangsúlyozta, hogy még ha a fegyelmi büntetések 

nem is tartoznak az Egyezmény 6. cikke büntetőjogi rendelkezéseinek hatálya alá, mégis súlyos 

következményekkel járhatnak a bírák életére és karrierjére. Az elvégzett bírósági felülvizsgálatnak 

ezért a jogvita tárgyához kellett illeszkednie, azaz a jelen esetben a szóban forgó közigazgatási 

határozatok fegyelmi jellegéhez. Ez a megfontolás még nagyobb erővel érvényesül a bírák elleni 

fegyelmi eljárások tekintetében, akiknek a feladataik ellátásához szükséges tiszteletet kell élvezniük. 

Amikor egy tagállam ilyen fegyelmi eljárást kezdeményez, az igazságszolgáltatás működésébe és 

függetlenségébe vetett közbizalom a tét; egy demokratikus államban ez a bizalom garantálja a 

jogállamiság meglétét. 

A CSM – egy fegyelmi hatóság és nem bírói szerv – előtti eljárás lehetőséget biztosított a kérelmező 

számára, hogy előterjessze védekezését. Annak ellenére, hogy a kérelmező felelőssége nagyon súlyos 

büntetésekkel járhatott, a CSM plenáris ülése előtti eljárás írásban történt, és a kérelmező nem tudott 

részt venni az ülésein az őt érintő három eljárásban; a nemzeti jogszabályok értelmében ezek az ülések 

nem voltak nyilvános sem az eljárásban érintett személy, sem a közönség számára, és a CSM-t a 

törvény sem hatalmazta fel nyilvános tárgyalás tartására. Így a kérelmezőnek nem volt lehetősége 

szóbeli észrevételek megtételére sem a ténybeli kérdéseket, sem a szankciókat, sem a különböző jogi 

kérdéseket illetően. Továbbá a CSM plenáris ülése hallgatta meg a tanúkat, bár nemcsak a kérelmező 

szavahihetősége forgott kockán, hanem a fontos tanúké is. A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy a CSM 

mérlegelési jogkörét nem gyakorolta megfelelő ténybeli alapon. 

A Legfelsőbb Bíróság Bírói Tanácsa – egy bírósági szerv – előtt folytatott eljárásban a kérelmező 

tagadta, hogy az igazságügyi felügyelőt „hazugnak” nevezte volna, és kérte, hogy ne indítsanak 

eljárást a tanú ellen, akit meg akart idéztetni. Ezek a tények „döntőek” voltak, és a kérelmezőnek 

nagyon súlyos büntetések (hivatalvesztés vagy felfüggesztésből) lehetőségével szembesült, amelyek 

jelentős mértékű megbélyegzéssel, és visszafordíthatatlan következményekkel járnak az életére és 

karrierjére. 

Ami a Legfelsőbb Bíróság Bírói Tanácsa által elvégzett felülvizsgálat terjedelmét illeti a tények 

megállapítása tekintetében, a tanács kifejezetten kijelentette, hogy nem rendelkezik teljes hatáskörrel a 

fegyelmi ügyekben, és kizárólag az a feladata, hogy felülvizsgálja a határozatok jogszerűségét. 

Konkrétan hangsúlyozta, hogy nem rendelkezik hatáskörrel, „a bizonyítékok összegyűjtése vagy a 
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releváns tények megállapítása” tekintetében. Ezért úgy tűnik, hogy a jogszabályok és a saját ítélkezési 

gyakorlata által meghatározott korlátok miatt, a Legfelsőbb Bíróság Bírói Tanácsa nem volt 

felhatalmazva arra, hogy megvizsgálja az eljárás döntő pontjait, nevezetesen a kérelmező igazságügyi 

felügyelővel és a bírósági vizsgálóval folytatott beszélgetésének tartalmát. 

A Bíróság észlelte, hogy a tények értékelése a kérelmező és a tanúk hitelességéhez vezető kérdések 

vizsgálatával járt. A Legfelsőbb Bíróság Bírói Tanácsa úgy ítélte meg, hogy nem rendelkezik 

hatáskörrel a tények és a bizonyítékok újbóli megvizsgálására, még a neki megküldött aktában 

szereplő anyagok alapján sem, és ezzel összhangban elutasította el a kérelmező nyilvános tárgyalás 

iránti kérelmét. A Bíróság álláspontja szerint a jogvita – a tények és a fegyelmi szankcióknak a 

kérelmező hírnevére gyakorolt hatásai tekintetében – szükségessé tette, hogy a Legfelsőbb Bíróság 

Bírói Tanácsa kellően alapos felülvizsgálatot végezzen annak érdekében, hogy meg tudja állapítani 

először is azt, például, hogy a kérelmező tett-e bizonyos megjegyzéseket az igazságügyi felügyelővel 

folytatott telefonbeszélgetés során vagy a bírósági vizsgálóval folytatott magánmegbeszélése során, 

másrészt, hogy saját benyomása alakuljon ki a kérelmezőről az által, hogy lehetőséget ad neki, hogy 

szóban előadja a helyzetről a saját változatát. A Bíróság e tekintetben megismételte, hogy a CSM előtt 

nem tartott tárgyalást, és hogy a Legfelsőbb Bíróság Bírói Tanácsa volt az első és egyetlen bírói 

testület, amely megvizsgálta a kérelmezőnek a CSM döntéseivel szembeni fellebbezéseit. A jelen 

esetben a kérelmező nyilvános tárgyalást kért, ezért meg kellett volna adnia a lehetőséget arra, hogy 

tárgyalást tartsanak; ez lehetővé tenné a felek szóbeli összecsapását és a vitatott tények alaposabb 

felülvizsgálatát. 

Ennek megfelelően a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy – figyelembe véve különösen a 

bíróval szembeni fegyelmi eljárások sajátos összefüggéseit, a szankciók súlyosságát, azt a tény, hogy 

az eljárási garanciák a CSM előtt korlátozottak voltak, és a kérelmező hitelességét érintő ténybeli 

bizonyítékok értékelésének szükségességét, amelyek és a tanúk hitelességét szolgálják, és az ügy 

döntő részét képezik – két tényező, nevezetesen a Legfelsőbb Bíróság Bírói Tanács által lefolytatott 

bírósági felülvizsgálat elégtelensége és a tárgyalás hiánya mind a fegyelmi eljárási szakaszban, mind a 

bírósági felülvizsgálati szakaszban, azt jelentette, hogy a kérelmező ügyét nem az Egyezmény 6. cikke 

(1) bekezdésének előírásaival összhangban bírálták el. Ilyen körülmények között a Bíróság úgy 

döntött, hogy csak azt a kérdést vizsgálja meg, hogy a Legfelsőbb Bíróság elégséges felülvizsgálatot 

végzett-e a tényállás tekintetében; így úgy döntött, hogy nem vizsgálja meg a Legfelsőbb Bíróság által 

végzett felülvizsgálat két fennmaradó aspektusát, nevezetesen a szakmai kötelezettségek 

megsértésének felülvizsgálatát és a kiszabott fegyelmi szankciók felülvizsgálatát. Az Egyezmény 6. 

cikkének (1) bekezdésé megsértették. 

A Bíróság egyhangúlag elutasította a kérelmező igazságos elégtétel iránti igényét. 

 

2. Beuze Belgium elleni ügye (71.409/2010. sz. ügy)62 

A kérelmező francia állampolgár, akit a francia csendőrség Franciaországban, az egyik Nord megyei 

településen letartóztatott, és a belgiumi Charleroi-i Elsőfokú Bíróság egyik nyomozó bírája által 

kibocsátott európai elfogatóparancs alapján őrizetbe vett. A kérelmezőt azzal gyanúsították, hogy 

2007. november 5-én előre megfontolt szándékkal megölte korábbi barátnőjét, M. B.-t. A francia 

csendőrök által felvett kihallgatási jegyzőkönyv szerint a kérelmező lemondott arról a jogáról, hogy az 

általa választott ügyvéddel vagy – annak híján – hivatalból kirendelt védővel konzultáljon. A 

franciaországi Douai-i Fellebbviteli Bíróság Nyomozási Csoportja elrendelte a kérelmező kiadatását a 

belga hatóságoknak. 

Miután 2007. december 31-én átadták a belga igazságügyi hatóságoknak, a kérelmezőt 11.50 és 15.55 

között a bűnügyi rendőrség, majd ugyanazon a napon 16.45-kor a Charleroi-i Elsőfokú Bíróság 

vizsgálóbírája is kihallgatta. Arra a kérdésre, hogy rendelkezik-e védővel, a kérelmező nemleges 

választ adott. A vizsgálóbíró általi meghallgatást követően, amely 17.42-ig tartott, a vizsgálóbíró 

azonnali pszichiátriai vizsgálatot rendelt el. Ugyanezen a napon a vizsgálóbíró elfogatóparancsot adott 

ki a kérelmező ellen, és elrendelte előzetes letartóztatását. 

                                                 
62 A Nagykamara az ítéletet 2018. november 9-én hozta; az ítélet végleges. 
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A kérelmező, mindaddig, amíg ki nem adták a belga hatóságoknak és a rendőrségi őrizetbe vétel véget 

nem ért 2007. december 31-én, nem konzultálhatott ügyvéddel; azt számára az alkalmazandó 

jogszabállyal összhangban csak az előzetes letartóztatását elrendelő végzés meghozatalát követően 

engedélyezték. Bár a későbbiekben, a bírósági tárgyalást megelőző nyomozás során ügyvéd segítette, 

ez az ügyvéd a rendőrségi kihallgatásoknál, a vizsgálóbíró által végzett meghallgatásoknál, illetve az 

ezen eljárási szakban foganatosított nyomozási cselekményeknél nem volt jelen. 

A bűnügyi rendőrség 2008. január 11-én ismét kihallgatta a kérelmezőt. A kihallgatási jegyzőkönyvben 

nincs utalás arra, hogy a kérelmező részére védőt rendeltek volna ki vagy e kihallgatás előtt 

kapcsolatba lépett volna ügyvéddel. Az emberölés miatt folyamatban lévő nyomozással párhuzamosan 

a kérelmezőt a rendőrség 2008. március 6. és 7. között négy alkalommal bűnszövetségben elkövetett 

autólopás miatt is kihallgatta. 2008. június 6-án pedig a bűntett színhelyén bizonyítási kísérletet 

folytattak le anélkül, hogy ügyvéd lett volna jelen. 

2008. augusztus 8-án elfogatóparancsot adtak ki a kérelmező ellen, amely a vizsgálóbíró előzetes 

letartóztatást elrendelő végzését három további bűncselekménnyel – a 2007. október 25-én M. B. 

sérelmére elkövetett emberölés kísérletével, valamint a 2007. szeptember 17-én C. L. sérelmére 

elkövetett két rendbeli rablással és csalással – egészítette ki. A tárgyalást megelőző nyomozási szak 

végén a kérelmező ügyét a Hainaut Tartományi Esküdtbíróság elé utalták. 

Az esküdtbíróság előtti tárgyalás kezdetén, 2010. február 1-jén a kérelmező – ügyvédje tanácsára – 

kérelmet terjesztett elő a jogi képviselő hiányában lefolytatott kihallgatásokról készült jegyzőkönyvek 

és az azokból fakadó cselekmények hatályon kívül helyezése, valamint a vádirat érdemi elbírálásra 

alkalmatlannak nyilvánítása iránt. Érvelése szerint az, hogy rendőrségi őrizet tartama alatt, 2007. 

december 31-én, valamint az azt követő kihallgatások és meghallgatások során nem vehetett igénybe 

ügyvédi segítséget, sértette a védekezéshez való jogát, és ezáltal az elfogatóparancs orvosolhatatlan 

érvénytelenségét okozta. 

Az esküdtbíróság a kérelmet elutasította. Megállapította: az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a 

továbbiakban: Bíróság) esetjoga nem biztosítja abszolút módon a büntetőeljárás valamennyi szakában, 

az első kihallgatástól kezdődően az ügyvéd jelenlétét, és a Bíróság hangsúlyozta, annak értékelésekor, 

hogy a tisztességes tárgyaláshoz való jogot biztosították-e, az eljárás egészét kell figyelembe venni. Az 

esküdtbíróság megállapította, hogy a kérelmező saját magára terhelő vallomást nem tett, nem állította, 

hogy a kihallgatók nyomásnak vetették volna alá, nem különösen sebezhető állapotban hallgatták ki, a 

tényekkel kapcsolatban szabadon fejezte ki magát, és semmilyen módon nem kényszerítették, hogy 

saját magára terhelő vallomást tegyen. Valamennyi rendőrségi kihallgatást és a vizsgálóbíró által 

végzett vizsgálatot követően tanácskozhatott védőjével, és a nyomozási szakban végig minden 

lehetőséget megadtak számára, hogy ügyvédjével konzultálhasson. Előzetes letartóztatásának két éve 

alatt lehetősége volt arra is, hogy minden alkalommal, amikor megjelent a vizsgálóbíróság előtt, 

ügyvédjével előkészítse a védekezését; ezen alkalmakkor azonban nem említette azt a mulasztást, 

amelyet később az esküdtbíróság előtt sérelmezett. Az esküdtbíróság kiemelte, hogy a kérelmezőnek a 

bűnösségére utaló olyan jelek miatt kellett bíróság elé állnia, amelyek nem a saját nyilatkozataiból, 

hanem elsősorban más forrásokból erednek. Arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező 

védekezéshez való jogát tiszteletben tartották, és nem volt oka arra, hogy a kihallgatási 

jegyzőkönyveket, illetve a vádiratot érdemi elbírálásra alkalmatlannak nyilvánítsa. 

Az esküdtszék 2010. február 9-én a kérelmezőt a 2007. november 5-én M. B. sérelmére előre 

kitervelten elkövetett emberölés, valamint a 2007. szeptember 17-én C. L. sérelmére előre kitervelten 

elkövetett emberölés kísérletének vádjában bűnösnek találta. A kérelmező felülvizsgálati kérelmet 

terjesztett elő arra hivatkozva, hogy joga van az ügyvédi segítség igénybevételéhez, és az Emberi 

Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) szerint a kihallgatás során az ügyvéd 

jelenléte kötelező. A Semmítőszék 2010. május 26-án kelt határozatával a felülvizsgálati kérelmet 

elutasította. 

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére és 3. bekezdésének c) pontjára hivatkozva – 

a kérelmező azt állította: rendőrségi őrizetének tartama alatt megtagadták tőle annak lehetőségét, hogy 

ügyvédhez fordulhasson, nem tájékoztatták megfelelően a hallgatáshoz való jogáról és az önvádra 

kötelezés tilalmáról, valamint megfosztották az ügyvédi segítségtől, amikor a nyomozás során 
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kihallgatták, illetve egyéb nyomozati cselekményeknek vetették alá. 

A Bíróság úgy találta, hogy a rendőrségi őrizet tartama alatt a kérelmezőnek – akit attól kezdve, hogy 

kiadták a belga hatóságoknak, az Egyezmény 6. cikke alapján megilletett a védelemhez való jog – az 

ügyvédhez forduláshoz való jogát nem tartották tiszteletben, és e jogát ezt követően, a bírói vizsgálat 

során is korlátozták. 

A kérelmező a 2007. december 31-én 10.40-kor a belga hatóságoknak történt kiadatása és a 11.50-kor 

foganatosított rendőrségi kihallgatás között, illetve e kihallgatás és az ugyanazon a napon 16.45-kor a 

vizsgálóbíró általi meghallgatás között nem konzultálhatott ügyvéddel. Az ügyvédhez fordulás jogát – 

az előzetes letartóztatásról szóló törvény 20. cikkével összhangban – csak akkor biztosították számára, 

amikor a vizsgálóbíró – miután a meghallgatás 17.42-kor véget ért – elrendelte az előzetes 

letartóztatását, és felhívta az ügyvédi kamarát, hogy intézkedjen védő kirendelése iránt. A kérelmezőt 

az ezt követő kihallgatások, meghallgatások és a bírói vizsgálat során foganatosított egyéb eljárási 

cselekmények során továbbra is megfosztották a jogi segítségtől. A kérelmezőt a vádakkal 

kapcsolatban ügyvéd nélkül a bűnügyi rendőrség öt, a vizsgálóbíró három, a főügyész pedig két 

alkalommal hallgatta ki. A kérelmező ügyvédje nem volt jelen a 2008. június 6-i bizonyítási kísérletnél 

sem. 

Amikor a kérelmezőt a rendőrségi őrizetben kihallgatták, ügyvéd nem volt jelen, és előzetesen sem 

tudott ügyvéddel konzultálni. Nem vehetett igénybe jogi segítséget a bírói vizsgálat során 

foganatosított egyéb kihallgatások és eljárási cselekmények során sem. Mivel nem tájékoztatták 

megfelelően a hallgatáshoz való jogáról, a rendőrségi őrizetben részletes nyilatkozatokat tett, és 

tényállításait később megváltoztatta. Olyan nyilatkozatokat tett, amelyek jelentősen befolyásolták 

különösen a C. L. sérelmére elkövetett emberölés kísérletének vádjával kapcsolatos álláspontját. 

Mindezen nyilatkozatok az esküdtbíróság rendelkezésére álló bizonyítékok részét képezték; az 

esküdtbíróság pedig nem vizsgálta megfelelően, hogy e bizonyítékokat hogyan szerezték meg, és nem 

értékelte megfelelően az ügyvédi jelenlét hiányának hatásait sem. 

Bár a Semmítőszék – próbálva megállapítani, hogy a tisztességes tárgyaláshoz való jog érvényesült-e 

– vizsgálta a vádirat befogadhatóságát, kétségkívül arra összpontosított, hogy a rendőrségi őrizet 

tartama alatt ügyvéd nem volt jelen, és nem értékelte a jelenlét e hiányának a kérelmező védekezéshez 

való jogára a későbbi rendőrségi kihallgatások, a vizsgálóbíró általi meghallgatások és a bírói vizsgálat 

során foganatosított egyéb eljárási cselekmények során gyakorolt hatásait. Végezetül, az esküdtbíróság 

előtti tárgyalás során az esküdtek nem kaptak semmilyen eligazítást vagy útmutatást arra vonatkozóan, 

hogy hogyan kell értékelni a kérelmező nyilatkozatait és azok bizonyító erejét. 

A Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy e tényezők összessége a kérelmezővel szemben 

lefolytatott eljárást tisztességtelenségét eredményezte, és az eljárás – egészében értékelve – nem 

orvosolta a nyomozási szak eljárási hiányosságait. Mindezek alapján megállapította, hogy az 

Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését és 3. bekezdésének c) pontját megsértették. 

 

3. Navalnyij Oroszország elleni ügye (29.580/12, 36.847/12, 11.252/13, 12.317/13 és 

43.746/14 sz. ügyek)63 

A kérelmező politikai aktivista, ellenzéki vezető, korrupcióellenes harcos és blogger. 

A kérelmezőt 2012 és 2014 között hét alkalommal tartóztatták különböző gyűléseken. Először, 2012. 

március 5-én este tartóztatták le a moszkvai Puskinszkaja téren tartott gyűlésen, amelyen mintegy 500 

fő vett részt, és amely az állítólagos elcsalt orosz elnökválasztásról szólt. Aztán, egy 2012. május 8-ai 

moszkvai éjszakai sétán, ahol az aktivisták találkoztak, hogy megvitassák Putyin elnök előző napi 

beiktatását. A kérelmezőt két alkalommal tartóztatták le: először a kora reggeli órákban, miközben 

Lubjanszkij Projezden sétáltak 170 fővel együtt; másodszor pedig éjjel 11 és éjfél között, miközben a 

Balsaja Nyikitszkaja utcán sétált egy mintegy 50 fős csoportban. 

2012. május 9-én 6 órakor a kérelmezőt ismét letartóztatták, ezúttal Moszkvában a Kudrinszkaja téren, 

                                                 
63 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2018. november 15-én; az ítélet végleges. 
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miközben 50-100 ember gyűlt össze megvitatni az aktuális ügyeket. Később, az év folyamán, 2012. 

október 27-én a kérelmező mintegy 30 másik személlyel együtt élőlánccal vette körbe az orosz 

nyomozóbizottságot, hogy tiltakozzon az „elnyomások és kínzások” ellen, ismét letartóztatták – mikor 

elindult az eseménytől. Végül a kérelmezőt 2014. február 24-én kétszer is letartóztatták: először, 

amikor megjelent a Zamoszkvoretszkij Kerületi Bíróságon a Bolotnaja téri tüntetőkkel kapcsolatos 

ügyben hozott ítélet kihirdetésére; másodszor pedig amikor körülbelül 150 embert gyűjtött össze a 

Tverszkaja utcában aznap este. 

Minden egyes letartóztatás után a kérelmezőt több órára bevitték a rendőrségre, amíg bűnügyi-jelentést 

készítettek. Ezt követően szabálysértéssel vádolták meg, vagy nyilvános rendezvények lefolytatására 

vonatkozó eljárás megsértése (a szabálysértésekről szóló törvény 20.2. Cikke), vagy jogszerű 

rendőrségi parancsnak való ellenszegülés (a Kódex 19.3. cikke) miatt. Két alkalommal, miután 

őrizetbe vették és megvádolták, előzetes letartóztatásban tartották (2012. május 9-én több órán 

keresztül, és egy éjszakán át 2014. február 24-én). Az összes vád tárgyaláshoz vezetett, amely során a 

kérelmezőt bűnösnek találták szabálysértésben; ötször kapott 1.000 és 30.000 orosz rubel közötti 

bírságot, és kétszer (15 és 7 nap) elzárásra ítélték. Minden fellebbezését elutasították. 

A kérelmező – az Egyezmény 5. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a hét letartóztatás (és két 

előzetes letartóztatás) jogellenes és önkényes szabadságelvonás volt, továbbá – az Egyezmény 6. 

cikkére hivatkozással – azt, hogy a vele szembeni későbbi eljárások tisztességtelenek voltak. A 

kérelmező – az Egyezmény 11. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy a hatóságok többször 

félbeszakították a békés gyülekezést, letartóztatásával, büntetőeljárásával és elítélésével. A kérelmező 

– az Egyezmény 14. és 18. cikkére, az Egyezmény 5. és 11. cikke vonatkozásában hivatkozva – azt 

állította, hogy a hatóságok intézkedései politikailag motiváltak voltak. 

A Bíróság a kérelmező Egyezmény 5. cikke szerinti jogainak megsértését állapította meg 7 

alkalommal őrizetbe vétele miatt, és 2 alkalommal előzetes letartóztatása miatt. Nem volt indok arra, 

hogy a kérelmezővel kapcsolatos szabálysértésekről szóló jelentéseket ne a helyszínen készítsék el, 

hanem a rendőrségen. A Kormányzat nem indokolta meg, hogy miért tartott több órát egyik 

alkalommal, mielőtt bíró elé állították, és hogy egy alkalommal miért tartották egész éjszaka bent. 

A március 5-ei eseményekkel kapcsolatos szabálysértési eljárás kivételével mindegyik eljárásban 

megsértették az Egyezmény 6. cikke szerinti jogait. Ezekben az ügyekben a bíróságok ítéleteiket 

kizárólag az eset rendőrség által adott leírása alapján hozták meg. 

Az Egyezmény 11. cikkének állított megsértését illetően a Bíróság hangsúlyozta, hogy a gyülekezési 

jog alapvető jog, és noha a Kormányzat kialakíthatnak eljárásokat a gyülekezés engedélyezésére, az 

ilyen szabályok végrehajtása azonban nem lehet öncélú. Ahhoz, hogy valakinek a 11. cikk szerinti 

jogaiba való beavatkozást igazolják, „törvényes célt” kellett követnie, mint például a bűnözés vagy 

zavargás megelőzése, vagy mások jogainak védelme. Az ötödik és a hatodik letartóztatás esetén 

azonban ilyen cél hiányzott. Különösen, az ötödik őrizetbe vétel akkor történt, amikor ő és mások 

elindultak egy helyhez kötött demonstrációról; a csoport a járdán volt, és nem volt zavaró. A hatodik 

esetben a hatóságok úgy döntöttek, hogy a bíróságon kívül várakozó személyek csoportosulása egy 

törvénytelen nyilvános gyülekezésnek minősül. Néhányan közülük ugyan politikai szlogeneket 

kiabáltak, de nem volt rá bizonyíték, hogy a kérelmező is csatlakozott volna hozzájuk. A Bíróság úgy 

találta, hogy a másik öt őrizetbe vétel, bár esetleg „legitim célt” követett, megsértette a kérelmező 

jogait, mivel nem volt „szükséges egy demokratikus társadalomban”. A szóban forgó gyűlés egyike 

sem okozott zavart, de mindet feloszlatták. A Bíróság azonban megköveteli, hogy a Kormányzatok 

bizonyos fokú toleranciát mutassanak a békés összejövetelekkel szemben, még akkor is, ha azokat 

nem engedélyezték. Továbbá a kérelmezővel szemben büntetőjogi szankciókat alkalmaztak, noha 

ezeket az intézkedéseket elvileg nem szabad alkalmazni a békés gyűléseken részt vevő emberekre. 

Figyelembe véve, hogy ez a panasz az ügy alapvető elemét képezte, a Bíróság különösen az ötödik és 

a hatodik őrizetbe vételre összpontosított, ahol a törvényes cél hiányát állapította meg. Kiemelte, hogy 

a kérelmezőt viszonylag rövid idő alatt hét alkalommal vették őrizetbe. Vezető szerepet játszott az első 

négy eseményben, de nem az ötödikben és a hatodikban. Mindazonáltal a rendőrség célzottan vette őt 

őrizetbe az utóbbi esetekben is. 

A Bíróság úgy találta, hogy „a konvergáló kontextusbeli bizonyítékok” arra utalnak, hogy a hatóságok 
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egyre keményebbé váltak a kérelmezővel szemben, és az az állítása, hogy konkrét célpontnak tűnik, az 

ellenzék ellenőrzésére irányuló általános irányvonallal összefüggésében, koherensnek bizonyult. A 

Bíróság minden ésszerű kétséget kizárva úgy találta, hogy az ötödik és a hatodik esetben az őt érintő 

korlátozások egy távlati célt követtek: elnyomni azt a politikai pluralizmust, amely a „jogállamiság” 

által szabályozott „hatékony politikai demokrácia” részét képezi, az Egyezmény preambuluma 

mindkét fogalomra utal. Az Egyezmény 18. cikkét tehát az Egyezmény 5. és 11. cikke tekintetében 

megsértették. 

A Bíróság az Egyezmény 46. cikke alapján irányadó döntést is hozott. A Bíróság emlékeztetett korábbi 

ítélkezési gyakorlatára, miszerint a tüntetésekre, tiltakozásokra és összejövetelekre vonatkozó orosz 

jogszabályok nem tartalmaznak megfelelő óvintézkedéseket az önkényes beavatkozásokkal szemben, 

és az Egyezmény 11. cikke megsértésének modellje tapasztalható, mivel a gyűléseket pusztán azért 

oszlatják fel, mert nem rendelkeztek megfelelő engedéllyel. A kérelmező esetében úgy is találta, hogy 

a szabályozási keretben „strukturális hiányosság” is van. A Bíróság felkérte Oroszországot, hogy 

biztosítson egy jogi mechanizmust a hatóságok számára, hogy a békés gyülekezéshez való jog 

alapvető fontosságát figyelembe vegyék és a nem engedélyezett, békés gyülekezés iránt a szükséges 

toleranciát tanúsítsák. 

A Bíróság a kérelmező javára 50.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

 

4. Vizgirda Szlovénia elleni ügye (59.868/08. sz. ügy)64 

A kérelmező litván állampolgár, akit 2002 márciusában Szlovéniában bankrablásban való 

bűnrészesség gyanúja miatt letartóztattak hat másik személlyel együtt. Ugyanezen év májusában négy 

másik, ugyancsak litván személlyel együtt vádat emeltek ellene rablás és lopás miatt. Kezdetben 

valamennyi eljárási cselekmény – ide értve a kirendelt védővel való kapcsolattartást is – orosz nyelvre 

tolmácsoltak számára. A tanúvallomások átiratát is orosz nyelven bocsátották rendelkezésére. A 

kérelmezőt 2002 júliusában nyolc év négy hónap szabadságvesztésre ítélték; fellebbezését 

elutasították. A kérelmező 2003 februárjában a hazai bíróságok előtt – többek között – azt sérelmezte, 

hogy nem tud jól oroszul, erre vonatkozó állítását pedig az elsőfokú bíróság figyelmen kívül hagyta, és 

az anyanyelvének a büntetőeljárás során történő használatához való jogát megsértették. Panaszát végül 

2006 januárjában a Legfelsőbb Bíróság, majd 2008 júliusában az Alkotmánybíróság is elutasította. 

Mindkét felsőbíróság megállapította, hogy a kérelmező a büntetőeljárás során nem terjesztett elő 

kifogást amiatt, hogy nem ért oroszul, emellett ügyvéd segítségét vette igénybe, akivel szintén orosz 

nyelven kommunikált, valamint a kérelmező részt vett a tárgyaláson, és a tisztességes tárgyaláshoz 

való jogát nem sértették meg. 

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére és 3. bekezdése a) és e) pontjára hivatkozva 

– azt sérelmezte, hogy nem volt része tisztességes tárgyalásban, mivel sem az eljárás nyelvét, sem a 

biztosított tolmácsolást nem értette. Panaszt terjesztett elő továbbá a 6. cikkel összefüggésben 

értelmezett 5. cikk 2. bekezdése, 13. cikke és 14. cikke alapján is. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróság (a továbbiakban: Bíróság) megállapította: a hatóságok 

egyértelműen tisztában voltak azzal, hogy a kérelmező nem tud szlovénul, és a büntetőeljárás során 

orosz nyelvű tolmácsolást és fordítást biztosítottak számára. Nem talált azonban semmilyen utalást 

arra, hogy a hatóságok valaha is megkérdezték volna, hogy ezt a nyelvet elég jól érti-e ahhoz, hogy 

azon hatékonyan védekezzen. A Bíróság nem fogadta el a Kormányzat érvelését azon általános 

feltételezés mellett, hogy Litvániában az orosz széles körben beszélt nyelv. A Kormányzat nem adott 

más magyarázatot arra, hogy a hatóságok, amikor tolmácsot rendeltek ki számára, miért hitték, hogy a 

kérelmező elég jól tud oroszul. A Bíróság megállapította: a hatóságoknak kötelesek lettek volna 

megbizonyosodni a kérelmező orosz nyelvismeretéről, mielőtt úgy döntöttek, hogy a tolmácsolás 

céljára e nyelvet használják. Utalt ezzel összefüggésben a büntetőeljárás során igénybe vehető 

tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló 2010/64/EU irányelvben foglalt követelményekre. 

Hozzátette: az, hogy a kérelmező alapszinten beszéli az eljárás nyelvét, vagy – adott esetben – egy 

harmadik nyelvet, amelyre a tolmácsolás könnyen elérhető, önmagában nem zárja ki, hogy olyan 

                                                 
64 Az ügy 2018. november 28-án vált véglegessé.  
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nyelvre tolmácsoljanak számára, amelyet elég jól ért ahhoz, hogy védelemhez való jogát teljes 

mértékben gyakorolhassa. A Bíróság kiemelte: nem állt rendelkezésre hangfelvétel arról, hogy a 

kérelmező oroszul beszél akár a nyomozási bíró előtt, akár a tárgyaláson, ahol e nyelven mindössze 

néhány egyszerű nyilatkozatot tett. Noha az Alkotmánybíróság később azt állapította meg, hogy [a 

kérelmező] védőjével oroszul kommunikált, e megállapítását semmilyen tényre hivatkozással nem 

indokolta. Úgy tűnik tehát, hogy e következtetése inkább feltételezésen, semmint bizonyítékokon 

alapult. 

A Kormányzat azt állította, hogy sem a kérelmező, sem ügyvédje nem kifogásolta, hogy a nyomozás 

során orosz tolmácsot alkalmaztak. A Bíróság azonban megállapította: a hatóságok nem tájékoztatták a 

kérelmezőt, hogy joga van a saját anyanyelvére történő tolmácsoláshoz. Ez, a kérelmező alapszintű 

orosz nyelvismerete, valamint – büntetőeljárás alatt álló külföldi lévén – kiszolgáltatott helyzete 

magyarázhatja kifogásainak hiányát. Az, hogy ügyvédje nem sérelmezte a litván nyelvű tolmácsolás 

hiányát, nem mentesíti a bíróságokat azon kötelezettségük alól, hogy a kérdést megfelelően vizsgálják. 

Mindent egybevetve a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező részére nem nyújtottak 

olyan nyelvi segítséget, amely lehetővé tette volna számára, hogy az ellene folyamatban lévő 

eljárásban aktívan részt vegyen. Ez azt jelenti, hogy az eljárás egésze tisztességtelennek minősül, és a 

kérelmező jogait megsértették. 

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy – mivel a kérelmező jogainak megsértését megállapította – az 

Egyezmény 6. cikke tekintetében az Egyezmény 13. és 14. cikke alapján külön kérdés nem merült fel. 

A Bíróság a kérelmező javára 6.400,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Közigazgatási ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.IV.21.831/2017/9. 

Az ismert tények alapján a bűncselekmény gyanújára, illetve a közszereplő felperes büntetőjogi 

felelősségre vonására vonatkozó igény megfogalmazása a nyomozó- és a vádhatóság felé, amennyiben 

annak ténybeli alapja van, a közügyek vitatásának körébe tartozó, a közhatalmat gyakorló szervek 

tevékenységének bírálatára vonatkozó közlés, s mint ilyen, a véleménynyilvánítás szabadságának 

alkotmányos védelme alatt áll. 

A Ptk. 2:45. § (2) bekezdése értelmében a jóhírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más 

személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis 

színben tüntet fel. A Ptk. 2:44. § (1) bekezdése szerint a közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok 

gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az 

emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja; azonban az nem járhat a magán- és családi életének, 

valamint otthonának sérelmével. 

A fenti rendelkezések alapján a perbeli esetben azt kellett vizsgálni, hogy az alperes kifogásolt 

nyilatkozatában valótlanul állította tényként vagy híresztelte, hogy a felperes bűncselekményt követett 
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el, illetve ezzel összefüggésben valós tényt hamis színben tüntetett-e fel. Helytállóan állapította meg az 

elsőfokú bíróság, hogy a kifogásolt nyilatkozat olyan tényállítást, miszerint a felperes konkrét 

bűncselekményt követett volna el, nem tartalmaz. Az eljárt bíróságok helyesen, a PK 12. számú 

állásfoglalásban foglaltaknak is megfelelően, az egyes közléseket a szövegösszefüggésben, azok 

valóságos tartalma és jelentése alapján vizsgálták, és helytállóan állapították meg, hogy a felperes 

bűncselekménnyel való összefüggésbe hozatala a tényekből levont következtetés, vélemény; 

másrészről a felperes büntetőjogi felelősségének elmaradásával kapcsolatos kérdésfeltevés pedig a 

közhatalmat gyakorló szerv tevékenységének bírálatát fejezte ki. 

Az eljárt bíróságok helytállóan állapították meg, hogy az alperes a - felperes által sem vitatott módon 

megismerhető - tényekből levont következtetése alapján a nyomozóhatósághoz intézett kérdést egy 

közérdeklődésre számot tartó helyi közüggyel kapcsolatban. Az ismert tények alapján a 

bűncselekmény gyanújára, illetve a közszereplő felperes büntetőjogi felelősségre vonására vonatkozó 

igény megfogalmazása a nyomozó- és a vádhatóság felé, amennyiben annak ténybeli alapja van, a 

közügyek vitatásának körébe tartozó, a közhatalmat gyakorló szervek tevékenységének bírálatára 

vonatkozó közlés, s mint ilyen, a véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos védelme alatt áll. 

Az alperes részéről az országgyűlési vitanapon a legfőbb ügyész-helyettesnek a közszereplő felperes 

büntetőjogi felelősségre vonásával, illetve annak elmaradásával kapcsolatban feltett kérdés a 

nyomozóhatóság közhatalmi funkciót betöltő személyekhez való viszonyulását célzó kritikaként 

hangzott el. Amint arra a másodfokú bíróság is helyesen rámutatott, a közéleti vitában kifejtett 

vélemény kinyilváníthatósága fokozott alkotmányos védelmet élvez. A kifogásolt nyilatkozattal 

érintett közügy aktualitása, az, hogy a nyomozás a közlés időpontjához képest egy évvel korábban 

befejeződött, a jogvita érdemi elbírálása szempontjából - valótlan tényállítás hiányában - közömbös. 

A felperes által a hasonló ügyekben felállítandó egységes szempontrendszer és az egységes 

jogalkalmazás érdekében hivatkozott, eltérő tényállás alapján meghozott és BH2011.186. számon 

közzétett eseti döntés, valamint a 2014.B.16. számon közzétett elvi határozat a perbeli esetben nem 

irányadók, mert a hivatkozott döntésekben a kifogásolt közléseknek semmilyen ténybeli alapja nem 

volt. 

 

Pfv.IV.21.948/2017/4. 

A kiemelt fontosságú, jelentős közérdeklődésre számot tartó ügyben a közügyek szabad 

vitathatóságához fűződő közérdek elsőbbsége az egyén magánélethez való jogával szemben. 

Az eljárt bíróságok helyesen rögzítették az alapjogok ütközése körében elfogadott általános alapelvet, 

mely szerint a közügyek megvitatása során, ha a magánélethez való jog oltalma alá eső közlések, 

illetve a személyes adatok nyilvánosságra hozatalához közérdek fűződik, a sajtószabadsághoz és a 

véleménynyilvánításhoz fűződő jog a magánérdekkel szemben előtérbe kerül, ilyen helyzetben az 

érintett félnek tűrnie kell a magánéletébe történő beavatkozást. Ezen általános elv mentén - tartalmilag 

- helytállóan jutottak arra a következtetésre az eljárt bíróságok, hogy a felperes élettársi kapcsolatának 

ténye és élettársa családi kapcsolata a közügy megvitatásához kapcsolódóan jogsértés nélkül 

nyilvánosságra hozható volt. 

A felperes sérelmezte a jelen ügy kapcsán kialakult ellentmondásos ítélkezési gyakorlatot. A felperes 

által hivatkozott, Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.936/2016/3. számú ítéletét a Kúria a 

Pfv.IV.21.077/2017/9. számú ítéletével, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.597/2016/3. számú ítéletét a 

Kúria a Pfv.IV.20.884/2017/7. számú ítéletével hatályon kívül helyezte és a keresetet elutasító 

elsőfokú ítéletet helybenhagyta, míg a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.419/2016/3. számú ítéletét a Kúria a 

Pfv.IV.20.306/2017/7. számú ítéletével hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét 

megváltoztatta, és a keresetet elutasította. A hivatkozott döntéseiben a Kúria a jelen per tárgyát is 

képező, sajtónyilvánosságot kapott közlések miatt, a jelen per felperese által más sajtószervekkel 

szemben személyiségi jogsértés tárgyában indított perekben a perbelivel azonos tényállás mellett, 

következetesen azt az álláspontot fogadta el, hogy amennyiben a vizsgált ügy nagy közérdeklődésre 

tart számot, jelentős társadalmi vitát közvetít, akkor egyértelműen a véleménynyilvánítási szabadság 

kerül előtérbe az egyén személyiségi jogainak védelmével szemben. Ezért a személyes adatok és a 
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magánélet védelméhez fűződő jog a vita tárgyát képező közügy jelentős tárgyi súlyára, a tudósítás 

hitelessége és a közvélemény tájékoztatása érdekében háttérbe szorul. A Kúria az ismertetett 

álláspontjától való eltérésre a jelen perben sem látott okot. 

Helytállóan jutottak arra a következtetésre az eljárt bíróságok, hogy a perbeli esetben a felperes 

magánélet védelméhez fűződő személyiségi joga, ezen belül az élettársi kapcsolat tényének és élettársa 

családi kapcsolatainak nyilvánosságra hozatala nem sérült. Nem vitásan közérdeklődésre tartott 

számot az a kérdés, hogy mi volt az oka, annak, hogy a Legfőbb Ügyész késlekedve intézkedett a 

Quaestor-ügyben érintett személy letartóztatásáról. Az alperes kifogásolt sajtóközleményei ennek 

lehetséges okaként, a Legfőbb Ügyész és a Quaestor-vezető közötti közvetett, a felperes személyén 

keresztül vezető személyes, családi kapcsolatot feltételezték. A Kúria egyetértett az elsőfokú bíróság 

azon álláspontjával, hogy a közügy megvitatása során e kapcsolat lehetséges következményeinek 

megvitatásához nélkülözhetetlen volt a kapcsolatot létrehozó személyek és a kapcsolat tényének a 

közzététele, ezért a közlés nem volt öncélú vagy indokolatlan. 

 

Pfv.V.22.476/2017/8. 

Ha a felek szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a keresetnek való helyt adás nem érintené, nem 

teljesül a megállapítási kereset jogmegóvási szükségességre vonatkozó előfeltétele. 

A felperesek és a bíróság eltérő jogi álláspontja önmagában nem alapozza meg a pártatlan, tisztességes 

eljárás sérelmét sem, ezért nem sérti a jogerős ítélet az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését. 

 

Pfv.I.21.644/2018/2. 

A felülvizsgálati kérelem egymással szorosan összefüggő kötelező tartalmi kellékei a jogszabálysértés 

és a megsértett jogszabályhely megjelölése, valamint annak kifejtése, hogy a fél a határozat 

megváltoztatását milyen okból kívánja. Mindezek bármelyikének hiánya a felülvizsgálati kérelem 

hivatalbóli elutasítását eredményezi. 

Az az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: EJEE) 6. cikke felsorolja a méltányos 

igazságszolgáltatás elvébe foglalt elemeket. A 6. cikk egésze szempontjából alapvető a bírói 

vizsgálathoz való jog, ami nem korlátozható. A 6. cikk legfontosabb „ki nem mondott elve” az esélyek 

egyenlősége, megfogalmazza a tisztességes tárgyaláshoz való jogot, mindez megfelel a Pp-ben 

meghatározott alapvető elveknek. Önmagában az alapelvek felsorolása, vagy önmagában az 

alapelvekre hivatkozás nem alapozza meg a felülvizsgálat tartalmi és perjogi kereteit. 

 

Pk.V.24.937/2018/2. 

A Kúria kizárására nem kerülhet sor, tekintettel arra, hogy nincs olyan más bíróság, amely a 

hatáskörében eljárhatna. 

A Kúria előrebocsátja, hogy a Kúria kizárására a bírósági szervezetrendszer és az erre épülő 

jogorvoslati rendszer alapján nem kerülhet sor, figyelemmel arra, hogy nem maradna olyan bírói szerv, 

amely a hatáskörében eljárhatna (BH 2013.69.). 

Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) XXVIII. cikk (1) bekezdése a bírósághoz fordulás jogát 

alanyi jogként határozza meg. A jogorvoslati jogosultság az igazságszolgáltatással összefüggő 

legfontosabb alkotmányos, illetve emberi jogok közé tartozik. Ennek értelmében mindenkinek joga 

van ahhoz, hogy jogait független és pártatlan bíróság előtt érvényesítse, és hogy a bírósági eljárásban a 

fél pozíciójában szerepelhessen (930/B/1994. AB határozat, ABH 1996., 502., 505.). 

Az államot az alapjogok érvényesíthetőségével kapcsolatban az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdés 

második mondata szerint objektív intézményvédelmi kötelezettség terheli, amelynek alapján az 

alapjogok érvényesítésének feltételeit, így a bírósághoz fordulás jogának érvényesítését is biztosítania 

kell. Ez a kötelezettség az államot akkor is terheli, ha a fél a szükségtelen, a teljes Kúriát érintő 
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elfogultsági kifogásával maga korlátozná vagy zárná ki a bírósághoz fordulás jogának gyakorlását. 

A Pp. 1. §-a ezzel összhangban a törvény céljaként fogalmazza meg, hogy a természetes személyek és 

más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatban felmerült jogviták bíróság előtti eljárásában 

való pártatlan eldöntését a Pp. I. fejezetében meghatározott alapelvek érvényesítésével biztosítsa. A 

Pp. egész rendszere és egyes jogintézményei garanciális szabályozást tartalmaznak az eljárásra, – így a 

jogorvoslatokra is – abban a tekintetben, hogy az eljárási, így a jogorvoslati jogok a kizárás 

jogintézményének alkalmazásával sem sérülhetnek. 

A polgári perekben eljáró bíróságokról a Pp. 10. §-a rendelkezik, meghatározva a 10. § (2) bekezdés c) 

pontjában azt, hogy az ítélőtáblához tartozó ügyekben (233/A. §) másodfokon a Kúria ítélkezik. A 

bíróságok kizárására vonatkozó szabályok alkalmazása egyebekben sem eredményezheti a teljes Kúria 

kizárását (BH 2016.284.). 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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Szerkesztőbizottság: Dr. Csőke Andrea, Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András 

Munkatárs: Dr. Kiss Nikolett Zsuzsanna; Dr. Tancsik Annamária 

Figyelem! A jelen hírlevélben közölt anyagok nem tekinthetők a Kúria hivatalos állásfoglalásának, 

hivatalos fordításnak illetve hivatalos közlésnek, csupán a tájékoztatást és figyelemfelkeltést célozzák, 

ezért azokra jogokat alapítani nem lehet. 


