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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 

130. A Tribunalul Olt (Románia) által 2019. február 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-83/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és 

ellenőrzési mechanizmust (CVM) valamely európai uniós intézmény EUMSZ 267. cikk értelmében 

vett jogi aktusának kell-e tekinteni, amely az Európai Unió Bírósága által értelmezhető? 

2) A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló, Románia 

által 2005. április 25-én Luxemburgban aláírt szerződés hatálya alá tartozik-e a 2006. december 13-i 

2006/928/EK bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) 

tartalma, jellege és időtartama? Az említett mechanizmus keretében készült jelentésekben 

megfogalmazott követelmények kötelező jellegűek-e Romániára nézve? 

3) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikke (1) bekezdésének második 

albekezdését, hogy az arra kötelezi a tagállamokat, hogy hozzák meg azokat az intézkedéseket, 

amelyek az uniós jog által szabályozott területeken a hatékony jogvédelem biztosításához 

szükségesek, nevezetesen a román bírókkal szembeni független fegyelmi eljárás garanciáit, 

megszüntetve minden olyan kockázatot, amely az ilyen eljárások lefolytatása feletti politikai 

befolyásolással kapcsolatos, mint például az Inspecția Judiciară (igazságügyi felügyelet, Románia) 

igazgatóságának kormány általi közvetlen kinevezése, még ideiglenes jelleggel is? 

4) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkét, hogy a tagállamoknak 

tiszteletben kell tartaniuk a jogállamiság kritériumait, amelyeket a 2006. december 13-i 2006/928/EK 

bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) keretében 

készült jelentések is megkövetelnek, az Inspecția Judiciară (igazságügyi felügyelet, Románia) 

igazgatóságának kormány általi, akár ideiglenes jellegű közvetlen kinevezésére vonatkozó eljárások 

esetében is? 

 

131. A Curtea de Apel Pitești (Románia) által 2019. február 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-127/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és 

ellenőrzési mechanizmust (CVM) valamely európai uniós intézmény EUMSZ 267. cikk értelmében 

vett jogi aktusának kell-e tekinteni, amely az Európai Unió Bírósága által értelmezhető? 

2) A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló, Románia 

által 2005. április 25-én Luxemburgban aláírt szerződés hatálya alá tartozik-e a 2006. december 13-i 

2006/928/EK bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) 
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tartalma, jellege és időtartama? Az említett mechanizmus keretében készült jelentésekben 

megfogalmazott követelmények kötelező jellegűek-e Romániára nézve? 

3) Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUSZ 2. 

cikket, hogy Románia azon kötelezettsége, hogy tiszteletben kell tartania a 2006. december 13-i 

2006/928/EK bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) 

keretében készült jelentésekben előírt követelményeket, a jogállamiság elveinek tiszteletben tartására 

vonatkozó tagállami kötelezettség körébe tartozik-e? 

4) Az EUSZ 2. cikkel, különösen pedig a jogállamiság értékeinek tiszteletben tartására vonatkozó 

kötelezettséggel ellentétes-e az olyan jogszabály, amellyel az Înalta Curte de Casație și Justiție 

(legfőbb semmítő- és ítélőszék, Románia) mellett működő ügyészség keretében az igazságszolgáltatási 

rendszeren belül elkövetett bűncselekmények nyomozásával megbízott ügyosztályt hoztak létre és 

szerveztek meg, azon lehetőség miatt, hogy közvetett nyomás gyakorolható a magisztrátusokra? 

5) Az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdése és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 

47. cikke által biztosított, az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának (2018. február 27-i 

Associação Sindies dos Juíes ítélet, C-64/16, EU:C:2018:117) megfelelő értelmezés szerinti bírói 

függetlenség elvével ellentétes-e az Înalta Curte de Casație și Justiție (legfőbb semmítő- és ítélőszék, 

Románia) mellett működő ügyészség keretében az igazságszolgáltatási rendszeren belül elkövetett 

bűncselekmények nyomozásával megbízott ügyosztály létrehozása, tekintettel az említett ügyosztály 

keretében részt vevő ügyészek kinevezésének/visszahívásának részletszabályaira, az ezen ügyosztály 

keretében a tisztségek folytatásának részletszabályaira, valamint a hatáskör meghatározásának módjára 

az ezen ügyosztály keretében meglévő tisztségek alacsony számával összefüggésben? 

 

132. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. február 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-155/19. és C-156/19. sz. ügy)1 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Első kérdés 

— a sport szervezeti rendszerére vonatkozó nemzeti szabályozás jellemzői alapján közjogi 

intézménnyé minősíthető-e a Federazione calcistica italiana, mivel az kifejezetten olyan közérdekű 

célra jött létre, amely nem ipari vagy kereskedelmi jellegű? 

— különösképpen, teljesül-e a szövetség esetében a szervezet céljára vonatkozó követelmény annak 

ellenére, hogy hiányzik a közigazgatási szervet létrehozó formális aktus és egyesületi alapon 

szerveződött, azon okból, mert beilleszkedik a közjogi jellegű modellek szerint szervezett ágazati 

(sportra vonatkozó) szervezeti rendszerbe, valamint azért, mert köteles tiszteletben tartani a 

Comitato olimpico nazionale italiano (olasz nemzeti olimpiai bizottság) és a nemzetközi 

sportszervezetek által kidolgozott elveket és szabályokat, mivel azt a sport tekintetében nemzeti 

közjogi intézménynek ismerik el? 

— teljesülhet-e továbbá e követelmény a Federazione Italiana Giuoco Calcióhoz hasonló, 

önfinanszírozó képességgel rendelkező sportszövetség esetében a jelen ügy tárgyát képezőhöz 

hasonló, nem közjogi jelentőséggel bíró tevékenység tekintetében, vagy ezzel szemben 

elsődlegesnek kell tekinteni annak követelményét, hogy minden esetben biztosítani kell a 

közbeszerzési szabályok alkalmazását az ezen intézmény bármely típusú szerződésének harmadik 

személyek részére történő odaítélése során? 

2) Második kérdés 

— a C. O. N. I. és az F. I. G. C. — Federazione Italiana Giuoco Calcio közötti jogviszonyok alapján az 

első meghatározó befolyást gyakorol-e a második felett a társaság sport tekintetében való 

elismerésére, az éves költségvetés jóváhagyására, az intézmény szervei irányításának és megfelelő 

                                                 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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működésének felügyeletére, valamint a biztosnak az intézmény élére történő kinevezésére irányuló 

hatáskörök fényében? 

— ezzel szemben e hatáskörök nem elegendőek-e a közjogi intézmény saját meghatározó állami 

befolyása követelményének teljesüléséhez a sportszövetségek elnökeinek és képviselőinek az 

Olimpiai Bizottság alapvető szerveiben való minősített részvétele miatt? 

 

133. A Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la regione Puglia (Olaszország) 

által 2019. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-168/19. és 

C-169/19.  sz. ügy) 2 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 18. cikket és az EUMSZ 21. cikket, hogy azokkal ellentétes azzal, 

ha egy tagállami szabályozás a teljes jövedelmét az egyik tagállamban megszerző, egy másik 

tagállamban lakóhellyel, azonban e másik tagállam állampolgárságával nem rendelkező személy 

jövedelemének az ezen utóbbi tagállam által biztosított kedvezmények nélküli megadóztatását írja elő? 

 

134. A Curtea de Apel București (Románia) által 2019. február 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-184/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétesek-e az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének 

összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv 7., 11. [és] 15. cikkében 

foglalt rendelkezésekkel, valamint az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének 

közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/84/EGK tanácsi irányelv (2) 5. cikkében foglalt 

rendelkezésekkel az adókijátszás elleni küzdelmet célzó egyes rendelkezésekről szóló, 2010. június 

23-i 54/2010. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet I. cikkének 21. pontjában és IV. cikkének (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezések 

2) Ellentétes-e a jogbiztonság és a jogos védelem elvével az adókijátszás elleni küzdelmet célzó egyes 

rendelkezésekről szóló, 2010. június 23-i 54/2010. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet I. cikkének 21. 

pontjában és IV. cikkének (1) bekezdésében foglalt szabályozás abban a részében, amelyben módosítja 

a sörön és a boron kívüli csendes erjesztett italokat terhelő jövedéki adó mértékét? 

 

135. A Curtea de Apel București (Románia) által 2019. február 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-195/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és 

ellenőrzési mechanizmus (CVM) és az említett mechanizmus keretében készült jelentésekben 

megfogalmazott követelmények kötelező jellegűek-e Romániára nézve? 

2) Az EUMSZ 67. cikk (1) bekezdésével, valamint az EUSZ 2. cikk első mondatával és az EUSZ 9. 

cikk első mondatával ellentétes-e az olyan nemzeti szabályozás, amely olyan ügyészségi ügyosztályt 

hoz létre, amely kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a bírák vagy ügyészek által elkövetett bármilyen 

bűncselekmény nyomozására? 

3) Az európai uniós jog elsőbbségének elvével — amint azt az 1964. július 15-i Costa ítélet, 6/64, 

EU:C:1964:66, és a Bíróság későbbi állandó ítélkezési gyakorlata megfogalmazta — ellentétes-e az 

                                                 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 



 

 6 

olyan nemzeti szabályozás, amely megengedi egy olyan igazságügy-politikai intézménynek, mint 

amilyen a Curtea Constituțională a României (Románia alkotmánybírósága), hogy a fent említett elvet 

megsértse olyan határozatokkal, amelyek ellen nem lehet jogorvoslattal élni? 

 

136. A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2019. március 11-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-216/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Valamely támogatható hektárterület tulajdonosának rendelkezésére áll-e ezen hektárterület az 

1307/2013 rendelet 24. cikke (2) bekezdésének első mondata értelmében, ha harmadik személyt nem 

illet meg a támogatható hektárterületre vonatkozó — különösen a tulajdonostól származtatott — 

használati jog, vagy a terület harmadik személy rendelkezésére áll vagy nem áll senkinek 

rendelkezésére, ha azt a harmadik személy használati jog nélkül ténylegesen mezőgazdasági célra 

használja? 

2) Úgy kell-e értelmezni az 1307/2013 rendelet 32. cikke (2) bekezdésének b) pontjában szereplő 

„bármely olyan földterület, amely támogatásra jogosított 2008-ban az 1782/2003/EK rendelet III. 

címe, illetve IVA. címe szerinti egységes támogatási rendszer, illetve egységes területalapú támogatási 

rendszer keretében” megfogalmazást, hogy a földterületnek 2008-ban teljesítenie kellett azokat a 

feltételeket, amelyeket az 1782/2003/EK rendelet III. címe, illetve IVA. címe megkövetelt a 

támogatási jogosultsághoz az egységes támogatási rendszer vagy az egységes területalapú támogatási 

rendszer keretében? 

3) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 1307/2013 rendelet 

32. cikke (2) bekezdésének b) pontjában szereplő „bármely olyan földterület, amely támogatásra 

jogosított 2008-ban az 1782/2003/EK rendelet III. címe, illetve IVA. címe szerinti egységes támogatási 

rendszer, illetve egységes területalapú támogatási rendszer keretében” megfogalmazást, hogy az 

1257/1999/EK rendelet 31. cikke szerint erdősített területnek az 1307/2013/[EU] rendelet 32. cikke (2) 

bekezdése b) pontjának ii. alpontja értelmében vett támogatható hektárkénti minősítéséhez az 

szükséges, hogy a területtel az 1782/2003/EK rendelet 44. cikkének (1) bekezdése vagy 54. cikkének 

(1) bekezdése értelmében vett területpihentetési vagy más támogatás iránti jogosultságot használtak 

fel? 

4) A harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 1307/2013 rendelet 

32. cikke (2) bekezdésének b) pontjában szereplő „bármely olyan földterület, amely támogatásra 

jogosított 2008-ban az 1782/2003/EK rendelet III. címe, illetve IVA. címe szerinti egységes támogatási 

rendszer, illetve egységes területalapú támogatási rendszer keretében” megfogalmazást, hogy az 

1257/1999/EK rendelet 31. cikke szerint erdősített területnek az 1307/2013/[EU] rendelet 32. cikke (2) 

bekezdése b) pontjának ii. alpontja értelmében vett támogatható hektárkénti minősítéséhez az 

szükséges, hogy a mezőgazdasági termelő 2008-ban az 1782/2003/EK rendelet 22. cikkének (1) 

bekezdése és/vagy 34. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelmet terjesztett elő, és a III. cím vagy a 

IVA. cím szerinti közvetlen kifizetés feltételeit teljesítette? 

 

137. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2019. 

március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-219/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a 2014/24/EU irányelv (14) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 19. 

cikkének (1) bekezdésével és 80. cikkének (2) bekezdésével a Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016 (a 2016. április 18-i 50. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet) — amely rendelet 

által ültette át Olaszország a saját jogrendjébe a 2014/23/EU, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU 

irányelvet — 46. cikkéhez hasonló olyan rendelkezés, amely kizárólag az abban megjelölt jogi 
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formákban létrejött gazdasági szereplők számára teszi lehetővé, hogy részt vegyenek az „építészeti és 

mérnöki szolgáltatások” odaítélésére irányuló pályázati eljárásokban, ami azzal a következménnyel 

jár, hogy az említett pályázati eljárásokban való részvételből kizárja azokat a gazdasági szereplőket, 

amelyek más jogi formában nyújtják a szóban forgó szolgáltatásokat? 

 

138. A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanyolország) által 

2019. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-220/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2008/118/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, hogy azzal ellentétes és 

annak ellentmond az olyan, névleg közvetlen adó, mint az IVPEE [villamosenergia-termelés értékére 

kivetett adó], amely valódi jellegére figyelemmel különleges cél nélküli, kizárólag bevételszerzést 

szolgáló közvetett adónak minősül, és annak a nemzeti jog szerinti minősítése nem élvezhet 

elsőbbséget az európai uniós jog értelmezéséhez képest, amelyre az említett jogrend saját célkitűzései 

irányadók az adóteher objektív jellemzőitől függően? 

2) Az IVPEE környezetvédelmi adónak való minősítése ellenére ezen adó alapvető célja 

bevételszerzésre irányul-e, és a villamos energia termelését és villamosenergia-rendszerbe való 

bevitelét is ugyanúgy terheli-e, annak mértékétől és a környezetre gyakorolt hatásától függetlenül, 

megsértve ezzel a 2009/28/EK irányelv 1. cikkét, 3. cikkének (1) és (2) bekezdését, valamint a 2. 

cikkének k) pontjával összefüggésben értelmezett 3. cikke (3) bekezdésének a) pontját? 

3) Úgy kell-e értelmezni a szabad verseny és a megújuló energiaforrásból előállított energia 

támogatásának elvét, hogy azzal ellentétes az IVPEE, amennyiben adójogi szempontból a nem 

megújuló energiaforrásból előállított energiát azonos módon kezeli a megújuló energiaforrásokból 

előállított energiával, hátrányosan megkülönböztetve ez utóbbiakat, és megsértve a 2009/28/EK 

irányelv 2. cikkének k) pontjában és vonatkozó rendelkezéseiben előírt támogatási rendszert? 

4) Végül ellentétes-e az IVPEE az említett szabad verseny elvével és a 2009/72/EK irányelv 32., 33. és 

34. cikkével (VIII. FEJEZET, A RENDSZERHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS SZERVEZÉSE) amiatt, 

hogy lehetővé teszi a külföldi villamosenergia-termelőknek a spanyol termelők hátrányára történő 

pozitív megkülönböztetését a villamos energia belső piacának és a rendszerhez való hozzáférésnek a 

torzulása mellett? 

 

139. A Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Hollandia) által 2019. március 14-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-225/19. és C-226/19. sz. ügy)3 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke értelmében vett hatékony jogorvoslatnak minősül-

e a vízumkódex 32. cikkének (3) bekezdése értelmében vett, a vízumkérelemnek a vízumkódex 32. 

cikke (1) bekezdése a) pontjának vi. alpontja alapján történő elutasításáról szóló végső döntéssel 

szemben előterjesztett jogorvoslat az alábbi körülmények között: 

— a döntést a tagállam pusztán a következőkkel indokolta: „Önt egy vagy több tagállam a tagállamok 

közrendjét, belső biztonságát vagy a Schengeni határellenőrzési kódex 2. cikkének 19., illetve 21. 

pontja értelmében vett közegészségét veszélyeztető, illetve egy vagy több tagállam nemzetközi 

kapcsolatait fenyegető személynek tekinti”, 

— a tagállam sem a döntésben, sem pedig a jogorvoslati eljárásban nem közli, hogy a vízumkódex 32. 

cikke (1) bekezdése a) pontjának vi. alpontjában felsorolt négy indok közül mely konkrét indokra, 

illetve indokokra alapozza az elutasítást, 

                                                 
3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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— a jogorvoslati eljárásban a tagállam sem részletes érdemi információkkal, sem pedig részletes 

érdemi indokolással nem szolgál a másik tagállam (illetve tagállamok) kifogásainak alapjául 

szolgáló indokkal, illetve indokokkal kapcsolatban? 

2) Biztosított-e az első kérdésben vázolt körülmények között a Charta 41. cikke értelmében vett 

megfelelő ügyintézéshez való jog, különös tekintettel az igazgatási szervek azon kötelezettségére, 

hogy döntéseiket indokolják? 

3) a) Eltérő választ kell-e adni az első és második kérdésre, ha a tagállam a vízumról szóló végső 

határozatban a másik tagállamban ténylegesen fennálló és kellően pontosan meghatározott jogorvoslati 

lehetőségre hivatkozik a vízumkódex 32. cikke (1) bekezdése a) pontjának vi. alpontjában említett 

kifogásokat emelő e másik tagállamban (illetve e másik tagállamokban) név szerint megnevezett, 

hatáskörrel rendelkező hatósággal szemben, és az elutasítási indok e jogorvoslat keretében 

felülvizsgálható? 

b) A harmadik kérdés a) pontjával összefüggésben az első kérdésre adandó igenlő válaszhoz 

szükséges-e, hogy a végső döntést meghozó tagállamban és az e tagállammal szemben lefolytatott 

jogorvoslati eljárásban felfüggesszék a döntéshozatalt, amíg a kérelmezőnek lehetősége nem nyílik a 

másik tagállamban (illetve tagállamokban) jogorvoslattal élni, és ha a kérelmező igénybe veszi e 

lehetőséget, amíg meg nem születik a (végső) döntés e jogorvoslat tárgyában? 

4) Befolyásolja-e a kérdések megválaszolását, hogy a vízum kiadásával szemben kifogásokat emelő 

tagállam (illetve tagállamok) (hatósága [illetve hatóságai]) számára lehetőség adható-e arra, hogy a 

vízumkérelemről szóló végső döntéssel szemben indított jogorvoslati eljárásban második ellenérdekű 

félként vegyen (illetve vegyenek) részt, és e minőségében (illetve minőségükben) lehetőséget kaphat 

(illetve kaphatnak) annak bemutatására, hogy milyen indokon, illetve indokokon alapulnak a kifogásai 

(illetve kifogásaik)? 

 

140. A Verwaltungsgericht Hannover (Németország) által 2019. március 20-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-238/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv 9. cikke (2) bekezdésének e) pontját, hogy a 

„konfliktushelyzetben történő katonai szolgálatmegtagadás” nem követeli meg, hogy az érintett 

személy formális megtagadási eljárásban tagadja meg a katonai szolgálatot, ha a származási ország 

joga nem rendelkezik a katonai szolgálat megtagadásához való jogról? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Védelemben részesíti-e a 2011/95/EU irányelv 9. cikke (2) bekezdésének e) pontja a 

„konfliktushelyzetben történő katonai szolgálatmegtagadással” azokat a személyeket is, akik a katonai 

szolgálat alóli felmentés lejárta után nem állnak a származási ország katonai közigazgatásának 

rendelkezésére, és meneküléssel kivonják magukat a kényszerbehívás alól? 

3. A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv 9. cikke (2) bekezdésének e) pontját, hogy az olyan 

hadköteles személy számára, aki a jövőbeli katonai bevetési területét nem ismeri, a katonai szolgálat 

teljesítése pusztán azért „járna [közvetlenül vagy közvetve] bűncselekmény vagy a 12. cikk (2) 

bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó valamely cselekmény elkövetésével”, mivel a 

származási országának fegyveres erői hadköteles személyek bevetésével ismételten és rendszeresen 

követnek el ilyen bűncselekményeket vagy cselekményeket? 

4. Úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv 9. cikkének (3) bekezdését, hogy a 2011/95/EU 

irányelv 9. cikke (2) bekezdésének e) pontja szerinti üldöztetés esetén is — a 2011/95/EU irányelv 2. 

cikkének d) pontjával összhangban — összefüggésnek kell lennie a 2011/95/EU irányelv 10. cikkében 

említett okok, valamint a 2011/95/EU irányelv 9. cikkének (1) és (2) bekezdésében üldöztetésnek 

minősített cselekmények, illetve az ilyen cselekményekkel szembeni védelem hiánya között? 
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5. A negyedik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a 2011/95/EU irányelv 9. cikkének a 2. cikke d) 

pontjával összefüggésben értelmezett (3) bekezdése értelmében vett azon összefüggés, amely a katonai 

szolgálatmegtagadás miatti büntetőeljárás vagy büntetés formájában történő üldöztetés és az 

üldöztetési ok között áll fenn, már akkor adott, ha a büntetőeljárás vagy a büntetés a megtagadáshoz 

kapcsolódik? 

 

141. A Tribunalul București (Románia) által 2019. március 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-242/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Raklapoknak egy tagállamból valamely más tagállamba abból a célból történő fuvarozása, hogy 

azokat ez utóbbi tagállamban valamely, Romániában letelepedett és Romániában héanyilvántartásba 

vett adóalany részére később bérbeadják, a [2006/112/EK] irányelv 17. cikkének (2) bekezdése 

értelmében vett nem továbbításnak minősül-e? 

2) Az első kérdésre adott választól függetlenül, abban az esetben is a 2008/9/EK irányelv 2. cikkének 

(1) bekezdése értelmében vett adóalanynak minősül-e a 2006/112/EK irányelv 9. cikke (1) 

bekezdésének értelmében vett olyan adóalany, amely nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, 

hanem egy másik tagállam területén telepedett le, ha a szóban forgó adóalany a visszatérítés helye 

szerinti tagállamban szerepel a héanyilvántartásban vagy ott köteles lenne a héanyilvántartásban 

szerepelni? 

3) A 2009/8/EK irányelv rendelkezéseinek fényében az a feltétel, hogy az adóalany a visszatérítés 

helye szerinti tagállamban ne szerepeljen a héanyilvántartásban, a 2008/9/EK irányelv 3. cikkében 

előírt feltételekhez viszonyítva további feltételt jelent-e a tekintetben, hogy a jelen ügyben vizsgálthoz 

hasonló tényállás esetén részesülhessen a visszatérítéshez való jogban az az adóalany, amely nem a 

visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem másik tagállamban telepedett le? 

4) Úgy kell-e értelmezni a 2008/9/EK irányelv 3. cikkét, hogy azzal ellentétes a nemzeti hatóság azon 

gyakorlata, hogy az egy, kizárólag a nemzeti szabályozásban előírt feltétel teljesítésének elmaradására 

hivatkozással tagadja meg a héa visszatérítését? 

 

142. A Cour administrative (Luxemburg) által 2019. március 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-245/19. és C-246/19. sz. ügyek)4 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkét, valamint 52. cikkének (1) bekezdését, 

esetlegesen az említett Charta 47. cikkével összefüggésben, úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal 

ellentétes valamely tagállam azon nemzeti szabályozása, amely az adózás területén történő 

közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. 

február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv végrehajtására tekintettel létrehozott, megkeresésre történő 

információcserére vonatkozó eljárási rendszer keretében minden — többek közötti bírósági — 

jogorvoslatot kizár harmadik személyek — az információ birtokosai — számára valamely olyan 

határozattal szemben, amelyben a megkeresett tagállam illetékes hatósága adatszolgáltatásra kötelezi 

őket annak érdekében, hogy eleget tegyen egy másik tagállam által kibocsátott információcsere iránti 

megkeresésnek? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, a 2011/16 irányelv 1. cikkének (1) bekezdését és 5. 

cikkét — adott esetben a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) jövedelem- és 

vagyonadóztatásra vonatkozó modellegyezménye 26. cikke értelmezésének változásait figyelembe 

véve — úgy kell-e értelmezni, hogy valamely információcsere iránti megkeresés és a megkeresett 

                                                 
4 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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tagállam illetékes hatóságának az azt végrehajtó, adatszolgáltatásra kötelező határozata együttesen 

megfelelnek azon követelménynek, amely szerint nem áll fenn az előrelátható fontosság nyilvánvaló 

hiánya, amennyiben a megkereső tagállam megjelöli az érintett adózó személyazonosságát, a 

megkereső tagállam vizsgálata által érintett időszakot és a meghatározott információk birtokosának 

személyazonosságát, valamint olyan kritériumokkal meghatározott, nem pontosított szerződésekre, 

számlázásra és kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó információkat kér, amelyek szerint egyrészt a 

szóban forgó szerződéseket az ellenérdekű fél köthette, másrészt azok a megkereső állam hatóságainak 

vizsgálata által érintett adóévek során voltak alkalmazhatók, harmadrészt pedig az érintett adózóval 

kapcsolatosak. 

 

143. A High Court (Írország) által 2019. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-254/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A területfejlesztési engedély időtartamának meghosszabbításáról hozott határozat a projekt 

jóváhagyásának minősül-e, amely miatt alkalmazandó a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 

állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 

élőhelyvédelmi irányelv) 6. cikkének (3) bekezdése? 

2) A fenti 1) kérdésre adandó választ befolyásolja-e bármelyik alábbi megfontolás? 

a) A területfejlesztési engedélyt (amelynek időtartamát meg kívánják hosszabbítani) olyan nemzeti jogi 

rendelkezés alapján adták meg, amely nem megfelelően hajtotta végre az élőhelyvédelmi 

irányelvben foglaltakat, mivel a jogszabályok helytelenül egy tekintet alá vették az élőhelyvédelmi 

irányelv szerinti megfelelő vizsgálatot és a KHV irányelv (2011/92/EU irányelv) szerinti 

környezeti hatásvizsgálatot. 

b) Az eredetileg megadott területfejlesztési engedély nem tartalmazza, hogy az engedély iránti 

kérelmet az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének 1. szakasza vagy 2. szakasza szerint 

bírálták el, valamint nem tartalmaz „teljes, pontos és végleges megállapításokat és 

következtetéseket, amelyek minden észszerű tudományos kételyt eloszlatnak az érintett [területen] 

tervezett munkálatok hatásait illetően”, a C-404/09. sz., Bizottság kontra Spanyolország ügyben 

előírtak szerint. 

c) A területfejlesztési engedély eredeti időtartama lejárt, és ennek eredményeképpen az engedély az 

egész projekt tekintetében hatályát vesztette. A területfejlesztési engedély alapján mindaddig nem 

lehet építési munkát végezni, amíg az esetleges meghosszabbításáról nem döntenek. 

d) A területfejlesztési engedély alapján egyáltalán nem végeztek építési munkát. 

3) Amennyiben az 1) kérdésre igenlő válasz adandó, milyen megfontolásokat kell az illetékes 

hatóságnak figyelembe vennie az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése alapján 

lefolytatott vizsgálat 1. szakasza során? Az illetékes hatóságnak például figyelembe kell-e vennie 

bármelyik vagy az összes alábbi megfontolást: i. vannak-e a javasolt munkákat és használatot érintő 

változások; ii. történt-e változás a környezeti szabályozási háttérben, vagyis a területfejlesztési 

engedély megadásáról szóló határozat meghozatalát követően az európai területek kijelölését illetően; 

iii. történtek-e jelentőséggel bíró változások a tudományos ismeretek terén, például elérhetők-e 

naprakészebb felmérések az európai területek minősített érdekeit illetően? Vagy, az illetékes 

hatóságnak a teljes projekt környezeti hatásait értékelnie kell? 

4) Kell-e bármilyen különbséget tenni  

i. az olyan területfejlesztési engedély között, amely valamely tevékenység időtartamára vonatkozóan 

határidőt állapít meg (üzemelési szakasz), és  

ii. az olyan területfejlesztési engedély között, amely csak arra az időtartamra vonatkozóan állapít meg 

határidőt, amely alatt építési munkákra sor kerülhet (építési szakasz), ugyanakkor — feltéve, hogy 

az építési munkákat befejezik a szóban forgó határidőn belül — a tevékenység vagy üzemelés 
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tekintetében nem szab határidőt? 

5) A nemzeti bíróság azon kötelezettsége, hogy a jogszabályokat, amennyire lehetséges, az 

élőhelyvédelmi irányelv és az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseivel összhangban értelmezze, milyen 

mértékben függ — amennyiben függ egyáltalán — attól a követelménytől, hogy a jogvitában részes 

felek ezekre az értelmezési kérdésekre kifejezetten hivatkoztak? Még pontosabban, ha a nemzeti jog 

két döntéshozatali folyamatról rendelkezik, amelyek közül csak az egyik biztosítja az élőhelyvédelmi 

irányelvnek való megfelelést, a nemzeti bíróság köteles-e oly módon értelmezni a nemzeti 

jogszabályokat, hogy kizárólag az összhangban álló döntéshozatali folyamatra lehet hivatkozni, 

függetlenül attól, hogy az előtte folyó eljárásban részt vevő felek erre a pontos értelmezésre konkrétan 

nem hivatkoztak? 

6) Amennyiben a fenti 2) (a) kérdésre adandó válasz alapján vizsgálni szükséges, hogy a 

területfejlesztési engedélyt (amelynek időtartamát meg kívánják hosszabbítani) a nemzeti jog olyan 

rendelkezése alapján adták-e meg, amely az élőhelyvédelmi irányelvet nem megfelelően hajtotta 

végre, a nemzeti bíróság köteles-e mellőzni az olyan nemzeti eljárásjogi szabály alkalmazását, amely 

kizárja, hogy a kifogást emelő személy megkérdőjelezze egy korábbi (lejárt) területfejlesztési 

engedély érvényességét egy engedély iránti későbbi kérelemmel összefüggésben? Ellentétes-e egy 

ilyen nemzeti eljárásjogi szabály a C-348/15. sz. Stadt Wiener ügyben (4) a közelmúltban újból 

megállapított jogorvoslati kötelezettséggel? 

 

144. Az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült 

Királyság) által 2019. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-

255/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Állami védelemként kell-e értelmezni [a 2004/83/EK irányelv, a továbbiakban: elismerésről szóló 

irányelv] 11. cikke (1) bekezdésének e) pontja és 2. cikkének e) pontja értelmében vett 

„állampolgárság szerinti ország védelmét”? 

2. Annak eldöntése során, hogy az [elismerésről szóló irányelv] 2. cikk[ének] e) pontja értelmében vett 

üldöztetéstől való megalapozott félelem fennáll-e, és hogy [az elismerésről szóló irányelv] 7. cikk[e] 

értelmében elérhető-e védelem ilyen üldöztetéssel szemben, mindkét kérdésre a „védelmi tesztet” vagy 

„védelmi vizsgálatot” kell-e alkalmazni, és ha igen, mindkét esetben ugyanazon kritériumok 

irányadók-e? 

3. A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti, nem állami szereplők által nyújtott védelem 

alkalmazhatóságától eltekintve, amennyiben az (1) kérdésre igenlő választ kell adni, a védelem 

hatékonyságát vagy elérhetőségét kizárólag az állami szereplők védelmi intézkedései/funkciói alapján 

kell-e értékelni, vagy figyelembe lehet venni a magánszereplők (civil társadalmi szereplők), például a 

családok és/vagy klánok védelmi intézkedéseit/funkcióit is? 

4. Megegyeznek-e a 7. cikkel összefüggésben alkalmazandó kritériumokkal a 11. cikk (1) 

bekezdésének e) pontjával összefüggésben a megszűnés értékeléséhez elvégzett „védelmi vizsgálatra” 

vonatkozó kritériumok (amint azt a (2) és a (3) kérdések feltételezik)? 

 

145. A Verwaltungsgericht Wien (Németország) által 2019. március 26-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-256/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett EUSZ 19. cikk (1) 

bekezdésének második albekezdését, valamint a tényleges érvényesülés elvét — legalábbis egy olyan 

nemzeti jogrendszer tekintetében, amely a bíróságok függetlenségének és pártatlanságának biztosítása 
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céljából alkotmányában előírja az ahhoz való alapvető jogot, hogy az ügyeket általános szabályok 

szerint előre meghatározott, állandó ügyelosztási rend szerint osszák ki a bírókra —, hogy a 

jogalkotónak biztosítania kell, hogy ez az alapjogi garancia tényleges, és ne pusztán elméleti legyen? 

1a. Kiegészítő kérdés: az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Előírja-e a Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének 

második albekezdése, valamint a tényleges érvényesülés elve, hogy a jogalkotó valamilyen módon 

biztosítani köteles az állandó ügyelosztási rendhez való alapvető jogot az alkotmányban rögzítő 

nemzeti jogrendszerben, és ha igen, milyen kötelezettséget ró rá? 

1b. Kiegészítő kérdések: az 1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

1b.–1) Megköveteli-e a Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett EUSZ 19. cikk (1) 

bekezdésének második albekezdése, valamint a tényleges érvényesülés elve — legalábbis az 

állandó ügyelosztási rendhez való jogot az alkotmányban rögzítő nemzeti jogrend tekintetében 

— az ügy valamely bíróra történő kiosztására vonatkozó utasítás, illetve cselekmény figyelmen 

kívül hagyását, ha ezen utasításra, illetve e cselekményre a törvény szerint hatáskörrel nem 

rendelkező szerv adott utasítást, illetve a cselekményt ilyen szerv végezte? 

1b.–2) Előírja-e a Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének 

második albekezdése, valamint a tényleges érvényesülés elve — legalábbis az állandó 

ügyelosztási rendhez való jogot az alkotmányban rögzítő nemzeti jogrend tekintetében —, hogy 

a bírósági ügyrend a bírósági ügyek kiosztásával foglalkozó szerv részére a kiosztásra 

vonatkozó döntés tekintetében — ha egyáltalán biztosíthat mérlegelési jogkört — kizárólag csak 

egy már előre meghatározott szűk mérlegelési jogkört biztosíthat? 

2. Úgy kell-e értelmezni a Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett EUSZ 19. cikk (1) 

bekezdésének második albekezdését, valamint a tényleges érvényesülés elvét — legalábbis egy olyan 

nemzeti jogrendszer tekintetében, amely a bíróságok függetlenségének és pártatlanságának biztosítása 

céljából alkotmányában előírja az ahhoz való alapvető jogot, hogy az ügyeket általános szabályok 

szerint előre meghatározott, állandó ügyelosztási rend szerint osszák ki a bírókra —, hogy azon bíró 

számára, akinek kétségei vannak 1) a bírósági ügyelosztási rend jogszerűségét illetően, 2) a bírósági 

ügyelosztási rendet végrehajtó bíróságon belüli, e bíró tevékenységét közvetlenül érintő döntés 

(különösen ügyek kiosztására vonatkozó döntés) jogszerűségét illetően, e kétségekre tekintettel 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy (e bíró számára különösen anyagi terhet nem jelentő) 

jogorvoslatot terjesszen elő más olyan bíróságnál, amely teljes jogkörrel rendelkezik a jogellenesnek 

minősített jogi aktus jogszerűségének felülvizsgálatára? 

Nemleges válasz esetén: vannak-e a jogalkotó által garantálandó más olyan rendelkezések, amelyek 

biztosítják, hogy a bírónak lehetősége legyen az ügyek kiosztásával kapcsolatos törvényi (különösen 

bíróságon belüli) rendelkezések tiszteletben tartására vonatkozó, őt érintő törvényi rendelkezések 

betartását elérni? 

3. Úgy kell-e értelmezni a Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett EUSZ 19. cikk (1) 

bekezdésének második albekezdését, valamint a tényleges érvényesülés elvét — legalábbis egy olyan 

nemzeti jogrend tekintetében, amely a bíróságok függetlenségének és pártatlanságának biztosítása 

céljából alkotmányában előírja az ahhoz való alapvető jogot, hogy az ügyeket általános szabályok 

szerint előre meghatározott, állandó ügyelosztási rend szerint osszák ki a bírókra —, hogy a valamely 

bírósági eljárásban részt vevő azon fél számára, amelynek kétségei vannak 1) a bíróságon belüli 

ügyelosztási rend valamely, a fél eljárásának lefolytatása szempontjából meghatározó rendelkezésének 

jogszerűségét illetően, 2) ezen eljárás egy bizonyos bíróra történő kiosztásának jogszerűségét illetően, 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy e kétségekre tekintettel még a bírósági határozat elfogadása előtt 

(e fél számára túlzott anyagi terhet nem jelentő) jogorvoslatot terjesszen elő más olyan bíróságnál, 

amely teljes jogkörrel rendelkezik a jogellenesnek minősített jogi aktus jogszerűségének 

felülvizsgálatára? 

Nemleges válasz esetén: vannak-e a jogalkotó által garantálandó más olyan rendelkezések, amelyek 

biztosítják, hogy a félnek még a bírósági határozat elfogadása előtt lehetősége legyen elérni a 

„törvényes bíró” tiszteletben tartásához való alapvető joga betartásának jogszerűségét? 
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4. Úgy kell-e értelmezni a Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett EUSZ 19. cikk (1) 

bekezdésének második albekezdését, valamint a tényleges érvényesülés elvét — legalábbis egy olyan 

nemzeti jogrendszer tekintetében, amely a bíróságok függetlenségének és pártatlanságának biztosítása 

céljából alkotmányában előírja az ahhoz való alapvető jogot, hogy az ügyeket általános szabályok 

szerint előre meghatározott, állandó ügyelosztási rend szerint osszák ki a bírókra —, hogy a bírósági 

ügyelosztási rend és az ügyek iktatásával kapcsolatos bírósági dokumentáció oly módon átlátható és 

érthető legyen, hogy a bírónak, illetve valamely félnek lehetősége legyen különös ráfordítás nélkül 

felülvizsgálni a konkrét ügy valamely bíróra, illetve egy bizonyos bírósági tanácsra történő 

kiosztásának a bírósági ügyelosztási rend előírásaival való összhangját? 

Nemleges válasz esetén: vannak-e a jogalkotó által garantálandó más olyan rendelkezések, amelyek 

biztosítják, hogy valamely bírónak, illetve valamely félnek lehetősége legyen tudomást szerezni egy 

bizonyos bírósági ügy kiosztásának jogszerűségéről? 

5. Úgy kell-e értelmezni a Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett EUSZ 19. cikk (1) 

bekezdésének második albekezdését, valamint a tényleges érvényesülés elvét — legalábbis egy olyan 

nemzeti jogrend tekintetében, amely a bíróságok függetlenségének és pártatlanságának biztosítása 

céljából alkotmányában előírja az ahhoz való alapvető jogot, hogy az ügyeket általános szabályok 

szerint előre meghatározott, állandó ügyelosztási rend szerint osszák ki a bírókra —, hogy az 

eljárásban részt vevő felek és a bírósági eljárás bírója számára lehetővé kell tenni, hogy különös saját 

közreműködés nélkül tartalmilag megértsék az ügyelosztási rend szabályait, valamint, hogy az 

eljárásban részt vevő felek és a bíró számára ilyen módon lehetővé kell tenni, hogy az ügynek 

valamely bíróra, illetve egy bizonyos bírósági tanácsra történő kiosztásának jogszerűségét 

felülvizsgálja? 

Nemleges válasz esetén: vannak-e a jogalkotó által garantálandó más olyan rendelkezések, amelyek 

biztosítják, hogy valamely bírónak, illetve valamely félnek lehetősége legyen tudomást szerezni egy 

bizonyos bírósági ügy kiosztásának jogszerűségéről? 

6. Milyen cselekvési kötelezettsége van — az uniós jogi eljárási rendelkezések tiszteletben tartására 

vonatkozó uniós jogi kötelezettségére tekintettel — annak a bírónak, akit egy általa meg nem 

támadható (bíróságon kívüli vagy bíróságon belüli) jogi aktus az uniós joggal ellentétes és a felek 

jogait sértő cselekményre kötelez? 

 

146. A Kúria (Magyarország) által 2019. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-258/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az adósemlegesség elvével és a héa-levonási jog feltételeit képező alaki követelménnyel 

ellentétes-e az a tagállami gyakorlat, amely az adólevonási jog gyakorlásakor kizárólag arra 

van figyelemmel, hogy az adóköteles esemény mikor következett be, és nincs tekintettel arra, 

hogy a felek között a teljesítés mértéke tekintetében polgári jogi vita állt fenn, amely bírósági 

úton került rendezésre, és a számla kiállítására csak a jogerős ítéletet követően került sor? 

2) Ha igen, áttörhető-e a héalevonási jog gyakorlásának a tagállami szabályozásban előírt 5 

éves elévülési ideje, amely időpontot a szolgáltatásnyújtás időpontjától számítják? 

3) Ha igen, befolyásolja-e a levonási jog gyakorlását az a jelen tényállás szerinti 

számlabefogadói magatartás, hogy a jogerős ítéletben megállapított vállalkozói díj 

megfizetésére csak a vállalkozó által kezdeményezett végrehajtási eljárás útján került sor, és 

emiatt számla kiállítására csak az elévülési határidő után került sor? 
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147. A Polymeles Protodikeio Athinon (Görögország) által 2019. március 28-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-262/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: görög 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 4235/2014. sz. törvény 70. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezést 

— amely szerint „[…] ami a vonatkozó ingatlan nyilvántartásba és esetlegesen az illetékes 

földhivatalnál, a már különös felszámolás alatt álló »ΑGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε.« 

bank (a továbbiakban: bank) javára, természetes személy mezőgazdasági termelők vagy természetes 

harmadik személyek terhére, azok mezőgazdasági ingatlanjaira vagy termelő létesítményeire a 

banknak a természetes személy mezőgazdasági termelők rövid és középtávú finanszírozásához 

nyújtott hitelekből — tőketartozás, kamatok, késedelmi kamatok, beleértve a lejárt kamatok és 

késedelmi kamatok utáni kamatokat is, díjak, költségek és más kiadások és források a finanszírozási 

szerződés szerint — eredő valamennyi, kizárólag a mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó és 

határidőben részben vagy egészben nem teljesített követelésének biztosítása érdekében bejegyzett, 

valamint széljegyként feljegyzett jelzálogjogot illeti, az a tőketartozás százhúsz (120) százalékára 

korlátozódik, feltéve, hogy a bankot a finanszírozásból eredően megillető, fent említett valamennyi 

követelés (beleértve a már visszafizetett összegeket is) nem haladja meg az eredeti tőketartozás 

kétszeresét, míg a megszerzett finanszírozást biztosító tőke kétszeresére korlátozódik, ha valamennyi 

követelés meghaladja az eredeti tőketartozás kétszeresét a jelen cikk hatálybalépésekor, és a tartozás, 

ha még nem járt le korábban, lejárt és esedékes ezen időponttól kezdve. A természetes személy 

mezőgazdasági termelő vagy természetes harmadik személy egy vagy több ingatlanán fennálló 

jelzálogjog vagy széljegyként feljegyzett jelzálogjog esetén a jelzálogjog vagy széljegyként feljegyzett 

jelzálogjog a fenti korlátokig terjedően biztosítja a bank követelését, és elődlegesen arra az ingatlanra 

vagy azokra az ingatlanokra terjed ki, amely vagy amelyek nem minősülnek első lakóhelynek és/vagy 

a mezőgazdasági termelő vagy harmadik személy mezőgazdasági eszközei elsődleges raktárának” —, 

hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (1) bekezdésének értelmében vett 

állami támogatás fogalma alá tartozik? 

2) Összeegyeztethető-e a belső piaccal a 4235/2014. sz. törvény 70. cikkének (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (2) bekezdése értelmében? 

3) Összeegyeztethető-e a belső piaccal a 4235/2014. sz. törvény 70. cikkének (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (3) bekezdése értelmében? 

 

148. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2019. április 

15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-306/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az uniós joggal a 116/2014. sz. törvénnyel átalakított 91/2014 rendkívüli törvényerejű 

rendelet 26. cikkének 2. és 3. bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely jelentős 

mértékben csökkenti vagy késlelteti a jogszabály révén már biztosított és a fotovoltaikus 

berendezésekkel előállított villamos energia termelői által az e funkció ellátása céljából létrehozott, 

állami tulajdonban lévő társasággal, a Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.-val kötött megállapodás 

alapján már meghatározott ösztönzők biztosítását; közelebbről, összeegyeztethető-e az ilyen nemzeti 

rendelkezés a bizalomvédelem, a jogbiztonság, a lojális együttműködés és a hatékony érvényesülés 

alapvető uniós jogelveivel, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. és 17. cikkével, a 2009/28/EK 

irányelvvel és a támogatási rendszerek abban előírt szabályozásával, az EUMSZ 216. cikk (2) 

bekezdésével, különösen az európai Energia Charta Egyezménnyel összefüggésben? 

 



 

 15 

149. A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2019. április 16-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-311/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Alkalmazandó-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikke és az azt követő cikkek 

arra a nemzeti jogszabályra (általános hatályú önkormányzati rendeletre), amely egy önkormányzat 

egy részén megtilt egy bizonyos szolgáltatást, egyszerűen azért, mert az említett jogszabállyal érintett 

szolgáltatók ügyfeleinek némelyike esetlegesen vagy ténylegesen valamely más európai uniós 

tagállamból származik? 

Ha igen, önmagában a más tagállamból származó ügyfelek esetleges jelenlétére vonatkozó állítás 

elegendő-e ahhoz, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikke alkalmazhatóvá 

váljon, vagy a szolgáltató köteles bizonyítani, hogy a más tagállamból származó ügyfeleknek 

ténylegesen szolgáltatást nyújt? 

2) Az első kérdésre adandó válasz szempontjából jelentőséggel bír-e, hogy: 

a) a szolgáltatásnyújtás szabadságának potenciális korlátozása mind földrajzilag, mind pedig 

tartalmilag jelentősen korlátozott (a de minimis kivétel potenciális alkalmazhatósága); 

b) nem tűnik úgy, mintha a nemzeti szabályozás de jure vagy de facto eltérően szabályozná egyrészt az 

elsősorban az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai részére szolgáltatást nyújtó 

jogalanyok, másrészt a hazai klientúrára összpontosító jogalanyok helyzetét? 

Munkaügyi ügyszak 

38. A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2019. február 20-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-138/19., C-139/19. és C-140/19.  sz. 

ügy)5 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikket, valamint a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 

keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvet és a 96/76/EK irányelv érvényesítéséről szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelvet, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a 

munkavállalók határokon átnyúló foglalkoztatása körében fennálló formai kötelezettségek megsértése 

— például a bérelszámolási dokumentumok helyszíni megőrzésének elmulasztása, vagy a Zentrale 

Koordinationsstelle (illegális foglalkoztatást ellenőrző központi iroda, Ausztria) részére történő 

bejelentés (ZKO-bejelentések) elmulasztása — esetére rendkívül magas összegű bírságokat, különösen 

pedig magas összegű minimális bírságot ír elő, amely bírságokat érintett munkavállalónként 

halmozottan szabják ki? 

2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikket, valamint a 96/71/EK irányelvet és a 2014/67/EU 

irányelvet, hogy azokkal ellentétes az abszolút felső határok nélküli halmozott bírságok kiszabása a 

munkavállalók határokon átnyúló foglalkoztatása körében fennálló formai kötelezettségek megsértése 

esetén? 

3. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikket, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely 

a fogadó országban végzett tevékenység idő előtti megszüntetése és/vagy megszakítása esetén a 

változásnak a ZKO felé történő kötelező bejelentését írja elő? 

4. A harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikket, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely 

                                                 
5 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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nem ír elő megfelelő határidőt a változás bejelentés számára? 

5. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikket és a 2014/67/EU irányelv 9. cikkét, hogy azokkal 

ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely szerint a megfelelő és releváns dokumentumok megfelelő 

határidőn belül történő benyújtásával nem teljesíthető az iratok rendelkezésre bocsátására vonatkozó 

kötelezettség? 

6. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikket és a 2014/67/EU irányelv 9. cikkét, hogy azokkal 

ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely azt írja elő, hogy a külföldi szolgáltatásnyújtó olyan 

iratokat is köteles benyújtani, mint pl. a bérjegyzékek, bérszámfejtési kivonatok, bérfizetési listák, 

személyi jövedelemadó-kimutatások, be- és kijelentések, egészségbiztosítás, bejelentési és bérpótlék-

elszámolási jegyzékek, a bérszint-besorolásra vonatkozó iratok és bizonyítványok, amelyek 

meghaladják a 2014/67/EU irányelv 9. cikkében felsorolt dokumentumok körét, és amelyek nem 

relevánsak és nem is szükségesek, továbbá a nemzeti jog sem határozza meg azokat pontosan? 

 

39. A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2019. 

március 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-211/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e érteni a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (3) bekezdését, hogy ezen irányelv személyi 

hatályát a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 

ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv 2. 

cikke határozza meg? 

2) Amennyiben igen, akkor úgy kell-e érteni a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK 

irányelv 2. cikkének (2) bekezdését, hogy a Készenléti Rendőrség hivatásos állományú rendőr 

tagjaira nem kell alkalmazni a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 1. és 2. pontját? 

 

40. A Landesgericht Wiener Neustadt (Ausztria) által 2019. március 13-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-223/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Kiterjed-e a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén 

történő fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK irányelv és/vagy 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 hatálya az olyan tagállami 

rendelkezésekre, amelyek azt eredményezik, hogy a korábbi munkáltatónak a foglalkoztatói nyugdíjra 

való jogosultsággal rendelkező nőkhöz képest jelentősen nagyobb számú, foglalkoztatói nyugdíjra 

való jogosultsággal rendelkező férfitől kell visszatartania pénzösszegeket e foglalkoztatói nyugdíj 

kifizetése során, és a munkáltató e pénzösszegeket szabadon felhasználhatja, valamint hátrányosan 

megkülönböztetőek-e az ilyen rendelkezések ezen irányelvek értelmében? 

2. Kiterjed-e a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 

kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv hatálya az olyan tagállami 

rendelkezésekre, amelyek életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést valósítanak meg azáltal, 

hogy kizárólag közvetlen ellátásként kikötött foglalkoztatói nyugdíj kifizetésére való magánjogi 

jogosultsággal rendelkező idős személyekre nézve jelentenek anyagi terhet, miközben a foglalkoztatói 

nyugdíjra vonatkozóan szerződést kötő fiatalabb és fiatal személyekre nem hárul anyagi teher? 
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3. A foglalkoztatói nyugdíjakra akkor is alkalmazni kell az Alapjogi Charta rendelkezéseit, különösen 

az annak 20. és 21. cikkében foglalt hátrányos megkülönböztetés tilalmát, ha a tagállami 

rendelkezések nem tartalmaznak a 79/7/EGK irányelv, a 2000/78/EK irányelv és a 2006/54/EK 

irányelv által tiltott hátrányos megkülönböztetést? 

4. Úgy kell-e értelmezni az Alapjogi Charta 20. és azt követő cikkeit, hogy azokkal ellentétesek az 

olyan tagállami rendelkezések, amelyek az Alapjogi Charta 51. cikkének értelmében az Unió jogát 

hajtják végre, és a foglalkoztatói nyugdíjhoz való magánjogi jogosultsággal rendelkező személyeket 

nemük, életkoruk, vagyoni helyzetük alapján vagy más okból — például a korábbi munkáltatójuk 

jelenlegi tulajdoni viszonyai alapján — a foglalkoztatói nyugdíjra való jogosultsággal rendelkező más 

személyekkel szemben hátrányosan megkülönböztetik, és tiltja-e az Alapjogi Charta az ilyen hátrányos 

megkülönböztetést? 

5. Az Alapjogi Charta 21. cikke értelmében vett, vagyoni helyzeten alapuló hátrányos 

megkülönböztetést is megvalósítanak-e az olyan nemzeti rendelkezések, amelyek a közvetlen ellátás 

formájában kikötött foglalkoztatói nyugdíj iránti szerződéses jogosultsággal rendelkező személyeknek 

csak egy kis csoportját kötelezik a korábbi munkáltatójuk részére teljesítendő pénzbeli 

szolgáltatásokra, ha csak magasabb foglalkoztatói nyugdíjjal rendelkező személyek érintettek? 

6. Úgy kell-e értelmezni az Alapjogi Charta 17. cikkét, hogy azzal ellentétesek az olyan tagállami 

rendelkezések, amelyek két magánszemély között közvetlen ellátás formájában biztosítandó 

foglalkoztatói nyugdíjról kötött megállapodásba történő — törvény általi közvetlen és kártalanítás 

nélküli, kisajátítást eredményező — beavatkozást írnak elő valamely olyan vállalkozás korábbi 

munkavállalója terhére, amely gondoskodott a foglalkoztatói nyugdíj kifizetéséről, és nem küzd 

gazdasági nehézségekkel? 

7. A munkáltató tulajdonjogába történő — a szerződéses szabadság megsértésének minősülő — 

beavatkozást jelent-e valamely, foglalkoztatói nyugdíjra való jogosultsággal rendelkező személy 

korábbi munkáltatójának törvény által elrendelt azon kötelezettsége, hogy a megállapodás tárgyát 

képező juttatás (a megállapodás szerinti foglalkoztatói nyugdíj) egy részét ne fizesse ki? 

8. Úgy kell-e értelmezni az Alapjogi Charta 47. cikkét, hogy azzal ellentétesek az olyan tagállami 

rendelkezések, amelyek törvény általi közvetlen kisajátítást jelentenek, és a kisajátítás megtámadására 

nem írnak elő más lehetőséget, mint a kisajátítás kedvezményezettjével (a korábbi munkáltatóval és a 

nyugdíjszerződés kötelezettjével) szemben kártérítés és a kisajátított pénzösszeg visszafizetése iránti 

kereset indítását? 

 

41. A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2019. március 14-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-227/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikket, valamint a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 

keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvet és a 96/76/EK irányelv érvényesítéséről szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelvet, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a 

munkavállalók határokon átnyúló foglalkoztatása körében fennálló formai kötelezettségek megsértése 

— például a bérelszámolási dokumentumok helyszíni megőrzésének elmulasztása, vagy a Zentrale 

Koordinationsstelle (illegális foglalkoztatást ellenőrző központi iroda, Ausztria) részére történő 

bejelentés (ZKO-bejelentések) elmulasztása — esetére rendkívül magas összegű bírságokat, különösen 

pedig magas összegű minimális bírságot ír elő, amely bírságokat érintett munkavállalónként 

halmozottan szabják ki? 

2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 56. cikket, valamint a 96/71/EK irányelvet és a 2014/67/EU 

irányelvet, hogy azokkal ellentétes az abszolút felső határok nélküli halmozott bírságok kiszabása a 

munkavállalók határokon átnyúló foglalkoztatása körében fennálló formai kötelezettségek megsértése 
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esetén? 

 

42. A tribunal administratif de Paris (Franciaország) által 2019. április 3-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-281/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Sérti-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 45. cikkéből eredő kötelezettségeket és e cikk 

hatályát az a francia szabályozás, amely a tanári testületbe való átsorolás során nem veszi figyelembe a 

munkavállaló által az Európai Bizottságon belül, vagy tágabb értelemben egy uniós intézménynél 

korábban eltöltött szolgálati időt, míg előírja többek között az európai uniós tagállamok 

közigazgatásában korábban végzett szakmai tevékenység figyelembevételét? 

Polgári ügyszak 

43. A Gerechtshof te Amsterdam (Hollandia) által 2019. március 14-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-229/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelvet, hogy valamely feltétel az ezen irányelvben előírt ismérvek 

alapján már akkor tisztességtelennek minősül, ha ez a feltétel a szerződéskötés valamennyi 

körülménye alapján történő értékelés során — a szerződés futamideje alatt fellépő körülményektől 

függően — magában rejti a jelentős és indokolatlan egyenlőtlenség puszta lehetőségét, különösen 

mivel a feltétel a szerződés idő előtti megszűnésének időpontjában az eladó vagy szolgáltató számára 

esetlegesen keletkező előnyként előre meghatározza a fennmaradó lízingösszeg egy bizonyos 

százalékos arányát, eltérve ezzel a nemzeti jog azon alkalmazandó rendelkezéseitől, amelyek szerint 

ez az előny nem előre meghatározott, hanem azt a szerződés megszűnésekor fennálló körülmények 

alapján, különösen azon kamatmérték alapján kell megállapítani, amellyel az idő előtt kapott összeg a 

fennmaradó futamidő alatt befektethető? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

44. A Kúria (Magyarország) által 2019. március 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-237/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 

2008/95/EK irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontjának ii. alpontját úgy kell-e értelmezni, 

hogy kizárólag valamely áru formájából álló megjelölés esetén 

a) kizárólag a lajstromban szereplő grafikai ábrázolás alapján vizsgálható, hogy a forma a 

célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, vagy 

b) figyelembe vehetők a releváns fogyasztók észlelései is?  

Vagyis figyelembe vehető-e, hogy a releváns fogyasztók számára ismert: az oltalmazni kért 

forma a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges? 

2) A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 

2008/95/EK irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontjának iii. alpontját úgy kell-e értelmezni, 

hogy a kizáró ok alkalmazható az olyan, kizárólag az áru formájából álló megjelölésre, amely 

esetében a vásárlónak a grafikailag ábrázolt áruval kapcsolatos észlelései vagy ismeretei 

figyelembevételével állapítható meg, hogy a forma az árunak jelentős értéket kölcsönöz? 
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3) A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 

2008/95/EK irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontjának iii. alpontját úgy kell-e értelmezni, 

hogy a kizáró ok alkalmazható az olyan megjelölésre, amely kizárólag olyan formából áll, 

a) amely egyéni jellege alapján formatervezési mintaoltalom alatt áll, vagy 

b) amelynek egyedül az esztétikai megjelenése kölcsönöz bármiféle értéket az árunak? 

 

45. A Tribunalul București (Románia) által 2019. március 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-249/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az 1259/2010 rendelet 10. cikke rendelkezéseinek — amelyek szerint „[a]mennyiben az 5. vagy a 8. 

cikk szerint alkalmazandó jog nem rendelkezik a házasság felbontásáról, vagy az egyik házastársnak 

neme miatt nem biztosít azonos jogokat a házasság felbontásához vagy a különváláshoz, az eljáró 

bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni” — értelmezése tárgyában előzetes döntéshozatal iránti 

kérelmet terjeszt az Európai Unió Bírósága elé annak tisztázása céljából, hogy a „8. cikk szerint 

alkalmazandó jog nem rendelkezik a házasság felbontásáról” kifejezést: 

— megszorítóan, szó szerint kell-e értelmezni, vagyis az kizárólag arra az esetre vonatkozik, ha az 

alkalmazandó jog a házasság felbontásáról egyáltalán nem rendelkezik, vagy  

— azt kiterjesztően, vagyis úgy kell értelmezni, hogy az vonatkozik arra az esetre is, ha az 

alkalmazandó külföldi jog lehetővé teszi a házasság felbontását, de csak rendkívül korlátozott 

feltételek között, amely feltételekből következően a házasság felbontását kötelezően a különválás 

megállapítása iránti olyan eljárásnak kell megelőznie, amely eljárás vonatkozásában az eljáró 

bíróság országa szerinti jog nem tartalmaz egyenértékű eljárásjogi rendelkezéseket? 

 

46. A Verwaltungsgericht Wiesbaden (Németország) által 2019. április 1- jén benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-272/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Alkalmazandó-e a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános 

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 2016/679 rendelet)— a jelen esetben a 2016/679 rendeletnek az 

érintett hozzáférési jogára vonatkozó 15. cikke — egy tagállam szövetségi állama parlamentjének a 

polgárok beadványainak elintézésére illetékes bizottságára — a jelen esetben a hesseni tartományi 

parlament petíciós bizottságára —, és e bizottságot e tekintetben a 2016/679 rendelet 4. cikkének 7. 

pontja értelmében vett közhatalmi szervnek kell-e tekinteni? 

2) A kérdést előterjesztő bíróság az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második 

bekezdésével összefüggésben értelmezett EUMSZ 267. cikk értelmében vett független és pártatlan 

bíróságnak minősül-e? 

Gazdasági ügyszak 

34. A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2019. február 1-jén benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-81/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv 1. cikkének [(2) bekezdését], hogy azzal nem 
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ellentétes az olyan szerződési feltétel tisztességtelen jellegének vizsgálata, amely feltétel olyan 

kiegészítő jellegű normát vesz át, amelytől a felek jogosultak voltak eltérni, de amelytől a konkrét 

esetben nem tértek el, mivel azt a jelen ügyben szereplő — a kölcsönnek a folyósítás pénznemével 

azonos külföldi pénznemben történő visszafizetését előíró — feltételhez hasonlóan nem tárgyalták 

meg? 

2) Abban az esetben, ha a devizakölcsön folyósítása során a fogyasztó nem kapott kézhez 

számításokat/előrejelzéseket arra vonatkozóan, hogy az esetleges árfolyamingadozás milyen gazdasági 

hatást gyakorolhat a szerződésből eredő fizetési kötelezettségek egészére nézve, észszerűen lehet-e 

hivatkozni arra, hogy (a nominalizmus elve alapján) az árfolyamkockázat egészének a fogyasztó általi 

viselésére vonatkozó feltétel egyértelmű és érthető, valamint hogy a szolgáltató/bank jóhiszeműen 

teljesítette a vele szerződő fél tájékoztatására irányuló kötelezettségét, amennyiben a fogyasztók 

eladósodottságának a Banca Națională a României (Románia nemzeti bankja) által megállapított 

maximális mértékét a hitelfolyósítás napján érvényes átváltási árfolyam alapján állapították meg? 

3) Ellentétes-e a 93/13/EGK irányelvvel és az annak alapján kialakult ítélkezési gyakorlattal, valamint 

a hatékony érvényesülés elvével az, ha a szerződés az árfolyamkockázat viselésével kapcsolatos 

feltétel tisztességtelen jellegének megállapítását követően változatlanul fennmarad? A tisztességtelen 

feltétel alkalmazásának mellőzése és a hatékony érvényesülés elvének tiszteletben tartása érdekében 

hogyan módosítható a szerződés? 

 

35. Az Amtgericht Hamburg (Németország) által 2019. február 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-190/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Fennállhat-e a 261/2004/EK rendelet 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jog abban az esetben is, ha 

valamely utas egy viszonylag csekély érkezéskori késés miatt nem ér el egy közvetlenül csatlakozó 

járatot, és ennek következménye a végső célállomáson bekövetkező több mint három órás késés, 

azonban a két légi járatot különböző légifuvarozók üzemeltették, és a helyfoglalást egy, a légi járatokat 

az ügyfelei számára összeállító utazási iroda igazolta vissza? 

 

36. A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2019. február 27-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-191/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A repülőtéren utasfelvételre jelentkező, egy bizonyos légi járatra megerősített helyfoglalással 

rendelkező utasnak egy későbbi légi járatra akarata ellenére történő átirányítása a beszállásnak az 

utasok jogairól szóló rendelet  4. cikkének (3) bekezdése értelmében vett visszautasítását jelenti-e, 

amennyiben továbbra is üzemeltetik azt a légi járatot, amelyre az utas megerősített helyfoglalása 

vonatkozik? 

2) Az 1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Alkalmazandó-e analóg módon az utasok jogairól szóló 

rendelet 5. cikke (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontja szerinti rendelkezés az utasok jogairól szóló 

rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében vett visszautasított beszállás eseteire? 

 

37. A Landgericht Saarbrücken (Németország) által 2019. március 5-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-209/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv 
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hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 10. cikke (2) bekezdésének p) pontját, hogy az „azon időszakra, amelyen belül az elállási jog 

gyakorolható”, vagy „az elállási jog gyakorlásának egyéb feltételeire” vonatkozó szükséges 

tájékoztatásnak az elállásra nyitva álló időszak megkezdődésének feltételeire is ki kell terjednie? 

2. Amennyiben az 1) kérdésre a válasz igenlő: 

Ellentétes e a 2008/48 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének p) pontjával azon értelmezés, amely szerint 

az elállásra vonatkozó tájékoztatás „világos” és „egyértelmű”, ha e tájékoztatás az elállásra nyitva álló 

időszak kezdetét illetően nem sorolja fel teljeskörűen az említett időszak megkezdődéséhez kötelezően 

közlendő információkat, hanem e tekintetben egy nemzeti jogszabályi rendelkezésre — jelen esetben a 

Bürgerliches Gesetzbuch (polgári törvénykönyv, a továbbiakban: BGB) 492. §-a 2014. június 12-ig 

hatályos változatának (2) bekezdésére — hivatkozik, mely további nemzeti rendelkezésekre — jelen 

esetben az Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (a polgári törvénykönyv bevezető 

törvénye, a továbbiakban: EGBGB) 247. cikke 2014. június 12-ig hatályos változatának 3–13. §-ára 

— hivatkozik tovább, és a fogyasztónak ezért több különböző jogszabály számos rendelkezését el kell 

olvasnia ahhoz, hogy világossá váljon számára, hogy milyen információkat kell kötelezően közölni 

ahhoz, hogy kölcsönszerződése esetében megkezdődjön az elállásra nyitva álló időszak? 

3. Amennyiben a b) kérdésre a válasz nemleges (és a nemzeti jogi előírásra való hivatkozással 

szemben nem merül fel alapvető kifogás): 

Ellentétes-e a 2008/48 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének p) pontjával az olyan értelmezés, amely 

szerint az elállásra vonatkozó tájékoztatás „világos” és „egyértelmű”, ha a valamely nemzeti 

jogszabályi rendelkezésre — jelen esetben a BGB 492. §-a 2010. július 30-tól2014. június 12-ig 

hatályos változatának (2) bekezdésére — való hivatkozás és az e nemzeti jogszabályi rendelkezés 

általi– jelen esetben az EGBGB 247. cikke 2011. augusztus 4-től2014. június 12-ig hatályos 

változatának 3–13. §-ára való — továbbhivatkozás szükségszerűen azzal jár, hogy a fogyasztónak a 

rendelkezések puszta átolvasásán túlmenően jogi minősítést is el kell végeznie — például azt illetően, 

hogy a jelzáloggal biztosított szerződésekre és az azokkal kapcsolatban nyújtott áthidaló hitelre 

vonatkozó szokásos feltételek mellett kapta-e a hitelt, vagy kapcsolt szerződésekről van-e szó — 

ahhoz, hogy világossá váljon számára, hogy milyen információkat kell kötelezően közölni ahhoz, 

hogy kölcsönszerződése esetében megkezdődjön az elállásra nyitva álló időszak? 

 

38. A Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) által 2019. március 26-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-253/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében azon tagállam bíróságai 

rendelkeznek-e joghatósággal valamely állampolgárral szembeni fizetésképtelenségi főeljárás 

megindítására, amelyben annak egyetlen ingatlanvagyona található, még akkor is, ha mind az ő, mind 

a háztartásának a szokásos tartózkodási helye azon másik tagállamban van, amelyben 

munkavállalóként dolgozik? 

 

39. Az Općinski sud u Zadru (Horvátország) által 2019. április 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-277/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: horvát 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Milyen terjedelmű és mélységű 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, és a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 

fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 
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1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv által biztosított fogyasztóvédelem szintje? 

2) Fogyasztónak minősülnek-e a felperesek 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, és a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 

fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 

1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv rendelkezéseinek értelmében, figyelemmel arra, hogy az alperes tagadja a felperesek 

fogyasztói minőségét? 

3) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 

2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkében foglalt rendelkezésekkel, valamint a 2008/48/EK 

irányelv 3. cikkével, valamint a többi, a 2014/17/EU irányelv preambulumában rögzített 

fogyasztóvédelmi céllal és célkitűzéssel ellentétesek-e a fogyasztói hitelről szóló törvény 3. cikke (1) 

bekezdésének a) pontjában foglalt nemzeti jogszabályi rendelkezések, figyelemmel arra, hogy azok a 

fogyasztóvédelemhez szükséges felső összeghatárt egy meghatározott összegben, nevezetesen 1 000 

000,00 kunában rögzítik? 

4) Úgy kell-e értelmezni […] a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, 

valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 

2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (1) bekezdését, hogy 

az a helyzet, hogy az alperes az Osztrák Köztársaságban bejegyzett hitelszövetkezet, amely nem 

rendelkezett a horvát központi bank engedélyével arra, hogy fogyasztók részére 2007-ben és 2008-ban 

hitelt nyújtson, és ugyancsak nem rendelkezett a ZPP 22. cikke szerint a pénzügyminisztérium különös 

engedélyével, továbbá nincs sem bejegyzett képviselője, sem leányvállalata a Horvát Köztársaság 

területén, a hitelszerződés semmisségének megállapítására okot adó körülménynek minősül, és az 

irányelv rendelkezéseinek megsértését jelenti, mivel ily módon (esetleg) közvetlenül veszélybe 

kerülhetnek a természetes személy fogyasztók jogai a Horvát Köztársaság területén, figyelemmel arra, 

hogy az alperes nem állt a jogszabályok által a fogyasztók védelme érdekében a jelzáloghitelek 

esetében a fogyasztóknak nyújtott hitelekre vonatkozó egységes szabályok és feltételek megállapítása 

érdekében előírt felügyelet hatálya alatt, a 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv preambulumában említettek szerint? 

5) Tekinthető-e úgy, hogy ez a helyzet a 2014/17/EU irányelv 18., 19. és 20. cikkének sérelmét jelenti, 

figyelemmel arra, hogy a jóhiszeműség és tisztesség alapelvét kell jogi mércének tekinteni, vagyis a 

hitelszerződés megkötésekor megsértették a szóban forgó irányelvet, mivel a hitelt 9,4%-os effektív 

kamatláb mellett nyújtották, míg az osztrák állampolgárságú hazai fogyasztókkal szemben az alperes 4 

%-os kamatot számít fel — az ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, az osztrák polgári 

törvénykönyv)1000. cikke —, és mivel ez ráadásul változó kamatláb, ily módon az alperes mint 

hitelintézet azt egyoldalúan módosíthatja, és az alperes kizárólag jelzálog alapján nyújt hiteleket? 

6) Tekinthető-e úgy, hogy megsértették a 2014/17/EU irányelvnek a 2008/48/EK és 2013/36/EU 

irányelvekhez, valamint a 1093/2010/EU rendelethez kapcsolódó rendelkezéseit, figyelemmel a 

hitelintézetekről szóló törvény 2. és 5. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában foglaltakra, ha az 

alperesnek mint az osztrák jog hatálya alatt álló jogalanynak lehetősége van arra, hogy a nemzeti 

hatóságok engedélye vagy felügyelete nélkül fogyasztói hitelt nyújtson horvát állampolgárok számára 

a Horvát Köztársaság területén, és úgy kell tekinteni, hogy ilyen esetben az említett nemzeti 

jogszabályi rendelkezések nem biztosítanak megfelelő védelmet a fogyasztóknak minősülő 

természetes személyek számára a 2014/17/EU irányelv „Illetékes hatóságok” című 5. cikkében 

előírtak szerint és, hogy az alperes nem a ZOO 4. cikkében előírt jóhiszeműség és tisztesség 

követelményének megfelelően járt el, aminek következménye a hitelszerződésben foglaltak 

semmissége? 

7) Történt-e alaki hiba a hitelszerződés megkötése során, azaz megsértették-e az alapügyben a 

2014/17/EU irányelv 13., 14. és 16. cikkének rendelkezéseit azzal, hogy az egy összegben törlesztendő 
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hitelszerződés A. feltételét az alábbiak szerint határozták meg — 2. oldal —: „Effektív éves kamatláb 

9,4%. Késedelmes visszafizetés esetén az éves késedelmi kamat névleges összege tekintetében lásd az 

üzletben kihelyezett hirdetményt”? 

8) Tekinthető-e úgy, hogy olyan esetben, mint az alapeljárás tárgyát képező eset, megsértették a 

2014/17/EU irányelv 13., 14. és 16. cikkét, figyelemmel arra, hogy a jogvita tárgyát képező 

hitelszerződések az alperes által előzetesen kidolgozott, német nyelven megfogalmazott 

formanyomtatványokba foglalt szabványszerződések, amelyeket nem fordítottak le teljes egészében a 

felperesek anyanyelvére, és amelyek esetében a szerződés megkötését megelőzi az alperes 

(hitelszövetkezet) Horvát Köztársaságban működő közvetítői hálózatán keresztül folytatott 

reklámtevékenység, amely közvetítői hálózat az alpereshez hasonlóan nem rendelkezett a horvát 

központi banktól származó, hitelműveletek végzésére vonatkozó engedéllyel, sem a 

pénzügyminisztériumtól származó, a Horvát Köztársaság területén fogyasztók részére történő 

hitelnyújtásra vonatkozó engedéllyel? 

9) Tekinthető-e úgy, hogy olyan esetben, mint az alapeljárás tárgyát képező eset, megsértették a 

2014/17/EU irányelvnek a 2008/48/EK és 2013/36/EU irányelvekhez, valamint a 1093/2010/EU 

rendelethez kapcsolódó rendelkezéseit, ha a nemzeti jogszabályok, nevezetesen a hitelintézetekről 

szóló törvény 2. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése, valamint az 5. cikke (1) bekezdésének 1. és 2. 

pontja lehetővé teszi, hogy az alperes mint az osztrák jog hatálya alatt álló hitelintézet a horvát 

nemzeti felügyeleti hatóság engedélye nélkül fogyasztói hitelt nyújtson horvát állampolgárok számára 

a Horvát Köztársaság területén, és úgy kell tekinteni, hogy ilyen esetben az említett nemzeti 

jogszabályi rendelkezések nem biztosítanak megfelelő védelmet a fogyasztónak minősülő természetes 

személyek számára a 2014/17/EU irányelv „Illetékes hatóságok” című 5. cikkében előírtak szerint, 

továbbá, hogy az alperes nem a ZOO 4. cikkében előírt jóhiszeműség és tisztesség követelményének 

megfelelően járt el, aminek következménye a hitelszerződésben foglaltak semmissége? 

10) Az a körülmény, hogy a horvát jogrendszerben a hitelszerződések 2007-ben és 2008-ban történt 

megkötésének időpontjában nem volt megfelelő, az irányelvet átültető jogszabály, amely részletesen 

szabályozta volna a horvát állampolgárok külföldön történő hitelfelvételének lehetőségét és feltételeit, 

jelentős egyenlőtlenséget idézett-e elő egyfelől a hitelfelvevők, másfelől a bankok pozíciójában, és e 

joghézag miatt az említett hitelfelvevők védelem nélkül maradtak-e, ami ellentétes a 2014. február 4-i, 

2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseivel, és különösen annak 13. cikkével? 

 

40. A Krajský súd Trnava (Szlovákia) által 2019. április 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-290/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni 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 irányelv 10. 

cikke (1) bekezdésének g) pontját, hogy a fogyasztói hitelmegállapodás megfelel az említett 

rendelkezésben előírt követelménynek, ha a hitelmegállapodásban a teljeshiteldíj mutatót nem pontos 

százalékos adat, hanem adattartomány (-tól -ig) jelöli? 

 

41. A Tribunale Ordinario di Torino (Olaszország) által 2019. április 11-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-299/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az Európai Unió Bíróságának arra a kérdésre kell választ adnia, hogy ellentétes-e a 2000/35/EK 

irányelv 2. cikkének 1. pontjával a 2002. október 9-i 231. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű 

rendelet 2. cikke 1. bekezdésének a) pontjához hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a 

„kereskedelmi ügylet” mint „fizetés ellenében kizárólagosan vagy túlnyomórészt áruk szállítását vagy 
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szolgáltatások nyújtását eredményező” ügylet fogalmából, tehát saját hatálya alól kizárja, az építési 

beruházásra irányuló közbeszerzési szerződést, függetlenül annak köz- vagy magánjogi jellegétől, 

különösen pedig a 93/37/EGK irányelv értelmében vett, építési beruházásra irányuló közbeszerzési 

szerződést. 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen határozatot.  

Közigazgatási ügyszak 

110. A Bíróság (nagytanács) 2019. március 19-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Abubacarr Jawo 

kontra Bundesrepublik Deutschland (C-163/17. sz. ügy)6  

1) Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében 

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 

vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikke (2) bekezdésének második mondatát úgy kell 

értelmezni, hogy a kérelmező e rendelkezés értelmében „megszökik”, ha az átadásának 

lebonyolítására illetékes nemzeti hatóságok elől átadásának meghiúsítása érdekében szándékosan 

elrejtőzik. Vélelmezhető, hogy ennek az esete áll fenn, ha ez az átadás nem hajtható végre amiatt, hogy 

a kérelmező elhagyta a számára kijelölt tartózkodási helyet, anélkül hogy az illetékes nemzeti 

hatóságokat tájékoztatta volna távollétéről, feltéve hogy e tekintetben tájékoztatták kötelezettségeiről, 

aminek ellenőrzése a kérdést előterjesztő bíróság feladata. Az említett kérelmező továbbra is 

rendelkezik az annak bizonyítására vonatkozó lehetőséggel, hogy azt a tényt, hogy nem értesítette 

ezeket a hatóságokat távollétéről, érvényes indokok igazolják, nem pedig az e hatóságok elől való 

elrejtőzés szándéka. 

A 604/2013 rendelet 27. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az átadásra vonatkozó 

határozattal szemben indított kereset alapján folyamatban lévő eljárás során az érintett személy 

hivatkozhat e rendelet 29. cikkének (2) bekezdésére azt állítva, hogy mivel nem volt szökésben, lejárt a 

hat hónapos átadási határidő. 

2) A 604/2013 rendelet 29. cikke (2) bekezdésének második mondatát úgy kell értelmezni, hogy az 

átadási határidő legfeljebb tizennyolc hónapra való meghosszabbításához elegendő, ha a megkereső 

tagállam a hat hónapos átadási határidő lejárta előtt tájékoztatja a felelős tagállamot arról, hogy az 

érintett személy megszökött, és ezzel egyidejűleg új átadási határidőt jelöl meg. 

3) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazási körébe tartozik az a kérdés, hogy az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikkével ellentétes-e, hogy valamely nemzetközi védelmet 

kérelmező a 604/2013 rendelet 29. cikke alapján olyan tagállamnak kerül átadásra, amely e 

rendeletnek megfelelően főszabály szerint felelős a nemzetközi védelem iránti kérelmének 

megvizsgálásáért, ha az ilyen védelemnek az e tagállamban való megadása esetén ez a kérelmező az 

említett 4. cikk értelmében vett embertelen vagy megalázó bánásmód komoly veszélyének lenne kitéve 

azon előre látható életkörülmények miatt, amelyekkel nemzetközi védelemben részesülő személyként az 

említett tagállamban szembesülne.     

Az Alapjogi Charta 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes valamely nemzetközi 

védelmet kérelmező ilyen átadása, kivéve ha az átadásra vonatkozó határozat elleni kereset tárgyában 

eljáró bíróság objektív, megbízható, pontos és kellően aktuális adatok alapján, valamint az uniós jog 

által biztosított alapvető jogok védelmi szintjére tekintettel megállapítja a kérelmező esetében e veszély 

                                                 
6 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 185. sz. alatt. 
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ténylegességét amiatt, hogy átadása esetén — akaratától és személyes választásától függetlenül — 

súlyos anyagi nélkülözéssel szembesül. 

 

111. A Bíróság (nagytanács) 2019. március 19-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Bashar Ibrahim (C-297/17), 

Mahmud Ibrahim és társai (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam 

Fattayrji (C-319/17. sz. ügy) kontra Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik 

Deutschland kontra Taus Magamadov (C-438/17. sz. ügy)7 

1) A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. 

június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 52. cikkének első bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy az lehetővé teszi valamely tagállam számára, hogy előírja az ezen irányelv 33. cikke 

(2) bekezdésének a) pontját átültető nemzeti rendelkezésnek az olyan menedékjog iránti kérelmekre 

való azonnali alkalmazását, amelyeket jogerősen még nem bíráltak el, és amelyeket 2015. július 20. 

előtt és e nemzeti rendelkezés hatálybalépése előtt nyújtottak be. Ellenben ezen 52. cikknek a többek 

között az említett 33. cikkel összefüggésben értelmezett első bekezdésével ellentétes az ilyen azonnali 

alkalmazás egy olyan helyzetben, amikor mind a menedékjog iránti kérelmet, mind pedig a visszavétel 

iránti megkeresést a 2013/32 irányelv hatálybalépése előtt terjesztették elő, és azok az egy harmadik 

országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi 

védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 

eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 49. cikkének megfelelően még teljes mértékben az egy harmadik ország állampolgára 

által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 

meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 

343/2003/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartoznak. 

2) A C-297/17., a C-318/17. és a C-319/17. sz. ügyek tárgyát képezőhöz hasonló helyzetben a 2013/32 

irányelv 33. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az lehetővé teszi a tagállamok számára valamely 

menedékjog iránti kérelem elfogadhatatlanként történő elutasítását e 33. cikk (2) bekezdésének a) 

pontja alapján, anélkül hogy ez utóbbiaknak elsődlegesen a 604/2013 rendeletben előírt átvételi vagy 

visszavételi eljárásokat kellene vagy lehetne alkalmazniuk. 

3) A 2013/32 irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az, hogy valamely tagállam gyakorolja az e rendelkezéssel biztosított azon lehetőséget, hogy 

a menekültjogállás megadása iránti kérelmet elfogadhatatlanként elutasítja azzal az indokkal, hogy a 

kérelmezőnek egy másik tagállam már biztosított kiegészítő védelmet, ha azok az előre látható 

életkörülmények, amelyekkel az említett kérelmező kiegészítő védelemben részesülő személyként ebben 

a másik tagállamban szembesül, nem teszik ki az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikke 

értelmében vett embertelen vagy megalázó bánásmód komoly veszélyének. Az a körülmény, hogy az 

ilyen kiegészítő védelemben részesülő személyek az említett tagállamban nem részesülnek a 

megélhetést biztosító semmilyen ellátásban vagy a más tagállamokban biztosítottakhoz képest 

egyértelműen korlátozottabb terjedelemben részesülnek ilyen ellátásban, azonban az e tagállam 

állampolgáraihoz képest nem kezelik őket eltérően, csak akkor vezethet ahhoz a megállapításhoz, hogy 

ez a kérelmező ott ilyen veszélynek lenne kitéve, ha az azzal a következménnyel jár, hogy a kérelmező 

különös kiszolgáltatottsága miatt — akaratától és személyes választásától függetlenül — súlyos anyagi 

nélkülözéssel szembesül. 

A 2013/32 irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes 

az, hogy valamely tagállam ezt a lehetőséget gyakorolja, ha a menekültügyi eljárás a kérelmezőnek 

kiegészítő védelmet biztosító másik tagállamban ahhoz vezet, hogy tényleges vizsgálat nélkül 

rendszeresen megtagadják a menekültjogállás biztosítását az olyan nemzetközi védelmet 

kérelmezőktől, akik teljesítik a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi 

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

                                                 
7 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 189. sz. alatt, és Hírlevél VIII. évfolyam 

11. szám, Közigazgatási ügyszak 224. sz. alatt. 
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jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 

2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és III. fejezetében előírt feltételeket. 

 

112. A Bíróság (nagytanács) 2019. március 19-i ítélete (a Cour de cassation 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Préfet des Pyrénées-Orientales 

kontra Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance 

de Montpellier, Procureur général près la cour d’appel de Montpellier (C-444/17. sz. 

ügy)8  

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 2. cikke (2) bekezdésének a személyek 

határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (Schengeni határellenőrzési kódex) 32. cikkével összefüggésben 

értelmezett a) pontját akként kell értelmezni, hogy az akkor sem alkalmazandó a valamely tagállam 

belső határának közvetlen közelében elfogott és a tagállam területén jogellenesen tartózkodó 

harmadik országbeli állampolgár helyzetére, ha ez a tagállam ezen a határon a közrendjét vagy belső 

biztonságát fenyegető komoly veszély miatt — e rendelet 25. cikke értelmében — visszaállította a 

határellenőrzést. 

 

113. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. március 21-i ítélete (az Oberlandesgericht 

Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Rhein-Sieg-Kreis 

(C-266/17. sz. ügy), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17. sz. ügy) kontra 

Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17. 

sz. ügy), Kreis Heinsberg (C-267/17. sz. ügy)9 

A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó az olyan, autóbusz 

igénybevételével nyújtott személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó szerződések közvetlen 

odaítélésére, amelyek nem a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő 

ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv és az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 

irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-

i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében vett szolgáltatási koncessziós 

szerződések formájában jöttek létre. 

 

114. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. március 21-i ítélete (a Tribunale ordinario di Udine 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tecnoservice Int. Srl, felszámolás 

alatt, kontra Poste Italiane SpA (C-245/18. sz. ügy)10  

A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 

2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 

november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 74. cikkének (2) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy amennyiben a fizetési megbízás teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője 

által megjelölt egyedi azonosító alapján történik, amely nem felel meg a kedvezményezett — 

ugyanezen igénybe vevő által megjelölt — nevének, a pénzforgalmi szolgáltató felelősségének e 

rendelkezésben előírt korlátozása mind a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójára, mind pedig a 

kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójára vonatkozik. 

                                                 
8 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 226. sz. alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 170. sz. alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak 36. sz. alatt. 
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115. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. március 21-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Mobit Soc. cons. arl kontra 

Regione Toscana (C-350/17. sz. ügy), Autolinee Toscane SpA kontra Mobit Soc. cons. arl 

(C-351/17. sz. ügy)11 

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 5. cikkét és 8. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e 

rendelet 5. cikke nem alkalmazandó valamely 2019. december 3-a előtt lefolytatott odaítélési 

eljárásra, és ezért az olyan illetékes hatóság, amely egy közbeszerzési eljárást lezáró, a közbeszerzési 

eljárás eredményének közléséről szóló határozattal a fenti időpontot megelőzően ítél oda egy helyi 

közúti személyszállítási közszolgáltatások nyújtására vonatkozó koncessziós szerződést, nem köteles a 

fent említett 5. cikknek megfelelni. 

 

116. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. március 21-i ítélete (az Oberlandesgericht 

Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Falck 

Rettungsdienste GmbH, Falck A/S kontra Stadt Solingen (C-465/17. sz. ügy)12  

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

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének h) pontját úgy kell értelmezni, hogy a 

közbeszerzési eljárás szabályainak az alkalmazása alól e rendelkezésben előírt kivétel kiterjed a CPV 

(Common Procurement Vocabulary [Közös Közbeszerzési Szószedet]) 75252000–7 kódja (mentési 

szolgáltatások) alá tartozó, a sürgős betegek mentőautóban sürgősségi ellátást nyújtó ápoló/mentőtiszt 

által történő ellátására és a 85143000–3 CPV-kód (mentőszolgálat) alá tartozó, szakképzett személy 

közreműködésével történő betegszállításra, amely a szállítási szolgáltatás mellett magában foglalja a 

beteg betegszállító járműben mentőtiszt általi és mentős segéd segítségével történő ellátását, 

amennyiben az említett, szakképzett személy közreműködésével történő betegszállítást ténylegesen az 

elsősegélynyújtásban megfelelően képzett személyzet látja el, és az olyan beteget érint, akinek az 

esetében fennáll annak a veszélye, hogy e szállítás során romlik az egészségi állapota. 

2) A 2014/24 irányelv 10. cikkének h) pontját úgy kell értelmezni, hogy egyrészt azzal ellentétes az, 

hogy a nemzeti jogban az állampolgárok védelmét és polgári védelmet ellátó szervezetként elismert 

közhasznú egyesületeket e rendelkezés értelmében vett „nonprofit szervezeteknek vagy 

egyesületeknek” tekintik, amennyiben a közhasznú egyesületi jogállás elismerése a nemzeti jogban 

nem függ nonprofit cél követésétől, másrészt pedig, hogy az olyan szervezetek vagy egyesületek, 

amelyeknek a célja közfeladatok ellátása, amelyek nem üzleti céllal működnek, és amelyek az 

esetlegesen elért nyereségüket a szervezet vagy az egyesület céljának az elérése érdekében újra 

befektetik, az említett rendelkezés értelmében vett „nonprofit szervezeteknek vagy egyesületeknek” 

minősülnek. 

 

117. A Bíróság (első tanács) 2019. március 21-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Unareti SpA kontra Ministero dello Sviluppo 

Economico e. a. (C-702/17. sz. ügy)13  

A közszolgáltatási koncessziókra vonatkozó uniós jogot a jogbiztonság elvének vonatkozásában úgy 

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

szabályozás, amely a közbeszerzési eljárás nélkül odaítélt földgázelosztási koncessziók jogosultjait 

megillető megtérítésre szolgáló referenciaszabályokat az említett koncessziók idő előtti megszüntetése 

okán azok közbeszerzési eljárásban történő újbóli odaítélése céljából módosítja. 

                                                 
11 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 215. sz. alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 233. sz. alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 63. sz. alatt. 
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118. A Bíróság (nagytanács) 2019. március 26-i ítélete (a Supreme Court of the United 

Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SM kontra 

Entry Clearance Officer, UK Visa Section (C-129/18. sz. ügy)14 

Az uniós polgár „egyenes ági leszármazottjának” 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 2. cikke 2. pontjának c) alpontjában szereplő fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az nem 

foglalja magában az olyan gyermeket, akit az algériai kafala keretében egy uniós polgár állandó 

törvényes gyámsága alá helyeztek, mivel e gyámság alá helyezés nem hoz létre közöttük szülő-gyermek 

kapcsolatot. 

Az illetékes nemzeti hatóságoknak azonban az ilyen gyermek mint az uniós polgár más családtagja 

tekintetében a fent említett irányelv 3. cikke (2) bekezdésének az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. 

cikkével és 24. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett a) pontja értelmében meg kell 

könnyíteniük a beutazást és a tartózkodást az adott ügy összes fennálló és releváns körülményének a 

kiegyensúlyozott és észszerű értékelése alapján, valamennyi érintett érdeket, és különösen az érintett 

gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve. Abban az esetben, ha ezen értékelés alapján 

bizonyított, hogy a gyermek és az uniós polgársággal rendelkező gyámja tényleges családi életet 

kívánnak élni, és e gyermek a gyámjával szemben függőségi viszonyban van, a családi élet tiszteletben 

tartásához fűződő alapvető joghoz kapcsolódó követelmények a gyermek mindenek felett álló 

érdekének a figyelembevételére vonatkozó kötelezettséggel összefüggésben főszabály szerint 

megkövetelik azt, hogy az említett gyermek számára biztosítsák a beutazás és a tartózkodás jogát 

annak lehetővé tétele érdekében, hogy a gyámjával az utóbbi fogadó tagállamában együtt éljen. 

 

119. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. március 27-i ítélete (a Sąd Najwyższy 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mariusz Pawlak kontra Prezes 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (C-545/17. sz. ügy)15  

1) A 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a közösségi 

postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó 

közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. 

cikke (1) bekezdésének első mondatát, annak 8. cikkével összefüggésben, úgy kell értelmezni, hogy 

azzal ellentétes az olyan nemzeti szabály, amely — közrendi vagy közbiztonsági okokra alapított 

objektív igazolás nélkül — csak az egyetemes postai szolgáltatás nyújtására kijelölt, egyetlen 

szolgáltató postahivatalánál történő iratfeladást ismeri el az eljárási irat érintett bírósághoz történő 

benyújtásával egyenértékűnek. 

2) Valamely kvázi tagállami szervnek tekintett hatóság magánszeméllyel szemben nem hivatkozhat a 

2008/6 irányelvvel módosított 97/67 irányelvre. 

 

120. A Bíróság (hetedik tanács) 2019. március 27-i ítélete (a Cour d'appel de Mons 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mydibel SA kontra État belge (C-

201/18. sz. ügy)16 

1) A 2009. december 22-i 2009/162/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 184., 185., 187. és 188. cikkét 

                                                 
14 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 53. sz. alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak 5. sz. alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 108. sz. alatt. 
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úgy kell értelmezni — fenntartva, hogy a kérdést előterjesztő bíróságnak meg kell vizsgálnia a 

releváns tényeket és nemzeti jogszabályokat —, hogy azok nem írnak elő az ingatlanra kivetett, 

eredetileg helyesen levont hozzáadottérték-adó (héa) korrekciójára vonatkozó kötelezettséget abban az 

esetben, ha ezen ingatlanra vonatkozóan az alapügyben szóban forgóhoz hasonló körülmények között 

héamentes sale and lease back (visszlízing) ügyletet kötöttek. 

2) A 2009/162 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 184., 185., 187. és 188. cikkének olyan 

értelmezése, amely szerint azok az alapügyben szóban forgóhoz hasonló körülmények között az 

eredetileg levont hozzáadottérték-adó (héa) korrekciójára vonatkozó kötelezettséget írnak elő, 

összeegyeztethető a héasemlegesség és az egyenlő bánásmód elvével. 

 

121. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. március 28-i ítélete (a Corte suprema di cassazione 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) –Alfonso Verlezza és társai elleni 

büntetőeljárás (C-487/17 és C-489/17. sz. egyesített ügyek) 17 

1) A 2014. december 18-i 1357/2014/EU bizottsági rendelettel módosított, a hulladékokról és egyes 

irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv III. mellékletét és a 2014. december 18-i 2014/955/EU bizottsági határozattal 

módosított, a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) 

pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok 

jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése 

értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2000. 

május 3-i 2000/532/EK bizottsági határozat mellékletét akként kell értelmezni, hogy a mind veszélyes 

hulladékként, mind pedig nem veszélyes hulladékként besorolható olyan hulladék birtokosának, 

amelynek összetétele nem eleve ismert, e besorolás céljából meg kell határoznia az említett összetételt, 

és — annak megállapítása céljából, hogy ez a hulladék rendelkezik-e veszélyességi tulajdonságokkal 

— vizsgálnia kell azokat a veszélyes anyagokat, amelyek észszerűen abban megtalálhatók, e célból 

pedig a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 

szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati 

módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK bizottsági rendeletben előírt 

mintavételeket, vegyi elemzéseket és vizsgálatokat, illetve a nemzetközileg elismert bármely más 

mintavételeket, vegyi elemzéseket és vizsgálatokat alkalmazhatja. 

2) Az elővigyázatosság elvét akként kell értelmezni, hogy amennyiben a mind veszélyes hulladékként, 

mind pedig nem veszélyes hulladékként besorolható hulladék birtokosa számára — az adott helyzet 

sajátos körülményeire figyelemmel elvégzett, lehető legteljesebb kockázatfelmérést követően — 

gyakorlatilag lehetetlenné válik a veszélyes anyagok jelenlétének meghatározása, illetve az említett 

hulladék veszélyességi tulajdonságainak értékelése, ezt a hulladékot veszélyes hulladékként kell 

besorolni. 

 

122. A Bíróság (második tanács) 2019. március 28-i ítélete (a Tallinna Ringkonnakohus 

[Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — AS Tallinna Vesi kontra 

Keskkonnaamet (C-60/18. sz. ügy)18  

A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 

2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (4) bekezdését a következőképpen kell 

értelmezni: 

— e rendelkezéssel nem ellentétes az olyan, az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló nemzeti 

szabályozás, amelynek értelmében — amennyiben egy adott hulladéktípus tekintetében európai 

uniós szinten nem határoztak meg kritériumokat a hulladékstátusz megszűnésének 

                                                 
17 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 248. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 97. sz. alatt. 
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meghatározására — e státusz megszűnése az ilyen hulladéktípusra vonatkozó, általános hatályú 

nemzeti jogi aktussal meghatározott kritériumok lététől függ, és 

— az alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények esetén e rendelkezés nem teszi lehetővé a 

hulladékbirtokosnak, hogy a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságtól vagy e tagállam 

bíróságától a hulladékstátusz megszűnésének megállapítását kérje. 

 

123. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. március 28-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Idi Srl kontra Arcadis — 

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (C-101/18. sz. ügy)  

Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 

szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 45. cikke (2) bekezdése első albekezdésének b) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát 

képezi, amely lehetővé teszi azon gazdasági szereplő kizárását a közbeszerzési szerződés odaítélésére 

irányuló eljárásból, amely a kizáró határozat időpontjában — a tevékenység folytatását előirányzó 

javaslat benyújtása lehetőségének fenntartásával — csődegyezség megkötésére irányuló eljárásban 

való részvétel iránti kérelmet nyújtott be. 

 

124. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. március 28-i ítélete (a Nejvyšší správní soud 

[Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Milan Vinš kontra 

Odvolací finanční ředitelství (C-275/18. sz. ügy)19  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 

146. cikke (1) bekezdésének — annak 131. cikkével összefüggésben értelmezett — a) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy valamely nemzeti jogszabályi rendelkezés az Unión kívülre 

történő exportra szánt termékek esetében előírt, hozzáadottérték-adó alóli mentességet attól a 

feltételtől teszi függővé, hogy e termékeket kiviteli vámeljárás alá vonják, olyan helyzetben, amikor 

bizonyították az adómentesség anyagi jogi feltételeinek, köztük különösen azon feltételnek a 

teljesülését, amely megköveteli, hogy az érintett termékek ténylegesen elhagyják az Unió területét. 

 

125. A Bíróság (nagytanács) 2019. április 2-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

kontra H. (C-582/17. sz ügy), R. (C-583/17. sz. ügy)20 

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében 

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 

vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy egy harmadik ország állampolgára, 

aki azt követően, hogy valamely első tagállamban nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be, 

majd elhagyta e tagállamot, újabb nemzetközi védelem iránti kérelmet terjeszt elő egy második 

tagállamban: 

— az e rendelet 27. cikkének (1) bekezdése alapján az őt érintő, átadásra vonatkozó határozattal 

szemben e második tagállamban kezdeményezett jogorvoslat keretében főszabály szerint nem 

hivatkozhat az említett rendelet 9. cikkében előírt felelősségi feltételre; 

— az ilyen jogorvoslat keretében kivételesen hivatkozhat e felelősségi feltételre, az ugyanezen rendelet 

20. cikke (5) bekezdésének hatálya alá tartozó helyzetben, amennyiben egy harmadik ország ezen 

állampolgára nyilvánvaló bizonyítékokat szolgáltatott a megkereső tagállam illetékes hatóságának 

                                                 
19 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 123. sz. alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 9. sz. alatt. 
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arra vonatkozóan, hogy az említett felelősségi feltétel alkalmazásával e tagállamot kell a kérelem 

megvizsgálásáért felelős tagállamnak tekinteni. 

 

126. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. április 3-i ítélete (a Sąd Najwyższy 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń na Życie S. A. kontra Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(C-617/17. sz. ügy)21  

Az Európai Unió 2000. december 7-én Nizzában kihirdetett Alapjogi Chartájának 50. cikkében 

szabályozott ne bis in idem elvét akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha valamely 

nemzeti versenyhatóság valamely vállalkozással szemben ugyanazon határozat keretében egy-egy 

bírságot szab ki a nemzeti versenyjog megsértéséért és az EK 82. cikk megsértéséért. Ilyen helyzetben 

ugyanakkor a nemzeti versenyhatóságnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a bírságok 

összességükben véve arányosak a jogsértés jellegével. 

 

127. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. április 10-i ítélete (a Sąd Rejonowy w Sopocie 

Wydział I Cywilny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — a H. W. 

által kezdeményezett eljárás (C-214/18. sz. ügy)22  

A 2013. július 22-i 2013/43/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv rendelkezéseit, valamint a 

hozzáadottérték-adó (héa) semlegességének és az arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal 

nem ellentétes a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok olyan közigazgatási gyakorlata, mint 

amelyről az alapügyben szó van, amely szerint a bírósági végrehajtó által a végrehajtási eljárás 

keretében nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó héát tartalmazzák az általa beszedett végrehajtási 

illetékek. 

 

128. A Bíróság (első tanács) 2019. április 11-i ítélete (a Tribunal Supremo 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Repsol Butano SA (C-473/17 

sz. ügy), DISA Gas SAU (C-546/17. sz. ügy) kontra Administración del Estado23 

Az arányosság belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikke (3) bekezdésének c) pontjában előírt feltételét akként kell 

értelmezni, hogy azzal nem ellentétesek az olyan intézkedések, mint amelyek az alapügy tárgyát 

képezik, amelyek rögzítik a palackozott cseppfolyós gáz maximális árát, és egyes gazdasági szereplők 

számára házhozszállítási kötelezettséget írnak elő, feltéve, hogy ezen intézkedéseket korlátozott ideig 

tartják fenn, és azok nem lépik túl az általános gazdasági érdekre irányuló cél megvalósítása 

érdekében szükséges mértéket. 

 

129. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. április 11-i ítélete (a Court of Appeal [Írország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Neculai Tarola kontra Minister for Social 

Protection (C-483/17. sz. ügy)24  

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 

                                                 
21 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 47. sz. alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 130. sz. alatt. 
23 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 242. sz. alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 236. sz. alatt. 
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29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikke (1) bekezdésének a) pontját és (3) 

bekezdésének c) pontját akként kell értelmezni, hogy a szabad mozgáshoz való jogát gyakorló 

tagállami állampolgár, aki a kényszerű munkanélkülivé válása előtt kéthetes időszakban, határozott 

időre szóló munkaszerződéstől eltérő keretek között végzett tevékenysége miatt egy másik tagállamban 

ezen irányelv 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében munkavállalói jogállást szerzett, e 

rendelkezések értelmében legalább további hat hónapig megtartja munkavállalói jogállását, feltéve, 

hogy őt az illetékes munkaügyi hivatal álláskeresőként nyilvántartásba vette. 

A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak meghatározása, hogy — a 2004/38 irányelv 24. cikkének 

(1) bekezdésében garantált egyenlő bánásmód elve alapján — az említett polgár következésképpen a 

fogadó tagállam állampolgárával azonos módon jogosult-e szociális biztonsági ellátásokra vagy — 

adott esetben — szociális segítségnyújtási kifizetésekre. 

 

130. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. április 11-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — a Valstybinė 

mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos által 

kezdeményezett eljárás (C-638/17. sz. ügy)25  

A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 

21-i 2011/64/EU tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az 

olyan dohánytermékek, mint amelyekről az alapügyben szó van, amelyeknél a természetes 

dohánylevelekből álló külső borítékot egy további réteg papír borítja a füstszűrőnél, amely ahhoz 

vezethet, hogy e termékek kinézetre hasonlítanak a cigarettához, az e rendelkezés szerinti szivar vagy 

szivarka kategóriába tartoznak. 

 

131. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. április 11-i ítélete (a Fővárosi Közigazgatási 

és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 

PORR Építési Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága 

(C-691/17. sz. ügy)26  

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

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet, valamint az 

adósemlegesség és a tényleges érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétes az olyan adóhatósági gyakorlat, amely szerint ezen adóhatóság — úgy, hogy nem 

merül fel adócsalás gyanúja — megtagadja valamely vállalkozástól a levonási jogot azon 

hozzádottérték-adó (héa) tekintetében, amelyet e vállalkozás mint szolgáltatást igénybe vevő 

jogalap nélkül fizetett meg e szolgáltatások nyújtója részére valamely olyan számla alapján, 

amelyet ez utóbbi az általános héarendszerre vonatkozó szabályok alapján állított ki, jóllehet 

a releváns ügylet a fordított adózás hatálya alá tartozott, anélkül hogy az adóhatóság 

— az adólevonás megtagadását megelőzően megvizsgálná, hogy ezen hibás számla 

kibocsátója vissza tudja-e téríteni e számla címzettjének a jogalap nélkül megfizetett héa 

összegét, és hogy a vonatkozó nemzeti szabályozásnak megfelelően önrevízió keretében 

helyesbíteni tudja-e az említett számlát a költségvetés részére jogalap nélkül megfizetett 

adó visszatérítése érdekében, vagy 

— úgy határozna, hogy maga téríti vissza ugyanezen számla címzettje részére az e számla 

kiállítója részére jogalap nélkül megfizetett, ebből következően az ez utóbbi 

számlakibocsátó által a költségvetés részére jogalap nélkül megfizetett adót 

                                                 
25 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 34. sz. alatt 
26 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 57. sz. alatt. 
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Ezen elvek ugyanakkor megkövetelik, hogy — amennyiben a jogalap nélkül felszámított 

héának a szolgátatásnyújtó által a szolgáltatás igénybe vevője részére való visszatérítése 

lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé válik, különösen az értékesítő fizetésképtelensége esetén 

— a szolgáltatás igénybe vevője közvetlenül az adóhatóságtól kérhesse a visszatérítést. 

 

132. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. április 11-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — X BV kontra Staatssecretaris van 

Financiën (C-288/18. sz. ügy)27  

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

2658/87/EGK tanácsi rendeletnek a 2012. október 9-i 927/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelettel 

módosított I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy annak 

meghatározása céljából, hogy a mind az automatikus adatfeldolgozó gépből származó adatok 

megjelenítésére, mind pedig a más forrásokból származó kompozit videojelek megjelenítésére tervezett 

és gyártott folyadékkristályos (LCD) síkpanel képernyőket a KN 85285100 vámtarifaalszám vagy e 

nómenklatúra 85285940 vámtarifaalszáma alá kell-e sorolni, jellemzőiket és objektív tulajdonságaikat 

megvizsgálva azt kell értékelni, hogy milyen szinten képesek több funkciót ellátni, illetve teljesítményük 

azon szintjét, amelyet e feladatok ellátása során érnek el, annak meghatározása céljából, hogy az-e az 

elsődleges funkciójuk, hogy automatikus adatfeldolgozó rendszerben használják fel őket. Ennek 

keretében különös figyelmet kell fordítani arra a kérdésre, hogy azokat kis távolságban történő 

munkavégzésre tervezték-e. A képernyő használója és az automatikus adatkezelő rendszerben az 

adatokat kezelő és/vagy azokat oda bevivő személy közötti azonosság nem releváns feltétel e 

meghatározás során. 

 

133. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. április 11-i ítélete (a Tribunal da Relação do Porto 

[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mediterranean Shipping 

Company (Portugália) — Agentes de Navegação S. A. kontra Banco Comercial 

Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA (C-295/18. sz. ügy)28  

1) A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 

2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 

november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdését akként 

kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „pénzforgalmi szolgáltatások” fogalma alá 

tartozik a kedvezményezett által olyan fizetési számláról kezdeményezett beszedések teljesítése, 

amelynek nem tulajdonosa, és amely beszedésekhez az így megterhelt számla tulajdonosa nem járult 

hozzá. 

2) A 2007/64 irányelv 58. cikkét akként kell értelmezni, hogy az e cikk értelmében vett „pénzforgalmi 

szolgáltatás igénybe vevője” fogalom alá tartozik az olyan fizetési számla tulajdonosa, amelyről a 

hozzájárulása nélkül teljesítettek beszedéseket. 

Munkaügyi ügyszak 

29. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. április 4-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — az Allianz Vorsorgekasse AG által 

indított eljárás (C-699/17. sz. ügy)29  

Az EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikket, valamint az egyenlő bánásmód elvét, a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmának elvét, illetve az átláthatóság kötelezettségét úgy kell értelmezni, hogy 

azok alkalmazhatók egy közjogi szervezet munkáltató és egy foglalkoztatói előtakarékossági pénztár 

                                                 
27 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 164. sz. alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 151. sz. alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 61. sz. alatt. 
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közötti olyan tagsági megállapodás megkötésére, amely az e munkáltató munkavállalói számára 

fizetendő végkielégítés finanszírozására szolgáló járulékok kezelésére és befektetésére irányul, akkor 

is, ha egy ilyen megállapodás megkötése nem kizárólag a munkáltató akaratától függ, hanem mind a 

személyzet, mind pedig az üzemi tanács egyetértését megköveteli. 

 

30. A Bíróság (első tanács) 2019. április 11-i ítélete (a Supreme Court of the United 

Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Peter Bosworth, 

Colin Hurley kontra Arcadia Petroleum Limited és társai (C-603/17. sz. ügy)30  

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-án aláírt, a Közösség nevében a 2008. november 27-i 

2009/430/EK tanácsi határozattal jóváhagyott egyezmény II. címe 5. szakaszának (18–21. cikk) 

rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy a valamely társaság és az e társaságban vezető tisztségviselői 

feladatokat ellátó természetes személy közötti szerződés nem hoz létre közöttük alárendeltségi viszonyt, 

és ennélfogva nem minősülhet e rendelkezések értelmében vett „egyedi munkaszerződésnek” akkor, ha 

— még ha e társaság részvényese vagy részvényesei jogosultak is e szerződés megszüntetésére — e 

személy maga határozhatja meg és ténylegesen meg is határozza az említett szerződés feltételeit, és az 

említett társaság napi ügyvitele felett, valamint saját kötelezettségeinek teljesítése felett önálló 

felügyeleti jogkörrel rendelkezik. 

 

31. A Bíróság (második tanács) 2019. április 11-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Cobra Servicios 

Auxiliares SA kontra José David Sánchez Iglesias (C-29/18. sz. ügy), José Ramón Fiuza 

Asorey (C-30/18 sz. ügy), Jesús Valiño Lopez (C-44/18 sz. ügy), FOGASA (C-29/18 és C-

44/18 sz. ügyek), Incatema SL31 

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, a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. március 18-án megkötött keretmegállapodás 4. 

szakaszának 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely szerint olyan helyzetben, mint amely az alapügy tárgyát képezi, és amelyben a munkáltató és az 

egyik ügyfele közötti szolgáltatásnyújtási szerződés megszüntetésének következménye egyrészt az 

alkalmi feladatra vonatkozó, e munkáltató és egyes munkavállalók közötti munkaszerződések 

megszüntetése, másrészt pedig az említett munkáltató által határozatlan időre alkalmazott 

munkavállalók objektív okra alapozott csoportos létszámcsökkentése, a munkaviszony 

megszüntetéséért az első munkavállalói kategóriának fizetett végkielégítés alacsonyabb, mint a 

határozatlan időre alkalmazott munkavállalóknak fizetett végkielégítés. 

 

32. A Bíróság (második tanács) 2019. április 11-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure 

kontra Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes 

publics (C-254/18. sz. ügy)32  

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 6. cikkének b) pontját, 16. cikkének b) pontját és 19. cikkének első bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely az átlagos heti munkaidő 

számítása szempontjából meghatározott naptári napokon kezdődő és végződő referencia-időszakokat 

ír elő, feltéve hogy e szabályozás olyan mechanizmusokat is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik annak 

                                                 
30 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Munkaügyi ügyszak 3. sz. alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 5. szám, Munkaügyi ügyszak 15. sz. alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak 33. sz. alatt. 
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biztosítását, hogy a 48 órás átlagos maximális heti munkaidőt minden olyan hat hónapos időszak 

során betartják, amely részben két egymást követő rögzített referencia-időszakba is beletartozik. 

Polgári ügyszak 

29. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. március 21-i ítélete (a High Court of Justice 

(Chancery Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 

Abraxis Bioscience LLC kontra Comptroller General of Patents (C-443/17. sz. ügy)33  

A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének d) pontját e rendelet 1. cikkének b) pontjával 

összefüggésben akként kell értelmezni, hogy az említett rendelet 3. cikkének b) pontja szerinti 

forgalombahozatali engedély, amelyre egy régi hatóanyag új formulájára vonatkozó kiegészítő oltalmi 

tanúsítvány iránti kérelem alátámasztásául hivatkoznak, nem tekinthető az érintett termék 

gyógyszerként történő forgalomba hozatalára vonatkozó első engedélynek, amennyiben e hatóanyag 

önmagában már képezte forgalombahozatali engedély tárgyát. 

 

30. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. március 27-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus 

[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — az Oy Hartwall Ab által indított 

eljárás (C-578/17. sz. ügy)34  

1) A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkét és 3. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy valamely megjelölésnek a bejelentő által a lajstromozási eljárásban 

„színvédjegynek” vagy „ábrás védjegynek” való minősítése egyéb elemek mellett egyik releváns 

elemét képezi annak eldöntésének, hogy e megjelölés ezen irányelv 2. cikke értelmében 

védjegyoltalomban részesíthető-e, illetve hogy adott esetben e védjegy rendelkezik-e az említett 

irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett megkülönböztető képességgel, azonban 

nem mentesíti az illetékes védjegyhatóságot azon kötelezettsége alól, hogy elvégezze az adott védjegy 

megkülönböztető képességének eseti, illetve általános vizsgálatát, ami azt jelenti, hogy e hatóság nem 

tagadhatja meg a megjelölés védjegyként történő lajstromozását pusztán amiatt, hogy e megjelölés a 

bejelentett áruk és szolgáltatások tekintetében történő használata révén nem szerezte meg a 

megkülönböztető képességet. 

2) A 2008/95 irányelv 2. cikkét úgy kell értelmezni, hogy — olyan körülmények esetén, mint az 

alapügyben fennálló körülmények — e cikkel ellentétes valamely megjelölés védjegyként történő 

lajstromozása, amennyiben a védjegybejelentés ellentmondást tartalmaz, aminek vizsgálata a kérdést 

előterjesztő bíróság feladata. 

 

31. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. március 27-i ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — slewo — schlafen leben wohnen 

GmbH kontra Sascha Ledowski (C-681/17. sz. ügy)35  

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 16. cikkének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy nem tartozik az „olyan lezárt 

csomagolású áruk […], amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást 

követő felbontása után nem küldhetők vissza” fogalma alá e rendelkezés értelmében az olyan áru, mint 

a matrac, amelynek a védőfóliáját a fogyasztó a szállítást követően eltávolította. 

                                                 
33 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 54. sz. alatt. 
34 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak 3. sz. alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 53. sz. alatt. 
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32. A Bíróság (első tanács) 2019. április 3-i ítélete (a Sąd Okręgowy w Poznaniu 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aqua Med sp. z o.o. kontra 

Irena Skóra (C-266/18. sz. ügy)36  

1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 

5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem kizárt ezen 

irányelv hatálya alól az olyan szerződési feltétel, amilyen az alapügyben szerepel, amely a 

bíróságoknak a szerződő felek közötti jogviták eldöntésére vonatkozó illetékességének meghatározását 

illetően általánosságban az alkalmazandó nemzeti jogra utal. 

2) A 93/13 irányelv 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétesek azok az 

eljárási szabályok, amelyekre olyan szerződési feltétel utal, amely lehetővé teszi az eladó vagy 

szolgáltató számára, hogy a szerződésnek a fogyasztó általi állítólagos nemteljesítése miatti kereset 

esetén válasszon az alperes lakóhelye és a szerződés teljesítésének helye szerint illetékes bíróság 

közül, amennyiben a szerződés teljesítése helyének választása nem teremt a fogyasztó számára olyan 

eljárási feltételeket, amelyek túlzottan korlátozhatják az uniós jogrendben számára biztosított 

hatékony jogorvoslathoz való jogot, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. 

 

33. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. április 11-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ÖKO-Test Verlag GmbH kontra 

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG (C-690/17. sz. ügy)37  

1) A[z európai uniós] védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 9. cikke (1) 

bekezdésének a) és b) pontját, valamint a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 

szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdésének 

a) és b) pontját úgy kell értelmezni, hogy azok nem teszik lehetővé egy vizsgálati tanúsítványból álló 

önálló védjegy jogosultja számára, hogy fellépjen az e védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló 

megjelölés harmadik fél által olyan árukon történő elhelyezése ellen, amelyek az említett védjegy 

árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal nem azonosak, és azokhoz nem hasonlóak. 

2) A[z európai uniós] védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet 9. cikke (1) bekezdésének c) 

pontját, valamint a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2008/95/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azok 

lehetővé teszik egy jóhírnevet élvező, vizsgálati tanúsítványból álló önálló védjegy jogosultja számára, 

hogy fellépjen egy e védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés harmadik fél által olyan árukon 

történő elhelyezése ellen, amelyek se nem azonosak, se nem hasonlóak az említett védjegy 

árujegyzékében szereplő árukkal és szolgáltatásokkal, amennyiben bizonyítást nyert, hogy ezen 

elhelyezéssel a harmadik fél tisztességtelenül kihasználja e védjegy megkülönböztető képességét vagy 

jóhírnevét, vagy sérti e megkülönböztető képességet vagy jóhírnevet, és az említett harmadik fél ebben 

az esetben nem bizonyította az ilyen elhelyezést e rendelkezések értelmében alátámasztó „alapos ok” 

fennállását. 

Gazdasági ügyszak 

26. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. március 21-i ítélete (a Cour de cassation 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Henri Pouvin, Marie Dijoux, 

H. Pouvin házastársa kontra Electricité de France (EDF) (C-590/17. sz. ügy)38  

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

93/13/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés szerinti 

„fogyasztónak” kell tekinteni valamely társaság azon alkalmazottját és annak házastársát, akik e 

                                                 
36 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám Polgári ügyszak 46. sz. alatt. 
37 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 18. sz. alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Gazdasági ügyszak 5. sz. alatt. 
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társasággal magáncélra szolgáló ingatlan megvásárlásának finanszírozása céljából az elsődlegesen 

az említett társaság személyi állománya számára fenntartott kölcsönszerződést kötnek. 

A 93/13 irányelv 2. cikkének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés szerinti „eladónak 

vagy szolgáltatónak” kell tekinteni az említett társaságot, ha az a saját szakmája, üzleti tevékenysége 

vagy foglalkozása körében ilyen kölcsönszerződést köt, még akkor is, ha a kölcsönnyújtás nem minősül 

az elsődleges tevékenységének. 

 

27. A Bíróság (nagytanács) 2019. március 26-i ítélete (a Tribunal Supremo és a Juzgado 

de Primera Instancia no 1 de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelmei) — Abanca Corporación Bancaria SA kontra Alberto García Salamanca 

Santos (C-70/17). sz ügy, Bankia SA kontra Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica 

Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17.  sz. ügy)39  

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

93/13/EGK tanácsi irányelv 6. és 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy egyrészt azokkal ellentétes az, 

hogy egy jelzálog-fedezetű kölcsönszerződés lejárat előtti megszüntetésére vonatkozó, 

tisztességtelennek minősített kikötést az annak tisztességtelenségét megalapozó elemek elhagyásával 

részlegesen fenntartanak, amennyiben azok elhagyása az említett kikötés tartalmának a lényegét érintő 

megváltoztatását eredményezi, másrészt ugyanezen cikkekkel nem ellentétes az, hogy a nemzeti 

bíróság úgy orvosolja az ilyen, tisztességtelen feltétel semmisségét, hogy azt azon jogszabály új, a 

szerződés feleinek megállapodása esetén alkalmazandó szövegével helyettesíti, amelyen e kikötés 

alapult, amennyiben a szóban forgó jelzálog-fedezetű kölcsönszerződés az említett tisztességtelen 

feltétel elhagyása esetén nem maradhat fenn, és a teljes szerződés megsemmisítése esetén a fogyasztót 

különösen káros következmények érik. 

 

28. A Bíróság (második tanács) 2019. március 28-i ítélete (a Tribunal Judicial da 

Comarca de Lisboa [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Cogeco 

Communications Inc kontra Sport TV Portugália SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-

SGPS SA (C-637/17. sz. ügy)40  

1) A tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog 

szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló, 2014. november 26-i 2014/104/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikkét akként kell értelmezni, hogy ez az irányelv nem 

alkalmazandó az alapjogvitára. 

2) Az EUMSZ 102. cikket, valamint a tényleges érvényesülés elvét akként kell értelmezni, hogy azokkal 

ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely egyrészt előírja, hogy a kártérítési keresetekkel 

kapcsolatos elévülési idő három év, és abban az időpontban kezdődik, amikor a károsult személy 

tudomást szerzett a kártérítéshez való jogáról, még akkor is, ha a jogsértésért felelős személy nem 

ismert, másrészt pedig nem biztosít semmilyen lehetőséget arra, hogy a nemzeti versenyhatóság előtt 

folyamatban lévő eljárás során ezen elévülés nyugodjon vagy megszakadjon. 

 

29. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. április 4-i ítélete (a Landgericht Köln 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Germanwings GmbH kontra 

Wolfgang Pauels (C-501/17. sz. ügy)41  

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 

                                                 
39 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám, Gazdasági ügyszak 12. sz. alatt, és Hírlevél VIII. évfolyam 8. 

szám, Közigazgatási ügyszak 53. sz. alatt. 
40 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 2. szám, Gazdasági ügyszak 10. sz. alatt. 
41 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak 43. sz. alatt. 



 

 38 

295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (14) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikkének 

(3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a repülőgépabroncs kifutópályán található idegen test — 

például mozgó törmelék — által okozott sérülése az e rendelkezés értelmében vett „rendkívüli 

körülmények” fogalmába tartozik. 

Mindazonáltal a légi fuvarozó — amelynek légi járata az ilyen „rendkívüli körülmény” okán 

jelentősen késett — annak érdekében, hogy mentesüljön az utasoknak a 261/2004 rendelet 7. cikke 

szerint nyújtandó kártalanítás kötelezettsége alól, köteles bizonyítani, hogy valamennyi személyi vagy 

tárgyi erőforrást és a rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket igénybe vette annak elkerülése 

érdekében, hogy a repülőtér kifutópályáján található idegen test — például mozgó törmelék — okán 

sérült gumiabroncs cseréje ne vezessen az érintett légi járat jelentős késéséhez. 

 

30. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. április 11-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 1 

de Gerona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ZX kontra Ryanair 

DAC (C-464/18. sz. ügy)42  

1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. 

cikkének 5. pontját úgy kell értelmezni, hogy amiatt, hogy egy másik tagállam területén letelepedett 

légitársaság az eljáró bíróság illetékességi területén fiókteleppel rendelkezik, valamely tagállam 

bírósága nem rendelkezik joghatósággal a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú 

[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 rendelet 7. cikke alapján előterjesztett és e légitársaság 

elleni kártalanítási keresetre vonatkozó jogvita elbírálására, hacsak e fióktelep részt nem vett a 

társaság és az érintett utas közötti jogviszonyban. 

2) Az 1215/2012 rendelet 26. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés nem 

alkalmazható olyan esetben, mint amely az alapügy tárgyát képezi, és amelyben az alperes nem 

terjesztett elő észrevételeket, vagy nem jelent meg. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.I.35.246/2018/7. 

Nem rendeltetésszerű a joggyakorlás akkor, ha a belföldi értékesítési láncot a közösségi 

termékbeszerzés adózási szabályainak megkerülésére hozták létre. 

A 2003. évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.) szabályozása általánosságban határozza meg a 

rendeltetésellenes joggyakorlást, pontos elhatárolást, hogy az milyen magatartással valósul meg és 

mely körülmények fennállása esetén állapítható meg, nem ad, a jogalkalmazóra bízza a konkrét eset 

releváns tényállási elemeinek értékelése alapján annak meghatározását. E törvényi rendelkezés 

értelmezése során azonban figyelemmel kell lenni az Európai Unió Bíróságának a Halifax (C-255/02), 

és Part-Service (C-425/06) ügyekben a visszaélésszerű magatartás és az adókikerülés kapcsán kifejtett 

tételeire is. Az Európai Unió Bírósága a Halifax ügyben állította fel először azt a három lépcsős tesztet 

amit a rendeltetésellenes joggyakorlás megállapításakor vizsgálni kell. 

                                                 
42 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Gazdasági ügyszak 52. sz. alatt. 
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E szerint: 

- a Héa irányelvben, illetve a nemzeti adótörvényben foglalt feltételeknek formálisan megfelel a 

gazdasági esemény, de valós gazdasági tartalma nincsen, 

- az ügyletek elsődleges célja az adóelőny megszerzése, 

- az adóelőnynek ellentétesnek kell lennie a hozzáadott értékadó szabályozás céljával, 

rendelkezéseivel. 

A felperes a láncolatban aktívan részt vett, közvetlen kapcsolata volt mind a termék közösségi 

értékesítőjével, mind a számlák kiállítójával, az Á.Kft-vel, tudta, hogy a közvetlenül az ő telephelyére 

szállított árú felett a számlakibocsátó nem szerezett tulajdonjogot, hogy ezzel a módszerrel a termék 

belföldről beszerzett árú lesz, mellyel ő maga jogosulttá válik az áfa levonására. A felperes és a 

számlakibocsátó közötti ügyleteknek nem volt valós gazdasági tartalma, az ügyletek célja a felperes 

általi adóelőny megszerzése, ami ellentétes a héa szabályozás céljával, rendelkezéseivel. A tények, 

körülmények elsőfokú bíróság által alkalmazott egyediesítése alapján helytálló volt az a következtetés, 

hogy a felperes tudomással bírt az egyes adóalanyoknak a láncon belüli szerepéről, aktívan résztvevője 

volt a jogosulatlan áfa levonásnak. 

 

Kfv.I.35.358/2018/5. 

Nem lehet az adólevonási jog megtagadását olyan körülményekre alapítani, melyről az Európai Unió 

Bírósága már kimondta, hogy önmagukban nem képezhetik annak akadályát. 

Az alperes a vizsgálódása eredményeképpen arra az álláspontra helyezkedett, hogy az áruk beszerzése 

megtörtént, de nem a számlákban feltüntetett szállítóktól. Ezt a megállapítását főként a 

számlakibocsátóknál rögzített személyi és tárgyi feltételek hiányában tette, a számlakibocsátók 

fantomjegyekkel rendelkező gazdasági társaságok, tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek. 

A perbeli tényállások megítélésekor azonban nem lehetett figyelmen kívül hagyni az Európai Unió 

Bíróságának az áfalevonási jog gyakorlása körében kimunkált döntéseit és az erre épülő, azt követő 

kúriai gyakorlatot. Így különösen az 5/2016. (IX.26.) KMK. vélemény 2. pontjában foglaltak alapján 

eljárva kellett megítélni, hogy a felperes jogszerűen élt-e a levonás jogával. 

Az előterjesztett magyar ügyek kapcsán fogalmazta meg a Bíróság a nemzeti bíróságok által 

értékelhető szempontokat. Számos, a perbeli ügyben is megállapítható hiányosság számlabefogadó 

terhére történő értékelését tilalmazta. Így kimondta, hogy az adóhatóság nem tagadhatja meg a 

számlabefogadó adólevonási jogának gyakorlását arra az indokra hivatkozva ha nem állapítható meg, 

hogy a számlabefogadó rendelkezett-e a szóban forgó termékekkel, és képes volt-e azok szállítására, 

valamint adóbevallási és befizetési kötelezettségének eleget tett-e. Azon indok alapján sem vitatható el 

az adólevonási jog, hogy az adózó az egyébként jogszabályi tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelő számlán kívül nem rendelkezik a körülmények fennállását igazoló más okirattal. Más 

ügyben kifejezetten azt mondta ki, ahhoz, hogy az adóalany gyakorolhassa adólevonási jogát azt kell 

megvizsgálni, hogy a termékértékesítést ténylegesen teljesítették-e, és az adóalany e termékeket utóbb 

adóköteles ügyleteihez használta-e fel. (Bonik ügy) A Maks-Pen ügyben rögzítette, hogy pusztán azon 

körülmény, hogy az alapügyben a Maks Pennek nyújtott szolgáltatást ténylegesen nem a számlákon 

szereplő szolgáltató vagy alvállalkozója teljesítette, nem elegendő önmagában a Maks Pen által 

hivatkozott levonási jog kizárásához. 

A levonási jog kizárásához az is szükséges, hogy hogy az adóhatóság objektív tényezők alapján 

igazolja, hogy az adóalany tudta vagy tudnia kellett arról, hogy adócsalásban vesz részt. A Kúria a 

KMK véleményben, továbbá számos közzétett határozatában rámutatott arra, hogy a döntéshozatal 

során három jól elkülöníthető tényállás különböztethető meg, ebből következően vizsgálandók és 

tehetők meg a ténybeli és jogkövetkeztetések. Ezek a következők: A számlákban szereplő gazdasági 

esemény nem történt meg, a gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő felek 

között, illetve a gazdasági esemény a számlában szereplő felek között valósult meg, de a 

számlakibocsátó vagy az általa befogadott számla kibocsátója adókijátszást, csalárd magatartást 

valósított meg. A jogszabályi rendelkezések és az e tárgyban kialakított egységes bírói gyakorlat 
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értelmében, figyelemmel az Art. 97. § (4)-(6) bekezdésére is, az adóhatóság kötelezettsége annak 

bizonyítása, hogy a gazdasági esemény nem valósult meg, vagy az nem a számlában szereplő felek 

között jött létre és annak igazolása is, hogy a határozatokkal érintett ügyletek kapcsán fennállnak az 

adókijátszás, adócsalás megállapítására alapot adó tények. Abban az esetben pedig, ha a gazdasági 

esemény ténylegesen megvalósult, de kapcsolódik hozzá adócsalás, adókijátszás, akkor merülhet fel 

annak vizsgálata, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett-e az adókijátszásról, illetve az 

adócsalásról. 

A perbeli esetben az adóhatóság nem vonta kétségbe a termékek megvásárlását, de olyan a 

számlabefogadó részéről fel nem ismerhető körülményre alapozta a levonási jog megtagadását, 

melyeket a már fent hivatkozott gyakorlat sem ismer el (számlabefogadói iratok hiánya, bevallás, 

befizetés hiánya, székhely ismeretének hiánya, adóminimalizáló magatartás, tárgyi, személyi feltételek 

hiánya). A számlakiállítók a gazdasági események megtörténtének időpontjában cégjogi és adójogi 

szempontból a jogszabályi előírásoknak megfelelően működő cégek volt, a cégnyilvántartásban 

szerepeltek, adószámmal rendelkeztek, adószámaik nem kerültek felfüggesztésre. A felperes által 

ellenőrizhető nyilvántartásokból törvénytelen működésre következtetni nem lehetett, ilyet maga az 

alperes sem állított. (pl. felfüggesztett, törölt adószám, cégtörvényességi eljárás) 

A Kúria hangsúlyozta, hogy az Európai Unió Bíróságának irányadó döntései kiemelik az adóhatóságot 

terhelő bizonyítási kötelezettséget, amelynek során objektív tényekkel kell bizonyítania, hogy a számla 

befogadója tudott, vagy kellő körültekintés mellett tudhatott arról, hogy adókijátszás valósul meg, 

illetve ebben maga is közreműködött. A perbeli esetben ennek bizonyítása az alperes részéről elmaradt, 

határozatában nem tér ki azoknak az objektív körülményeknek az elemzésére, amely alapján a felperes 

tudta vagy tudhatta, hogy adókijátszásban vesz részt, csupán a felperestől ésszerűen elvárható 

intézkedések körét tételezte. Minden más körülmény, melyet az alperes felsorol olyanok, melyekről a 

felperes még az ésszerűen elvárható körültekintés tanúsítása mellett sem deríthette fel, illetve ilyen 

mélységű elemzésre az Európai Bíróság döntései szerint nem is lenne köteles. 

Az elsőfokú bíróság tévedett, mikor az alperes által a számlakiállító cégek kapcsán feltárt 

körülményeket a felperes terhére értékelte, illetve tévesen telepítette ennek kapcsán a bizonyítási terhet 

a felperesre. A fentiek szerinti gyakorlat alapján az alperest terheli a bizonyítás. A bizonyítás során 

nem annak van jelentősége, hogy a számlakibocsátók értékesíthették-e az árukat, hanem hogy ezt a 

körülményt a felperes felismerhette-e, honnan tudhatta, hogy nem a számlakibocsátók a tényleges 

tulajdonosok, csak beiktatott szereplők, arra is figyelemmel, hogy a részére bemutatott vámokmányok 

szerint a Kft1. vámkezeltette a részére eladott termékeket. A bíróság az ésszerűen elvárható 

körülmények felsorolásakor olyanokat is a felperes terhére ró, melyek a gazdasági események 

megtörténtekor még nem léteztek, így az adószám törlése még nem következett be. Azt sem fejti ki, 

hogy milyen ésszerűen elvárható magatartást kellett volna tanúsítania a felperesnek és a bizonyítási 

terhet ismételten a felperesre hárítja, mely jogszerűtlen. A Kúria nyomatékosítja, hogy az áfa levonási 

jog ellenőrzésekor az alperest terheli a bizonyítás, mely kettős, egyrészről az adókijátszás fennállását, 

az erről való tudomást kell igazolni, majd ha ezek fennállnak, akkor a számlabefogadó részéről való 

ésszerűen elvárható intézkedések elmulasztását kell bizonyítani. Csak ezen feltételek fennállása esetén 

jogszerű az adólevonási jog megtagadása. 

A Kúria összegző értékelése szerint az elsőfokú bíróság jogerős ítélete nem felel meg annak a 

gyakorlatnak, amelyet a Kúria az adólevonási jog gyakorlása kapcsán kimunkált. 

 

Kfv.I.35.364/2018/6. 

A HÉA irányelv 47. cikkében és az Áfa tv. 39. § (1) bekezdésében szereplő szabály különleges szabály, 

annak alkalmazásakor a szolgáltatásnyújtás objektív értékelése alapján kell eldönteni, hogy az 

közvetlenül kapcsolódik-e az ingatlanhoz. Csupán az ingatlan fizikai elhelyezkedése nem képezheti az 

elhatárolás alapját. 

A perbeli jogvita tárgya az 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.)  39 § (1) bekezdésének 

és ezzel összefüggésben a közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló 2006/112/EK Irányelv (a 

továbbiakban: HÉA irányelv) 47. cikkének adójogi tényállásra vonatkoztatott értelmezése, értékelése 
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volt. Azt kellett meghatározni, hogy hol volt a felperes által igénybe vett magyarországi vállalkozó 

szolgáltatásnyújtásának teljesítési helye. Vajon önmagában az, hogy azok az ingatlanok, ahol a 

teljesítés fizikai valójában megvalósult, a másik tagállam területén vannak, meghatározzák-e a 

szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének általános szabálytól való eltérését, és a különös, az ingatlanhoz 

kapcsolódó szabályok alkalmazását teszik szükségessé. Elegendő-e a különös szabály alkalmazásához 

az ingatlan fekvésének meghatározása, vagy elemezni szükséges azt a szolgáltatást is, amit az 

alvállalkozó a felperes részére nyújtott 

Az alperesi és ítéleti megközelítés leegyszerűsítette a kérdés megoldását, mert csak azt vette alapul, 

hogy a szolgáltatásnyújtás az adott ingatlantól eltérő címen nem volt elvégezhető, a „vállalkozó csak 

az adott külföldi helyszíneken végezhette el szerződésszerűen a munkálatokat, mégpedig kizárólag a 

szerződésekben meghatározott adott, konkrét helyszíneken, amelyek konkrét ingatlanokat jelentettek”. 

Nem elemezte sem az alperes, sem pedig a bíróság, hogy konkrétan milyen szerelési tevékenység 

elvégzéséről volt szó, és az mennyiben kapcsolódik közvetlenül az ingatlanhoz. Elégségesnek találták 

az ingatlanok Magyarországtól eltérő fizikai elhelyezkedését. 

Ez a leegyszerűsített megközelítés téves, mert figyelmen kívül hagyja az Áfa tv. 39. § (1) 

bekezdésének szövegezését, ami a teljesítési hely különös szabályát az ingatlanhoz közvetlen 

kapcsolódó szolgáltatásnyújtásra rendeli alkalmazni. A szolgáltatás minősítésének meghatározása 

során a szolgáltatás igénybe vevőjének jogállása, az ingatlan fekvése nem befolyásoló tényező, a 

minősítéskor az érintett szolgáltatás jellegét és objektív jellemzőit kell tekintetbe venni, elemezni. 

Minden egyes szolgáltatást a ténybeli körülmények figyelembevételével kell megítélni. Ennek 

elemzése pedig teljes egészében hiányzik az alperesi határozatokból és a bírósági ítéletből is. 

Helytállóan állította a felperes azt, hogy az alperes nem tett eleget a tényállás feltárási 

kötelezettségének, hiszen a végzett tevékenységek jellemzőit nem vizsgálta, határozataiban nem 

vezette le, hogy azok mennyiben állnak közvetlen kapcsolatban az ingatlanokkal. Ennek az 

elemzésnek a hiánya különösen feltűnő a passau-i munkavégzéssel kapcsolatban, ahol a 

szolgáltatásnyújtás kapcsolata az ingatlannal még távolabbi, közvetettebb, mint a napelemparkok 

esetén. Nem ad magyarázatot, hogy a polcrendszeren végzett szerelés milyen közvetlen kapcsolatot 

jelent az ingatlannal. 

Nem vitásan a vizsgált időszakra vonatkozó Áfa-törvényi és HÉA-irányelvi megfogalmazás nem ad 

részletes eligazítást a közvetlen kapcsolat megítéléshez, és adós maradt az ingatlan áfa-beli 

fogalmának meghatározásával is. Ugyanakkor irányadónak lehet és kell tekinteni az Európai Bíróság 

döntéseiben megfogalmazottakat és a bírósági gyakorlat nyomán megalkotott Vhr. rendelkezéseket, 

melyek már részletes útmutatást tartalmaznak az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások 

megítéléséhez. 

Nem értett egyet a Kúria azzal a felperesi érveléssel, hogy az alperes a napelemparkokat ingatlannak 

minősített volna; megközelítése csupán abban állt, hogy a szerelés szükségszerűen nem történhetett 

máshol, mint az ingatlanokon, és erre figyelemmel végezte el a besorolást. 

A fentiek szerinti megközelítés jogszerűtlensége miatt a Kúria a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján 

eljárva a jogerős ítéletet, az alperes határozatait, az elsőfokú határozatokra is kiterjedően hatályon 

kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. Az új eljárásban el kell végezni a 

szolgáltatásnyújtás tartalmi elemzését, ha szükséges szakértő bevonásával kell tisztázni annak 

ingatlanhoz való közvetlen kapcsolódását. Ennek során figyelemmel kell lenni az Európai Unió 

Bíróságának döntéseire és a 2017. január 1-jével hatályba lépett 1042/2013/EU végrehajtási rendelet 

rendelkezéseire. 

 

Kfv.III.37.631/2018/6. 

A családtagi minőség fennálltára alapozott tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelem során 

elsődlegesen a hatóságnak azt kell megvizsgálnia, hogy a kérelmező családtagi jogállása fennáll-e. 

A Kúria a 27/2015. számú Elvi Határozatában (a továbbiakban: Elvi Határozat) rögzítette, hogy az 

2004/38/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 37. cikke folytán a hazai (tagállami) megengedő 
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szabályozás alapján a közjegyző – mint hatóság által – a felek nyilatkozata szerint nyilvántartott 

élettársi kapcsolat az 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 2. § b) pont bj) alpont szerinti 

hatóság előtt regisztrált élettársi kapcsolattal azonos. Az Elvi Határozat következetes bírói gyakorlatot 

alakított ki e kérdéskört illetően. Az alperesi hatóság tévesen hagyta figyelmen kívül az Elvi 

Határozatban foglaltakat, és ezáltal a perben felülvizsgált határozata jogszabálysértőnek minősült. 

Helyesen értékelte a bíróság az Elvi Határozat helyét és szerepét a bírósági jogalkalmazásban, 

amelynek a közigazgatási hatósági jogalkalmazásra is iránymutató kihatással kell lennie. 

Hangsúlyozta a Kúria, hogy a felek közjegyző előtt tett nyilatkozata szerint nyilvántartott élettársi 

kapcsolat az Szmtv. 2. § b) pont bj) alpontja szerinti hatóság előtt regisztrált élettársi kapcsolattal 

azonos, ez az Szmtv. rendelkezéseiből és az Irányelv 37. cikkéből is levezethető. 

A Kúria a perben rendelkezésre állt iratanyag alapján egyértelműen megállapíthatónak találta, hogy a 

felperes az Szmtv. személyi hatálya alá tartozik, a 2. § b) pont bj) alpontnak megfelelően magyar 

állampolgár családtagjának minősül. 

Az alperes által a felülvizsgálati kérelemben is hivatkozott 113/2007. (V. 24.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) 27. § (3) bekezdés arról az esetről rendelkezik, amikor az ügyfél az Szmtv. 8. § (1) 

bekezdésére alapítottan terjeszt elő tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmet. A perben felülvizsgált 

eljárásban ugyanakkor a felperes családtagi minőségére alapította kérelmét, az Szmtv. 2. § bd), bj) 

alpontjának fennálltára. Ezen törvényi előírás alkalmazásával összefüggésben született meg a 27/2015. 

számú közigazgatási Elvi Határozat. Az Irányelv szigorúbb feltételekkel engedi az élettársak 

családtagi státuszává minősítését, a családtag fogalommeghatározása 2. pont b) pont szerint akkor 

minősül családtagnak az uniós polgár (magyar állampolgár) élettársa, akivel egy tagállam jogszabályi 

alapján létrejött regisztrált élettársi kapcsolatban él, ha a fogadó tagállam jogszabályai a regisztrált 

élettársi kapcsolatot a házastárssal egyenértékűnek tekintik, és a fogadó tagállam vonatkozó 

jogszabályaival megállapított feltételekkel összhangban. Az Szmtv. 2. § b) pont bj) alpont a családtagi 

minőség megállapíthatóságát ahhoz köti, hogy a magyar állampolgár élettársa magyar hatóság vagy az 

Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesítsen. 

Az Irányelv 37. cikke szerint ezen irányelv rendelkezései nem érintik azokat a tagállami, törvényi, 

rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek kedvezőbbek az ezen Irányelv hatálya alá 

tartozó személyekre. Az Irányelv tehát a tagállamok saját nemzeti hatáskörébe utalta, hogy az Irányelv 

rendelkezéseinél kedvezőbb szabályokat léptessenek életbe, egyebek mellett az Irányelv személyi 

hatálya alá tartozó személyekre, a perbeli esetre vonatkoztatva az élettársakra nézve is, beleértve azt, 

hogy az ezen személyekre vonatkozó, már meghozott, kedvezőbb rendelkezéseket tartalmazó 

jogszabályokat fenntartsák. 

Hangsúlyozta a Kúria, hogy a magyar szabályozás egyrészt megengedőbb, másrészt pedig 

megszorítóbb vonatkozásokat tartalmaz. Ez utóbbi tekintetében az élettársi kapcsolat regisztráltatását 

magyar vagy uniós tagállam hatósága előtt kell megtenni, megengedőbb viszont annyiban, hogy 

Magyarországon az élettársi kapcsolatok egyike sem a házassággal egyenértékű, sem az azonos, sem a 

különneműeké, azonban az élettársi kapcsolatok törvényes elismertsége miatt a családtagi státuszt az 

Szmtv. a regisztrált élettársak számára biztosítja. A hazai és az uniós szabályozás összevetéséből az a 

következtetés vonható le, hogy az EK irányelv nem tesz különbséget azonos, vagy különnemű 

élettársak között, az Szmtv. regisztrált élettársakról ír. 

A Kúria álláspontja szerint helyesen foglalt állást a bíróság a tekintetben, hogy a közjegyző által 

nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat regisztrált élettársi kapcsolatnak számít, így az erre tekintettel 

tartózkodási kártya kiállítását kérelmező, az Szmtv. 2. § bj) pontjának megfelel. 

A Kúria azzal a jogi állásponttal értett egyet, miszerint az alperesnek a regisztrált élettársi kapcsolattal 

összefüggésben tett megállapításai és azok a jogkövetkeztetései, mely szerint nem állhat fenn az 

Szmtv. 2. § bj) pontja alapján regisztrált élettársi kapcsolat különneműek között, a hatályos magyar 

jogszabályokkal ellentétes és az EK irányelv 2. cikk 2. pontjában foglaltakkal is. 

Az alperesnek az eljárását a felperes családtagi minőségére való hivatkozásának vizsgálata alapján 

kellett volna lefolytatnia, és a kérelem elbírálásakor nem az Szmtv. 8. §-a, illetve ezzel összefüggésben 

a Vhr. 27. § (3) bekezdése volt alkalmazandó. A felperes a családi kapcsolat fennállásának igazolására 
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közjegyzői végzést és tanúsítványt csatolt, valamint igazolta, hogy élettársával az Élettársi 

Nyilatkozatok nyilvántartásába felvételre került. Helyesen adott iránymutatást a bíróság arra nézve, 

hogy az Szmtv. 2. § b) pont bj) alpont vizsgálatával kell a hatóságnak állást foglalni a tartózkodási 

kártya kiállítási kérelem teljesíthetősége tekintetében, az itt irányadó releváns körülményeket kell 

megvizsgálni, az első lakóhely bejelentésére vonatkozó kötelezettség megfelelő teljesítésének 

ellenőrzésével. 

Ez utóbbi kapcsán az Szmtv. 27. § (1) bekezdése alkalmazása során a hatóságnak körültekintően meg 

kell győződnie az első lakóhely bejelentési kötelezettség megfelelő teljesítéséről, a perben 

rendelkezésre állt adatok szerint a tartózkodási kártya kérelem előterjesztésekor a 

formanyomtatványon megjelölt Verseci utcai címre vonatkozóan a hatóság felhívta a felperest 

lakáshasználati szerződés benyújtására. Az eljárás során történt többszöri ellenőrzés megállapította, 

hogy a felperes és élettársa között az életközösség ezen a címen megvalósult, 2017. július 11. napján 

jogi képviselő útján a felperes lakcímbejelentő lap másolattal igazolta, hogy élettársával a Bezsilla 

Nándor utcai címre az előző napon bejelentkeztek. Nem hagyható értékelés nélkül azon körülmény e 

körben, hogy a hatóság hiánypótlási felhívást nem bocsátott ki, sem az első-, sem a másodfokú 

eljárásban az első magyarországi lakóhely bejelentésével összefüggésben. Az Szmtv. 27. § (1) 

bekezdése az Nytv. szabályainak megfelelően követeli meg a Magyarország területén lévő első 

lakóhely igazolását, helyesen írta elő a bíróság a megismételt eljárásra vonatkozóan, hogy az ezzel 

összefüggésben fennálló kötelezettség megfelelő teljesítésének megtörténtét, a hatóságnak a 

jogszabályi előírások alapulvételével ellenőriznie kell. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.I.10.397/2018/7. 

I. A munkáltató megsérti a munkavállaló magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez fűződő 

személyiségi jogát, ha ezen adatok kezelése a megfelelő tájékoztatást követően adandó, kifejezett 

írásbeli hozzájárulása hiányában történik.  

II. A munkáltatónak a munkavállaló ellenőrzése előtt meg kell határoznia azokat a módszereket és 

intézkedéseket, amelyek útján közvetlenül hozzáférhet a munkavállaló személyes kommunikációjának 

tartalmához; tájékoztatni kell őt arról is, hogyha az ellenőrzés a személyes adataira is kiterjed.  

III. A munkavállaló ellenőrzése akkor jogszerű, ha következményei arányban állnak a munkáltató által 

elérni kívánt, deklarált jogszerű céllal, és megfelelő biztosítékot nyújt a visszaélésekkel szemben. 

Az Európai Unió Bírósága az előzetes döntéshozatali eljárásban [az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 267. cikk] az ítélkező tevékenységén keresztül az alapügyben felmerült jogkérdésben 

szereplő uniós jogi normát értelmezi, valamint a másodlagos uniós jogi aktusok érvényességét 

vizsgálja. Minderre figyelemmel nem „oldja meg” az alapügyet, nem vizsgálhatja a tagállami 

jogszabály és az uniós norma összeegyeztethetőségét, és nem értelmezheti a nemzeti jogot. 

A felperes a felülvizsgálati kérelmében indítványozta ugyan az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezését, azonban azt a Kúria elutasította arra tekintettel, hogy a magyar jogba a 95/46/EK 

irányelv (továbbiakban: Irányelv) vonatkozó rendelkezései (1. cikk, 6. cikk, 7. cikk) megfelelően 

implementálásra kerültek, ezért a jogvita elbírálásához nem volt szükség közvetlenül az uniós jog 

alkalmazására, valamint az Irányelv munkavállalói hozzájárulás értékelésének szempontjai 

értékelésére, arra figyelemmel, hogy a perbeli esetben a felperes munkavállaló nem járult hozzá 

személyes adatai kezeléséhez; továbbá az Irányelv címzettjei a tagállamok és nem magánszemélyek. 

Nincs helye előzetes döntéshozatal kezdeményezésének, ha a fél nem az uniós jog értelmezését kéri. 

 

Mfv.II.10.475/2018/19. 

Nem valósít meg sem közvetlen, sem közvetett hátrányos megkülönböztetést, ha a törvényszék elnöke 

az első bírói kinevezés esetén a szolgálati idő kezdő időpontjának meghatározásánál - a korábbi 

legfeljebb egy év elismerésével szemben - a teljes titkári idő beszámításáról rendelkezik. 
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A felülvizsgálati kérelemmel nem támadott, ezért a felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint 

az alperes a 2015. december 1-jét megelőzően kinevezett bírók esetében a ténylegesen eltöltött titkári 

időszakból legfeljebb 1 évet, míg az azt követően kinevezett bírók esetében a teljes titkári időszakot 

beszámította, ekként a később kinevezett bírók esetén a bírói szolgálati idő kezdő időpontjának 

meghatározása kedvezőbb módon történt. A munkáltatói jogkört gyakorló törvényszék elnöke a 

felperesek kérelme ellenére a bírói szolgálati idejük kezdő időpontját nem módosította, esetükben a 

teljes titkári időszak beszámításáról nem rendelkezett. 

A bírói szolgálati jogviszony kezdő időpontjának meghatározásakor a 2011. évi CLXII. törvény (a 

továbbiakban: Bjt.) 172. § (2) bekezdése szerint a kinevezés előtti bírói és ügyészi szolgálati 

viszonyban töltött időt minden esetben, míg a bírói kinevezés előtt a jogi szakvizsgához kötött egyéb 

jogviszonyban vagy tevékenységgel eltöltött időt a munkáltatói jogkörgyakorló mérlegelése alapján 

részben vagy egészben lehet beszámítani E mérlegelési jogkörben hozott döntés ellen a Bjt. 145. § (1) 

bekezdése alapján jogvita csak abban az esetben kezdeményezhető, ha a munkáltató a döntésének 

kialakítására irányadó jogszabályokat megsértette, így a 2003. évi CXXV. törvényre (a továbbiakban: 

Ebktv.) és a 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 7. §-ára hivatkozással. 

A Bjt. 172. § (2) bekezdésének második mondatával a jogalkotó a munkáltató, illetve a munkáltatói 

jogkör gyakorlója számára mérlegelési jogkört kívánt megnyitni. Ennek lényege az, hogy a Bjt. 172. § 

(1) bekezdése, (2) bekezdés első mondata, valamint a (3) bekezdése a besorolás (az alapilletmény 

meghatározása) során kötelezően, azaz munkáltatói mérlegelést nem tűrően figyelembe veendő 

körülményeket (időtartamokat) jelöl meg a szolgálati idő tekintetében, ezért a kinevezett bírónak az 

ennek megfelelően számított szolgálati idő figyelembevételére alanyi joga van. A kinevezést 

megelőzően a nem bírói vagy ügyészi szolgálati viszonyban töltött idő szolgálati időként való 

figyelembevételére a bírónak azonban nincs alanyi joga, hanem a munkáltatói jogkör gyakorló 

mérlegelheti az egyéb szakvizsgához kötött jogviszonyban vagy tevékenységgel eltöltött idő 

beszámítását. Nem vitás, hogy a munkáltató mérlegelési jogköre kereteinek kijelölése a jogalkotó 

részéről csak általános tartalmú szabállyal történt meg, azzal, hogy csak a szakvizsgához kötött 

jogviszonyok vagy tevékenységek időtartama vehető figyelembe részben vagy egészben. Egyéb 

mérlegelendő körülményeket a törvény nem jelölt meg. A másodfokú részítélet ebben a vonatkozásban 

helyesen állapította meg, hogy a jogalkotó által e tekintetben biztosított mérlegelési jogkör nem vet fel 

alkotmányos aggályokat. A jogalkotó annak lehetőségét kívánta tehát biztosítani a munkáltatói jogkör 

gyakorló számára, hogy okszerű mérlegeléssel olyan objektív körülményeket értékelhessen, amelyek a 

bíró jövedelmi viszonyainak körében méltányolhatók. 

A felperesek besorolása a bírói kinevezésük időpontjában általuk sem vitatottan megfelelt a 

jogszabályoknak. A törvényszék helytállóan mutatott rá határozata indokolásában, miszerint a 

felperesek nem az eredeti besorolásukat sérelmezték, hanem évekkel később, a munkáltató általuk 

állított mulasztása folytán előállt állapot miatt éltek jogorvoslattal, és a keresetük jogalapjaként az 

egyenlő bánásmód megsértését és a munkáltató joggal való visszaélését jelölték meg. A jogerős 

részítélet a joggal való visszaélést nem találta bizonyítottnak, amely döntést a felek felülvizsgálati 

kérelemmel (csatlakozó felülvizsgálati kérelemmel) nem támadták. Ezért a felülvizsgálati eljárás 

tárgyát kizárólag a jogerős határozatban foglalt azon érvelés jogszerűségének vizsgálata képezte, 

amely szerint az alperes a felpereseket közvetlenül és közvetetten hátrányosan megkülönböztette, és 

ezért az ebből eredő sérelmeket orvosolta a bírói szolgálati idő kezdő időpontjának módosításával, és 

az alperes illetmény-különbözet megfizetésében való marasztalásával. 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése nemcsak a munkáltató tevőleges magatartásával, 

hanem mulasztással (hallgatással) is megvalósulhat. A perbeli esetben az alperes elnökének a bírói 

szolgálati viszony kezdő időpontjának meghatározása során két intézkedése volt. Az első, a 2015. 

december 1-jét követően folytatott azon gyakorlata, amely a teljes titkári idő figyelembevételével 

határozta meg a kinevezett bírók első besorolását. A másik „intézkedés”, lényegében hallgatás, amely 

a fenti időpont előtt kinevezett bírák esetén a szolgálati idő kezdő időpontjának módosítására irányuló 

kérelmeket elutasította, pontosabban arról nem rendelkezett. A munkáltató mulasztásában 

megnyilvánuló magatartás is döntésnek minősül, ezért a perben a mulasztás, illetőleg az azt megelőző 

pozitív tartalmú intézkedés is vizsgálandó volt. 
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Az egyenlő munkáért egyenlő bér általános elvét megfogalmazó Mt. 12. §-a a törvényszék helytálló 

érvelése szerint önállóan nem, csupán az Ebktv.-ben foglalt, vagyis az egyenlő bánásmód 

követelményrendszerén belül értelmezhető. Ebből az következik, hogy az egyenlő díjazás megsértése 

csak abban az esetben diszkriminatív és jogellenes, ha a munkáltató e döntését közvetlenül vagy 

közvetve az Ebktv. 8. §-ában felsorolt valamely védett tulajdonságra alapította. Az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi perek egyes kérdéseiről szóló 4/2017. 

(XI.28.) KMK vélemény (továbbiakban: KMK vélemény) 2. pontja szerint védett tulajdonság, illetve 

hátrány megjelölése, valószínűsítése nélkül az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének sérelme nem 

állapítható meg. 

Az eljárt bíróságok e körben a felperesek által megjelölt védett tulajdonságok közül az Ebktv. 8. § o) 

pontjában foglalt életkorukat, valamint egyéb helyzetként a bírói hivatásban eltöltött idejüket és az 

ezzel összefüggésben megszerzett szakmai tapasztalatukat is elfogadták, a szolgálati hely megjelölését 

azonban nem. 

Az alperes a felülvizsgálati kérelmében azonban megalapozottan panaszolta az Ebktv. 8. § t) pontjára 

alapított ítéleti érvelést. 

A Kúria joggyakorlat-elemzése, majd az ezt követően meghozott KMK vélemény 3. pontja 

egyértelműen állást foglalt abban, hogy az egyéb helyzet, vagyis az Ebktv. 8. § t) pontjában megjelölt 

tulajdonság csak rendkívül szűk keretek között értelmezhető. Ennek oka, hogy az Ebktv., vagyis a 

magyar jogi szabályozás a diszkrimináció körében az európai jogi irányelveknél szélesebb körűen, 

több védendő tulajdonság feltüntetésével szabályozza a munkáltató által követendő magatartást, ezért 

az ott fel nem sorolt tulajdonságokon kívül figyelembe vehető egyéb szempont már csak szűk körűen 

értelmezhető. 

Az egyéb helyzet, mint védendő tulajdonság fogalmának két kritériuma van, egyrészt, hogy tartozzon 

az egyén személyiségének lényeges vonásához, másrészt pedig, hogy mindez a csoportképző 

tulajdonság az érintettet egy sérülékeny társadalmi csoporthoz kapcsolja. Ez utóbbi kritérium azonban 

a bírói hivatás esetében nem állapítható meg. A bírói létet és a megszerzett szakmai tapasztalatot 

ugyanis a társadalom általános értékítélete szerint nem övezi pejoratív vélemény, ekként a bírók és a 

tapasztalattal rendelkező bírók sem tartoznak sérülékeny társadalmi csoporthoz, a felperesek által 

megjelölt egyéb helyzet ezért nem tekinthető az Ebkt. 8. § t) pontjában foglalt védendő 

tulajdonságnak. Mindebből következően mind a közvetlen, mind a közvetett hátrányos 

megkülönböztetés esetén kizárólag az Ebktv. 8. § o) pontjában foglalt életkor, mint védett tulajdonság 

volt vizsgálandó. 

Az Ebktv. 8. §-a szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, 

amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt a 8. § a)-t) pontjában felsorolt 

tulajdonsága vagy jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más 

összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. 

Az Ebktv. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglalt, a polgári peres eljáráshoz képest speciális bizonyítási 

szabályok alapján, a sérelmet szenvedett félnek a hátrányt és a védett tulajdonságot csupán 

valószínűsítenie kell, amelynek sikere esetén az alperes bizonyíthatja, hogy a valószínűsített 

körülmények nem álltak fenn, avagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott 

jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani. A nemzeti jog alapján tehát a felpereseknek – a 

Tanács 2000/78. EK Irányelv 2. cikk (1) bekezdésétől eltérően – a védett tulajdonság és a hátrány 

közötti okozati összefüggést valószínűsíteni sem kellett, elegendő volt ennek állítása, míg az alperes 

bizonyíthatta, hogy az okozati összefüggés nem állt fenn. 

Az eljárt bíróságok az életkort mint védett tulajdonságot arra tekintettel fogadták el, hogy a felperesek 

a 2015. december 1-jét követően kinevezett bírókhoz képest idősebbek voltak. Nem vették figyelembe 

ugyanakkor, hogy a munkáltató sérelmezett gyakorlata nem az életkorhoz kötődött. 

A perbeli esetben a munkáltató megváltozott gyakorlata egy adott időponttól, 2015. december 1-jét 

követően kinevezett valamennyi bíróra vonatkozott, függetlenül az életkoruktól. A II. rendű felperes 

azon felülvizsgálati ellenkérelmében hivatkozott érvelése, amely szerint lemondása és ismételt 

kinevezése esetén már a teljes titkári ideje beszámításra kerülne, szintén azt támasztja alá, hogy a 



 

 46 

mérlegelés szempontja nem az életkora volt. 

A felülvizsgálati kérelem helytállóan utalt arra, hogy az adott ügyben a felperesek tekintetében 

megvalósuló megkülönböztetés, illetve hátrány csupán annak az életszerű összefüggésnek a 

következménye, hogy a fiatalabb titkárok esetében természetszerűen általában hosszabb idő elteltével 

jön el a kinevezés időpontja, vagyis nagyobb eséllyel kerülnek a már új beszámítási szabályok hatálya 

alá. Önmagában az, hogy a később kialakult munkáltatói gyakorlat hatálya alá tartozók kedvezőbb 

helyzetbe kerülnek, mint a korábbi gyakorlat által érintettek, önmagában nem valósít meg életkoron 

alapuló diszkriminációt, ez a körülmény önmagában jogellenesként nem értékelhető. Esetükben az 

időmúlásnak van megkülönböztető hatása, nem pedig a munkáltatói intézkedés hatálya alá tartozó 

személy életkorának. A munkáltató kinevezési gyakorlatának változása tehát nem az életkorhoz 

kötődött, ezért az életkor és a hátrány közötti okozati összefüggés hiányának bizonyítása alapján 

közvetlen hátrányos megkülönböztetés nem volt megállapítható (Ebktv. 19. § (2) bekezdés). 

A törvényszék a jogerős részítéletének indokolásában tévesen következtetett a közvetett hátrányos 

megkülönböztetés megvalósulására is. 

Az Ebktv. 9. §-a szerint közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos 

megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő 

rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy 

csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más 

összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne. 

A közvetett hátrányos megkülönböztetés esetén tehát a munkáltatói intézkedés nem valósít meg 

közvetlen hátrányos megkülönböztetést, és úgy valósul meg, hogy nem homogén munkavállalói kör 

tekintetében a munkáltató azonos döntést (intézkedést) alkalmaz, ám az intézkedéssel érintett 

munkavállalói körben a védett tulajdonsággal rendelkezőket – az ilyen tulajdonsággal nem 

rendelkezőkhöz képest – az intézkedés lényegesen hátrányosabb helyzetbe hoz. 

E szempont értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a perbeli esetben minden bíróra alkalmazott 

munkáltatói döntés nem volt. A tényállás lényege éppen az, hogy egyes személyek esetében a titkári 

teljes időszakot a munkáltató figyelembe vette, míg mások esetében nem. Azonos munkáltatói 

intézkedés (gyakorlat) a perbeli időpontot megelőzően és az azt követően kinevezett bírók esetén volt, 

a homogén csoportképző tulajdonság megállapítása, ezért a perbeli esetben a 2015. december 1. előtt 

kinevezettek és az ezt követően kinevezettek esetében lehetséges, ezen csoportokon belül pedig a 

munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva megkülönböztetést semmilyen szempont szerint nem 

alkalmazott. A megjelölt időszakot megelőzően minden bíró esetében 1 éves titkári idő, ezt követően 

pedig a teljes titkári idő beszámítására sor került, vagyis a munkáltató következetes és egységes 

mérlegelési gyakorlatot folytatott. 

A bírói szolgálati idő kezdő időpontjának meghatározására alkalmazott eltérő munkáltatói gyakorlat 

kizárólag a kinevezés időpontjától, mint objektív és semleges intézkedés szempontjától tette függővé a 

bíró besorolását, amely független volt az életkortól. A peradatok teljes mértékben alátámasztják, hogy 

a felperesek és a keresetben megjelölt V. kinevezésére is közel azonos életkorban – 30 év körül – 

került sor, így az eltérő besorolásuk nem olyan kritériumon alapult, amely elválaszthatatlanul vagy 

közvetetten kötődik a bíró életkorához. A munkáltató eltérő mérlegelési gyakorlata ezért közvetett 

hátrányos megkülönböztetést sem valósított meg (Európai Unió Bírósága 2019. február 14-én kelt 

Tomas Horgan és társa kontra Ír Oktatási és Szakképzési Minisztérium C-154/18.; 

ECLI:EU:C:2019:113.) 

Mindezekből következően a perbeli esetben sem közvetlen, sem közvetett hátrányos megkülönböztetés 

nem történt, így a felperesek Ebktv. 8. § és 9. §-ára alapított jogi érveléseit elfogadó jogerős részítélet 

jogszabálysértő. 

A Kúria a felperesek tekintetében az előbbiekben kifejtettekre figyelemmel nem fogadta el védett 

tulajdonságként az Ebktv. 8. § o) pontjára hivatkozást. Mivel az alperes a perben bizonyította, hogy a 

felperesek által megjelölt különböző életkoruk és az általuk valószínűsített hátrány között okozati 

összefüggés nem állt fenn, az Ebktv. 9. §-a konkrét megjelölésének hiánya a felülvizsgálati 

kérelemben még nem zárta ki a jogerős részítélettől eltérő jogkövetkeztetés levonását, mert az Ebktv. 



 

 47 

8. §-ában meghatározott védett tulajdonság hiányában nemcsak közvetlen, de közvetett diszkrimináció 

sem valósulhat meg. 

 

Mfv.I.10.525/2018/5. 

I. A foglalkoztatással összefüggő diszkriminációra történő hivatkozás esetén az Ebktv. 7. § (2) 

bekezdése első mondatában foglalt eltérést biztosító rendelkezésre figyelemmel az Ebktv. 22. §-át kell 

a kimentés tekintetében alkalmazni.  

II. A munkaviszony bármely életkorban elkezdődhet, annak eltérő hosszán alapuló különbségtétel a 

bérezésben önmagában nem valósít meg életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést [Ebktv. 7. § 

(2) bekezdés, 22. §, 8. § o ) pont, Mt. 12. §]. 

A 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) III. fejezete rendelkezik az egyenlő bánásmód 

követelményének egyes területeken történő érvényesítéséről, e fejezet első címe rendezi a 

foglalkoztatással összefüggő szabályokat (Ebktv. 21-23. §). 

Az Ebktv. 7. § és 22. §-ai egymáshoz viszonyulása vizsgálata során a lex specialis derogat legi 

generali elvének figyelembevételével – a 7. § (2) bekezdésének első mondatában foglalt eltérés 

lehetőségével összhangban – megállapítható, hogy a foglalkoztatási diszkriminációval kapcsolatos 

ügyekben – a felperes által valószínűsített védendő tulajdonságokra figyelemmel – a kimentés 

tekintetében az Ebktv. 22. §-át kell alkalmazni. 

A foglalkoztatást érintő jogviszonyokban a nem, faj, etnikai, származási, vallási meggyőződés miatti, 

továbbá fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló diszkrimináció esetköreiben 

az Ebktv. 7. § (2) bekezdésében foglaltak félretétele és az Ebktv. 22. §-ban foglaltak alkalmazása 

egyeztethető össze az uniós joggal. 

A 2006/54/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) (9) preambulumbekezdése szerint a Bíróság 

kialakult ítélkezési gyakorlatával összhangban annak felmérése érdekében, hogy a munkavállalók 

ugyanazt a munkát vagy ugyanolyan értékű munkát végeznek-e, meg kell határozni, hogy számos 

tényezőt, többek között a munka természetét és a képzést, valamint a munkakörülményeket tekintetbe 

véve az adott munkavállalók úgy tekinthetők-e, mint akik hasonló helyzetben vannak. Ezen elemek 

vizsgálata a kimentés körében az Ebktv. 7. §-ból nem következik, míg a 22. §-ból igen. 

Az Irányelv 14. cikk (2) bekezdésében foglalt mindhárom feltétel (munka természetéből adódó 

követelmény, jogszerűség, arányosság) megjelenik az Ebktv. 22. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

kimentési okban, így az az uniós jog követelményének megfelel. 

A felperes helytállóan hivatkozott az Európai Unió Bíróságának C-17/05. B. F. Cadman kontra Health 

& Safety Executive ügyében hozott ítéletre (ECLI:EU:C:2006:633) amely az EUMSZ 157. cikkét 

értelmezte (korábban EK 141. cikk). Ítéletében az Európai Unió Bírósága azt állapította meg, 

miszerint feltételezve, hogy a szolgálati idő kritériumának a díjazást meghatározó tényezőként való 

alkalmazása egyenlőtlenséget okoz az összehasonlítandó férfi és női munkavállalóknak az egyenlő 

vagy egyenlő értékű munka után járó díjazása tekintetében, az EK 141. cikket a következőképpen kell 

értelmezni: mivel főszabályként a szolgálati idő kritériumának alkalmazása alkalmas a munkavállaló 

által megszerzett, a feladatainak jobb teljesítését lehetővé tevő tapasztalat jutalmazása jogszerű 

céljának elérésére, a munkáltatónak nem kell külön igazolnia, hogy e kritérium alkalmazása az adott 

állás tekintetében alkalmas e cél elérésére, kivéve ha a munkavállaló olyan bizonyítékokat szolgáltat, 

amelyek alkalmasak arra, hogy komoly kételyeket ébresszenek e tekintetben (C-17/05. számú ítélet 40. 

pont). 

Az előzővel összefüggésben azonban a Kúria azt állapította meg, hogy a perben a felperes semmiféle 

olyan bizonyítékot nem szolgáltatott, amely alkalmas lett volna arra, hogy „komoly kételyt ébresszen” 

az első- vagy a másodfokú bíróságban az eltérő bérezést eredményező azon tény tekintetében, hogy B.  

munka- és vezetői tapasztalata, összességében a jogviszonyának hossza jóval meghaladta a felperesét. 

A C-17/05. számú ügyben az Európai Unió Bírósága – utalva a 109/88. számú Danfoss-ügyben 

(ECLI:EU:C:1989:383) hozott határozat 24. és 25. pontjára – arra a következtetésre jutott, hogy azon 
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tapasztalat megszerzésének jutalmazása, amely a munkavállaló számára feladatainak jobb teljesítését 

teszi lehetővé, jogszerű bérpolitikai célnak minősül. A szolgálati idő ugyanis egyet jelent a 

tapasztalattal, amely a munkavállaló számára általában lehetővé teszi feladatainak jobb teljesítését. 

Ennek megfelelően a munkáltató a szolgálati időt jutalmazhatja anélkül, hogy annak jelentőségét a 

munkavállalóra bízott konkrét feladatok vonatkozásában igazolnia kellene. 

A perben a felperes által hivatkozottakkal ellentétben B.  végzettsége, képzettsége megfelelően igazolt, 

arról tanúkénti meghallgatása során ő is részletesen nyilatkozott, azt a felperes nem vitatta. A 

peradatok szerint a csoportvezető munkakör betöltéséhez mind a felperes, mind B.  rendelkezett a 

megfelelő iskolai végzettséggel, ugyanakkor helytállóan értékelték az eljárt bíróságok az eltérő 

bérezés egyik indokaként azt a tényt, hogy B.-nak magasabb szakirányú képzettsége volt. 

A munkavállalónak valószínűsítenie kell, hogy rendelkezik védett tulajdonsággal, amelyre 

figyelemmel őt a munkáltató a vele összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalóval szemben 

megkülönböztette és kevesebb bért fizetett számára. Ezt követően a munkáltató kötelezettsége a 

kimentéses bizonyítás alapján igazolni, hogy hiányzik az okozati összefüggés a hátrány és a védett 

tulajdonság között (EBH2018.M.24.II.) 

Az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének sérelme csak akkor merülhet fel, ha annak alapja valamely 

védett tulajdonság. Azaz védett tulajdonság, illetve hátrány megjelölése, valószínűsítése nélkül az 

egyenlő munkáért egyenlő bér elvének sérelme nem állapítható meg (EBH2014.M.19.). Nem általában 

tilos tehát az egyenlő munkáért eltérő díjazást fizetni, hanem csak akkor, ha annak alapja kizárólag 

valamely védett tulajdonság, amelynek nincs objektív összefüggése a munkaviszonnyal. Ennek 

hiányában a bérkülönbség oka a felek közötti szabad béralku, amely a szerződési szabadság elvén 

alapszik. 

A felek egyezően adták elő, hogy a felperessel kizárólag B.  volt összehasonlítható helyzetben, vele 

végzett egyenlő értékű munkát. Alperes az okozati összefüggés hiánya körében hivatkozhatott arra, 

hogy az összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalón túl a felperes bérének az összege az adott 

szervezeti egységnél hol helyezkedett el a bérstruktúrában. Ennek vizsgálata ezért nem volt jogsértő a 

bíróságok részéről. 

Az eljárás során az alperes bizonyíthatta, hogy a felperest nem a neme (férfi) és nem az életkora miatt 

részesítette alacsonyabb bérezésben, mint B-t. Ennek pedig eleget tett. A peradatokból a Kúria azt 

állapította meg, hogy az alperes megfelelően igazolta – az Ebktv. 19. §-a alapján – hogy nem áll fenn 

okozati összefüggés a felperes által valószínűsített védendő tulajdonságok (neme, életkora) és a vele 

összehasonlítható helyzetben lévő B.  eltérő bérszintje között. 

Az előzőekre figyelemmel a másodfokú bíróság helyes álláspontra helyezkedett, amikor a 

munkatapasztalatot értékelte, és megállapította, hogy jogszerű feltételre alapított különbségtételt a 

munkáltató a bérezés során az Ebktv. 22. § (1) bekezdés a) pontja és az 2012. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Mt.) 12. § (3) bekezdésére (régi Mt. 142/A § (2) bekezdésére) figyelemmel is. A 

közszférában foglalkoztatottakkal szemben a munkaviszonyban állók esetében jogszabály szerint 

rögzített bérezés nincs, így a munkabér megállapítása a felek közötti megállapodás részét képezi. 

Az adott munkáltatónál munkaviszonyban eltöltött hosszabb szolgálati idő alatt megszerzett 

munkatapasztalat a munkavállaló számára feladatainak jobb teljesítését teszi lehetővé, ez pedig nála 

magasabb bérezést eredményezhet. Ezáltal nem sérül az egyenlő munkáért egyenlő bér elve (Kúria 

Mfv.I.10.371/2017/5. számú ítélet). 

Az Európai Unió Bírósága a C-132/11. számú ítéletében (ECLI:EU:C:2012:329) kifejtette, hogy az 

adott munkavállalók azonos, vagy másik társaságnál esetlegesen megszerzett gyakorlata 

elválaszthatatlanul, és közvetetten sem kötődik a munkavállalók életkorához, így a Tanács 

foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelvének (2000. november 27.) 1. cikke és 2. cikke (2) bekezdés 

b) pontja együttes rendelkezései értelmében a különböző mértékű szolgálati idő nem minősül olyan 

körülménynek, amely megvalósítaná az életkoron alapuló eltérő bánásmódot. 

A munkaviszony bármely életkorban elkezdődhet, ennek megfelelően annak hossza, illetve az érintett 

munkavállaló életkora között nem állapítható meg közvetlen kapcsolat, ezért az életkorra, mint 
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védendő tulajdonságra történő hivatkozással összefüggésben is megfelelően igazolta az alperes az 

okozati összefüggés hiányát. 

Az előzőek alapján az eljárt bíróságok helyesen értékelték azt a tényt is, hogy B.  bérszintje a korábbi 

foglalkoztatónál alakult ki. A jogutódlás időpontjában, annak szabályaira figyelemmel [régi Mt. 85/A. 

§ (2) bekezdés], az alperes köteles volt a korábbi munkaszerződés szerint továbbfoglalkoztatni B.-t a 

munkabére változatlan összegben történő folyósítása mellett. 

Az Európai Unió Bírósága az előzetes döntéshozatali eljárásban [EUMSZ 267. cikk] az ítélkező 

tevékenységén keresztül az alapügyben felmerült jogkérdésben szereplő uniós jogi normát értelmezi, 

valamint a másodlagos uniós jogi aktusok érvényességét vizsgálja. Minderre figyelemmel nem „oldja 

meg” az alapügyet, nem vizsgálhatja a tagállami jogszabály és az uniós norma összeegyeztethetőségét 

és nem értelmezheti a nemzeti jogot. 

A felperes a felülvizsgálati eljárás során indítványozta ugyan az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezését, azonban azt a Kúria elutasította arra tekintettel, hogy az Ebktv. 22. §-ában foglalt 

kimentési okok megfelelnek az Irányelv hivatkozott rendelkezésének, azok a magyar jogba 

implementálásra kerültek, ezért a jogvita elbírálásához nem volt szükség közvetlenül az uniós jog 

alkalmazására. Nincs helye előzetes döntéshozatal kezdeményezésének, ha a fél nem az uniós jog 

értelmezését kéri. 

Polgári ügyszak 

Pfv.V.20.490/2018/10. 

I. Ha a magyar gazdálkodó szervezet gépjárműve Németországban idegenhibás balesetet szenved, a 

kártérítési kötelezettség fennállására és terjedelmére a Róma II. Rendelet irányadó, ezért arra a német 

jogot kell alkalmazni függetlenül attól, hogy a károsult a károkozót vagy közvetlenül a biztosítót perli. 

II. A német jog anyagi jogi szabályainak alkalmazása szempontjából a magyar forintban megítélt 

kártérítési összeg idegen pénznemben meghatározott pénztartozásnak minősül. A kamatkövetelés 

elbírálása során ezért azt is fel kell tárni, hogy a német jogszabályok és a joggyakorlat idegen 

pénznemben meghatározott pénztartozás esetére hogyan rendelkeznek (kamatláb, számítási mód); a 

magyar jog e körben sem alkalmazható. 

Helyesen indultak ki az eljárt bíróságok abból, hogy a kárért felelős személy és a károsult közötti 

jogviszony a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló 864/2007/EK rendelet 

(a továbbiakban: Róma II. rendelet) hatálya alá tartozik, és a német jogot kell rá alkalmazni. 

A Róma II. rendelet 4. cikk (1) bekezdésében foglalt, a „jogellenes károkozásból eredő szerződésen 

kívüli kötelmi viszonyra” fordulatot az Európai Unió Bírósága úgy értelmezi, hogy az e rendelkezés 

szerint felhívott jog alkalmazandó a kártérítési kötelezettség fennállására és terjedelmére függetlenül 

attól, hogy a károsult a károkozót vagy közvetlenül a biztosítót perli [2015. december 10-i Florin 

Lazar ítélet, C-350/14., ECLI: EU:C:2015:802., 2019. január 31-i Agostinho da Silva Martins ítélet, C-

149/18., ECLI:EU:C:2019:84., 2016. január 21-i „ERGO Insurance” SE és „Gjensidige Baltic” AAS 

ítéletek, C-359/14. és C-475/14. számú egyesített ügyek, ECLI:EU:C:2016:40, 41-44. pontok]. 

A Róma II. rendelet 18. cikke értelmében pedig a szerződésen kívüli kötelmi viszonyra alkalmazandó 

jog vagy a biztosítási szerződésre alkalmazandó jog anyagi jogi szabályai alapján bírálható el, hogy a 

károsultat megilleti-e a közvetlen keresetindítási jog. A német jog [a biztosítási szerződésekről szóló 

német törvény (a továbbiakban: VVG) 115. § (1) bekezdés] lehetővé teszi a közvetlen keresetindítást a 

biztosítóval szemben. 

A felperes a Kúria álláspontja szerint is igényt tarthat a keresetében érvényesített tárolási költség 

megfizetésére. Helytállóan történt a a német Polgári törvénykönyv (a továbbiakban: BGB) 254. § (2) 

bekezdésében foglaltaknak és az ítélkezési gyakorlatnak megfelelően az eset körülményeinek 

mérlegelésével annak megítélése, hogy a felperes a tárolási költségekkel kapcsolatban eleget tett a 

kárenyhítési kötelezettségének. Javítás nélkül a gépjárműszerelvény a sérüléseiből következően 

alkalmatlan volt a közúti közlekedésre, ezért nem volt jelentősége annak, hogy engedélyezte-e a 

hatóság vagy a tárolást végző telephely a saját lábon történő hazahozatalt. A károkozó nem várhatta el 



 

 50 

az okozott kár CASCO biztosítás alapján történő megtérítését, ezért a felperesnek nem kellett előadnia 

és bizonyítania, hogy a vagyonbiztosítási szerződése alapján milyen szolgáltatás teljesítését 

követelhette. Nem volt tőle elvárható, hogy a külföldön történő javítás tetemes költségét 

megelőlegezze. A másodfokú bíróság helyesen mutatott rá arra is, hogy a kárrendezés során megtett 

mindent, ami a részéről lehetséges volt. A felperes a kárigény haladéktalan rendezésére volt jogosult. 

Amikor a felelősségbiztosító teljesítette a kártérítési ajánlattételi kötelezettségét, a tárolás időtartama 

már túl volt azon, amit elfogadhatónak tartott, és a már felmerült tárolási költség olyan tetemes volt, 

hogy a felperes önerőből nem volt képes megfizetni. Nem vihette el a gépjárműszerelvényt a tárolást 

végző telephelyről, amíg a tárolási díjat meg nem fizette. 

A kamatkövetelést illetően azt kellett megállapítani, hogy az eljárt bíróságok nem adták indokát annak, 

miért a magyar jog, az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) alapján határoztak. A felperes 

a német jogra alapított keresetében a törvényes mértékű kamat megfizetésére kérte kötelezni az 

alperest. Abból, hogy magyar forintban követelte a kára megtérítését, nem következik, hogy a 

kártérítési összeg után járó kamatot a magyar jog anyagi jogi szabályai alapján kell megítélni akkor, 

amikor a külföldön bekövetkezett káreseményre a német jog volt alkalmazandó. A Róma II. rendelet 

15. cikke rendelkezik az irányadó jog alkalmazási köréről. Egy példálózó felsorolást ad arról, hogy a 

felhívott jogrendszer – a perbeli esetben a német jog – mely anyagi jogi szabályait kell alkalmazni a 

Róma II. rendelet hatálya alá tartozó kollíziós tényállásokra. A 15. cikk rendelkezései autonóm 

értelmezést igénylő uniós jogi fogalmak. A Kúria ezért azt vette alapul, hogy a Róma II. rendelet a 2. 

cikk (I. fejezet Hatály) szerint a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokat vonja a szabályozási körébe. 

A 2. cikk akként rendelkezik, hogy a rendelet alkalmazásában „a kár magában foglalja a jogellenes 

károkozásból … származó valamennyi következményt”. A 15. cikkben foglalt szabályozás példálózó 

jellegére tekintettel, valamint a 15. cikk a)-h) pontjai alapján a kártérítési összeg után járó törvényes 

kamatkövetelést illetően a 15. cikk c) pontjában foglalt rendelkezés értelmezését kellett elvégezni. A 

Kúria álláspontja szerint a c) pontot („a károk megléte, természete és mértékének megállapítása, vagy 

az igényelt jóvátétel;”) úgy kell értelmezni, hogy a Róma II. rendelet által felhívott jog anyagi jogi 

szabályai alkalmazandók abban a kérdésben is, hogy a kárt természetben vagy pénzben kell 

megtéríteni, és ha pénzben, akkor abban a kérdésben is, hogy a kár megtérítésével késedelembe eső, 

kárért felelős személy helyzetére milyen anyagi jogi szabályok az irányadóak. Ekként a perbeli ügyben 

a késedelmi kamat megfizetésére és számítására is a német jog az alkalmazandó, erre is kiterjed 

ugyanis a felhívott német jog alkalmazási köre. A Róma II. rendelet mint teljes egészében kötelező és 

közvetlenül alkalmazandó uniós jogforrás (EUMSz 288. cikk) által felhívott német jogot pedig a 

bíróságoknak alkalmazniuk kell. Az eljárt bíróságok azonban a kártérítési összeg után járó törvényes 

mértékű késedelmi kamatkövetelés vonatkozásában nem tárták fel a német jog tartalmát, a jogerős 

ítélet ezért érdemben nem volt felülbírálható. 

Részítélet hozatalának nem volt helye, ezért a Kúria a régi Pp. 275. § (4) bekezdése alapján a jogerős 

ítéletet – az elsőfokú ítéletre is kiterjedően – hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új 

eljárásra és új határozat hozatalára utasította. 

Az elsőfokú bíróságnak a megismételt eljárásban a német jog tartalmát a következők szerint kell 

feltárnia: 

A késedelmi kamat számítása szempontjából nem annak van jelentősége, hogy mindkét fél gazdálkodó 

szervezet, hanem annak, hogy az alperes szerződésen kívül okozott kár megtérítésére köteles a kárért 

felelős biztosítottja helyett. 

A biztosítónak a felelősségbiztosítási szerződés alapján a károsult felé fennálló, a kár megtérítésére 

irányuló kötelezettsége nem minősül a 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 

2011/7/EU irányelv szerinti kereskedelmi ügyletnek. A 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv célja a belső piacon tapasztalható késedelmes fizetések elleni fellépés volt, ahogyan azt a (12) 

preambulumbekezdés külön rögzíti is. A (13) preambulumbekezdés kifejezetten rendelkezik arról, 

hogy „ez az irányelv kizárólag a kereskedelmi ügyletek ellenértékének kiegyenlítésére vonatkozik, és 

nem rendelkezik a fogyasztókkal kötött ügyletekről, illetve más, például a csekkekre és váltókra 

vonatkozó jogszabályok szerinti fizetésekkel kapcsolatos kamatokról, a kártérítési kifizetésekről, 

ideértve a biztosító társaságok kifizetéseit is”. A 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
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módosító 2011/7/EU irányelv preambulumbekezdései ilyen magyarázó rendelkezést nem 

tartalmaznak, de fogalom-meghatározó normáiból (2. cikk) és preambulumbekezdéseiből [különösen 

az (1)-(3), (8) és (12) preambulumbekezdések] következően az irányelv olyan vállalkozások, illetve 

vállalkozások és hatóságok között lebonyolított kereskedelmi ügyletekre irányadó, amelyek tárgya 

fizetés ellenében áruk adásvétele vagy szolgáltatások nyújtása, és e kereskedelmi ügylet 

ellenértékének kiegyenlítéséhez határoz meg az irányelv harmonizált szabályokat a késedelmes 

fizetések elleni fellépés érdekében. 

A német jog anyagi jogi szabályainak alkalmazása szempontjából magyar forintban követelt és 

megítélt kártérítési összeg idegen pénznemben meghatározott pénztartozásnak minősül. Azt kell tehát 

megállapítani, hogy a német jogszabályok vagy a joggyakorlat idegen pénznemben meghatározott 

pénztartozás esetére hogyan rendelkezik, mit ír elő a kártérítési összeg után járó késedelmi kamat 

megtérítésére és számítására (milyen kamatláb és milyen számítás szerint). 

A német jog tartalmának megállapításához a nemzetközi magánjogról szóló 1979. és 13. törvényerejű 

rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a bíróság a fél által előterjesztett bizonyítékokat is figyelembe 

veheti vagy szakértői véleményt is beszerezhet. 

 

Pfv.IV.20.700/2018/10. 

A védjegybitorlás megítélésének szempontjai. 

A Kúria nem látta indokoltnak az EU Bíróság megkeresését előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezése iránt. A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló Európai 

Parlament és a Tanács 2015. december 16-i 2015/2436. Irányelve 14. cikk (1) bekezdés b) pontjának - 

a Vt. 15. § (1) bekezdés b) pontjával tartalmilag teljesen azonos - rendelkezése értelmezését illetően 

ésszerű kétely nem merült fel. A perbeli esetben az irányelv adott rendelkezésének értelmezése 

indokaként a felperes által hivatkozott EU Bíróság döntések: C-23/08., C-237/08., C-238/08. számú 

egyesített ügyek, ún. Google-ügy teljesen eltérő tényálláson alapul, a C-342/97. számú ún. Lloyd-ügy, 

a C-100/02. számú ún. Gerolsteiner Brunnen-ügy, valamint a C-2/00. számú ún. Hölterhoff-ügyben az 

áru vagy szolgáltatás jellegzetességének leírására alkalmas kifejezések körében kifejtett jogelvek a 

perbeli esetben a közösségi norma értelmezésének szükségességét ugyancsak nem vetik fel. 

 

Pfv.IV.20.954/2018/6. 

Az adatkezelő által kezelt, a természetes személy azonosítását közvetve, az adatkezelő által nem kezelt 

további adat összekapcsolásával lehetővé tevő adat személyes adat, amely az adatkezelés során 

mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor 

helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 

helyreállításhoz szükségesek. 

A felperes keresete a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 14. § a) pontja alapján az 

alperes által kezelt, személyes adatairól való tájékoztatás adására irányult. A perben bizonyítást nyert, 

hogy az OEP a 76/2004. (VIII.19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú 

mellékletének B) pontja szerint a konkrét egészségügyi ellátásra vonatkozó adatokat az általa képzett 

kapcsolati kóddal ellátva, a személy nemét, születési dátumát és lakóhelyének irányítószámát 

tartalmazó adatokkal együtt küldi meg az alperes részére. Az alperes állítása szerint, ezekből az 

adatokból a természetes személy nem azonosítható, ezért azok személyes adatnak nem minősülnek, 

így a felperes keresete nem teljesíthető. A felperes megítélése szerint, ezek az adatok más, jogszerűen 

vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból megszerezhető adatokkal együtt alkalmasak az érintett 

személy azonosítására, s mint közvetve azonosítható adatok, személyes adatoknak minősülnek. A 

felperes kereseti kérelme teljesíthetősége érdekében felajánlotta, hogy személyazonosságának utólagos 

igazolása mellett, az alperes székhelyén begépeli az alperes számítógépébe az OEP-től rendelkezésére 

bocsátott ún. pszeudo-TAJ azonosítóját. A perbeli jogvita elbírálása szempontjából ezért annak volt 

döntő jelentősége, hogy az alperes által kezelt adatok személyes adatoknak minősülnek-e, így 

vonatkoznak-e az adatkezelésre az Infotv. rendelkezései. 
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Az Infotv. perbeli időszakban (2014. december 14.) hatályos 2. § (1) bekezdése alapján e törvény 

hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, 

amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozik. Az Infotv. 3. § 2. pontja szerint személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - 

különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés. Az Infotv. 3. § 1. pontja értelmében érintett: bármely 

meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható 

természetes személy. Az Infotv. 4. § (3) bekezdése alapján a személyes adat az adatkezelés során 

mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; az érintettel akkor 

helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 

helyreállításhoz szükségesek. 

A fenti rendelkezések értelmében a személyes adat fogalmi eleme - egyebek mellett -, hogy az adat, 

információ alapján a természetes személy azonosított vagy azonosítható legyen. A személyes adat 

fogalmi elemeinek értelmezéséhez a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 29. cikke által létrehozott, a természetes személyeknek a 

személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoport (jelenleg: 

Európai Adatvédelmi Testület) 4/2007 számú véleménye ad iránymutatást. [A vélemény a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és 

tanács 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 94. cikk (2) bekezdése 

értelmében jelenleg is hatályos.] A véleményben kifejtett szakmai álláspont szerint, a természetes 

személyt „azonosítottnak” tekinthetjük, ha a személyek egy csoportján belül elkülönül a csoport 

valamennyi egyéb tagjától. A természetes személy akkor „azonosítható”, ha ennek megtétele 

lehetséges. Az azonosíthatóság tehát egy küszöbfeltétel, amely meghatározza, hogy az információ 

személyes adatnak minősül-e. Az adott személyt azonosítani lehet „közvetlenül” (leggyakrabban a 

neve alapján) vagy „közvetve” (kisegítő információval). Azokban az esetekben, ahol a hozzáférhető 

azonosítók kiterjedése első látásra nem teszi lehetővé az adott személy kiválasztását, e személy még 

azonosítható lehet, mivel az említett információ más információkkal összekapcsolva (ez utóbbi akár 

megvan az adatkezelőnél, akár nincs) az egyént másoktól megkülönböztethetővé teszi. Az Irányelv 

(26) preambulum bekezdésének az azonosíthatóság meghatározásához adott iránymutatása szerint, 

minden olyan módszert figyelembe kell venni, amit az adatkezelő, vagy más személy valószínűleg 

felhasználna az adott személy azonosítására. Az azonosítás eszközét elsősorban az adatfeldolgozás 

célja határozhatja meg. Amikor az érintett azonosítása nem szerepel a feldolgozás céljai között (pl. 

kutatás, statisztikai adatgyűjtés), az azonosítás megakadályozását célzó technikai intézkedések 

játszanak fontos szerepet. A „pszeudonimizálás” a személyazonosság elrejtésének folyamata, melynek 

eredményeként elérhető, hogy az újbóli azonosítás ne legyen lehetséges (anonimizált adat), vagy az 

azonosítás elvégezhető legyen visszafelé követhető módon. Ez utóbbi esetben a pszeudonimizált 

adatok alapján a személyek „közvetve azonosíthatók”. A pszeudonimizálás tipikus formája, a kulccsal 

kódolt adatok esetében a lehetséges azonosításba esetlegesen bevont valamennyi fél által azonosítható 

természetes személyre vonatkozó információkat hoznak létre, így ezen adatoknak az adatvédelmi 

szabályok alá kell tartozniuk. Ez azonban mégsem jelenti azt, hogy az ugyanazon kódolt adatkészletet 

feldolgozó bármely más adatkezelő személyes adatot dolgozna fel, amennyiben a külön rendszerben, 

amelyben ezek az egyéb adatkezelők működnek, az újbóli azonosítás kifejezetten kizárt, és e 

tekintetben megfelelő technikai intézkedésre került sor. 

A személyes adat fogalmának fent ismertetett értelmezése alapján megállapítható, hogy az adott 

esetben az alperes által kezelt, valamely természetes személyre vonatkozó egészségügyi adatok, a 

nem, a születési dátum és a lakóhely irányítószáma a természetes személy személyes adatai, amelyek 

alapján az érintett közvetve azonosítható. Ez azt jelenti, hogy ezek az adatok ebben az összetételben 

nem teszik azonosíthatóvá a természetes személyt, más forrásból származó további adatok 

összekapcsolásával azonban alkalmasak lehetnek az érintett természetes személy azonosítására, az 

érintettre vonatkozó következtetés levonására. 
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A kereset elbírálása szempontjából irányadó Rendelet 2. § j) pontja alapján az alperes jogelődje 

(GYEMSZI) a jogszabályokban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez. Az 1997. 

évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 20. § (1) bekezdése alapján az érintett egészségügyi adatai 

statisztikai célra személyazonosításra alkalmatlan módon kezelhetők. A Rendelet 2. §-a alapján az 

egészségügyi, szakmai adatot személyazonosításra alkalmatlan módon - a törvényben meghatározott 

célból - lehet kezelni. A Rendelet 2. számú melléklet B) pontja értelmében az OEP az adatokat 

személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva szolgáltatja, amely biztosítja az 

ellátott betegek megkülönböztetését, az egyes ellátási események összefűzését. 

A per nem vitás adatai szerint, az alperes részére továbbított adatokat az OEP teszi a természetes 

személy azonosítására alkalmatlanná (pszeudonimizálja) és látja el kapcsolati kóddal. Az alperes 

részére megküldött adatok alapján a természetes személy (érintett) ugyan közvetve azonosítható, 

ennek elvi lehetősége ugyanakkor a perbeli esetben nem elégséges annak megállapításához, hogy az 

alperes személyes adatokat kezel. A perben nem merült fel adat arra, hogy az alperes rendelkezik 

azokkal a technikai feltételekkel (kapcsolati kódból a személyazonosítást visszakövethető módon 

lehetővé tevő információ, metódus, további nyilvántartások stb.), amelyek az érintettel való kapcsolat 

helyreállításához szükségesek. Ezért az alperes által kezelt, az érintett természetes személy 

azonosítására alkalmatlan adatok a személyes adat minőségüket már nem őrzik meg [Infotv. 4. § (3) 

bek.]. Így érdemben helytállóan állapította meg a másodfokú bíróság, hogy az alperes által kezelt 

adatok nem személyes adatok. Erre tekintettel az alperes kezelésében lévő adatokról az Infotv. 14. § a) 

pontjának rendelkezése alapján tájékoztatás nem kérhető, mert azok nem tartoznak az Infotv. hatálya 

alá [Infotv. 2. § (1) bek.]. 

Helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a kereset a felperes személyének tényleges 

azonosítása nélkül nem teljesíthető, a TEA adatbázis „visszaszemélyesítésére” pedig az alperesnek 

jogszabályi lehetősége nincs. A felperes a kereset teljesíthetősége érdekében további, az alperes által 

nem kezelt adatok összekapcsolásával kívánt az alperes által nyilvántartott információkhoz jutni. A 

felperes azzal, hogy a saját kapcsolati kódját rendelkezésre bocsátja, az alperes által tárolt kapcsolati 

kódok közül a sajátját kiemelve, azt a kapcsolati kódhoz tartozó adatokkal a személyéhez rendeli. Így 

az alperes által nyilvántartott, önmagukban a természetes személy azonosítására alkalmatlan adatok a 

felperes személyének azonosítására alkalmassá válnak. Az adatok ilyen módon való 

összekapcsolásával olyan új adattartalom jön létre, amely már személyes adatnak minősül, mert annak 

alapján az érintett felperes azonosítottá válik. A perbeli ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok 

személyazonosításra alkalmas módon való kezelésére az alperes nem jogosult [Eüak. 20. § (1) bek., 

Rendelet 2. §]. A felperes által a keresetének teljesíthetősége érdekében felajánlott eljárás tehát az 

alperes jogosulatlan adatkezeléséhez vezetne. 

A Kúria nem találta indokoltnak az EU Bíróság megkeresését előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezése céljából. A felperes által feltenni indítványozott kérdések a hivatkozott uniós 

jogszabályi rendelkezések helyes alkalmazási módját és értelmezését illetően észszerű kételyt nem 

vetnek fel. Az 1. számú kérdés alapján az Irányelv 2. cikk a) pontjának rendelkezése az Adatvédelmi 

Munkacsoport véleményének fényében egyértelmű. A 2. számú kérdés a Charta 8. cikk (2) bekezdése 

értelmezésének szükségességét, miszerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy a róla gyűjtött adatokat 

megismerje, a perbeli jogvita elbírálása során az értelmezés szükségességét ugyancsak nem vetette fel. 

 

Pfv.VI.21.252/2018/5. 

A fogyasztó túlfizetéséből eredő felülvizsgált elszámolás vitatása nem lehetséges a hitelintézet részéről. 

A felperes felülvizsgálati kérelme kapcsán el kell határolni a kölcsönből eredő elszámolást és a jogalap 

nélküli gazdagodást. Az elszámolás körében az alperes mint fogyasztó az első elszámolást sem 

kifogásolta meg, így az első elszámolás minősül felülvizsgált elszámolásnak, amely a továbbiakban 

nem vitatható. A DH törvények nem adnak arra lehetőséget, hogy a bank saját elszámolásával szemben 

panasszal élhessen, a felperes nem hivatkozhat azon körülményre, hogy a második elszámolással 

kapcsolatban az alperes kifogással, panasszal nem élt, így ez minősül felülvizsgált elszámolásnak a 

felek között. A jogszabály eredeti szövegéből adódóan ez nem lehetséges, hiszen egyértelműen a 
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fogyasztó számára teszi lehetővé a panasz benyújtását az előírt törvényes határidőn belül. A 2014. évi 

XL. törvény (a továbbiakban: DH 2. törvény) szabályozása azt az elvet veszi alapul, amit a törvény 

indokolásának 37. §-ához fűzött magyarázata fogalmaz meg, a szabályozás célja az, hogy az érintett 

fogyasztói kölcsönszerződéseken alapuló elszámolási viták mielőbbi végleges lezárása 

megvalósulhasson, így az Alaptörvény fenti követelményeivel ellentétes lenne a DH 2. törvény 18. § 

(5) bekezdésének olyan értelmezése, amely alapján a fogyasztó - ha panaszt nem terjesztett elő - az 

elszámolást többet nem vitathatja, míg a vele szemben álló professzionális pénzügyi intézmény utóbb 

vitássá teheti a saját elszámolását. Ez az értelmezés a 93/13/EGK tanács irányelvének a fogyasztó 

védelmében előterjesztett elveivel is összhangban áll, hiszen a jóhiszeműség és a tisztesség elvét is 

sértené, ha a pénzügyi intézmény saját elszámolását utólag vitássá tehetné. 

 

Pfv.VI.21.370/2018/12. 

Az eljárás megszüntetésének van helye, ha a magyar bíróság joghatósága egyetlen joghatósági ok 

alapján sem állapítható meg és az alperes nem bocsátkozott érdemben perbe, hanem a joghatóság 

hiányát kifogásolta. 

Az eljárás során a 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 164. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a felperesnek kellett volna igazolnia azt, hogy a jogvitában fogyasztónak 

minősült. Ennek a kötelezettségének a felperes nem tett eleget, ezért a másodfokú bíróság a 

rendelkezésre álló peradatok alapján tévesen állapította meg, hogy a jogviszonyban a felperes 

fogyasztó volt. Fogyasztó általában az, aki a szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti tevékenységi 

körén kívül jár el [2013. évi V. törvény (a továbbiak: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pont]. A Ptk. szerinti 

fogalomhoz képest az EU jog annyiban kiterjesztőbb, hogy nem kizárt annak alapján jogi személy 

fogyasztóként történő minősítése sem (90/314/EGK tanácsi irányelv). Egyedi műtárgyak, műalkotások 

speciális szerzési forma keretében, azaz árverésen történő megvásárlása, majd annak anyagi 

haszonszerzés érdekében történő továbbértékesítése, illetve az erre folytatott rendszeres tevékenység 

azonban nyilvánvalóan nem tartozik ebbe a kategóriába. A felperes tevékenysége a rendelkezésre álló 

peradatok szerint csak így értelmezhető és nem úgy, hogy a saját, vagy más személyek szükségleteinek 

a kielégítése érdekében vásárolt volna az alperesnél. A jogvita tekintetében tehát a 1215/2012/EU. sz. 

rendelet (Brüsszel 1A rendelet) rendelkezései nem irányadóak, a felperest a fogyasztók kiemelt 

jogvédelme ez ügyben nem illeti meg, az ezzel kapcsolatos érvelése nem helytálló. 

A felek jogviszonyát szerződés rendezte, az alperes annak alapján volt köteles a teljesítésre, illetve az 

ügyben történő eljárásra és így a megvásárolt festmény kiadására. Ennek megfelelően az elsőfokú 

bíróság álláspontjának megfelelően az 1979. évi 13. tvr. (a továbbiakban: Nmjtvr.) 56/A. § (1) 

bekezdésében foglaltak eleve nem lehettek irányadóak a jogvitában. Más kérdés, de így már nem 

kellett vizsgálni, hogy a károkozó magatartás elkövetésének a helye, illetve a károsító esemény 

bekövetkezésének a helye alapján sem lett volna mód a magyar bíróság joghatósága megállapítására. 

A felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal ellentétben az eljárt bíróságok vizsgálták az Nmjtvr. 57. §-

ában foglaltak alkalmazhatóságát. Helyesen állapították meg az eljárt bíróságok, hogy a felperes 

semmivel sem igazolta azt, hogy az alperesnek Magyarországon végrehajtás alá vonható vagyona vagy 

vagyonnak megfelelő követelése lenne és azt sem állította, hogy az alperesnek jogos követelése állna 

fenn vele szemben. Ennek megfelelően ezen rendelkezés alapján sem merült fel ok a joghatóság 

megállapíthatóságára és ilyet a felperes sem tudott előadni. 

 

Pfv.V.21.596/2018/6. 

A bíróságnak uniós jogi célkitűzést a magyar jogba implementáló szabály értelmezésénél mind az 

irányelvi, mind pedig a magyar beültető jogszabály céljára figyelemmel kell lenni. 

A felülvizsgálati kérelem folytán a Kúria azt vizsgálhatta, hogy az első- vagy másodfokú bíróság 

értelmezte-e helyesen a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 127. § (2) bekezdését és ezzel 

összefüggésben a Kbt. 164. § (5) bekezdését.  
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A Kbt. 164. § (5) bekezdése két fordulatban állapítja meg a követendő eljárást. A szabály grammatikai 

értelmezéséből az következik, hogy „a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés" fordulat 

kizárólag a Kbt. 164. § (5) első mondatában megjelölt részleges érvénytelenség helyzetére irányadó, és 

ettől független, önálló kötelező bírságolási esetkör, ha az érvénytelenség hiányát a Kbt. 127. § (2) 

bekezdése alapján állapítja meg a bíróság. Csak erre a következtetésre lehet jutni a két tagmondat 

nyelvtani elemzéséből is, ugyanis ellenkező esetben a második tagmondat önállóan nem értelmezhető. 

A feltételeket megállapító első két tagmondat közös igéje az „állapítja meg” kifejezés, és a 

megállapítás elkülönült két tárgya a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés részleges 

érvénytelensége, illetve az az érvénytelenség hiánya. E nyelvi elemzés alapján a két fordulat (önálló 

bírságolási estkör) akként állapítható meg, hogy kötelező bírságot kiszabni akkor is, ha a bíróság a 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés részleges érvénytelenségét állapítja meg, és akkor 

is, ha az érvénytelenség hiányát kifejezetten a 127. § (2) bekezdése alapján állapítja meg. 

Amennyiben egy mondatként és nem külön tagmondatként értelmezzük e fordulatokat, és a vesszővel 

elválasztott tárgyakat („részleges érvénytelenséget” és „érvénytelenség hiányát”) egyszerű 

felsorolásnak tekintjük, úgy logikailag csak az a következtetés adódik, hogy mindkét tárgy jelzője a 

„közbeszerzési eljárás alapján megkötött”, ekkor azonban a mondat folytatását is egységesen, azaz 

mindkét tárgyra vonatkoztatva kell kezelni, ami azt jelenti, hogy mind a megkötött szerződés részleges 

érvénytelenségét, mind pedig az érvénytelenség hiányát is a 127. § (2) bekezdése alapján kell 

megítélni. Az utaló szabály ekként történő értelmezése viszont abszurd következtetésre vezet, ugyanis 

a Kbt. 127. § (2) bekezdése kizárólag azt az esetet szabályozza, ami – a főszabálytól eltérő kivételként 

– a nem semmis szerződések körét határozza meg, amibe semmilyen jogértelmezéssel nem érthető 

bele a részleges érvénytelenség jogi kategóriája. 

Mindezek mellett nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Kbt. 127. § (2) bekezdése a 89/665/EGK és a 

92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati 

eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló 2007. december 11-i 

2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a magyar jogba történő implementálása körében 

született meg. Az irányelv jogalkotói célkitűzése az volt, hogy a tagállamok olyan közbeszerzési 

szabályokat alkossanak meg, amelyek a közbeszerzési jogsértéseket semmisséggel szankcionálják, és 

csak különösen méltányolandó esetekben – ilyennek minősül a Kbt. 127. § (2) bekezdés b) pontja 

szerinti kiemelkedően fontos közérdek – teszik lehetővé a szerződés érvénytelenségének kimondása 

alóli mentesülést. A Kbt. 127. § (2) bekezdés egy olyan esetet rögzít, amikor fennállna ugyan az 

érvénytelenségi ok, az ajánlatkérő méltányolható magatartására tekintettel azonban a szerződés 

mégsem érvénytelen. 

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a fennálló súlyos jogsértések jogkövetkezmények nélkül 

maradnának. Az irányelv rendelkezései ilyen helyzetekre alternatív szankció alkalmazását teszik 

kötelezővé. Ennek a célkitűzésnek megfelelően került, meghatározásra a Kbt. 164. § (5) bekezdése, 

ami az irányelvi célkitűzésnek is megfelelően csak úgy értelmezhető, hogy a Kbt. 127. § (2) bekezdés 

b) pontja alá eső súlyos közbeszerzési jogsértés esetén a jogsértés súlyához mérten bíróság által 

mérlegelhető és maximált összegű bírság kiszabását teszi szükségessé. 

Egyetértett a Kúria a másodfokú bírósággal abban is, hogy az Alaptörvény 28. cikke szerinti 

értelmezés mellett is kizárólag erre a következtetésre lehet jutni, ellenkező értelmezéssel ugyanis a 

súlyos közbeszerzési jogsértések mind a polgári jogi, mind pedig az alternatív jogkövetkezmények 

alól mentesek lennének, így nem lenne elérhető az a jogalkotói cél, hogy hatékony módon fellépjen a 

közbeszerzési eljárás megkerülése következtében keletkezett szerződésekkel szemben. A jogalkotói 

célnak és a józan ész szabályának mondana ellent, ha éppen a legsúlyosabb jogsértések 

vonatkozásában (közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése) maradna el a Kbt. szerinti 

jogkövetkezmény, amivel kiüresedne az irányelv által célzott szankciórendszer is. 

 

Pfv.V.20.180/2019/15. 

A viszontgarancia szerződéseknek a garantált garanciaösszeg mellett jellegadó sajátossága, hogy az 

ellengarantőr állja a garantőr díjigényeit, amelyek abból fakadnak, hogy a garantőrtől a jogosult 
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lehívást kezdeményezhet. Mind a bankgarancia, mind a viszontbankgarancia nyújtása esetén a 

garanciadíj-fizetési kötelezettség a banki szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik. 

Nem vitásan a felperes által adott megbízásnak megfelelően járt el az alperes, amikor kibocsátotta a 

garancianyilatkozatot, és annak érdekében, hogy teljesíteni lehessen a megrendelő végső 

kedvezményezett HIB kérését, a S. Bankkal is szerződött viszontgarancia megállapodás keretében. Ez 

tette lehetővé, hogy a kért bankgarancia a HIB részére kibocsátásra kerüljön. Az alperes részéről a 

komplex láncolatos ügylet megbízással összefüggő elemének teljesítéséből azonban nem következik, 

hogy az alperes díjigénye pusztán a megbízás [1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 478. § (1) 

bekezdés] szabályai alapján elbírálható lenne. 

A Kúriának a felülvizsgálati kérelem folytán vizsgálnia kellett, hogy a felek közötti szerződéses 

jogviszony az embargó hatására megszűnt-e [Ptk. 312. § (1) bekezdés]. E tekintetben megállapítható, 

hogy az embargós rendelkezések – mint feltétlenül érvényesülő imperatív normák – kihatnak ugyan a 

polgári jogi jogviszonyra, azonban az embargónak azonnali kötelemszüntető hatálya a bankgarancia 

láncolatos ügyletekre vonatkozóan nincs. Az embargó jogi lehetetlenülést nem jelent, ezért a peres 

felek között létrejött viszontgarancia szerződés és a további láncolatos ügyletek az embargós rendelet 

hatálya vagy más embargós intézkedések jogkövetkezményeként nem szűntek meg, csak a teljesítés 

ütközött akadályba addig, amíg a rendelet hatálya alá eső pénzügyi műveleteket valamely tiltólistán 

szereplő személy vagy szervezet javára kellett teljesíteni. 

A Kúria vizsgálta azt a kérdést is, hogy a peres felek által aláírt egyetértési nyilatkozat, és letéti 

megállapodás a jogerős ítéletben írtaknak megfelelően módosította-e a felek közötti viszontgarancia 

jogviszonyt. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a másodfokú bíróság álláspontjávan szemben 

az állapítható meg, hogy e két dokumentum alapján a peres felek szándéka kizárólag a garanciadíjak 

megfizetésének módjára és a közöttük létrejött akarategyezség esetén egyező SWIFT-üzenetek küldése 

mellett a letett összegek letétből történő kiutalásának rendje szabályozására vonatkoztak. E 

megállapodás azonban nem érintette a viszontgarancia-szerződés alapján kikötött díjazás kérdését, és e 

nyilatkozatok az alperes részéről nem tekinthetők a díj iránti igényéről történő joglemondásként sem 

[Ptk. 207. § (1) és (4) bekezdés]. 

A Kúria leszögezte, hogy a perben kizárólag a garanciadíjak, nem pedig a garanciaösszeg 

kifizetésének kérdéséről kellett dönteni. 

A perbeli jogvitában a feltétlenül érvényesülő imperatív normákkal érintett szerződésből kellett 

kiindulni. 

Az Európai Bíróság a valamely pénzeszköznek vagy gazdasági erőforrásnak a korlátozó intézkedések 

által érintett személyek listáján szereplő személy rendelkezésére bocsátására vonatkozó tilalmat 

különösen tágan értelmezi, amelyet a „sem közvetlenül, sem közvetve” fordulat alkalmazása igazol, 

következésképpen magában foglal minden olyan cselekményt, amelynek megvalósulása szükséges 

ahhoz, hogy e személy ténylegesen teljes rendelkezési jogot szerezzen az érintett pénzeszközök vagy 

gazdasági erőforrások fölött (lásd ebben az értelemben: 2019. január 17-i SH és TG ítélet, C-168/17, 

EU:C:2019:36, 51. pont; 2007. október 11-i Möllendorf és Möllendorf-Niehuus ítélet, C-117/06, 

EU:C:2007:596, 50. és 51. pont; 2010. június 29-i E és F ítélet, C-550/09, EU:C:2010:382, 66. és 74. 

pont; 2011. december 21-i Afrasiabi és társai ítélet, C-72/11, EU:C:2011:874, 39. és 40. pont). A 

gazdasági erőforrások bármilyen rendelkezésre bocsátásának minősül az egyenlően kétoldalú 

(szinallagmatikus) szerződés teljesítéséből eredő, a pénzügyi ellenszolgáltatás megfizetése ellenében 

végzett tevékenység kikötött díja is (2019. január 17-i SH és TG ítélet, C-168/17, EU:C:2019:36, 52. 

pont; 2007. október 11-i Möllendorf és Möllendorf-Niehuus ítélet, C-117/06, EU:C:2007:596, 56. 

pont). 

Az alperes viszontkeresete alapján igényelt garanciadíjak tekintetében az Európai Bíróság jelen 

ügyben hozott ítélete folytán azt kellett vizsgálni, hogy a teljes garanciadíj vagy annak egyes elemei 

kifizethetők-e az alperes javára. E tekintetben jelentősége van annak, hogy a garanciadíj milyen 

költségek fedezésére szolgált. Az alperes által viszontkeresettel érvényesített igény két egymástól jól 

elválasztható részből tevődik össze. Egyik része az alperes által a S. Bank részére megfizetett 

garanciadíjakra vonatkozó megtérítési igény, másik fele pedig a felperes és az alperes egymás közötti 

szerződéses kapcsolatában felmerülő banki tevékenység ellenértéke (saját jogú díj, költség és jutalék). 
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Ahogyan arra az Európai Bíróság ítéletében rámutatott, az uniós bankok egymás közötti 

viszontgarancia ügyletei során az egyik uniós banknál felmerült díjak, költségek, jutalékok (az 

alperesnél saját jogon járó költségek) nem esnek 204/2011/EU rendelet hatálya alá. Ez a helyzet, ha a 

viszontgarancia-szerződések alapján járó díjakat egy unióbeli banknak egy másik unióbeli bank 

részére kell kifizetnie. 

Ettől megkülönböztetendők azok a díjelemek, amelyek a S. Bank részére megtérített vagy 

megtérítendő díjakat, költségeket, jutalékokat jelentik. Amíg a S. Bank a 204/2011/EU rendelet III. 

mellékletében foglalt tiltólistán szerepelt, részére – bármilyen jogcímen – nem voltak kifizetések 

teljesíthetők (pénzeszköz közvetlen rendelkezésre bocsátása). A S. Bank 2011. március 22-től 

szeptember 2-ig szerepelt az említett jegyzékben, ezért erre az időszakra semmilyen kifizetés nem volt 

teljesíthető, és ilyen követelés a peres felek közötti megtérítési igénynek sem lehet alapja 

(204/2011/EU rendelet 5. cikk). 

A viszontkeresetben előadott alperesi tényállításoknak megfelelően a perbeli elszámolás kizárólag a S. 

Banknak a tiltólistáról való lekerülését követő időszakra vonatkozott. E körben az Európai Bíróság 

útmutatása értelmében főszabály szerint a rendelet tilalmi szabályai nem alkalmazandók, mert az ilyen 

kifizetések nem minősülhetnek a pénzeszközöknek az említett rendelet 5. cikkének (2) bekezdése 

értelmében vett közvetlen rendelkezésre bocsátásának. Ennek oka, hogy e pénzeszközök 

kedvezményezettje nem szerepel az említett III. mellékletben foglalt jegyzékben, sem pedig egyébként 

az ugyanezen rendelet II. melléklete szerinti jegyzékben, amelyre az e rendelkezésben kimondott 

tilalom szintén vonatkozik (2019. január 17-i SH és TG ítélet, C-168/17, EU:C:2019:36, 60. pont). 

Ahogyan arra az alperes is hivatkozott felülvizsgálati kérelmében, a bankgarancia ellenértékeként a S. 

Banknak járó díjak jellegüknél fogva nem utalandók tovább a HIB részére. Ezért a S. Bank és a HIB 

között fennálló jogi vagy pénzügyi kapcsolat alapozhatna meg a főszabálytól eltérő olyan jogi 

helyzetet, amikor arra lehetne következtetni, hogy a díj feletti rendelkezési jogosultság, vagy a HIB 

egyéb pénzügyi lehetősége folytán a díj megfizetése pénzeszköznek az említett rendelet 5. cikkének 

(2) bekezdése értelmében vett közvetlen rendelkezésre bocsátásnak minősülne (2019. január 17-i SH 

és TG ítélet, C-168/17, EU:C:2019:36, 62. 63. pont). Habár adat merült fel az eljárásban arra, hogy a 

S. Bank líbiai állami bank, ami feltételez bizonyos fokú jogi és pénzügyi kapcsolatot a HIB-bel, 

azonban a későbbiekben részletezett indokok miatt e kérdésben további vizsgálódásra nincs szükség a 

peres felek közötti jogvita elbírálásához. Így a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet arra 

következtetni, hogy az alperes a perben releváns időszakban megtett cselekményei az embargó 

megsértését jelentették volna, ezért az ezzel összefüggő ítéleti megállapításokat a Kúria mellőzi. 

Az Európai Bíróság a 204/2011/EU rendelet 12. cikkének perbeli helyzetre való alkalmazhatósága 

körében is rámutatott arra, hogy a viszontgarancia-szerződések alapján járó díjaknak az első 

viszontgarancia-vállaló által a garanciavállaló részére, vagy a második viszontgarancia-vállaló által az 

első viszontgarancia-vállaló részére történő kifizetése főszabály szerint nem zárható ki az alól (2019. 

január 17-i SH és TG ítélet, C-168/17, EU:C:2019:36, 76. pont). E körben releváns az, hogy a 

viszontgarancia-szerződés teljesítését befolyásolhatják az e rendelet által bevezetett intézkedések, ha e 

viszontgarancia kedvezményezettjét (a S. Bankot) felvették az említett rendelet III. mellékletében 

foglalt jegyzékbe, vagy ha a garancia kedvezményezettje, a HIB szerepel e jegyzékben (2019. január 

17-i SH és TG ítélet, C-168/17, EU:C:2019:36, 77. pont). A viszontgarancia-szerződés alapján járó 

díjak kifizetésére irányuló követelés ugyanis a 204/2011 rendelet 12. cikke alapján – annak eredeti 

változata szerint – „szerződések […] tekintetében” benyújtott követelésnek minősül (2019. január 17-i 

SH és TG ítélet, C-168/17, EU:C:2019:36, 78. pont). 

Az, hogy a 204/2011 rendelet 12. cikke megtiltsa az ilyen kifizetés iránti igény érvényesítését, a 

perbeli esetben kizárólag azzal a feltétellel valósulhat meg, hogy a S. Bank a líbiai kormány nevében 

eljáró szervezet (2019. január 17-i SH és TG ítélet, C-168/17, EU:C:2019:36, 79-80. pont). 

Annak vizsgálata, hogy a S. Bank és a HIB közötti pénzügyi és jogi kapcsolat fennáll-e, illetve a S. 

Bank a líbiai kormány nevében eljáró szervezetnek minősül-e, nyilvánvalóan meghaladná a Kúria 

előtti eljárás kereteit. Ilyen vizsgálódásra – a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése mellett – az első- 

vagy másodfokú bíróság előtti további bizonyítási eljárás során kerülhetne sor, amelyet azonban a 

Kúria az alábbiak miatt nem látott szükségesnek. 
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A Kúria abban a kérdésben, hogy az alperes az általa a S. Banknak kifizetett díjak megtérítését 

igényelheti-e a felperestől, jelentőséget tulajdonított annak, hogy a peres felek – éppen az 

életbeléptetett embargós intézkedések elemzése érdekében – abban állapodtak meg, hogy az egymás 

közötti elszámolási kérdéseket nem a viszontgarancia-szerződés szerinti eredeti időpontban, hanem 

később rendezik. A letéti megállapodás és az egyetértési nyilatkozat együttes tartalmát nem lehet olyan 

szerződésmódosításnak értelmezni, ami a letett díjak jogi sorsát véglegesen rendezi. Ahogyan arra a 

jogerős részítélet is rámutatott miszerint a „részítélet jogerősen állást foglalt abban a körben, hogy a 

letéti szerződésben foglalt feltételek bekövetkezésének hiányában az alperes a garanciadíjra nem 

jogosult” –, még a bíróság által elrendelt letétből való kiutalás sem jelenti azt, hogy ki a letett összeg 

jogosultja, így a felperes elkülönített eljárásban elbírált, kereseti kérelmének helytadó határozat nem 

rendezte az alperesi díjigény jogi sorsát. Az elszámolási kérdések tekintetében azonban a 

megállapodásnak annyiban jelentősége van, hogy csak közös akarattal (egyező tartalmú SWIFT 

üzenetekben megnyilvánuló találkozó jognyilatkozatokban) lehetett volna lezárni a peres felek közötti 

vitát. 

A peres feleknek azonban nem sikerült egymás között rendezni a vitás elszámolási kérdéseket, az 

alperes által viszontkeresetként érvényesített követelés alapján a peres felek a bíróságtól kérték a 

döntés meghozatalát. Az Európai Bíróság 2019. január 17-i SH és TG ítélet, C-168/17, EU:C:2019:36, 

99. pontjában útmutatást adott arra vonatkozóan, hogy az ilyen elszámolási igények rendezését hogyan 

kell teljesíteni. Tekintettel arra, hogy az (EU) 2016/44 rendelet hatályba lépéséig a peres felek közötti 

elszámolás nem bonyolódott le, a megváltozott jogi környezetben már az új szabályok alkalmazása 

szükséges. 

Az (EU) 2016/44 rendelet 17. cikkének (1) bekezdése értelmében nem érvényesíthetők az olyan 

szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek érvényesítését az e 

rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, 

ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy 

garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia, 

továbbá kártérítés – különösen pénzügyi garancia, pénzügyi viszontgarancia vagy pénzbeli kártérítés – 

kifizetésére, illetve meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak 

kívánják érvényesíteni: 

a) a II. vagy III. mellékletben foglalt jegyzékekben szereplő személyek, szervezetek vagy szervek; 

b) bármely más líbiai személy, szervezet vagy szerv, ideértve a líbiai kormányt is; 

c) az a) vagy a b) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, 

illetve nevében eljáró személyek, szervezetek vagy szervek. 

Amennyiben a S. Banknak járó díjakat a felperes köteles lenne megtéríteni az alperes felé a perben 

zajló elszámolás körében, ez sértené az (EU) 2016/44 rendelet 17. cikkének szabályait, mert a díjak 

elszámolásával az alperes a 17. cikk b) pontja alá eső S. Bankon keresztül eljáró személynek 

minősülne (17. cikk c) pont). Ez utóbbi megállapítás körében a Kúria értékelte, hogy a HIB 

ragaszkodott ahhoz, hogy líbiai bank bevonására kerüljön sor a garanciaügylet során, ennek hiányában 

lehetőség lett volna egyszerű háromoldalú, vagy egy lépcsővel kevesebb láncolattal líbiai bank 

kihagyásával rendezni az általa kért garancia teljesítését. Nem hagyható továbbá figyelmen kívül az 

sem, hogy 2014-től kezdődően a S. Bank mint líbiai entitás javára sem teljesíthető kifizetés, ezért a 

perbeli elszámolási jogvitában az alperes részéről a S. Banknak megfizetett díjak nem igényelhetők. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.V.30.045/2019/9. 

I. Az ENSZ BT határozat és az Európai Unió embargós intézkedései (határozatok és rendeletek) olyan 

imperatív normák, amelyek megkövetelik a hatályuk alá eső valamennyi tényállásra történő 

alkalmazásukat, függetlenül attól, hogy egyébként a jogvitára milyen jog lenne irányadó.  

II. Embargós intézkedések esetén a jogvédelmi célú megállapítási kereset előterjesztésének feltételei. 

A külföldi elemet tartalmazó kereset elbírálásának hivatalból vizsgálandó előkérdése, hogy a peres 
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felek közötti jogvitára a magyar bíróság joghatósága fennáll-e. A felülvizsgálati kérelem és 

ellenkérelem e kérdéskört nem érintette, és a Kúria hivatalból észlelendő joghatósági alapú pergátló 

körülményt nem talált, ezért kiindulópontként elfogadta a magyar bíróság joghatóságának fennálltát, 

különös tekintettel az alperes érdemi védekezése alapján megállapított perbebocsátkozásra. 

A joghatóság fennállása esetén vizsgálandó kérdés, hogy milyen eljárási és anyagi jogi szabályok 

szerint szükséges a peres felek közötti jogvitát elbírálni. Az eljárási szabály tekintetében irányadó, 

hogy a joghatóság fennállása esetén a jogvita elbírálása során a fórum eljárási szabályait kell 

alkalmazni [1979. évi 13. tvr. (a továbbiakban: Nmjtvr.) 63. §], azaz a megállapítási kereset 

megítélésére a 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései voltak irányadók. 

A felperes által a perben érvényesített igény megítéléséhez az alkalmazandó jogra vonatkozó előírások 

csak annyiban voltak irányadók, amennyiben a Pp. 123. §-a szerinti előfeltételek igazolása körében az 

anyagi jogi szabályok alkalmazása vált szükségessé. Arra helyesen mutatott rá a másodfokú bíróság, 

hogy a peres felek közötti jogvitában irányadó a 593/2008/EK rendelet (a továbbiakban: Róma I. 

rendelet), ami alapján főszabálynak megfelelően valóban sor kerülhetne egy nem tagállami jog – a 

konkrét esetben a líbiai anyagi jog – alkalmazására, azonban a Róma I. rendelet 9. cikke (1) bekezdése 

értelmében vizsgálni szükséges az imperatív rendelkezések érvényesülését. 

Minden jogrendszernek – mind a nemzetközi és az uniós jogrendszernek, mind az EU-t alkotó 

tagállamok jogrendszerének – van egy olyan feltétlenül érvényesülő (imperatív) normákban 

megtestesülő magja, amely arra hivatott, hogy az illető jogrendszer erkölcsi, gazdasági, politikai 

alapjait közvetlenül – parancsnormaként – védje, és egyúttal az adott társadalmi, jogi berendezkedés 

alapvető értékrendjét kifejezésre juttassa. A Róma I. rendelet 9. cikk (1) bekezdése értelmében az 

imperatív rendelkezések olyan rendelkezések, amelyek betartását valamely ország a közérdek – mint 

például politikai, társadalmi vagy gazdasági rendjének megőrzése – szempontjából döntő 

fontosságúnak ítéli, és megköveteli a hatálya alá eső valamennyi tényállásra történő alkalmazását, 

függetlenül attól, hogy a rendelet a szerződésre mely jog alkalmazását írja elő. A (2) bekezdés szerint a 

rendelet alapján semmi nem korlátozhatja az eljáró bíróság országának joga szerint az imperatív 

rendelkezések alkalmazását. 

Helyesen fejtette ki a másodfokú bíróság, hogy a perbelihez hasonló korlátozó rendelkezések 

biztosítási intézkedésnek minősülnek, amelyeknek nem célja az érintettek tulajdontól való megfosztása 

(2008. szeptember 3-i Kadi és Al Barakaat International Foundation ítélet, C-402/05P és a C-415/05P 

számú egyesített ügyek, EU:C:2008:461 358. pont), függetlenül attól, hogy ezek a rendelkezések a 

tulajdonhoz való jog korlátozásának minősülnek (2008. szeptember 3-i Kadi és Al Barakaat 

International Foundation ítélet, C-402/05P és a C-415/05P számú egyesített ügyek, EU:C:2008:461 

366. pont). Ebből azonban azért nem következik az intézkedések polgári anyagi jogot alakító 

hatályának kizárása, mert ez a helyzet jelen ügyben csak a 204/2011/EU rendelet 5. cikk (1) bekezdése 

szerinti vagyoni eszközök befagyasztására vonatkozik. Ennek helyes értelmezése szerint a tiltólistán 

szereplő személyek arra az átmeneti időre nem juthatnak hozzá vagyoni eszközeikhez, amíg a 

korlátozó intézkedések hatálya velük szemben fennáll. 

Más megítélés alá esnek az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelő pénzeszközök vagy gazdasági 

erőforrások rendelkezésre bocsátása, és azok a szerződéses követelések, amik nem tartoznak a 

tulajdonjog körébe. Azokra legfeljebb mint vagyoni várományra alapíthatók kötelmi jogi igények. 

Ezért az ilyen követelések teljesítésének 5. cikk (2) bekezdése és 12. cikk szerinti tiltása járhat a 

pénzeszköztől, szerződési igénytől (várományoktól) való eleséssel, mert ha a szerződésben vállalt 

kötelezettség teljesítési időpontja előtt nem kerülnek feloldásra az embargós intézkedések, a vállalt 

kötelezettségek teljesítésének meghosszabbítását pedig az embargó automatikusan nem teremti meg, 

sőt a rendelet későbbi módosításából (45/2014/EU rendelet a 204/2011/EU rendelet 12. cikkét 

módosította, abba a kifizetésen kívül expressis verbis is bekerült a meghosszabbítási igény teljesítése 

is) következő jogalkotói szándékból és szabályozási célból következően kifejezetten tiltott az ügyletek 

meghosszabbítása, ezért a szerződésben vállalt teljesítési határidő elteltével a garantőr szabadul a 

kötelemből. 

A Kúria itt kívánt rámutatni arra is, hogy a jogerős ítéletben hivatkozott 2010. december 22-i Sayn-

Wittgenstein ítéletben (C-208/09, EU:C:2010:806) adott jogértelmezés a perbeli esetre nem irányadó, 
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az uniós alapszabadságok (négy szabadság) közrendi okokra történő jogszerű tagállami intézkedéssel 

való korlátozása mint az adott szabadság szabad áramlása alóli kivétel nem vonatkoztatható a perbeli 

tényállásra, és ez a közrendi kivétel nem hozható semmilyen okszerű kapcsolatba az imperatív normák 

hatályával. 

Az imperatív normák az alkalmazásuk körét a kollíziós szabályokra tekintet nélkül határozzák meg, 

ezért szükségképpen hatást gyakorolnak az anyagi jogviszonyokra, így a jogerős ítéletben írtakkal 

ellentétben kihatnak az anyagi jogviszonyokra. Ezt azt jelenti, hogy a nemzetközi magánjogi 

tényállások esetén az imperatív normák érvényesülnek akkor is, ha az adott esetben alkalmazandó jog 

szabályai másként rendelkeznek. 

Az imperatív normák tág értelemben a közrend védelmének eszközeként foghatók fel, akár a fórum 

jogának alapvető érdekeivel összeegyeztethetetlen [Nmjtvr. 7. § (1) bekezdés], akár nemzetközi jogi 

vagy uniós közrendi szabályokról legyen szó. Az ENSZ BT határozat és az Európai Unió embargós 

intézkedései (határozatok és rendeletek) klasszikus imperatív normák, amelyek a peres felek közötti 

jogvitában feltétlen érvényesülést követelnek, azaz olyan imperatív normáknak tekinthetők, amelyek 

megkövetelik a hatályuk alá eső valamennyi tényállásra történő alkalmazásukat, függetlenül attól, 

hogy egyébként a jogvitára milyen jog lenne irányadó. A 204/2011/EU rendelet teljes egészében 

kötelező és közvetlenül alkalmazandó (204/2011/EU rendelet 20. cikk), és a nemzetközi jog feltétlenül 

érvényesülő alapnormája (ENSZ BT határozat) is közvetetten ezen keresztül érvényesül a magyar 

jogrendben. 

A perbeli esetben a feltétlenül érvényesülő imperatív norma tiltja pénzeszköznek vagy gazdasági 

erőforrásnak közvetlenül, vagy közvetve a tiltólistán szereplő természetes vagy jogi személyek, 

szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára bocsátását [204/2011/EU rendelet 5. cikk (2) 

bekezdés], és tilt minden olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvételt, amelyek 

közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az embargós intézkedések megkerülése [204/2011/EU 

rendelet 5. cikk (3) bekezdés]. Nem teljesíthető továbbá semmiféle követelés, beleértve a kártérítésre 

irányuló vagy egyéb hasonló jellegű követelést – mint például kompenzációs követelés vagy 

garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelés – a líbiai kormány vagy bármely olyan személy 

vagy szervezet számára, amely azon keresztül vagy a részére követeléssel áll elő, olyan szerződések 

vagy ügyletek tekintetében, amelyeknek a teljesítését közvetlenül vagy közvetve, részben vagy 

egészben érintették az 1970 (2011) ENSZ BT-határozat értelmében elrendelt intézkedések, beleértve 

az Unió vagy valamely tagállam által a Biztonsági Tanács vonatkozó határozatai vagy az e rendeletben 

szereplő intézkedések végrehajtása értelmében, az azokban előírtak szerint, vagy azokkal 

összefüggésben hozott intézkedéseket (204/2011/EU rendelet 12. cikk). 

A garanciaösszeg kifizetése és az érdekében tett pénzügyi műveletek (viszontgarancia lehívásának 

teljesítése) az imperatív norma által tiltott körbe tartozik, ezért a felperes megállapítási keresetének 

elbírálása körében e normának van alkalmazási és érvényesülési elsődlegessége. 

Rámutatott a Kúria arra is, hogy a líbiai jog perbeli alkalmazásának szükségessége esetén sem lenne 

helytálló a másodfokú bíróság jogi álláspontja, ugyanis a bíróságnak a külföldi jog tartalmáról 

hivatalból szükséges tájékozódnia [Nmjtvr. 5. § (1) bekezdés]. Kétségtelenül a felek előterjeszthetnek 

bizonyítékokat, tehetnek előadásokat az alkalmazandó jog tartalmának tisztázására, azonban ez a 

bizonyítási lehetőség nem helyettesíti a bíróság kötelezettségeinek teljesítését. Az alkalmazandó jogról 

az igazságügyért felelős miniszter ad felvilágosítást [Nmjtvr. 5. § (2) bekezdés], olyan esetben pedig, 

amikor a perbelihez hasonló polgárháborús viszonyok folytán mind a külföldi hatóságokkal való 

kapcsolattartás, mind a külföldi jog tartalmának egyéb módon történő tisztázása nehézségekbe ütközik 

– különösen az igazságügyi miniszter e körben adott tájékoztatásának megfelelően –, elfogadható 

annak kimondása, hogy a külföldi jog tartalma nem állapítható meg, ezért a magyar jog rendelkezései 

alkalmazandók [Nmjtvr. 5. § (3) bekezdés]. 

Mindezek alapján jogszabálysértő [Pp. 3. § (2) bekezdés, 121. § (1) bekezdés c) pont], hogy a 

másodfokú bíróság a kereseti tényállítások és a keresettel érvényesíteni kívánt jog megjelölése 

körében a felperesi előadásokat nem fogadta el. 

A perben alkalmazandó Pp. 123. § alapján abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy fennállnak-e 

a megállapítási kereset feltételei. Abban a másodfokú bíróság is egyetértett az elsőfokú bírósággal, 



 

 61 

hogy a felperes a jogviszony természeténél fogva nem követelhet teljesítést az alperestől, így 

megállapítási keresetének további feltételeként azt kellett vizsgálni, hogy a kért megállapítás a felperes 

jogainak az alperessel szemben való megóvása érdekében szükséges-e. 

E körben a Kúria a fentebb kifejtettek alapján utalt arra, hogy a felperes a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően jelölte meg védendő jogát, az ENSZ BT tiltó határozataiból, és az uniós embargós 

rendeletből levezethető vagyoni jogainak fenyegetettségeként pedig megjelölte az alperes többszöri 

lehívási kísérleteit. 

A követelések nyilvántartására vonatkozó felperesi kötelezettség körében van ugyan közjogi elem, ami 

a pénzügyi felügyelet körében és a számviteli szabályok betartatásában nyilvánul meg, azonban a 

garancia és viszontgarancia vállalás lényegi eleme, hogy a polgári jogi jogviszonyban a garantőr a 

követelés pénzügyi fedezetét rendelkezésre tartja, annak csak technikai kérdése, hogy ezt a számvitel 

közjogi szabályainak megfelelően kell megtennie. 

A rendelkezésre tartási kötelezettség a polgári jogi jogviszony körébe tartozik, és helyesen hivatkozott 

a felperes arra, hogy vagyoni jogainak lényeges sérelmét jelenti egy olyan helyzet fenntartása, ami a 

garancia lejártát követően még évekkel később is azt eredményezi, hogy az alperes lehívási kísérletei 

miatt magas költségekkel járó módon nyilván kell tartania a lejárt garanciát. E bizonytalan helyzet 

lezárására alkalmas eszköz a megállapítási kereset, ami alapján a felperes szabadulhat a számára 

vagyoni hátránnyal járó bizonytalan jogi helyzettől. 

Ugyancsak helyesen hivatkozott a felperes a vele szembeni esetleges perindítás lehetőségére is. E 

körben – figyelemmel a perben irányadó speciális tényállásra és a felek komplex jogviszonyára – az 

elsőfokú bíróság megalapozottan mutatott rá arra, hogy a megállapítási keresetet nem zárja ki az, hogy 

a megállapítani kért körülményre a felperes védekezésként hivatkozhat a másik fél által indítható 

lehetséges jövőbeni marasztalási perben. A perben csatolt dokumentumokból és a felek 

nyilatkozataiból megállapítható, hogy az alperes többször, még a garancia lejáratát követően is 

megpróbálta lehívni az APG-garancia összeget. Az alperes perbeli nyilatkozatai szerint a felperest 

fenyegeti egy vele szembeni perindítás is. 

Helytálló érvként fogadható el az is, hogy amennyiben az alperes Líbiában indítana peres eljárást a 

felperessel szemben, úgy nem zárható ki az embargós rendelkezések figyelmen kívül hagyását 

eredményező marasztaló ítélet, amely alapján a felperes ki lenne téve a végrehajtás lefolytatásának. E 

helyzet elhárítására is megfelelő eszköz a felperes vagyoni jogainak megóvása érdekében a bíróságtól 

kért megállapítás. 

Az elsőfokú bíróság helyesen ítélte meg, hogy miután a garanciaösszeg jogosultja a HIB, a javára nem 

tehetők pénzügyi teljesítések az embargós intézkedések bevezetésétől kezdődően. E megállapítással 

összhangban a felperesnek a Fővárosi Ítélőtábla a 16.Gpkf.43.422/2013. számú eljárás során hozott 

jogerős végzésében megtiltotta az alperes részére történő kifizetéseket egészen addig, amíg a HIB az 

embargós intézkedések hatálya alatt áll. 

Az Európai Bíróság a valamely pénzeszköznek vagy gazdasági erőforrásnak a korlátozó intézkedések 

által érintett személyek listáján szereplő személy rendelkezésére bocsátására vonatkozó tilalmat 

különösen tágan értelmezi, amelyet a „sem közvetlenül, sem közvetve” fordulat alkalmazása igazol, 

következésképpen magában foglal minden olyan cselekményt, amelynek megvalósulása szükséges 

ahhoz, hogy e személy ténylegesen teljes rendelkezési jogot szerezzen az érintett pénzeszközök vagy 

gazdasági erőforrások fölött (lásd ebben az értelemben: 2019. január 17-i SH és TG ítélet, C-168/17, 

EU:C:2019:36, 51. pont; 2007. október 11-i Möllendorf és Möllendorf-Niehuus ítélet, C-117/06, 

EU:C:2007:596, 50. és 51. pont; 2010. június 29-i E és F ítélet, C-550/09, EU:C:2010:382, 66. és 74. 

pont; 2011. december 21-i Afrasiabi és társai ítélet, C-72/11, EU:C:2011:874, 39. és 40. pont). 

Ha a lehívásra olyan időpontban kerülne sor, amikor az alperes már nem áll az embargós tiltólistán, 

önmagában ez sem tenné lehetővé a lehívás teljesítését, azaz az igény érvényesítését, mert az 

imperatív norma tiltó rendelkezéseinek érvényesülése folytán az a HIB részére közvetett kifizetés 

lenne a 204/2011/EU rendelet 12. cikke értelmében. 

Az imperatív norma tehát hatást gyakorol a polgári jogi jogviszonyra, és miután a garanciavállalás 

lejártáig a HIB a tiltólista hatálya alól nem került ki, ezért alapos az az elsőfokú ítéleti megállapítás, 
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hogy a garanciavállalás időtartamában az embargós intézkedésekre tekintettel nem kerülhetett sor a 

felperes részéről kifizetésre. Később sem keletkezhet azonban olyan jogi helyzet, ami a garancia 

kifizetését lehetővé tenné, mert az embargó nem célozza az érintett polgári jogviszonyok 

meghosszabbítását. Ezért a garanciavállalás 2013. augusztus 30-i lejártára tekintettel a jogviszony 

megszűnése folytán nem áll fenn a felperes helytállási kötelezettsége, aminek a megállapítási kereset 

alapján ítéletben történő kimondása a felperes jogainak megóvása érdekében indokolt. 

 

Gfv.VII.30.394/2018/8. 

Érdemben csak a felülvizsgálati kérelemben írt, a tartalmi követelményeknek megfelelő, a 60 napos 

határidőn belül előterjesztett hivatkozások vizsgálhatók. 

I. A Kúria a felülvizsgálati kérelemben foglaltak alapján először azt vizsgálta, hogy az rPp. 152. § (2) 

bekezdését megsértették-e perben eljárt bíróságok, amikor a folyamatban levő általuk megjelölt 

előzetes döntéshozatali eljárásokra tekintettel nem függesztették fel a per tárgyalását. A felperesek e 

körben hivatkoztak a Legfelsőbb Bíróságnak a tárgyalás felfüggesztésének egyes kérdéseiről szóló 

3/2005 (IX.14.) PK-KK közös véleményben (a továbbiakban: közös vélemény) írtakra. A Kúria 

hangsúlyozza, mind az rPp. 152. § (2) bekezdése, mind a hivatkozott közös vélemény szerint az eljárás 

felfüggesztése nem kötelezettség, hanem lehetőség, ha a bíróság megítélése szerint a per érdemére 

kiható előzetes döntéshozatali eljárás van folyamatban. Ebből következően jogszabálysértésként nem 

értékelhető, ha a perben eljárt bíróságok a per tárgyalását nem függesztették fel. A Kúria utalt arra is, 

hogy a már befejezett előzetes döntéshozatali eljárásokban hozott határozatokban olyan megállapítást 

nem tett az EU Bíróság, amely a felülvizsgálati eljárásban elbírálható jogkérdések érdemi megítélésére 

kihatna figyelemmel a később kifejtettekre. A Kúria rögzítette, hogy – szemben a felperesi érveléssel 

az EU Bíróság C-483/6 számú sz. ítéletében épp azt mondta ki, hogy a DH2 tv. által előírt különleges 

eljárási szabályok nem ellentétesek a fogyasztói irányelv rendelkezéseivel, ha a szerződésben foglalt 

feltételek tisztességtelenségének kiküszöbölését nem gátolja. Ezen követelménynek pedig a DH2 tv. 

megfelel az EU Bíróság megítélése szerint is. 

A még folyamatban levő és a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott előzetes döntéshozatali eljárások 

tekintetében a Kúria az alábbiakra mutatott rá. A C-34/18. számon folyamatban lévő előzetes 

döntéshozatali eljárás tárgya a közjegyzői ténytanúsítvánnyal kapcsolatos szerződéses rendelkezések 

tisztességtelenségének vizsgálata, azonban ilyen tartalmú szerződéses kikötés jelen pernek nem tárgya, 

ilyen kikötést a felperesek keresetükben nem támadtak. Az ugyancsak hivatkozott C-621/2017. számú 

előzetes döntéshozatali eljárás szintén folyamatban van, ugyanakkor a perbeli kölcsönszerződésnek a 

kezelési költségre és kockázatvállalási díjra vonatkozó rendelkezéseinek tisztességtelensége a 

felülvizsgálati eljárásban érdemben nem vizsgálható, figyelemmel arra, hogy annak jelen perbeli 

vizsgálatát az eljárt bíróságok álláspontja szerint az rPp. 146/A. §-ában írtak zárták ki. Ezen 

jogszabályi rendelkezés megsértését ugyanakkor a felperesek felülvizsgálati kérelmükben nem jelöltek 

meg (47. pont). A fentiekre tekintettel a Kúria úgy ítélte, hogy a még folyó előzetes döntéshozatali 

eljárásokra tekintettel a per felfüggesztésének nem állnak fenn a feltételei. 

II. A felperesek állították, hogy a perbeli szerződés nem deviza alapú szerződés, de ezen álláspontjuk 

alátámasztására a hivatkozott kúriai ítélet nem alkalmas. A 6/2013. PJE határozat 1. pontjában 

kifejtetteknek megfelelő tartalmú szerződést helyesen tekintették a perben eljárt bíróságok fogyasztói 

deviza alapú szerződésnek és jogszerűen jártak el amikor ennek megfelelően bírálták el. 

A felperesek felülvizsgálati kérelmükben tartalmilag ugyan állították a kölcsönszerződés több 

rendelkezésének, valamint az árfolyamkockázattal összefüggő tájékoztatásnak a tisztességtelenségét, 

de erre vonatkozó konkrét és adekvát jogszabályi rendelkezést így az rPtk. 209. § (1) bekezdését, 

illetve a fogyasztói irányelv konkrétan meghatározott rendelkezéseinek megsértését tételesen nem 

jelölték meg, hanem EU bírósági ítéletekben kifejtetteket idéztek, melyekben ugyan megjelentek a 

fogyasztói irányelv egyes cikkei, azok EU Bíróság általi autentikus értelmezése, de a felülvizsgálati 

kérelem tartalma az adott megfogalmazás mellett nem felel meg a felülvizsgálati kérelemmel szemben 

támasztott korábban ismertetett tartalmi követelményeknek. Ezért a Kúria az árfolyamkockázatról 

történt tájékoztatás tisztességtelenségének megítélésével kapcsolatban csak utal arra, hogy a perben 
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eljárt bíróságok különböző dokumentumokban, a tanúvallomásban foglaltakat vetette össze, 

figyelemmel volt a EU Bíróság C-186/16. számú ítéletében kifejtettekre is és ezek mérlegelésével 

jutott arra a következtetésre, hogy az alperes az árfolyamkockázatról megfelelő, tisztességes 

tájékoztatást kapott. Ezen mérlegelése pedig az rPp. 206. § (1) bekezdésének mint megsértett 

jogszabályhelynek a feltüntetése nélkül érdemben nem volt vizsgálható, felülbírálható. 

A Kúria nem vizsgálhatta továbbá az rHpt. 213. § (1) bekezdés c-e) pontjában írtak megsértését sem, 

mivel e körben a felülvizsgálati kérelem érdemi indokolást nem tartalmaz, ilyennek nem tekintető a 

per során előadottakra történt hivatkozás. A Kúria ugyancsak nem foglalhatott állást a szerződés létre 

nem jöttével, a szerződés befektetési szerződés jellegével kapcsolatos felperesi érvelés tárgyában, 

mivel e körben a felülvizsgálati kérelemben megsértett jogszabályhely nem található. 

A felülvizsgálati kérelemben tételesen megjelölt rPtk. 205/B. § (1) bekezdésének megsértése körében a 

Kúria rámutatott arra, hogy a felperesek a megállapított tényállás egyes elemeinek iratellenességét, a 

bizonyítékok téves értékelését állították, nevezetesen azt, hogy bizonyították, hogy az 

Üzletszabályzatot, a Hirdetményt nem kapták meg. Ugyanakkor a vonatkozó megsértett eljárási 

szabály megjelölését elmulasztották. A Kúria ennek ellenére utalt arra, hogy a felülvizsgálati 

kérelemben hivatkozott C-449/13. sz. ítéletben kifejtettek jelen ügyben nem irányadóak figyelemmel 

arra, hogy abban a szerződéskötést követően hatályba lépett az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a 

fogyasztói hitelmegállapodásról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

2008/48/EK psarlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit értelmezi az EU Bíróság egy az adott 

irányelvben tételesen megjelölt kötelezettség kapcsán. Egyébként is téves a felperesek azon 

felülvizsgálati érvelése, hogy az írásba foglalt és aláírt kölcsönszerződés egyedi részének kell 

tartalmaznia a szerződés összes lényeges elemét és azok részben sem szerepelhetnek a szerződés 

mellékletét képező Üzletszabályzatban. Ezzel ellentétesen foglalt állást a Kúria az 1/2016. PJE 

határozat III/ 1. b) pontjában. A Kúria utal arra, hogy az elvi határozatokban foglaltakat a 

bíróságoknak alkalmazniuk kell figyelemmel az Alaptörvény 25. cikk (3) bekezdésében írtakra. Az EU 

Bíróság a C-118/17. számú ítéletében sem az elvi határozatok jogintézménye, sem a hivatkozott 

jogegységi határozat tekintetében olyan megállapítást nem tett, hogy maga a jogintézmény, vagy a 

konkrét határozatban kifejtettek az uniós jogi szabályokkal ellentétesek lennének. A Kúria utal arra, 

hogy az elvi határozatban a több okiratba foglalt szerződés kapcsán kifejtettek nem ellentétesek az EU 

Bíróság C-42/15. számú ítéletében írtakkal. 

A Kúria maradéktalanul egyetértett az első- és másodfokú bíróságok által kifejtetekkel abban, hogy a 

perbeli kölcsönszerződés megfelel az rHpt. 213. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott 

tartalmi követelményeknek. 

A Kúria utalt arra, hogy az 1/2016. PJE határozat lényeges szempontokat tartalmaz az rHpt. 213.§ (1) 

bekezdés a) pontjára vonatkozóan, amely összefoglalását adja a Kúria 6/2013. PJE határozat kapcsán 

kialakult bírói gyakorlatának, amire az eljárt bíróságok is helytállóan hivatkoztak. A 6/2013. PJE 

határozat és az 1/2016. PJE határozat értelmében deviza alapú kölcsönszerződés esetén a kölcsön 

összege meghatározható akár devizában (az adott tényállás mellett CHF-ben) akár forintban, és utóbbi 

esetben a szerződés egyéb rendelkezéseiből következően egyértelmű, hogy a kölcsön devizában kerül 

megállapításra. Az adott tényállás mellett a kölcsön összegét forintban a szerződés határozottan 

tartalmazza, a kirovó pénznem egyértelmű megjelölésével. Az 1/2016 PJE határozat IV.1. pont 

értelmében a szerződésnek nem érvényességi kelléke az átszámítási időpont megjelölése. Ez utóbbi 

ugyanis eltérő rendelkezés hiányában ipso iure a folyósítás napjában rögzül (rPtk. 231. § (2) 

bekezdés). Az irányadó deviza átszámítási árfolyamot a jogalkotó rendezte, ezért ennek elmaradása 

vagy nem egyértelmű rendezése miatt a szerződés érvénytelensége már nem állapítható meg. A perbeli 

kölcsönszerződés ebből következően az rHpt. követelményének megfelelően tartalmazza a szerződés 

tárgyát. 

Az rHpt. 213. § (1) bekezdés b) pontjában írtakat a szerződés szintén nem sérti. A Kúria ennek 

körében is egyetértett az eljárt bíróságok által kifejtettekkel, azt azzal egészíti ki, hogy szerződés 

semmisségét az rHpt. hivatkozott rendelkezése alapján az eredményezné (BH2017. 343.), ha a THM 

feltüntetése elmaradt volna, amely jelen szerződés esetén nem áll fenn. A THM rendeletben foglaltak 

esetleges megsértése pedig a THM rendelet, illetve annak vonatkozó §-ának megjelölése nélkül 
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ugyancsak nem volt érdemben vizsgálható a felülvizsgálati eljárásban. 

 

Gfv.VII.30.409/2018/7. 

Nem tisztességtelen a kölcsönszerződés folyósítási feltételre vonatkozó szerződéses feltétele, amely 

szerint az adós közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatot köteles tenni a már megkötött 

kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségéről. 

Az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 209. § (1) bekezdése szerint tisztességtelen az 

általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési 

feltétel, ha a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával 

szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg. 

A felek kölcsönszerződésének vizsgált szabálya a kölcsönösszeg ún. általános folyósítási feltételeit 

tartalmazza. Idetartozott többek között a biztosítéki ingatlanra a hitelező javára jelzálogjog alapítása, 

továbbá biztosítási szerződés megkötése, az adós bankszámláira vonatkozó azonnali beszedési 

megbízás biztosítása, valamint a keresettel támadott közjegyzői okiratba foglalt „tartozáselismerő” 

nyilatkozat megtétele is az adós részéről a kölcsönszerződésben meghatározott fizetési 

kötelezettségére. 

A felek megállapodásában az I. rendű alperes szerződéses kötelezettségéhez, a kölcsön folyósításához 

a megjelölt feltételek előírása alapvetően az adósok szerződéses ellenszolgáltatásának biztosítására, 

részükről szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását jelentette. 

A hitelező oldalán a kölcsönszerződés megkötésével egyösszegben beálló, az adósok részéről viszont 

jellemzően több évtizedes futamidő alatt részletekben teljesítendő fizetési kötelezettség nyilvánvaló 

időbeli eltérése miatt, az adósok szerződéses kötelezettsége biztosítására kikötött folyósítási feltételek 

a felek jogai és kötelezettségei megfelelő egyensúlyának biztosítását szolgálják, mérsékelve a hitelező 

szükségszerű kockázatát a hosszú távú kölcsönkötelemben. A perbeli, 24 éves futamidőre kötött 

kölcsönszerződés tekintetében a hitelező I. rendű alperesnek a szerződéses szolgáltatását a szerződés 

megkötését követően kellett teljesítenie – a folyósítási feltételek igazolása esetén –, amellyel szemben 

az adósoknak a teljes szerződéses futamidő alatt teljesítendő ellenszolgáltatása megfelelő biztosíték 

nélkül jelentős egyensúlytalanságot eredményezett volna a felek szerződéses helyzetében, a 

kölcsönügylet tárgyához tartozó jogaik, kötelezettségeik körében. 

A kölcsönszerződés II.1.1.1. pontjának perben vizsgált kikötése a kölcsön folyósításának feltételeként 

külön közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételét követelte meg az 

adósoktól. A folyósítási feltételként elvárt nyilatkozat előírása sem formai, sem tartalmi oldalát 

tekintve nem vezetett a vizsgált kikötés tisztességtelenségéhez. 

A közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú jognyilatkozat lényegét az elvárt tartalom szempontjából nem 

az rPtk. 242. §-ában szabályozott jogintézménynek megfelelő – avagy meg nem feleltethető – 

tartozáselismerés, hanem a kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségre vonatkozó elem, a 

szerződéses kötelezettségvállalás megerősítése jelenti. Az adósok utóbb megteendő egyoldalú 

nyilatkozata önálló kötelezettségvállalásnak nem minősül, csupán a magánokirati formában már 

megkötött szerződésben vállalt kötelezettségeik közjegyző előtt tett, szükségképpen a szerződéskötést 

követő megerősítése (Kúria Gfv.VII.30.287/2017/6.). 

Az adósok egyoldalú nyilatkozatával szemben megkövetelt alakiság, a közjegyzői okiratba foglalás – a 

felülvizsgálati kérelemben elismertek szerint – a feltételeiben könnyített végrehajtás megindításának 

lehetőségét, az 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) szerződéskötéskor hatályos 21. § (1) 

bekezdés a) pontjára kiterjedően a végrehajtási záradékolást hivatott biztosítani az adósok szerződéses 

kötelezettségvállalása nem teljesítésének esetére. Hangsúlyozza ezzel kapcsolatban a Kúria, hogy 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 
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összeegyeztethetetlen a fogyasztói irányelv fogyasztóvédelmi követelményeivel sem. A 

kölcsönkötelem alanyainak időben jelentősen elváló kötelezettségeire, ebből adódóan a hitelező 

hosszú távú kitettségére tekintettel a perbeli kikötés nem volt a feleknek a szerződésből eredő jogait és 

kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és 

indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára megállapító 

szerződéses feltételként értékelhető, az előírt alakiság és az attól várt joghatás miatt sem. 

Megjegyezte a Kúria, hogy jelzálog-hitelintézetek által kötött jelzálog-hitelszerződés vonatkozásában 

jogszabály, a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 6. §-a írja elő 

a jogügylet főszabály szerint kötelező közjegyzői okiratba foglalását, amely alól kivételt enged arra 

esetre, ha a kötelezett a kölcsön folyósításának megkezdését megelőzően közjegyzői okiratba foglalt 

egyoldalú kötelezettségvállalást tesz a szerződés szerinti kötelezettsége fennállásáról. 

Jelen ügyben az I. rendű alperes ugyan nem arra szakosított hitelintézetként, hanem pénzkölcsön 

nyújtására jogosult pénzügyi vállalkozásként, de jelzálogjog fedezete mellett kötött kölcsönszerződést 

az adósokkal, amelyhez kapcsolódóan a jelzálog-hitelezéssel összefüggésben kidolgozott törvényi 

megoldással azonos tartalmú szerződéses feltételt alkalmazott. 

A vizsgált kikötés további elemének, ami a hitelező által megfelelőnek ítélt tartalomra és formára utalt, 

nem volt a szerződés támadott rendelkezésében már kifejezett – és az előzőekben részletezett – 

követelményrendszert (közjegyzői okiratba foglalás, szerződésben meghatározott fizetési 

kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat) meghaladó tartalom tulajdonítható. 

 

Gfv.VII.30.418/2018/3. 

Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

permegszüntetést megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A Kúria a felülvizsgálati kérelemben foglaltak alapján először azt vizsgálta, hogy az rPp. 152. § (2) 

bekezdését megsértették-e a perben eljárt bíróságok, amikor a folyamatban lévő, a felperesek által 

megjelölt előzetes döntéshozatali eljárásokra tekintettel nem függesztették fel a per tárgyalását. A 

Kúria hangsúlyozta, mind az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban rPp.) 152. § (2) bekezdése, mind a 

Legfelsőbb Bíróságnak a tárgyalás felfüggesztésének egyes kérdéseiről szóló 3/2005. (IX. 14.) számú 

közös véleményében írtak szerint az eljárás felfüggesztése nem kötelezettség, hanem lehetőség, ha a 

bíróság megítélése szerint a per érdemére kiható előzetes döntéshozatali eljárás van folyamatban. 

Ebből következően jogszabálysértésként nem értékelhető, ha a perben eljárt bíróságok a per 

tárgyalását nem függesztették fel.  

A Kúria utalt arra is, hogy a C-483/16. számon folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásban az 

Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban EU Bíróság) a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban 

DH2 tv.) 37. §-a, 37/A. §-a és a vonatkozó uniós jog összhangját kellett vizsgálni, azaz többek között 

azt, hogy a DH2 tv. által a keresetlevélre előírt tartalmi követelmények hiánya miatt, a 

rendelkezéseknek nem megfelelően előterjesztett keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása 

összhangban van-e a 93/13/EGK tanácsi irányelvben (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) a 

fogyasztók javára biztosított védelemmel. 

A perbeli esetben a bíróság jogerős végzésében a pert azért szüntette meg, mert a felperesek által 

támadott szerződéses rendelkezés vonatkozásában a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

DH1 tv.) 4. § (1) bekezdésében írt vélelem megdönthetetlenné vált, így a perbeli szerződéses 

rendelkezés érvénytelenségének megállapítására irányuló kereset tárgyában bírói döntés már nem 

hozható. A perben eljárt bíróságok a jelen ügyben a DH2 tv. 37. § (1) bekezdését, 37/A. §-át nem 

alkalmazták, a konkrét jogvita eldöntése során tehát nincs jelentősége a C-483/16. számon 

folyamatban volt előzetes döntéshozatali eljárásban vizsgált kérdésnek. A Kúria ezért csak megjegyzi, 

az EU Bíróság ebben az ügyben a jelen felülvizsgálati kérelem benyújtását követően 2018. május 31-

én meghozott ítéletében nem találta EU-jogba ütközőnek a DH2 tv. ezen rendelkezéseit. 

A C-51/17. számon folyamatban volt előzetes döntéshozatali eljárás 2018. szeptember 20-án szintén 

befejeződött. Ennek tárgya – ahogyan arra a jogerős végzés helytállóan rámutatott – az 
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árfolyamkockázat viselésével kapcsolatos kikötés tisztességtelenségének a vizsgálhatósága volt, 

azonban ilyen tartalmú szerződéses kikötés jelen pernek nem tárgya, ilyen kikötést a felperesek 

keresetükben nem támadtak. Ezért a Kúria úgy ítélte, hogy a hivatkozott előzetes döntéshozatali 

eljárásokra tekintettel a per felfüggesztésének nem álltak fenn a feltételei, a jogerős végzésben 

helytállóan kifejtettek szerint. 

II. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a DH1 tv. és DH2 tv. alkalmazása a fogyasztói irányelv több 

rendelkezésébe ütközik. A Kúriának ezen hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben 

eljárt bíróságoknak a fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett 

szerződési rendelkezés, másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-

e vizsgálnia. 

A DH1 törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria a devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződések egyes 

rendelkezésének a tisztességtelenségéről szóló 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása 

az EU Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A 

hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő 

rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi 

intézménynek egy speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített 

– eljárás keretében sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a 

tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a 

fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – 

állt a rendelkezésére jogai érvényesítésére. A DH1 tv. 16. §-ának azon rendelkezése, amely az 

egyoldalú szerződésmódosítások tárgyában is folyó perek felfüggesztését rendelte el a fogyasztók 

érdekét képviselte, megkímélte őket az egyéni perlekedéstől, a fogyasztók számára a tisztességtelenül 

felszámított összeg visszatérítését eredményezte, így az a fogyasztói irányelv céljával nem volt 

ellentétes, szemben a felülvizsgálati kérelemben írtakkal. 

A Kúria hangsúlyozta a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben a felperesek 

által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami 

bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti 

kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a 

kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet 

eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C-488/11. sz., Asbeek 

Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovost’-ügyben hozott ítélet, 40.pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperesek hivatkoztak. Különösen nem 

áll fenn ez a kötelezettség, ha az ügy érdemi tárgyalása nem lehetséges. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

Nicolae Virgiliu Tănase Románia elleni ügye (41.720/13. sz ügy)43 

2004. december 3-án a kérelmező, aki akkor bíró volt, közúti balesetet szenvedett. Többek között azt 

állította, hogy egy harmadik fél hátulról belerohant az autójába, és a parkoló katonai teherautó hátsó 

részébe taszította. Súlyos belső sérüléseket és töréseket szenvedett, ami több operációt, ismételt 

kórházi tartózkodást és 200–250 napos orvosi ellátást tett szükségessé. A 2005. és 2007. évi 

szakvélemények szerint a baleset veszélyeztette életét, és poszt-traumatikus stresszt okozott neki.  

Közvetlenül a baleset után a rendőrség nyomozást indított. Bizonyítékokat gyűjtöttek, ideértve a 

baleseti helyszínen végzett méréseket és fényképeket, valamint a három érintett járművezető 

vérmintáit. Kihallgatták őket és utasaikat. A kérelmező 2005 júniusában polgári félként csatlakozott a 

büntetőeljáráshoz. A következő nyolc évben három eljárásra került sor két bírósági szinten. A 

nyomozók számos lehetőséget vizsgáltak meg, hogy ki volt a hibás. A műszaki szakértői 

véleményekben megvizsgálták, hogy a kérelmező túlságosan gyorsan vezetett-e, vajon a sofőr, aki 

hátulról belerohant az autójába, biztonságos távolságban haladt-e, és hogy a katonai teherautót 

helyesen parkolták-e le. A szakértőket arra is felkérték, hogy vizsgálják meg: a kérelmezőt taszították-

e a parkoló tehergépkocsiba, vagy először ütközött a teherautóval, majd az ő autójával ütközött a 

másik autó. Az eljárás során a kérelmező többször támadta az érintett nyomozókat és bírókat, és 

további szakértői és műszaki jelentéseket kért. Végül soha nem indítottak büntetőeljárást a 

kérelmezővel szemben. A hatóságok mérlegelték annak lehetőségét, hogy legalább részben ő volt a 

felelős a balesetért, nevezetesen ittas vezetés miatt. Az ő vérmintája volt az egyetlen, amely pozitív 

volt az alkohol szempontjából. A vizsgálat azonban végül nem derítette fényt erre a kérdésre. A 

hatóságok megszüntették a másik két jármű vezetői ellen indított büntetőeljárást is. Úgy találták, hogy 

a tehergépjárművet legálisan parkolta le a sofőr, ezért a szabálysértés nem minden eleme teljesült. Ami 

az állítólag a kérelmező autójának hátsó részébe ütköző gépjárművezetőt illeti, nem lehetett 

megállapítani, hogy a kérelmező sérüléseit az ő autója okozta-e, a tehergépjárművel történt ütközés 

vagy e kettő együtt. Mindenesetre, az elévülési törvény 2012 júniusában lépett hatályba. A bíróságok 

2013-ban elutasították mind a kérelmező felülvizsgálati kérelmét, mind pedig az alkotmányjogi 

panaszát. 

A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére, 6. cikkére és 13. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy az 

autóbalesetének kivizsgálása túl sokáig tartott és eredménytelen volt, azzal érvelve, hogy számára 

lehetetlen volt kedvező határozatot nyerni polgári követelése tárgyában, mivel a hatóságok nem 

vizsgálták meg az ügy érdemét. Azt is sérelmezte, hogy a hatóságok miként végezték a nyomozást. 

Különösen azt állította, hogy fő gondjuk az igazság elrejtése és torzítása volt, nem pedig a baleset 

körülményeinek tisztázása, és ez megalázó és megalázó bánásmódnak minősült. 

Először, a Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező panasza kettős, egyrészről a nyomozás lefolytatására, 

másrészt a nyomozásban részt vevő hatóságok általi bánásmódra vonatkozik. Annak ellenére, hogy a 

kérelmező alapvetően a 3. cikkre hivatkozott, a Bíróság helyénvalónak találta az ügy vizsgálatát a 2. 

cikk és a 8. cikk alapján is.  

A kérelmező a vizsgálat során soha nem állította, hogy a másik két sofőr szándéka az volt, hogy 

sérülést okozzanak neki, és semmiféle bizonyíték nem támasztotta alá azt, hogy ez történt volna. 

Szenvedése a véletlen vagy gondatlanság eredményeként jött létre, és nem tekinthető a 3. cikk 

értelmében vett „bánásmód” következményének. Valójában nem volt olyan szándék, hogy őt 

megsértsék, meggyalázzák vagy megalázzák. Nem volt olyan szándék sem, hogy megsértsék a 

kérelmező fizikai és pszichés integritását, amint azt az Egyezmény 8. cikke védi. Ezenkívül, noha 

                                                 
43 Az ítéletet a Nagykamara 2019. június 25-én hozta; az ítélet végleges. 
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olyan tevékenységben vett részt, amely nyilvánosan zajlik és súlyos személyi sérülések kockázatával 

jár, ezt a kockázatot a közlekedési szabályok csökkentették. Következésképpen a Bíróság úgy ítélte 

meg, hogy a kérelmező esetében nem alkalmazható sem az Egyezmény 3. cikke, sem 8. cikke, és a 

nyomozással kapcsolatos panaszát e rendelkezések alapján elfogadhatatlannak nyilvánította. 

Ami az Egyezmény 2. cikkének alkalmazhatóságát illeti, a Bíróság kiemelte, egyrészt, hogy e 

rendelkezés alapján egy olyan veszélyes tevékenységet érintő panaszt, amely valós és közvetlen 

veszélyt jelent az életre, akkor is megvizsgálhat, még ha sérülések nincsenek is. Másrészt, ha nem 

egyértelmű, hogy fennáll-e valódi és küszöbön álló életveszély, a sérülések mértéke nagyobb 

hangsúlyt kap. Az ilyen ügyekben a panaszt csak akkor lehet az Egyezmény 2. cikke alapján 

megvizsgálni, ha e sérülések olyan szintűek, hogy az áldozat élete súlyos veszélybe kerül. A kérelmező 

sérülései elég súlyosak voltak, hogy súlyos veszélyt jelentsenek az életére, ezért a Bíróság úgy ítélte 

meg, hogy az Egyezmény 2. cikke alkalmazandó. Úgy döntött, hogy panasznak a nyomozás 

hatékonyságával kapcsolatos részét kizárólag a 2. cikk alapján fogja megvizsgálni. 

A Bíróság úgy találta, hogy a nyomozás és a bizonyítékok összegyűjtése alapos volt. A hatóságok az 

eljárás megszüntetésére vonatkozó döntésüket nem sietve vagy önkényesen hozták meg, hanem évekig 

tartó nyomozási munkát követően, amelynek eredményeként nagyszámú bizonyíték halmozódott fel, 

ideértve a kriminalisztikai és technikai elemeket is. A bizonyítékok olyan kérdésekre vonatkoztak, 

mint például a járművezetők magatartása és a baleset okai. A kérelmező a nyomozás és a bírósági 

ügyek során hozzáférést kapott az ügy irataihoz. Emellett megkérdőjelezhette a hatóságok 

függetlenségét és pártatlanságát, és további bizonyítékokat iratokba történő felvételt kérhette. Az 

államot az Egyezmény 2. cikke alapján nem lehet felelősségre vonni azért, mert végül úgy döntött, 

hogy nem indít büntetőeljárást. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az adott körülmények 

között alkalmazott jogrend megfelelően kezeli a kérelmező esetét, és úgy találta, hogy az Egyezmény 

2. cikkét nem sértették meg. 

A kérelmező a balesetben érintett másik két járművezető ellen indított büntetőeljárás keretében polgári 

jogi igényt nyújtott be. Ezt az igényt a büntetőbíróság soha nem bírálta el, mert a hatóságok az említett 

járművezetőkkel szembeni eljárást megszüntették. A kérelmező azonban más csatornákat is 

felhasználhatott volna polgári jogainak védelmére. Külön polgári eljárást indíthatott a többi 

járművezető ellen, amikor polgári félként csatlakozott a büntetőeljáráshoz. Bár minden polgári ügyet 

valószínűleg felfüggesztettek volna a büntetőeljárás befejezéséig, semmi nem utal arra, hogy utólag 

nem döntöttek volna követeléseinek érdeméről. Alternatív megoldásként külön polgári keresetet 

nyújthatott volna be, mihelyt a büntetőbíróságok ítéletei, amelyek hatályában fenntartották az 

ügyészség büntetőeljárást megszüntető határozatát, jogerőre emelkedtek. A Bíróság ezért 

megállapította, hogy a kérelmezőtől nem tagadták meg a polgári jogainak elbírálása érdekében 

bírósághoz fordulás jogát, és ebben a tekintetben nem sértették meg az Egyezmény 6. cikkének 1. 

bekezdését. 

Ami a nyomozás hosszával kapcsolatos panaszt illeti, a Bíróság úgy ítélte, hogy az ügy összetettségére 

tekintettel az alig több mint hét év és nyolc hónap nem volt túl hosszú. Különösen, a nyomozóknak 

több forgatókönyvet kellett feltárniuk, és többszöri kriminalisztikai és műszaki szakértői 

szakvélemények készültek. Ezenkívül a hatóságok aktívak voltak, bizonyítékokat gyűjtöttek, és 

jelentős erőfeszítéseket tettek az eset körülményeinek tisztázására. Nem lehetett neki betudni bizonyos 

késéseket, nevezetesen, hogy amikor kérelmező egészségügyi állapota miatt nem volt elérhető 

kihallgatás céljából, vagy hogy a hazai jog alapján rendelkezésére álló jogorvoslatokat igénybe vette. 

Az eljárás tehát összességében eleget tett az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésében meghatározott 

„ésszerű határidő” követelménynek, és így ezt a rendelkezést nem sértették meg. 

A Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezőnek az Egyezmény 13. cikk alapján benyújtott panaszát nem 

kell külön vizsgálni. A panasz nem érintett más kérdést, mint a nyomozás hatékonyságát, amit az 

Egyezmény 2. cikke alapján már elbíráltak. 

A Bíróság kiemelte: a korábbi ügyben értékelte, hogy egy nyomozás nemzeti hatóságok általi kezelése 

embertelen vagy megalázó bánásmódot valósított-e meg. Különösen megvizsgálta és elveket 

fogalmazott meg az eltűnési esetek vizsgálatára, nevezetesen, hogy a hatóságok közömbösnek vagy 

érzéketlenek voltak-e a közeli hozzátartozóknak adott válaszukban, ami kínt és bizonytalanságot 
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eredményez. A kérelmező ügye azonban nem az ilyen ítélkezési gyakorlatban vizsgált eltűnéssel vagy 

egyéb kivételes körülményekkel kapcsolatos. A Bíróság így ezt a panaszt nyilvánvalóan alaptalannak 

nyilvánította. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bpkf.III.625/2019/4. 

A nagy tárgyi súlyú, kirívóan erőszakos bűncselekményeket elkövető vádlottak esetében a szökés, 

elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélyére tekintettel a letartóztatás fenntartása hosszabb idő elteltével 

is indokolt. Ha a felülvizsgálatra az elsőfokú ügydöntő határozat meghozatala előtt, de annak 

felülbírálatára már az után kerül sor, a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamára is 

figyelemmel kell lenni. 

Törvényesen járt el az Ítélőtábla, amikor az I. rendű, II. rendű és a VI. rendű vádlottak 

letartóztatásának indokoltságát – helyesen – a Be. 291. § (2) bekezdése és a Be. 297. § (4) 

bekezdése értelmében felülvizsgálta, és azt a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában 

és c) pont cb) alpontjában meghatározott okokból továbbra is fenntartotta. 

Ugyanakkor a Kúria utalt arra, hogy az Ítélőtábla végzését sajátos perjogi helyzetben bírálja 

felül. A végzés indokolása arra a joghelyzetre vonatkozott, amikor is a vádlottakkal szemben 

még az elsőfokú eljárás folyamatban volt, így csupán a vád tárgyává tett, és a folyamatban 

lévő eljárás tárgyát képező cselekmény absztrakt büntetési tételéből indulhatott ki, míg a 

felülbírálat időpontjában azonban a vádlottakkal szemben nem jogerős ítélettel 20, 14, illetve 

8 évi szabadságvesztés került kiszabásra. 

A nem ügydöntő végzés elleni fellebbezés elbírálása során a Kúria döntési jogköre teljes; nem 

csupán vizsgálhatja a fellebbezéssel támadott döntés törvényességét, hanem arról rendelkezni 

jogosult és köteles. Következésképp, bár nyilvánvalóan választ kell adnia arra, hogy a 

végzésben foglalt indok alapján – adott perjogi helyzetben – a vádlottak letartóztatásának 

fenntartása helytálló volt-e, azonban arról már a jelen eljárásjogi helyzetben kell rendelkeznie. 

Az I. rendű és a II. rendű vádlott tekintetében – a támadott végzés meghozatalakor fennálló 

perjogi helyzetben – az Ítélőtábla helyesen vette számba a letartóztatás indokoltsága 

tekintetében releváns körülményeket. 

Értelemszerűen nem történt – és vádmódosítás hiányában, az elsőfokú ügydöntő határozat 

meghozatala előtt fogalmilag nem is történhetett – változás abban, hogy a vád tárgyát képező 

bűncselekmények – büntetési tételben is kifejeződő – tárgyi súlya kiemelkedő, és ez nem 

hagyható figyelmen kívül a bizonyítás érdeke, illetve a folyamatban lévő bizonyítási 

eljárásban biztosítandó vádlotti jelenléthez fűződő törvényi érdek szempontjából. Az 

ítélőtábla helyesen hivatkozott tehát arra, hogy az I. rendű és a II. rendű vádlottal szemben 

vád tárgyává tett cselekmények tárgyi súlya nem csupán kiemelkedő, hanem a hasonló jellegű 

ügyekkel összevetve is kirívóan súlyos. Ez azt jelenti, hogy a hasonló jellegű (és nem 

ugyanilyen elkövetésű), de már életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását lehetővé tevő, 

egy rendbeli minősített emberöléshez képest további nyomatéka van annak, hogy az 

emberölés bűntette a vád szerint több okból is súlyosabban minősül, illetve az I. rendű vádlott 

esetében a bűnsegédi elkövetéshez kapcsolódóan többrendbeli, és ahhoz az időközben történt 

részben jogerős, részben nem jogerős részfelmentések után is további súlyos, erőszakos 

jellegű, és lőfegyverekkel kapcsolatos, önmagukban is magas büntetési tételű 

bűncselekmények társulnak. Kiemelkedően súlyos az adott bűncselekményfajtákon belüli 

elkövetési mód is; erre a vádban felróttak szerint, a sorozat-jellegű cselekmények tervezett 
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előkészületei, a terep előzetes megfigyelése, a tűzfegyverek és más speciális eszközök 

beszerzése és használata, az elkövetési mód határozottsága nyújt következtetési alapot. 

Az időmúlás ténye a letartóztatás indokoltságának megítélése során kétségtelenül 

jelentőséggel bír; éppen ezért rendeli azt a törvény meghatározott rendszerességgel 

felülvizsgálni. 

Az I. rendű és a II. rendű vádlott által eddig előzetes letartóztatásban töltött időtartam valóban 

jelentős, és az a korábbi végzés meghozatala óta újabb hat hónappal növekedett. Az elsőfokú 

bíróság azonban folyamatosan tárgyal, így a vádlottak fogvatartása a vád tárgyává tett 

cselekmények büntetési tételének és konkrét tárgyi súlyának tükrében, az ügy terjedelmére és 

bonyolultságára is tekintettel az újabb hat hónap elteltével sem tekinthető aránytalannak és 

indokolatlannak. Az ilyen mérvű fenyegetettség mellett a rendezett családi viszonyokra és 

megélhetési körülményekre való hivatkozás is súlytalan (EBH 2014.B.1.). 

Ezért az Ítélőtábla végzésének meghozatalakor helyesen hivatkozott arra, hogy az I. rendű és 

II. rendű vádlottak szemben a letartóztatásnak a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) 

alpontjában meghatározott indoka fennáll. 

A letartóztatás szempontjából azonban a nem jogerős ítélet meghozatala új helyzetet teremt, 

melyre figyelemmel a törvény az eljárás további szakaszára új, önálló letartóztatási okot is 

meghatároz; a Be. 552. § (2) bekezdése ugyanis önálló letartóztatási okként jelöli meg, ha az 

ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartamára figyelemmel a vádlott szökésétől vagy 

elrejtőzésétől kell tartani. 

A szabadságvesztés tartama olyan körülmény, amely a vádlott szökési, elrejtőzési szándékát 

kiválthatja, annak elhatározását megerősítheti. 

A konkrét ügy sajátosságait, valamint az I. rendű és II. rendű vádlottak egyedi körülményeit 

megvizsgálva jelen ügyben e veszély reálisan fennáll. A nem jogerős ítélettel kiszabott 20, 

illetve 14 évi szabadságvesztés olyan körülmény, ami a szökés, elrejtőzés kockázatát jelenti. 

A felülbírálat során a kockázat az, hogy a vádlott esetleges szökése, elrejtőzése nyilvánvalóan 

kihatással van, illetve lehet a vele szembeni eljárás lefolytatására, menetére, mivel annak 

addigi rendjét vagy meg kell változtatni, vagy az eljárást fel kell függeszteni. Ekként a vádlott 

szökése, elrejtőzése (elérhetetlensége) következtében egyben az esetlegesen kiszabott 

szabadságvesztés jövőbeni végrehajtásának esélye is véglegesen meghiúsulhat. 

Az I. rendű és a II. rendű vádlott esetében a szabadságvesztés tartamából fakadó szökési 

veszélyt nem közömbösítik személyi körülményeik, ezért velük szemben a letartóztatás 

szükséges és enyhébb bírói engedélyes kényszerintézkedéssel nem váltható fel. 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a nem jogerős ítélettel kiszabott hosszú tartamú 

fegyházbüntetések alkalmazására igen durva, erőszakos jellegű, robbanóanyag és lőfegyverek 

felhasználásával elkövetett, tervezett és gondosan előkészített bűncselekmények miatt került 

sor. Az I. rendű vádlott fellebbezésében részletezett személyi körülményei és vagyoni 

viszonyai pedig csak annak tükrében értékelhetők, hogy az I. rendű vádlott – a nem jogerős 

ítélet szerint – ilyen körülmények között követte el a vagyoni haszonszerzés érdekében az 

emberi életeket is támadó bűncselekményeit. Ekként azok nem zárják ki a szökés, elrejtőzés 

veszélyét sem, illetve nem is csökkenthetik azt olyan fokban, hogy az döntően önkéntes 

jogkövetésen alapuló kényszerintézkedéssel is kiküszöbölhető legyen, függetlenül attól, hogy 

az eljárás korábbi, az alapeljárásnak a nem jogerős ítélet meghozatalát megelőző szakaszában 

már került sor a vádlottakkal szemben házi őrizet alkalmazására. 

A legnyomatékosabban a letartóztatás indokoltsága ellenében ható körülmény a vádlottak 

által eddig fogvatartásban töltött, kétségkívül rendkívül hosszú időtartam. Ennek a szökés, 
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elrejtőzés veszélyére gyakorolt hatását azonban ellensúlyozza, hogy a vádlottak büntetése a 

terhükre bejelentett ügyészi fellebbezésre tekintettel – elméletileg – súlyosítható, valamint az 

a tény is, hogy a feltételes szabadságra bocsátásuk a nem jogerős ítélet szerint kizárt. 

Ugyanakkor a nem jogerős ítéletben kiszabott büntetésekből is még mindkét vádlott 

szabadságvesztésének több mint a fele kitöltetlen; e tartamok pedig önmagukban is a szökés, 

elrejtőzés veszélyét támasztják alá. 

Ekként az I. rendű és a II. rendű vádlottakkal szemben a szökés, elrejtőzés veszélye kapcsán 

immár nem a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott, hanem a Be. 

552. § (2) bekezdése szerinti letartóztatási ok áll fenn. 

A bűnismétlés veszélye kapcsán az Ítélőtábla végzését annyiban kell pontosítani, hogy az I. 

rendű és a II. rendű vádlott nem különös visszaeső; a nem jogerős ítéletben a bíróság mindkét 

vádlottat mint visszaesőt ítélte el. Ugyanakkor e vádlottak részben súlyos, személy elleni 

erőszakos bűncselekmények miatti büntetett előélete, és a röviddel utolsó szabadulásuk utáni 

(a nem jogerős ítélet szerinti) elkövetés, valamint a visszaesői minőségük, és (a nem jogerős 

ítélet szerinti) feltételes szabadság hatálya alatti elkövetés alapján az Ítélőtábla 

megalapozottan vont következtetést arra, hogy a vádlottak – szabadlábra kerülésük esetén – 

szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követnének el. A vádlottak előéleti 

adataiból és a vádiratban terhükre rótt bűncselekmények vád szerinti elkövetési módjából a 

jövőbeni bűnismétlés veszélyére levont következtetést pedig nem zárja ki – különösen 

jelentős vagyoni haszonnal járó bűncselekmények tekintetében – az sem, ha a vádlott 

egyébként a megélhetését biztosító vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik. 

Az Ítélőtábla tehát helyesen állapította meg, hogy az I. rendű és a II. rendű vádlottakkal 

szemben tehát a Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott letartóztatási 

ok továbbra is fennáll. 

Hiányossága viszont az Ítélőtábla végzésének, hogy az enyhébb kényszerintézkedés 

alkalmazásának lehetőségével külön nem foglalkozott, és azok helyett a letartóztatás 

szükségessének jogszabályi alapjára sem hivatkozott. A Kúria azonban már utalt arra, hogy a 

nem jogerős ítélet szerint az abban megállapított erőszakos, részben élet elleni, szervezett 

bűncselekményeket elkövető, nem jogerős hosszú tartamú szabadságvesztésre ítélt 

vádlottakkal szemben döntően önkéntes jogkövetésen alapuló személyi szabadságot korlátozó 

kényszerintézkedés nem lehet alkalmas a letartóztatással elérni kívánt célok biztosítására; 

ezért a letartóztatás helyett a Be. 277. § (4) bekezdés a) és c) pontjára tekintettel nem 

alkalmazható enyhébb kényszerintézkedés. 

A kifejtettekkel ellentétes irányba ható további okot vagy körülményt a Kúria az iratokban 

nem észlelt. A közérdek valódi követelményének a speciális jelei fennállnak, ami a vádlottak 

társadalomra való veszélyességének – az előéletükön és a terhükre rótt cselekmények jellegén 

alapuló – magas fokából fakad, és a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztések 

egyéniesítik. Ez pedig a nem jogerős ítéletben a vádlottak terhére rótt bűncselekmények és a 

kiszabott szabadságvesztések tartama tükrében, a jelentős időmúlás ellenére is nagyobb 

súllyal esik latba, mint az egyéni szabadság tiszteletben tartására vonatkozó jog, és így az 

előzetes letartóztatás fenntartását indokolja (BH 2009.7.). 

Ehhez képest a letartóztatás fenntartásának alapjául szolgáló okok [Be. 276. § (2) bekezdés a) 

pont ab) alpontja, valamint – a kifejtettek szerint – a Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) 

alpontja helyett a Be. 552. § (2) bekezdése] az I. rendű és a II. rendű vádlottal szemben 

továbbra is fennállnak, az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása pedig – az eljárás jelen 

szakaszában – nem lenne alkalmas a letartóztatással elérni kívánt cél megvalósítására. 

 



 

 72 

Bpkf.II.664/2019/2. 

Letartóztatást továbbra is fenntartó végzés helybenhagyása. 

Az ítélőtábla törvényesen járt el, amikor felülvizsgálta az I. rendű és a II. rendű vádlottak 

letartóztatása további fenntartásának indokoltságát. A fellebbezéssel érintett vádlottak 

esetében az vizsgálandó, hogy a letartóztatásuk további fenntartása tényszerű alapon áll-e, 

ésszerűen alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, s ekként a 

kényszerintézkedés alkalmazása célszerű-e (EBH 2009.2025.). 

A 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 296. §-a értelmében a letartóztatás a vádlott 

személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős ügydöntő határozat meghozatala előtt. A Be. 

552. § (1) bekezdése előírja, hogy ha az ügydöntő határozat a kihirdetéskor nem emelkedik 

jogerőre, a bíróság a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedésről 

nyomban határoz. A Be. 552. § (2) bekezdése alapján a letartóztatás a Be. 276. § (2) bekezdés 

a) és c) pontjában meghatározott okokon kívül akkor is elrendelhető, ha az ítéletben kiszabott 

szabadságvesztés tartamára figyelemmel a vádlott szökésétől vagy elrejtőzésétől kell tartani. 

Helyesen állapította meg az ítélőtábla mind az I. rendű, mind a II. rendű vádlott esetében, 

hogy a velük szemben kiszabott szabadságvesztés olyan tartamú, amely esetükben továbbra is 

indokolja az elrendelt kényszerintézkedés szükségességét. A Kúria azzal is egyetértett, hogy 

az eljárás jelenlegi szakaszában a legsúlyosabb kényszerintézkedésnek a kiszabott nem 

jogerős szabadságvesztés büntetések tükrében a szabadságvesztés büntetés végrehajtását 

biztosító szerepe is van [3017/2016. (II. 2.) AB határozat; EBH 2017.B.5.II., BH 2017.46.]. 

Ugyanis: a bíróság a szabadlábon lévő elítélttel szemben a jogerősen kiszabott 

szabadságvesztés azonnali foganatba vételét rendelheti el, ha annak tartama öt év, vagy ennél 

súlyosabb, és a bűncselekmény jellegére, az elítélt személyi és családi körülményeire 

tekintettel alaposan feltehető, hogy a szökésével vagy az elrejtőzésével a büntetés 

végrehajtása alól kivonná magát [Bv.tv. 37. § (1) bekezdés a) pont]. 

A szökés, elrejtőzés megakadályozása pedig olyan közérdek, amely megelőzi a nem jogerősen 

hosszabb tartamú szabadságvesztésre ítélt személyi szabadságának tiszteletben tartását (BH 

2017.48., BH 2017.46., EBH 2017.B.15.II.). Más megfogalmazásban: a közbiztonsághoz 

fűződő közérdek felülírhatja a vádlott személyes szabadsághoz és biztonsághoz fűződő 

magánérdekét (Neumester kontra Ausztria, Bandur kontra Magyarország ügyek). 

A Kúria egyetértett az ítélőtábla álláspontjával abban is, hogy mindkét vádlott esetében 

változatlanul alappal fennáll a Be. 276. § (2) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt 

letartóztatási ok is. Alapos indokát adta az ítélőtábla e letartóztatási okok fennállásának. 

Iratszerűen állapította meg, hogy mindkét vádlottat gyanúsítottként hallgatták ki 2015. 

március 20. napján a nem jogerős ítélet 2. tényállási pontjában írt cselekmények miatt, majd a 

már megindult büntetőeljárás hatálya alatt – a nem jogerős ítélet 3. pontjában írt 

cselekmények elkövetése után – 2015. július 21. napján került sor őrizetbe vételükre, újabb 

gyanúsítotti kihallgatásukra, majd letartóztatásuk elrendelésére. Helyesen állapította meg 

ezért azt is, hogy a vádlottak a nem jogerős ítéletben megállapított hasonló jellegű 

cselekményeket rövid időn belül, részben a már ellenük folyamatban lévő büntetőeljárás 

hatálya alatt követték el. 

Mindez egyben azt jelenti, hogy az I. rendű és a II. rendű vádlottak esetében a letartóztatás a 

jelen esetben szükségszerű és arányos kényszerintézkedés. Az eljárás célja a személyi 

szabadság ennél enyhébb korlátozásával nem biztosítható. 

Közigazgatási ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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Munkaügyi ügyszak 

Mfv.I.10.397/2018/7. 

I. A munkáltató megsérti a munkavállaló magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez fűződő 

személyiségi jogát, ha ezen adatok kezelése a megfelelő tájékoztatást követően adandó, kifejezett 

írásbeli hozzájárulása hiányában történik.  

II. A munkáltatónak a munkavállaló ellenőrzése előtt meg kell határoznia azokat a módszereket és 

intézkedéseket, amelyek útján közvetlenül hozzáférhet a munkavállaló személyes kommunikációjának 

tartalmához; tájékoztatni kell őt arról is, hogyha az ellenőrzés a személyes adataira is kiterjed.  

III. A munkavállaló ellenőrzése akkor jogszerű, ha következményei arányban állnak a munkáltató által 

elérni kívánt, deklarált jogszerű céllal, és megfelelő biztosítékot nyújt a visszaélésekkel szemben. 

Az 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 11. § (1) bekezdése kimondja, hogy a munkáltató a 

munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató 

ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság 

megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése 

szerint a munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az 

alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. 

Az eljárás során az nem volt vitatott, hogy az ellenőrzéssel összefüggésben az alperes a felperes 

magánéletére vonatkozó, a testvérével váltott üzenet tartalmát megismerte. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Bogdan Mihai Bărbulescu kontra Románia [GC] ítéletében (no. 

61496/08.) meghatározta azokat a szempontokat [121. pont] amelyeket a nemzeti bíróságoknak 

figyelembe kell venniük annak értékelése során, hogy a munkáltató ellenőrzési, fegyelmi jogkörének 

gyakorlása jogszerű-e. A teszt értelmében a bíróságoknak azt kell megvizsgálniuk, hogy a munkáltató 

meghatározta-e azokat a módszereket és intézkedéseket, amelyek útján közvetlenül hozzáférhet a 

munkavállaló személyes kommunikációjának tartalmához. A munkavállaló ellenőrzésének 

következményeit kell arányba állítani a munkáltató által elérni kívánt, deklarált céllal, és megfelelő 

biztosítékot kell nyújtani a visszaélésekkel szemben. 

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt 

Egyezmény (kihirdette az 1993. évi XXXI. törvény) 8. cikke tekintetében kimunkált kritériumok és 

összegző megállapítások a magyar bíróságok eljárása során is irányadóak, az alapjogokat érintő 

jogvitákban olyan iránymutatást jelentenek, amelyre a nemzeti jogalkalmazónak az eljárása során 

figyelemmel kell lennie. 

A Bărbulescu teszt egyik leglényegesebb eleme az előzetes tájékoztatásra vonatkozó követelmény. A 

magyar jogban mind az Mt. mind a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései 

megfelelő garanciális szabályokat tartalmaznak az előzetes tájékoztatással kapcsolatban a személyiségi 

jogok korlátozásának lehetőségével és a munkáltató ellenőrzésével összefüggésben. 

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a Kúria azt állapította meg, hogy a felperest a saját 

tulajdonú mobileszközének az ellenőrzésével összefüggésben a készülék önkéntes átadása előtt az 

alperes nem tájékoztatta megfelelően. 

B.  tanú által szóban elmondottak nem tekinthetőek az előzőekben kimerítően részletezett 

kritériumoknak megfelelő előzetes tájékoztatásnak. Az alperes a perben nem igazolta, hogy 

egyértelműen és előzetesen tájékoztatták-e a felperest az ellenőrzés idejéről és módjáról, annak 

tartalmáról, arról, hogy az milyen kommunikációra terjed ki, hogy a munkáltató a személyes adatokat 

megismerheti, amennyiben azokat a felperes nem törli, vagy különíti el. Nem volt arról szó a tanú 

vallomása alapján, hogy az ellenőrzés eredményét ki ismerheti meg, hogy a munkáltató magánszférát 

érintő ellenőrzése indokolt-e, a jogszerűség szempontjából igazolható-e. 

Az eljárt bíróságok nem értékelték megfelelően, hogy a jogszerű cél érdekében volt-e más, a 

magánszférát kevésbé korlátozó módja az ellenőrzésnek, ellátták-e a felperest megfelelő 

biztosítékokkal a munkáltató eljárásával kapcsolatban. 
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Az első- és másodfokú bíróság helytelenül értékelte a hiányos tájékoztatást követően a felperes által 

2015. október 20. napján adott hozzájáruló nyilatkozat tartalmát, mivel az kizárólag az alperes által a 

felperes rendelkezésére bocsátott elektronikai eszközökkel volt kapcsolatos. A „bármely egyéb 

adathordozó” fogalmat nem lehet a munkáltató engedélyével használt saját tulajdonú készülék 

tekintetében kiterjesztően értelmezni, hiszen magát a készüléket nem a munkáltató bocsátotta a 

felperes rendelkezésére. A felperes kellő tájékoztatást követően adott kifejezett írásbeli hozzájárulása 

hiányában pedig az alperes adatkezelése jogellenes volt [Mt. 9. § (2) és (3) bekezdés, Info tv. 5. § (1) 

bekezdés a) pont]. A törvényszék álláspontja jogsértő az Mt. 9. § (3) bekezdésébe ütköző arról, hogy a 

felperes beleegyező magatartása (a készülék teljes adatállománnyal történő átadása) a 

hozzájárulásának tekintendő. Az Mt. 9. § (1) bekezdés alapján jelen munkaügyi jogvitában irányadó 

Mt. 9. § (3) bekezdés alapján a munkavállaló személyiségi jogáról rendelkező jognyilatkozatot 

érvényesen csak írásban tehet. 

Az alperesnél használt IT szabályzat, amely az ellenőrzés lehetőségét általánosságban megteremtő 

belső szabályzatnak minősül, szintén nem rendelkezett azon eszközökről, amelyek nem a munkáltató 

tulajdonát képezik. A helyes értelmezés szerint az IT szabályzat hatálya a „tulajdon” címszó alatt írtak 

alapján nem terjedt ki a felperes magántulajdonában álló személyes eszközén található magánlevelére, 

magán üzenetére. 

Minderre figyelemmel a Kúria megállapította, hogy az alperes a vizsgálati eljárás során jogosulatlanul 

ellenőrizte a felperes magánéletét, jogszerűtlenül kezelte a magán üzenetét úgy, hogy annak a tartalmát 

is megismerte. 

 

Mfv.III.10.547/2018/2. 

Az állapotjavulás nemcsak a jogszabályok szerinti kategória és értékek alapján meghatározott jogi 

értelemben vett állapot, hanem a tényleges, fizikai értelemben vett, az élethelyzetet érdemben 

befolyásoló állapotjavulását is jelenti. 

A Kúria az Alkotmánybíróság eljárását a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törvény 33/A. § (1) 

bekezdés a) pontja második fordulata alapján alkalmazandó 12. § (1) bekezdése nemzetközi 

szerződésbe ütközésének megállapítását, a rendelkezés megsemmisítését és alkalmazásuk 

kizárását kezdeményezte a Kúria előtt Mfv.III.10.147/2017. szám alatt folyamatban lévő 

perben az Emberi Jogok Európai Bírósága (továbbiakban: EJEB) előtt 53080/13. számon 

folyamatban volt Nagy Béláné kontra Magyarország, a 8263/15. számú folyamatban volt 

Baczúr kontra Magyarország, valamint a 8271/15 számon folyamatban volt Lengyel kontra 

Magyarország ügyekben hozott ítéletek ismeretében.  

A Kúria a 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Mmtv.) 33/A § (1) bekezdésének az 

Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdéséből eredő azon kötelezettségére figyelemmel állította 

annak az Emberi Jogok Európai Egyezményének (továbbiakban: Egyezmény) Első kiegészítő 

jegyzőkönyv 1. cikkébe ütközését, amelynek alapján a bíróságoknak a nemzeti jogot a 

Magyarországon az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, ekként a magyar jogrendszer 

részét képező egyezménnyel összhangban kell alkalmazniuk és értelmezniük. A nemzeti 

bíróságoknak az egyezmény rendelkezéseinek értelmezésekor az EJEB határozataiban foglalt 

értelmezést kell alapul venniük, ennek alapján pedig jelen ügyben nem lehet figyelmen kívül 

hagyni, hogy az Mmtv.-nek a Kúria előtt folyamatban lévő eljárásban az Mmtv. 33/A. § (1) 

bekezdés a) pontja második fordulata alapján alkalmazandó Mmtv. 12. § (1) bekezdése 

alapján kiszámított ellátásokat, számításokat az EJEB törvénysértőnek ítélte. A felperestől az 

EJEB előtt folyamatban volt ügyek kérelmezőitől azonos jogszabályi rendelkezés és ok 

alapján azonos típusú ellátást csökkentettek jelentős mértékben.  

A Kúria indítványozta a támadott rendelkezés nemzetközi szerződésbe, az Egyezmény Első 

kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkébe ütközésének vizsgálatát. Az Mmtv. hivatkozott 
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rendelkezései és az Egyezmény ellentéte jogalkalmazói jogértelmezéssel történő feloldására a 

Kúria nem látott lehetőséget az Alaptörvény-sértő döntés által okozott jogsérelem kizárólag az 

Abtv. 25. § és 32. § (1)-(2) bekezdése által biztosított bírói kezdeményezés előterjesztésével 

volt elhárítható. A Kúria az adott (egyedi) ügyben az alkalmazási tilalom kimondását az 

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésébe foglalt általános egyenlőségi szabály és a B) cikk (1) 

bekezdéséből származó jogbiztonság követelményének érvényesülése érdekében 

kezdeményezte. 

A felperes 62%-os mértékű össz-szervezeti egészségkárosodása alapján 2011. december 31. 

napjáig III. csoportú rokkantsági nyugdíjban részesült, amelyet 2012. január 1. napjától az 

Mmtv. 32. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásként folyósítottak tovább. A 

társadalombiztosítási szervek a komplex minősítés alapján a felperes rokkantsági ellátása 

összegét a B2 kategóriába tartozása okán az Mmtv. 33/A. § (1) bekezdése és 12. § (1) 

bekezdése rendelkezéseire figyelemmel állapították meg. A bíróság a másodfokú 

társadalombiztosítási szerv határozatát azzal az indokkal helyezte hatályon kívül és kötelezte 

a másodfokú hatóságot új eljárásra, hogy a hatóságok a határozataikban az állapotjavulás 

vizsgálata nélkül alapították határozataikat az Mmtv. 33/A. § (1) bekezdése rendelkezésére, 

ezért a megismételt eljárásban olyan szakvélemény beszerzését írta elő kötelezettségként, 

amely a felperes állapotjavulására (2015. novemberi felülvizsgálatához képest a korábbi 

egészségi állapotára) is kitér. A közigazgatási eljárásba és a perbe bevont szakértők a felperes 

egészségi állapotát a 7/2014. (II.14.) NEFMI rendeletben (továbbiakban: NEFMIr.) rögzített 

orvos szakmai szabályok alapján határozták meg. 

Az Mmtv. 33/A. §-a az úgynevezett „átfordult” ellátások tekintetében az új szabályozásra 

való áttérésre szolgáló rendelkezés. Az állapotjavulás fogalmát az Mmtv. nem határozza meg. 

Az Mmtv.-ben előírt komplex minősítés elvégzésének részletes szabályait – köztük az orvos 

szakmai szempontokat – a NEMFIr. tartalmazza, amelyben a jogalkotó szintén nem határozta 

meg az állapotjavulás fogalmát. A NEFMIr. 4. § (1) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése 

értelmében a komplex minősítés során az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség 

orvos szakmai szempontú vizsgálatát az 1. melléklet szerint kell elvégezni. A komplex 

minősítés során az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvos szakmai 

szempontú megítélése tekintetében kizárólag az orvosszakértő véleménye alapján kell a 

szakkérdést elbírálni. A NEFMI r. 1. melléklete az össz-szervezeti egészségkárosodás (öek) 

mértékének megítélési szempontjait szervrendszerenként tartalmazza százalékos mértékekben 

(táblázatokban) kifejezve. 

Az Alkotmánybíróság a 21/2018. (XI. 14.) AB határozatában rögzítette: „(…) az egyéb 

körülmények szignifikáns változása nélkül, pusztán az ellátórendszer jogi kereteinek 

megváltozása miatt a fogyatékossággal élő személyek jogi értelemben vett állapota anélkül 

javul, és ezáltal az őket megillető, az ellátás összege anélkül csökken, hogy az érintett 

személyek tényleges, fizikai állapot valójában megváltoznak. Ebben az esetben nincs olyan, 

az ellátásra jogosult személy oldalán értékelhető valódi körülményváltozás, amely az ellátás 

összegének felülvizsgálatát lehetővé tenné az állam számára [41]. (…) az Mmtv. 33/A. § (1) 

bekezdés a) pontjának " – állapotjavulás kivételével – " szövegrésze kizárólag azon ellátásra 

jogosultak esetén alkalmazható, akiknek nemcsak a jogszabályok szerinti kategóriák és 

értékek alapján meghatározott jogi értelemben vett állapota, hanem az élethelyzetét érdemben 

meghatározó tényleges fizikai állapota is kedvezően változott. Csak az ilyen, az élethelyzetek 

érdemben meghatározó tényleges fizikai állapotjavulás értékelhető ugyanis az ellátásra 

jogosult személy állapotában bekövetkező valódi javulásként [42]”. 

Az Alkotmánybíróság a 3024/2019. (II. 4.) AB határozatában kifejtette: „Az ellátórendszer 

átalakítása során a jogalkotó az átmeneti rendelkezésekre vonatkozó alkotmányos 

követelményre figyelemmel előírta, hogy a korábbi ellátás összege csak kivételesen, az 
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állapotjavulás esetében csökkenthető. A jogalkotó a korábban megállapított összegek 

továbbfolyósítását tekintette főszabálynak, az állapotjavulás tehát olyan kivételes esetként 

szerepel, amelyre tekintettel a korábban folyósított ellátási összeg mégis csökkenthető. 

Ugyanakkor sem az Mmtv., sem az új minősítési rendszer paramétereit rögzítő NEFMIr. nem 

tartalmaz olyan előírást, amely értelmében a korábbi besorolás és az új minősítés – kizárólag 

– százalékos értékek alapján való, általános érvényű összevetése önmagában az állapotjavulás 

tényét bizonyítaná. [73] Az Alkotmánybíróság ezért úgy ítélte meg, hogy – a 21/2018. (XI. 

14.) AB határozat rendelkező részében foglaltakkal összhangban – az Mmtv. 33/A. § (1) 

bekezdés a) pontjában szereplő állapotjavulás, az ellátás csökkenté-sére kiható olyan 

tényezőnek tekintendő, amely az eljárás során önállóan, az érintett személy egyedi helyzeté-re 

tekintettel, orvosszakmai (és nem pusztán jogi) szakértői vizsgálatot és bizonyítást igényel, 

ugyanis az állapotjavulás bizonyításának hiányában az eljáró hatóságok nem tesznek eleget a 

tisztességes eljáráshoz való jog alkotmányos követelményének. [74]” 

A jelen ügyben az alperes nem vizsgálta, és ezáltal nem indokolta meg, hogy a felperes 

részére megállapított – a korábban folyósítottnál – alacsonyabb összegű ellátás indokául 

szolgáló állapotjavulás valóban bekövetkezett-e. A ténymegállapításkor az alperes pusztán a 

korábbi besorolás és az új, Mmtv. szerinti minősítés százalékos összevetésére utalt. Az alperes 

a felperes korábbi besorolását automatikusan összevethetőnek tartotta az új, Mmtv. szerinti 

eltérő alapokon nyugvó minősítési rendszerrel, és abban szereplő besorolási kategóriákkal, 

holott erre utaló szabályozás nem szerepel a joganyagban. 

A munkaügyi bíróság helytállóan mutatott rá, hogy az eljárás megismétlése szükséges a 

tényleges állapotjavulás megítélhetősége kérdésében, amelynek során az alperesnek (az orvosi 

bizottságnak) az Alkotmánybíróság fentebb hivatkozott határozatában foglaltak szerint kell 

vizsgálnia, hogy a felperes egészségi állapotában csak a 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet 

szerinti kategóriák és értékek alapján meghatározott (jogi értelemben vett) állapotjavulásról 

lehet-e beszélni, avagy a felperes élethelyzetét jövőben meghatározó tényleges fizikai állapota 

is kedvezően változott-e. 

Polgári ügyszak 

Pfv.IV.20.272/2018/9. 

A képfelvétel érintett engedélye nélküli felhasználása esetén az alapjogok ütköztetésével történt 

mérlegelés eredményeként állapítható meg, hogy a büntetőeljárásról szóló tudósításhoz a felperesről 

készült képfelvétel nyilvánosságra hozatala mennyiben volt indokolt a sajtó tájékoztatási 

kötelezettségének ellátásához és a közvélemény tájékoztatásához. 

Az alperes téves értelmezésével szemben, a másodfokú bíróság ítéletének indokolása nem 

ellentmondásos. A másodfokú bíróság általában egyetértett az elsőfokú bíróság - kialakult 

ítélkezési gyakorlatnak is megfelelő - azon megállapításával, hogy a büntetőeljárás 

vádlottjaként történő megjelenés nem nyilvános közszereplés, még abban az esetben sem, ha 

az eljárás tárgyát az érintett közszereplő közmegbízatásához kapcsolódó bűncselekmény 

elkövetése képezi. A másodfokú bíróság a konkrét esetben elfogadta ugyanakkor az EJEB 

egyik döntése nyomán az alperes azon érvelését, hogy miután a perbeli tudósításokkal érintett 

eljárás a felperes közmegbízatásával kapcsolatos tevékenységével függött össze, a felperes 

eljárásban való részvétele közszereplésnek minősül. A másodfokú bíróság e látszólag 

ellentmondó megállapításának indokaként hivatkozott a Kúria Pfv.IV.21.840/2015/5. számú 

döntésére, amelyben megállapításra került, hogy a közéleti szereplő közszereplésével 

kapcsolatban folytatott büntetőeljárásról szóló tudósításban a vádlottként megjelenő közéleti 

szereplő képmása az adott eljárásról szóló tudósítás körében – ha a képmása a konkrét eljárás 

során készült – az érintett személy hozzájárulása nélkül is felhasználható. A másodfokú 
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bíróság e döntésre figyelemmel, amelyben a Kúria az EJEB újabb gyakorlatára és az 

Alkotmánybíróság legújabb határozataiban megjelölt további vizsgálati szempontokra 

hivatkozott, az eddig követett bírói gyakorlat árnyaltabbá tételét látta indokoltnak. A 

másodfokú bíróság tehát nem önmagának ellentmondva tett a büntetőeljárás alá vont személy 

közszereplői minőségével kapcsolatban ellenmondó megállapításokat, hanem a kialakult 

ítélkezési gyakorlat továbbfejlesztését tartotta indokoltnak. 

A jogszerűen készített és nyilvánosságra hozott felvételek felhasználása a jogsértés 

megállapítására nem ad alapot. Az adott esetben azonban az alperes álláspontjával szemben, 

nem jogszerűen készített képfelvétel felhasználásának indokoltságát vizsgálta a másodfokú 

bíróság és értékelte úgy, hogy a képmás felhasználása jogsértő. 

A másodfokú bíróság a kialakult ítélkezési gyakorlat talaján, mely szerint a büntetőeljárás 

vádlottjaként történő megjelenés, függetlenül a büntetőeljárás tárgyától és az érintett személy 

közszereplői mivoltától, nem minősül nyilvános közszereplésnek, ezért a képfelvételhez való 

hozzájárulás nem mellőzhető (Pfv.IV.21.766/2014/6., Pfv.IV.22.019/2015/7.), vizsgálhatónak 

tartotta, hogy az adott esetben indokolt volt-e az érintett személyről készült képfelvétel 

felhasználása, és ebből következően szükséges volt-e az érintett személy hozzájárulása. A 

Kúria egyetértett a másodfokú bíróság álláspontjával: az ismertetett ítélkezési gyakorlat 

kereteinek tágítása indokolt lehet az alapjogok, a személyhez fűződő jogok (magánszféra) és a 

sajtó tájékoztatási kötelezettsége, a véleménynyilvánításhoz való jog ütközése esetén. 

Esetenként, az összes körülmények vizsgálata alapján, az egyes alapjogok érvényesülésének 

biztosításával elérhető előny és okozható hátrány mérlegelésének eredményeként állapítható 

meg, hogy a képfelvétel a konkrét esetben az érintett személy hozzájárulása nélkül is 

felhasználható, így a felhasználás jogsértést nem valósít meg, vagy ha a felhasználás 

indokolatlan volt, az jogosulatlan. 

A perbeli esetben – az alperes kiindulási pontjától eltérően – nem a jogszerűen készített és 

nyilvánosságra hozott felvételek tekintetében vizsgálta a képfelvétel felhasználásának 

indokoltságát és mérlegelte a körülményeket a másodfokú bíróság. Az 1954. évi IV. törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) 80. §-ának rendelkezéseibe ütköző, a képfelvétel jogosulatlan 

felhasználása esetén az alapjogok ütköztetésével történt mérlegelés eredményeként nyert 

megállapítást, hogy a büntetőeljárásról szóló tudósításhoz a felperesről készült képfelvétel 

felhasználása nem volt indokolt, ezért az a hozzájárulás hiánya miatt a jogsértő. 

A másodfokú bíróság mérlegelése - melynek során figyelembe vette, hogy a felperest a képsor 

kiszolgáltatott helyzetben ábrázolja, két alkalommal pedig a képfelvétel bemutatása nem 

kapcsolódott a tudósítás tárgyához, míg a közvélemény objektív tájékoztatásához az adott 

esetben jelentősebb érdek nem fűződött - kirívóan okszerűtlennek vagy a logika szabályával 

ellentétesnek nem tekinthető, így az a felülvizsgálati eljárásban a per adatainak 

felülmérlegelésére, és a sérelmezett magatartás jogsértő jellegének eltérő megítélésére nem ad 

alapot. A Kúria kiemeli, hogy az alperes tudósításaiban a képfelvételek tendenciózusan, 

ismétlődő jelleggel történő nyilvánosságra hozatala visszaélésszerű volt, amely meghaladja a 

közvélemény tájékoztatásának indokolt kereteit. 

Nem értett egyet a Kúria az alperesnek a perbeli képfelvétel emberi méltóságot sértő tartalmát 

vitató álláspontjával. Az ítélkezési gyakorlat egységes abban, hogy egyéb feltételek fennállása 

mellett, a kényszerítő eszköz (bilincs) alkalmazása önmagában alkalmas az emberi méltóság 

megsértésére (Pfv.IV.22.231/2017/2., Pfv.IV.21.429/2017/4.). A perbeli felvétel a felperest 

egyértelműen megalázó helyzetben mutatta be, amely a tudósításhoz, azaz annak közléséhez, 

hogy vele szemben büntetőeljárás indult – a fent kifejtettek szerint – aránytalan és 

szükségtelen volt. 
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A Ptk. 84. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt jogkövetkezmények alkalmazását a 

személyhez fűződő jogában megsértett fél alanyi jogon kérheti. A kérelem ellenére az egyes 

jogkövetkezmények alkalmazását a bíróság csak akkor mellőzheti, ha a jogsértés jellege azt 

kizárja. Az adott esetben a jogsértés jellege a jövőbeni jogsértéstől való eltiltás szankció 

alkalmazását nem zárta ki, emellett, amint azt az eljárt bíróságok is helytállóan 

megállapították, az ügy körülményei is indokolták a jogsértés többszöri megismétlése és a 

jogsértés jövőbeni ismétlésének veszélye miatt. 

Az eljárt bíróságok a nem vagyoni kártérítés összegét a perbeli eset körülményeinek 

vizsgálata és a per adatainak egybevetése alapján, mérlegeléssel állapították meg. A 

bizonyítékok mérlegelése akkor törvénysértő, akkor ad alapot a felülmérlegelésre, ha a 

bíróság a bizonyítékokból okszerűen nem következő, logikailag ellentmondásos 

következtetésre jut, vagy iratellenes megállapítást tesz (BH2002.29, BH1993.768, 

BH1999.44). A másodfokú bíróság mérlegelése a Pp. 206. § (1) és (3) bekezdéseit nem 

sértette. Helytállóan fogadta el a Pp. 163. § (3) bekezdése szerint a köztudomás alapján a 

felperest a jogsértéssel összefüggésben ért hátrányt, ezért az alperes által hiányolt bizonyítás 

erre vonatkozóan szükségtelen volt. Ezzel szemben értékelte a másodfokú bíróság azt is, hogy 

a büntetőeljárás, illetve annak elhúzódó időtartama a felperes számára ugyancsak hátrányt 

okozott. A perbeli jogsértéssel okozott hátránnyal nem áll közvetlen összefüggésben az 

alperes hivatkozása szerint az, hogy a felperessel szemben indult büntetőeljárás a perbeli 

műsoroktól függetlenül is ismertté vált, és az okozott hátrány bekövetkezését az 

igényérvényesítés időpontja sem befolyásolta. Mindezek alapján a körülmények mérlegelése 

kirívóan okszerűtlennek nem minősíthető. 

 

Pfv.IV.20.561/2018/3. 

Az alapjogok ütközése esetén az egyik alapjog érvényesülése a szükséges és arányos mértékben 

korlátozhatja a másik alapjog érvényesülését. Annak megítélése, hogy a sajtó szabad tudósításához 

való joga érvényesülésének korlátozását indokolja-e a felperes képmás védelméhez fűződő 

személyiségi joga, az eset összes körülményei alapján szükséges az érdekmérlegelést elvégezni. 

Az Alaptörvény IX. cikk (1) és (2) bekezdéseiben biztosított véleménynyilvánítás szabadsága 

magában foglalja a médiában a jelenkor eseményeiről való képi tudósítás közreadását is. 

Amint arra a IV. rendű alperes is helytállóan hivatkozott, az az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának döntései nyomán kialakult ítélkezési gyakorlat szerint a véleménynyilvánítás 

szabadsága magában foglalja azt a formát is, amelyben a gondolat vagy információ 

megjelenik, így az kiterjed a fényképfelvételek közlésére is. A közlés kifejezéseként használt 

képi illusztráció azonban – az Alkotmánybíróság 28/2014. (IX.29.) számú határozatában 

kifejtett szempontokra is figyelemmel – nem lehet öncélú, megalázó. 

A Kúria megítélése szerint is elfogadható, hogy a perbeli sajtóközlemény tárgya 

közérdeklődésre számot tartó, a jelenkor eseményeit bemutató tájékoztatásnak felel meg. A 

cikk fő mondanivalója, hogy a korábban gyilkossági ügyben vádlottként szereplő felperes a 

felmentése folytán utóbb alaptalanná vált személyes szabadságtól való megfosztása miatt, az 

állammal szemben kirívóan magas összegű kártalanítási igényt érvényesített polgári peres 

úton. Ennek kapcsán emlékeztet a cikk írója a korábban folyamatban volt büntetőeljárásról, 

amelyben az egyik tárgyaláson készült – jogosulatlanul – a felperest ábrázoló fényképfelvétel. 

Az Alaptörvény VI. cikke a magánélet védelmét biztosítja azzal, hogy a véleménynyilvánítás 

szabadsága sem járhat annak sérelmével. Az Alaptörvény IX. cikke a véleménynyilvánítás 

szabadságát deklarálja, elismerve és védve a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítva 

egyúttal a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit 

azzal, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi 
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méltóságának megsértésével. Az alapjogok ütközése esetén az egyik alapjog érvényesülése a 

szükséges és arányos mértékben korlátozhatja a másik alapjog érvényesülését [Alaptörvény I. 

cikk (3) bekezdés]. Ezért a perbeli esetben szükséges volt annak megítélése, hogy a sajtó 

szabad tudósításához való joga érvényesülésének korlátozását indokolja-e a felperes képmás 

védelméhez fűződő személyiségi joga. Az alapjogok ütközése esetén minden ügyet egyedileg 

kell vizsgálni, és az eset összes körülményei alapján szükséges az érdekmérlegelést elvégezni, 

valamint az Alkotmánybíróság 7/2014. (III.7.) számú határozatában kifejtettekre figyelemmel 

a véleményszabadság és a személyiségvédelem kollízióját a közügyek vitatása körében 

összetett szempontrendszerrel kell feloldani. 

Az elsőfokú bíróság ezt az érdekmérlegelést elvégezte, és a Kúria megítélése szerint, 

helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy a perbeli, közérdeklődésre számot tartó ügyről 

szóló tájékoztatás a konkrét személy beazonosíthatósága nélkül is teljes körű lehet, ezért nincs 

jelentősége annak, hogy az egyébként engedély nélkül, jogsértő módon készült 

fényképfelvétel a tárgyilagos ábrázolás követelményének megfelel-e. Azt is helytállóan vonta 

az értékelés körébe az elsőfokú bíróság, hogy a IV. rendű alperes által közölt cikk nem a 

büntetőeljárás alapját képező cselekményről, vagy a büntetőeljárásban tartott tárgyalásról, 

amelyen a jogsértő fényképfelvétel készült, nyújt tájékoztatást, hanem időben későbbi 

eseményről, a felperes által az állammal szemben polgári jogi igény érvényesítéséről számol 

be, amely csak közvetve kapcsolódik a büntetőeljáráshoz. A IV. rendű alperes - saját előadása 

szerint - a képfelvételt a cikkbeli közlés illusztrációjaként használta. A sajtóközlemény tárgyát 

képező polgári peres eljárás megindítását megelőzően, a felperesről korábban, a 

büntetőeljárásban készített és a felperest felismerhető módon ábrázoló fényképfelvétel 

nyilvánosságra hozatala indokolatlan volt a jelenkor eseményeinek bemutatása körében a 

közérdeklődésre számot tartó információ közléséhez. A perbeli sajtóközlemény által a kritika 

tárgyává tett cselekmény, a korábban a büntetőeljárásban vádlottként részt vevő felperes által 

utóbb az állammal szemben kirívóan magas összegű kártalanítási igény érvényesítése. Az 

erről szóló tudósításhoz a felperes képmásának felismerhető módon való megjelenítése 

megszégyenítő célzattal a felperes személyének közszemlére tétele volt. Ezáltal a felperes 

képmásának közlése öncélú. Ezért az érdekösszemérés eredményeként megállapítható, hogy a 

felperes magánszférája, ezen belül a képmás védelméhez fűződő joga indokoltan korlátozza a 

véleménynyilvánítás szabadságához, a sajtó tájékoztatáshoz fűződő jogát. 

 

Pfv.IV.20.618/2018/5. 

A Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata alapján akár indokolás nélkül megtagadhatja egy 

politikai tartalmú röplap terjesztését, ezzel nem sérti meg a megrendelő (szerző) szabad 

véleménynyilvánításhoz való jogát, mert az nem jelenti mások részéről a terjesztés kötelezettségét. 

Hátrányos megkülönböztetés csak érdemben hasonló helyzetben lévő személyhez (szervezethez) képest 

értelmezhető. 

Az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése deklarálja a szabad vélemény-nyilvánításhoz való 

jogot. A (4) bekezdés értelmében mások alapvető személyiségi jogai a szabad vélemény-

nyilvánításhoz való jog külső korlátai lehetnek. A szabad vélemény-nyilvánításhoz való jogot 

deklarálja az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Római. Egyezmény, azaz az Emberi 

Jogok Európai Egyezményének 10. cikke. Ennek 2. pontja rendelkezik ezen jog lehetséges 

korlátairól. 

A Kúria álláspontja szerint az az alperesi döntés, amellyel a saját üzletszabályzatára 

hivatkozással nem vállalta el a felperes által készített nyílt levél terjesztését T. környékén, 

nem sérti a szabad vélemény-nyilvánításhoz való jogot. A felperes az alapvetően politikai 

tartalmú véleményét szabadon leírhatta, annak terjesztésétől sem lett teljeskörűen elzárva. A 
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Fővárosi Ítélőtábla és a Kúria korábban több ítéletben is kifejtette azt az alapelvet, hogy az 

Alkotmányban deklarált szabad vélemény-nyilvánításhoz való jog nem azonos akár a 

sajtószervek részéről, akár egyéb szervek részéről a terjesztés kötelezettségével. A felperes és 

az alperes szerződésének tartalmát jelentős mértékben az alperes általános szerződési 

feltételei határozzák meg. Ennek kapcsán az alperes igazolta azt a körülményt, hogy 

megtagadhatja a terjesztést akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az jogszabályba ütközik. A 

jogszabályba ütközést gyakorlatilag a személyiségi jogok lehetséges sérelmével indokolta az 

alperes. 

A Kúria álláspontja az, hogy nem szükséges állást foglalni a jelen per eldöntéséhez abban a 

kérdésben, hogy a nílt levélben szereplő személyek közszereplőnek minősülnek-e vagy sem. 

A nyílt levél tartalma egyértelműen közügyben kifejtett vélemény-nyilvánításnak minősül, 

amely a 7/2014. AB számú határozat tartalmára is figyelemmel fokozottan élvezi a vélemény-

nyilvánítás szabadságához fűződő jogi védelmet. Ehhez képest a felperes nyílt levélben 

politikai tartalmú véleményét fogalmazta meg, a levél tartalma ekként nem értékelhető 

jogsértőként, hiszen a véleményként kifejezésmódjában a levél nem indokolatlanul bántó, 

sértő, vagy megalázó. Ezzel együtt a terjesztés megtagadása legfeljebb a szerződéses jogvita 

körében értékelhető. A felperes azonban a jelen ügyben személyiségi jogai megsértését 

állította, ez pedig nem következett be az előbb már jelzett okból (a vélemény-nyilvánítás 

szabadsága nem azonos a vélemény terjesztésének kötelezettségével). 

A Kúria ugyancsak alaposnak találta a jogerős ítélet döntését a hátrányos megkülönböztetés 

állításának vonatkozásában. A felperes álláspontja ugyanis az volt, hogy őt politikai 

véleménye miatt másoktól hátrányosan megkülönböztették. Kifogásolta azt is, hogy ebben a 

körben a bizonyítás mibenlétét illetően csak a másodfokú eljárásban kapott tájékoztatást, ezt 

megelőzően az elsőfokú bíróság nem tett eleget kioktatási kötelezettségének. A Kúria 

egyetértett a másodfokú bírósággal abban, hogy ez önmagában a jogerős ítélet hatályon kívül 

helyezésére nem ad okot, mert a másodfokú bíróság a tájékoztatást joghatályosan pótolta. Az 

egyenlő bánásmódról és a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény alapján azt is helytállóan ítélte meg a másodfokú bíróság, hogy hátrányos 

megkülönböztetés a felperest valakihez, illetve valamihez képest érhette a 

magányszemélyként. Az Ebktv. 8. §-a kimondja, hogy közvetlen, hátrányos 

megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy, 

vagy csoport valós vagy vélt politikai, vagy más véleménye miatt részesül kedvezőtlenebb 

bánásmódban, mint amelyben más összehasonlítható helyzetben lévő személy, vagy csoport 

részesül, vagy részesülne. A Kúria szerint helytállóan állapította meg a jogerős ítélet, hogy 

Magyarország kormánya, vagy egy politikai párt felperessel nem azonos helyzetben, nem 

összehasonlítható állapotban lévő szerv, vagy személy, hozzájuk képest az állított hátrányos 

megkülönböztetés nem vizsgálható, más magánszemély hasonló, vagy éppen eltérő esetéről 

pedig a felperes nem számolt be. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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