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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

8. A Pesti Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2019. július 24-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-564/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1/A. Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 6. cikk (1) bekezdését és a 2010/64/EU irányelv (1) 5. 

cikkének (2) bekezdését, hogy a tagállamnak az eljárás nyelvét nem ismerő terheltek 

tisztességes eljáráshoz való jogának biztosításához megfelelő képesítéssel rendelkező 

független fordítók és tolmácsok nyilvántartását kell létrehoznia, vagy – ennek hiányában – 

más módon kell biztosítania, hogy a bírósági eljárásban a tolmácsolás minőségének 

megfelelősége ellenőrizhető legyen? 

1/B. Amennyiben az előbbi kérdést igennel kell megválaszolni, és az adott ügyben a 

tolmácsolás megfelelő minőségének hiányában nem lehet a terhelt tájékoztatásának 

megtörténtét megállapítani az ellene felhozott gyanúsítás, vád tárgyát illetően, úgy kell-e 

értelmezni az EUSZ 6. cikk (1) bekezdését és a 2012/13/EU irányelv (2) 4. cikkének (5) 

bekezdését és 6. cikkének (1) bekezdését, hogy ez esetben az eljárás a terhelt távollétében 

nem folytatható? 

2/A. Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében és az 

Alapjogi Charta 47. cikkében, valamint az Európai Unió Bíróságának ítélkezési 

gyakorlatában foglalt bírói függetlenség elvét, hogy ezen elv megsértését jelenti, ha a 

bíróságok központi igazgatásának feladatait ellátó, Országgyűlés által kinevezett és 

kizárólag az Országgyűlés által elszámoltatható és felmenthető Országos Bírósági Hivatal 

elnöke egy bíróságnak az elnöki pozícióját – amely elnök többek között az ügyelosztás 

meghatározására, bírókkal szembeni fegyelmi eljárás kezdeményezésére és a bíró 

értékelésére is jogosult – pályázati eljárás megkerülésével, tartósan az erre felhatalmazott 

bírói önigazgatási testületek véleményének figyelmen kívül hagyásával, ideiglenes 

megbízással tölti be? 

2/B. Amennyiben az előbbi kérdést igennel kell megválaszolni, és az adott ügyben eljáró bíró 

alappal tarthat attól, hogy őt bírói, igazgatási tevékenysége miatt jogtalan hátrány éri, úgy 

kell-e értelmezni az említett elvet, hogy az ügyben nem biztosított a tisztességes eljárás? 

3/A. Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében és az 

Alapjogi Charta 47. cikkében, valamint az Európai Unió Bíróságának ítélkezési 

gyakorlatában foglalt bírói függetlenség elvét, hogy ezzel az elvvel nem összeegyeztethető 

az a helyzet, hogy 2018. szeptember 1-je óta – eltérően a korábbi több évtizedes 

gyakorlattól – a magyar bírák a törvény szerint kisebb javadalmazásban részesülnek, mint 

a megfelelő szinten, azonos beosztással, azonos szolgálati idővel rendelkező ügyészek, és 

az ország gazdasági helyzetét figyelembe véve illetményük általában sem áll összhangban 

az általuk ellátott feladatok jelentőségével, különös tekintettel az igazgatási vezetők 

diszkrecionális jutalmazási gyakorlatára? 
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3/B. Amennyiben az előbbi kérdést igennel kell megválaszolni, úgy kell-e értelmezni a bírói 

függetlenség említett elvét, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog ilyen körülmények 

között nem lehet biztosított? 

4/A. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 267. 

cikkét, hogy ezzel ellentétes az a nemzeti gyakorlat, amelyben a végső bírói fórum a 

tagállam joggyakorlatának egységesítését célzó eljárásban az alsóbb fokú bíróság előzetes 

döntéshozatali eljárást kezdeményező végzését – az adott végzés jogi hatályát nem 

érintően – törvénysértőnek minősíti? 

4/B. Amennyiben a 4/A. kérdést igennel kell megválaszolni, úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 

267. cikkét, hogy a kérdést előterjesztő bíróságnak az ezzel ellentétes felsőbb bírói 

döntéseket és jogegység érdekében hozott elvi állásfoglalásokat figyelmen kívül kell 

hagynia? 

4/C. Amennyiben a 4/A. kérdést nemmel kell megválaszolni, ilyen esetben folytatható-e a 

felfüggesztett büntetőeljárás az előzetes döntéshozatali eljárás alatt? 

5. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 19. cikk (1) 

bekezdésének második albekezdésében és az Alapjogi Charta 47. cikkében, valamint az 

Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában foglalt bírói függetlenség elvét az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 267. cikkének fényében, hogy ezzel az elvvel 

nem egyeztethető össze, ha egy bíróval szemben előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezése miatt fegyelmi eljárást kezdeményeznek? 

 

9. Az Apelativen sad Varna (Bulgária) által 2019. november 19-én és 2019. november 26-

án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-845/19. és C-863/19. sz. ügy)1 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Alkalmazható-e a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az 

Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló, 2014. április 3-i 2014/42/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv és az Európai Unió Alapjogi Chartája egy olyan bűncselekmény 

tekintetében, amely kábítószer forgalmazás céljából történő birtoklásával valósult meg, és amelyet egy 

bolgár állampolgár követett el a Bolgár Köztársaság területén, ha az esetleges gazdasági haszon is a 

Bolgár Köztársaságban keletkezett, és ott található? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Hogyan kell értelmezni az irányelv 2. cikkének (1) 

bekezdése szerinti „közvetve bűncselekményből származó […] gazdasági előny” fogalmat, és ilyen 

előnynek minősülhet-e az a pénzösszeg, amelyet az elítélt személy és annak családja által lakott 

lakásban és az elítélt személy által használt személygépjárműben fagyasztottak be és foglaltak le? 

3) Úgy kell-e értelmezni az irányelv 2. cikkét, hogy azzal ellentétes a Bolgár Köztársaság büntető 

törvénykönyvének (NK) 53. cikke (2) bekezdésében foglalthoz hasonló olyan rendelkezés, amely nem 

írja elő a „közvetve bűncselekményből származó […] gazdasági előny” elkobzását? 

4) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy azzal ellentétes a 

Bolgár Köztársaság büntetőeljárási törvénykönyvének (NPK) 306. cikke (1) bekezdésének (1) 

pontjában foglalthoz hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely lehetővé teszi olyan pénzösszegnek az 

állam javára történő elkobzását, amelyről azt állítják, hogy az elkövetőtől eltérő más személy 

tulajdonát képezi, anélkül hogy e harmadik személynek lehetősége lenne az eljárásban félként részt 

venni és közvetlenül bírósághoz fordulni? 

 

 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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10. A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2019. november 21-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-852/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Összeegyeztethető-e a 2014/41 irányelv 14. cikkének (1)–(4) bekezdésével, 1. cikkének (4) 

bekezdésével, illetve (18) és (22) preambulumbekezdésével, valamint a Chartának az EJEE 13. és 8. 

cikkével összefüggésben értelmezett 47. és 7. cikkével az olyan nemzeti rendelkezés, amely nem ír elő 

jogorvoslati lehetőséget a lakás és üzlethelyiségek átkutatását, meghatározott tárgyak lefoglalását és 

tanú meghallgatását elrendelő európai nyomozási határozat kibocsátásával szemben? 

Ilyen körülmények között kibocsátható-e európai nyomozási határozat? 

 

11. A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2019. december 16-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-919/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

ott előírt feltételek csak abban az esetben teljesülnek, ha az elítélt személy az állampolgársága szerinti 

tagállamban olyan családi, társadalmi, szakmai vagy más jellegű kötelékekkel rendelkezik, amelyek 

alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a büntetés e tagállamban való végrehajtása elősegítheti 

társadalmi beilleszkedését, ennélfogva azzal ellentétes az 549/2011. sz. törvény 4. §-a (1) bekezdése a) 

pontjának 2019. december 31-ig hatályos változatában foglalthoz hasonló olyan nemzeti rendelkezés, 

amely ilyen esetekben a határozat elismerését és végrehajtását csak a végrehajtó államban hivatalosan 

nyilvántartásba vett állandó lakóhely vagy ideiglenes tartózkodási hely alapján teszi lehetővé, 

figyelmen kívül hagyva azt, hogy az elítélt személy ezen államban rendelkezik-e olyan tényleges 

kötelékekkel, amelyek növelhetik a társadalmi beilleszkedésének esélyét? 

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

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

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

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

beilleszkedése elősegítésének célját szolgálja-e, és ezzel egyidejűleg a tanúsítvány d) részének 4. 

pontjában fel kell tüntetnie az ezzel összefüggésben megszerzett információkat is, különösen ha az 

elítélt személy a kerethatározat 6. cikkének (3) bekezdése szerinti véleményében azt állította, hogy a 

kibocsátó államban tényleges családi, társadalmi vagy szakmai kötelékekkel rendelkezik? 

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

bekezdésének b) pontját, hogy akkor is indokolt a határozat elismerésének és végrehajtásának 

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

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

nyer bizonyítást az olyan családi, társadalmi, szakmai vagy más jellegű kötelékek fennállása, amelyek 

figyelembevételével megalapozottan feltételezhető lenne, hogy a büntetés végrehajtó államban történő 

végrehajtása elősegítheti az elítélt személy társadalmi beilleszkedését? 

 

12. A Rīgas rajona tiesa (Lettország) által 2020. január 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-3/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Alkalmazandó-e az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Európai Unió 

kiváltságairól és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyv 11. cikkének a) pontja, valamint 22. cikkének 

első bekezdése az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa tagjának valamely tagállam központi 
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bankjának elnökeként – vagyis AB-nek a Latvijas Banka elnökeként – betöltött tisztségére? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén, e rendelkezések akkor is biztosítják-e e személy 

számára a büntetőeljárás alóli mentességet, ha már nem tölti be a tagállam központi bankjának elnöki 

posztját, tehát az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa tagjának posztját sem? 

3) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén, e mentesség csak az Európai Unió működéséről szóló 

szerződéshez csatolt, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyv 11. 

cikkének a) pontjában foglalt „bírósági eljárások alól[i]” mentességre vonatkozik, vagy kiterjed a 

büntetőeljárás korábbi szakaszára is, a vádirat közlését és a bizonyítékok beszerzését is ideértve? 

Amennyiben a mentesség kiterjed a büntetőeljárás korábbi szakaszára, befolyásolja-e ez a körülmény a 

bizonyítékok felhasználásának lehetőségét? 

4) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén, lehetővé teszi-e az Európai Unió működéséről szóló 

szerződéshez csatolt, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyv 17. 

cikkével összefüggésben értelmezett 11. cikkének a) pontja az eljárásért felelős szerv, vagy az eljárás 

megfelelő szakaszában az ítélkező testület számára az említett eljárás keretében az Európai Unió 

érdeke fennállásának értékelését, valamint – kizárólag abban az esetben, ha megállapítást nyer ezen 

érdek fennállása, vagyis, ha AB büntetendő cselekményei valamely uniós intézményen belüli feladatai 

ellátásával függnek össze – azt, hogy az érintett intézménytől, vagyis az Európai Központi Banktól 

kérje e személy mentességének felfüggesztését? 

5) Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Európai Unió kiváltságairól és 

mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása során az Európai Unió érdeke 

fennállásának mindig közvetlenül össze kell függenie a valamely uniós intézményen belüli feladatok 

ellátása során hozott határozatokkal vagy végrehajtott cselekményekkel? Végezhető-e ilyen 

tisztviselővel szemben büntetőeljárási cselekmény, ha a vele szembeni vádemelés nem valamely uniós 

intézményen belüli feladataival, hanem a tagállamon belüli feladatai keretében folytatott 

tevékenységeivel függ össze? 

 

13. A Korkein oikeus (Finnország) által 2020. január 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-35/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az uniós joggal, különösen a 2004/38/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével, az 

562/2006/EK rendelet (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 21. cikkével vagy az uniós polgárokat 

megillető, az Unió területén történő szabad mozgáshoz való joggal az olyan nemzeti jogszabály 

alkalmazása, amellyel valamely személyt (függetlenül attól, hogy uniós polgár–e) büntetőjogi 

szankció terhe mellett arra köteleznek, hogy érvényes útlevelet vagy más érvényes úti okmányt tartson 

magánál, ha kedvtelési célú vízi járművel nemzetközi vizeken keresztül az egyik tagállamból egy 

másikba utazik anélkül, hogy egy harmadik ország területére belépne? 

2) Ellentétes-e az uniós joggal, különösen a 2004/38/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésével, az 

562/2006/EK rendelet (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 21. cikkével vagy az uniós polgárokat 

megillető, az Unió területén történő szabad mozgáshoz való joggal az olyan nemzeti jogszabály 

alkalmazása, amellyel valamely személyt (függetlenül attól, hogy uniós polgár-e) büntetőjogi szankció 

terhe mellett arra köteleznek, hogy érvényes útlevelet vagy más érvényes úti okmányt tartson magánál, 

ha e személy egy másik tagállamból kedvtelési célú vízi járművel nemzetközi vizeken keresztül 

beutazik az érintett tagállamba anélkül, hogy belépett volna egy harmadik ország területére? 

3) Amennyiben az uniós jogból nem következik az első és a második kérdés értelmében vett akadály: 

Összeegyeztethető-e az arányosságnak a 2004/38/EK irányelv 27. cikkének (2) bekezdéséből eredő 

elvével azon szankció, amelyet Finnországban szokásosan napi tételekben szabnak ki azon 

cselekményért, hogy az érintett személy anélkül lépi át a finn államhatárt, hogy érvényes úti okmányt 

tartana magánál? 
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Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

30. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. november 6-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-815/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 889/2008/EK bizottsági rendelet IX. mellékletének 1.3. pontjával 

összhangban értelmezett 28. cikkét, hogy az ökológiai élelmiszerek feldolgozásához a Lithothamnium 

calcareum alga összetevőként felhasználható? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

Az elhalt alga felhasználása is megengedett e? 

3) Amennyiben a második kérdésre is igenlő választ kell adni: 

A Lithothamnium calcaramum (elhalt) algát összetevőként tartalmazó és „Bio” megjelöléssel ellátott 

termék esetében feltüntethető-e jellemzőként a „kalciummal”, a „magas kalciumtartalmú tengeri 

algával”, vagy a „Lithothamnium tengeri algából származó, kiváló minőségű kalciummal” szöveg? 

 

31. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2019. 

november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-740/19. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Értelmezhető-e az Alapjogi Charta 47. cikke, illetve a Parlament és a Tanács 2013/32/EU 

irányelve (az úgynevezett eljárási irányelv) 31. cikke – figyelembe véve az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye 6. és 13. cikkében foglaltakat – úgy, hogy a hatékony jogorvoslathoz 

való jog biztosítása úgy is megvalósítható egy tagállam részéről, ha menekültügyi eljárásban 

hozott határozatot a bíróság nem változtathatja meg, csak új eljárásra kötelezés mellett azt 

hatályon kívül helyezheti? 

2) Értelmezhető-e az Alapjogi Charta 47. cikke, illetve a Parlament és a Tanács 2013/32/EU 

irányelve (az úgynevezett eljárási irányelv) 31. cikke – figyelembe véve az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye 6. és 13. cikkében foglaltakat is – oly módon, hogy megfelelő az a 

tagállami szabályozás, amely minden egyedi körülménytől függetlenül, az ügy sajátosságaira 

és a bizonyítás esetleges nehézségeire tekintet nélkül a menekültügyi bírósági eljárásokra 

egységesen, mindössze 60 napos kötelező eljárási határidőt ír elő? 

 

32. A Verwaltungsgericht Gera (Németország) által 2019. november 18-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-836/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni az 1069/2009 rendelet 10. cikkének a) pontját, hogy a 3. kategóriába tartozó 

anyagként való eredeti minősítés megszűnik, ha bomlás vagy állagromlás révén az anyag emberi 

fogyasztásra alkalmatlanná válik? 

2. Úgy kell-e értelmezni az 1069/2009 rendelet 10. cikkének f) pontját, hogy az állati eredetű 
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termékek, vagy állati eredetű termékeket tartalmazó élelmiszerek tekintetében a 3. kategóriába tartozó 

anyagként való eredeti minősítés megszűnik, ha az anyag későbbi bomlási vagy állagromlási 

folyamatai köz- vagy állategészségügyi kockázatot jelentenek? 

3. Az 1069/2009 rendelet 9. cikkének d) pontjában foglalt rendelkezést megszorítóan úgy kell-e 

értelmezni, hogy ahhoz, hogy fűrészporhoz hasonló idegen testekkel kevert anyag csak akkor 

sorolható be a 2. kategóriába, ha olyan feldolgozandó anyagról van szó, amelyet takarmányozási célra 

szánnak? 

 

33. A Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Németország) által 2019. november 

29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-873/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 

nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 

biztosításáról szóló, Aarhusban 1998. június 25-én aláírt, az Európai Közösség nevében a 2005. 

február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott egyezménynek az Európai Unió Alapjogi 

Chartája 47. cikkének összefüggésében értelmezett 9. cikkének (3) bekezdését, hogy a 

környezetvédelmi egyesületeknek főszabály szerint lehetővé kell tenni az olyan határozat bíróság előtti 

megtámadását, amellyel a hatástalanító berendezéssel rendelkező dízelüzemű személygépjárművek 

gyártását – a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás 

tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk 

elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. 

cikke (2) bekezdésének esetleges megsértésével –jóváhagyják? 

2. Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

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

kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk 

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

cikkének (2) bekezdését, hogy azon kérdés tekintetében, hogy a hatástalanító berendezés használata 

a motor sérülés vagy baleset elleni védelme és a jármű biztonságos üzemeltetése szempontjából 

indokolt-e, alapvetően a technikának – az EK-típusjóváhagyás megadásának időpontjában fennálló 

műszaki megvalósíthatóság szerinti – aktuális állása az irányadó? 

b) A technika állásán kívül más olyan körülményeket is figyelembe kell-e venni, amelyek a 

hatástalanító berendezés megengedhetőségéhez vezethetnek, miközben az a technika mindenkori 

aktuális állása alapján a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 

kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk 

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

cikke (2) bekezdése második mondatának a) pontja értelmében nem „indokolt”? 

 

34. A Krajský soud v Brně (Cseh Köztársaság) által 2019. december 4-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-881/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és 

az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági 

irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK 

bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklete E. része 2. pontjának a) alpontjából eredő szabályt, hogy 

a cseh köztársasági végső fogyasztónak szánt élelmiszer esetében csak akkor lehet a termék 
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összetételében az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről szóló, 2000. június 23-i 

2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv később módosított változata I. melléklete A. része 

2. pontjának c) alpontjában említett összetett összetevőt az összetétele leírása nélkül feltüntetni, ha 

ezen összetett összetevő megnevezését pontosan a 2000/36/EK irányelv I. melléklete cseh nyelvű 

változatának megfelelően adják meg? 

 

35. A Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Málta) által 2019. 

december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-896/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: máltai 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e tekinteni, hogy az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 47. cikkétől függetlenül vagy azzal együtt értelmezett második [albekezdése] 

alkalmazandó Málta alkotmánya 96., 96A. és 100. cikkének jogi érvényességét illetően? 

2) Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, úgy kell-e tekinteni, hogy a miniszterelnököt 

Máltán a bírói testület tagjainak kinevezése során megillető hatáskör – az alkotmány 2016-ban 

hatályba lépett 96A. cikke tükrében is – összhangban áll az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésével és az 

Alapjogi Charta 47. cikkével? 

3) Amennyiben az nyer megállapítást, hogy a miniszterelnök hatásköre nem összeegyeztethető, ezt a 

jövőbeni kinevezéseket illetően kell-e figyelembe venni, vagy ez érinti a korábbi kinevezéseket is? 

 

36. A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2019. december 

10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-901/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Ellentétes-e a 2011/95/EU irányelv 15. cikkének c) pontjával és 2. cikkének f) pontjával az olyan 

nemzeti jogi rendelkezés értelmezése és alkalmazása, amely alapján fegyveres konfliktushelyzetekben 

felmerülő megkülönböztetés nélküli erőszak következtében polgári személy életének vagy testi 

épségének súlyos és egyedi fenyegetettsége (abban az értelemben, hogy a polgári személy pusztán az 

érintett területen való tartózkodása miatt az említett fenyegetettség tényleges veszélyének van kitéve) 

azokban az esetekben, amelyekben a polgári személy a személyes helyzetére jellemző tényezők miatt 

konkrétan nem érintett, csak akkor állapítható meg, ha megállapítást nyert a már elszenvedett polgári 

áldozatok (halottak és sebesültek) egy bizonyos legkisebb száma? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: az adott ügy összes körülményének átfogó 

figyelembevételére kell-e alapozni annak megítélését, hogy az említett fenyegetettség felmerül-e? 

Amennyiben nem: milyen más uniós jogi követelmények vonatkoznak a szóban forgó kérdés 

megítélésre? 

 

37. A Verwaltungsgericht Darmstadt (Németország) által 2019. december 11-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-905/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Levezethető-e a Tunéziával kötött euro-mediterrán megállapodás 64. cikke értelmében vett hátrányos 

megkülönböztetés tilalmából a tartózkodási engedély kiadásához szükséges feltételek utólagos 

megszűnése esetén a tartózkodási engedély érvényességi ideje csökkentésének tilalma, amennyiben 

— a tunéziai állampolgárt a tartózkodási engedély érvényességi idejének utólagos csökkentésére 

vonatkozó közlés időpontjában foglalkoztatják, 
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— az érvényességi idő csökkentéséről szóló határozat nem olyan indokokon alapul, amelyek az állam 

valamely jogos érdekének, így például a közrendnek, a közbiztonságnak és közegészségügynek a 

védelmét szolgálják, és 

— a tunéziai állampolgár nem rendelkezett a tartózkodási engedélytől független munkavállalási 

engedéllyel, hanem a tartózkodási engedély időbeli hatálya alatt a törvény erejénél fogva volt 

jogosult munkavállalásra? 

Feltételezi-e a külföldi személy jogállása a hátrányos megkülönböztetésnek a Tunéziával kötött euro-

mediterrán megállapodás 64. cikke szerinti tilalma alapján azt, hogy a tartózkodási engedélyen túl 

további hatósági engedély szükséges ahhoz, hogy munkát vállalhasson? 

Mely időponttól függ a tartózkodási és munkavállalási engedély szerinti jogállás megítélése? A 

tartózkodási jog megvonásáról rendelkező hatósági határozat kibocsátásának időpontja irányadó vagy 

a bírósági határozat időpontja? 

 

38. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. december 12-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-915/19., C-916/19. és C-917/19. sz. ügyek)2 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az Európai Unió Bíróságának álláspontja szerint – az EUMSZ 107. cikkel és az EUMSZ 108. cikkel, 

a többször módosított, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelettel, a 2004. április 21-i 

794/2004/EK bizottsági rendelettel és az [európai uniós] jog esetleges további releváns 

rendelkezéseivel összefüggésben – az Európai Bizottságnak történő előzetes bejelentés 

kötelezettségének hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül-e a jelen ügyben megtámadott 

37/2015. sz. miniszteri rendelettel elfogadott rendelkezéshez hasonló olyan másodlagos jogi aktus, 

amely a Consiglio di Stato (államtanács) azon ítéleteinek közvetlen végrehajtása révén, amelyek a 

Bizottságnak már bejelentett korábbi rendelkezések részleges megsemmisítését eredményezik, 

„visszamenőlegesen” kihatott a biodízelre irányadó kedvezményes jövedéki adómérték 

alkalmazásának módjaira, mivel visszaható hatállyal módosította a támogatás azt igénylő 

vállalkozások közötti elosztásának kritériumait, anélkül hogy meghosszabbította volna az 

adókedvezmény-program időtartamát? 

 

39. Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. december 13-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-912/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Hivatkozhat-e a bevezető tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által egy harmadik vállalkozás 

részére kiadott párhuzamos forgalmazási engedélyre az a vállalkozás, amely a származási tagállamban 

engedélyezett növényvédő szert hoz a bevezető tagállamban forgalomba, ha a kannákon, amelyekbe a 

növényvédő szert töltik, és amelyekben azt a bevezető tagállamban forgalomba hozzák, az engedély 

jogosultjára, valamint a bevezető vállalkozásra vonatkozó megjelölést tüntettek fel? Amennyiben 

további követelmények állnak fenn, melyek ezek?  

 

 
2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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40. A Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Hollandia) által 2019. 

december 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-921/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Összeegyeztethető-e az eljárási irányelvnek az elismerési irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével, 

valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. és 52. cikkével összefüggésben értelmezett 40. 

cikkének (2) bekezdésével, ha valamely tagállam eljáró hatósága azt írja elő, hogy eredeti 

dokumentumok sohasem minősülhetnek új körülményeknek vagy tényeknek, ha e dokumentumok 

hitelessége nem állapítható meg? Összeegyeztethetetlenség esetén: jelentőséggel bír-e még ebben az 

esetben, ha a kérelmező egy ismételt kérelemmel összefüggésben dokumentummásolatokat vagy 

objektív módon nem ellenőrizhető forrásból származó dokumentumokat nyújt be? 

2. Úgy kell-e értelmezni az eljárási irányelvnek az elismerési irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével 

összefüggésben értelmezett 40. cikkét, hogy valamely tagállam eljáró hatósága a dokumentumok 

vizsgálata és azok bizonyító erejének meghatározása során különbséget tehet aszerint, hogy a 

dokumentumokat az első kérelemmel vagy az ismételt kérelemmel összefüggésben nyújtják-e be? 

Lehetősége van-e valamely tagállamnak arra, hogy dokumentumok ismételt kérelemmel 

összefüggésben történő benyújtása esetén ne tegyen továbbra is eleget az együttműködési 

kötelezettségnek, ha e dokumentumok hitelessége nem állapítható meg? 

 

41. A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2019. december 18-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-927/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2014/24 irányelv 58. cikke (3) vagy (4) bekezdésének hatálya alá tartozik-e az olyan pályázati 

feltétel, amelynek alapján a beszállítónak kizárólag bizonyos szolgáltatásokhoz (vegyes települési 

hulladék kezeléséhez) kapcsolódó tevékenység végzéséből eredő, meghatározott mértékű átlagos éves 

üzemi árbevételt kell igazolnia? 

2) Az első kérdésre adott választól függ-e a beszállító kapacitása értékelésének a Bíróság 2017. május 

4-i Esaprojekt ítéletében (C-387/14) meghatározott módszere? 

3) A 2014/24 irányelv a) 58. cikke (4) bekezdésének, b) VII. mellékletének rendelkezéseivel 

összefüggésben értelmezett 42. cikkének, c) 70. cikkének hatálya alá tartozik-e az olyan pályázati 

feltétel, amelynek alapján a beszállítónak igazolnia kell, hogy a [hulladékkezelési] szolgáltatás 

nyújtásához szükséges járművek megfelelnek a sajátos műszaki követelményeknek, köztük a 

légszennyező anyag kibocsátására (EURO 5), a GPS-jeladó felszerelésére, a megfelelő teljesítményre 

vonatkozó és más további követelményeknek? 

4) Úgy kell-e értelmezni a jogorvoslati eljárások hatékonyságának elvét rögzítő 89/665 irányelv 1. 

cikkének (1) bekezdésének harmadik albekezdését, 1. cikkének (3) és (5) bekezdését, a 2014/24 

irányelv 21. cikkét és a 2016/943 irányelvet, közelebbről annak (18) preambulumbekezdését és 9. 

cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdését (együttesen vagy külön-külön, de korlátozás nélkül), 

hogy a bírósági eljárást megelőzően kötelezően igénybe veendő vitarendezési eljárás közbeszerzésre 

irányadó nemzeti jogszabályok általi előírása esetén: 

a) az ajánlatkérő szerv egy másik beszállító ajánlatára vonatkozó valamennyi adatot (tekintet nélkül 

azok bizalmas jellegére) köteles a jogorvoslati eljárást kezdeményező beszállító rendelkezésére 

bocsátani, ha a jogorvoslati eljárás tárgyát konkrétan a másik beszállító ajánlata értékelésének 

jogszerűsége képezi, és az eljárást kezdeményező beszállító korábban már kifejezetten kérte az 

ajánlatkérő szervtől ezen adatok rendelkezésre bocsátását; 

b) az előző kérdésre adott választól függetlenül az ajánlatkérő szervnek akkor, ha elutasítja a 

beszállítónak a versenytársa ajánlata értékelésének jogszerűségére vonatkozó kifogását, minden 

esetben egyértelmű, átfogó és konkrét választ kell adnia, tekintet nélkül arra, hogy fennáll-e annak 
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a kockázata, hogy rábízott bizalmas ajánlati információt közöl az ajánlattal kapcsolatban? 

5) Úgy kell-e értelmezni a 89/665 irányelv 1. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdését, 1. 

cikkének (3) és (5) bekezdését, valamint 2. cikke (1) bekezdésének b) pontját, a 2014/24 irányelv 21. 

cikkét és a 2016/943 irányelvet, különösen annak (18) preambulumbekezdését (együttesen vagy 

külön-külön, de korlátozás nélkül), hogy bíróság előtt önállóan megtámadható az ajánlatkérő szerv 

olyan határozata, amelyben nem engedélyezi, hogy valamely beszállító hozzáférjen egy másik 

résztvevő ajánlatában szereplő bizalmas információhoz? 

6) Amennyiben az előző kérdésre igenlő választ kell adni, úgy kell-e értelmezni a 89/665 irányelv 1. 

cikkének (5) bekezdését, hogy a beszállítónak az említett határozat ellen kifogást kell terjesztenie az 

ajánlatkérő szerv elé, és szükség esetén keresetet kell indítania a bíróság előtt? 

7) Amennyiben az előző kérdésre igenlő választ kell adni, úgy kell-e értelmezni a 89/665 irányelv 1. 

cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdését és 2. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy a 

beszállító a másik beszállító ajánlatának tartalmával kapcsolatban rendelkezésére álló információ 

terjedelmétől függően – anélkül, hogy megkérdőjelezné az ajánlatkérő szerv egyéb határozatainak 

jogszerűségét – bíróság előtt keresetet indíthat kizárólag az információ vele való közlésének 

elutasítása miatt? 

8) Az előző kérdésekre adott válaszoktól függetlenül úgy kell-e értelmezni a 2016/943 irányelv 9. 

cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdését, hogy a bíróság a felperes arra vonatkozó kérelmének 

kézhezvételét követően, hogy a bíróság a másik felet bizonyítékok bemutatására kötelezze, és a 

bizonyítékokat bocsássa a felperes rendelkezésére, az ajánlatkérő szerv közbeszerzési és jogorvoslati 

eljárás során megtett intézkedéseire tekintet nélkül köteles helyt adni a felperes e kérelmének? 

9) Úgy kell-e értelmezni a 2016/943 irányelv 9. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdését, hogy 

a bíróságnak – azt követően, hogy elutasította a felperesnek a jogvitában részt vevő másik fél bizalmas 

információjának közlésére vonatkozó kérelmét – hivatalból értékelnie kell azon adatok jelentőségét, 

amelyek bizalmas jellegének megszüntetését kérik, és hogy ezek az adatok hogyan érintik a 

közbeszerzési eljárás jogszerűségét? 

10) A Bíróság 2019. október 3-i Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 ítéletére (5) tekintettel 

alkalmazható-e úgy a 2014/24 irányelv 57. cikke (4) bekezdésének h) pontjában meghatározott, a 

beszállítókra vonatkozó kizáró ok, hogy a bíróság a beszállító és az ajánlatkérő szerv közötti jogvita 

vizsgálata során – az ajánlatkérő szerv általi értékelésre tekintet nélkül – hivatalból úgy határozhat, 

hogy az érintett ajánlattevő szándékosan vagy gondatlanságból félrevezető, pontatlan tényadatot 

bocsátott az ajánlatkérő szerv rendelkezésére, ennélfogva őt ki kellett zárni a közbeszerzési eljárásból? 

11) Úgy kell-e értelmezni és alkalmazni a 2014/24 irányelv 57. cikke (4) bekezdésének h) pontját az 

ezen irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében rögzített arányosság elvével összefüggésben olvasva, 

hogy amennyiben a nemzeti jog valótlan információ rendelkezésre bocsátása miatt (a beszerzési 

eljárásból történő kizárás mellett) további szankciót ír elő, e szankció kizárólag személyes felelősség 

alapulvételével alkalmazható, különösen akkor, ha a közbeszerzési eljárásban közösen részt vevő 

személyeknek csak egy része (például több partner közül az egyik) bocsátott rendelkezésre pontatlan 

tényadatokat? 

 

42. A Conseil du contentieux des étrangers (Belgium) által 2019. december 20-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-930/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Sérti-e az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 13. cikkének (2) bekezdése az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. és 21. cikkét, 

amennyiben úgy rendelkezik, hogy a válás, az uniós polgár házasságának érvénytelenítése vagy a 

regisztrált élettársi kapcsolatának megszüntetése nem érinti azon családtagjainak tartózkodási jogát, 

akik nem valamelyik tagállam állampolgárai – különösen, ha ezt olyan különlegesen bonyolult 
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körülmények indokolják, mint a házasság vagy regisztrált élettársi kapcsolat fennállása alatti családon 

belüli erőszak áldozatává válás –, de kizárólag azzal a feltétellel, hogy az érdekeltek bizonyítani 

tudják, hogy munkavállalók vagy önálló vállalkozók, vagy elegendő forrással rendelkeznek önmaguk 

és családtagjaik számára ahhoz, hogy ne jelentsenek terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási 

rendszerére tartózkodásuk ideje alatt, és teljes körű egészségbiztosítással rendelkeznek a fogadó 

tagállamban, vagy a fogadó tagállamban már beilleszkedett olyan család tagjai, amelynek egyik tagja 

megfelel ezeknek a feltételeknek, míg a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 

2003/86/EK tanácsi irányelv 15. cikkének (3) bekezdése, amely ugyanezen lehetőséget biztosítja, a 

tartózkodási jog fenntartását nem teszi ez utóbbi feltételtől függővé? 

 

43. A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2019. december 24-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-938/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a 2003/87 irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal összeegyeztethető 

a 2011. évi TEHG (Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen – az 

üvegházhatású gázok kibocsátáskereskedelméről szóló törvény) 2. §-a (4) bekezdésének első 

mondatához hasonló szabályozás, amely alapján a Bundes-Immissionsschutzgesetz [a szennyezés 

elleni védelemről szóló német szövetségi törvény] szerint engedélyezett létesítmény annyiban is a 

kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerében való részvételi kötelezettség hatálya alá tartozik, 

amennyiben az említett engedély olyan mellékberendezésekre is kiterjed, amelyek nem bocsátanak ki 

üvegházhatású gázokat? 

2. Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

A kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerében való részvételi kötelezettség hatálya alá nem 

tartozó létesítményből átvett hőre nézve az következik-e az Európai Bizottság által kidolgozott 

Template-ben rögzített és a tagállamok számára a korrigált kvóta („corrected eligibility ratio”) 

kiszámítására előírt iránymutatásokból, hogy az említett kvótát akkor is a kibocsátáskereskedelmi 

kötelezettség hatálya alá tartozó létesítményben előállított teljes hőmennyiségre kell alkalmazni, ha az 

átvett hő egyértelműen hozzárendelhető több azonosítható és külön meghatározható hőáram és/vagy 

létesítményen belüli hőfelhasználás egyikéhez? 

3. Úgy kell-e értelmezni a 2011/278/EU bizottsági határozat 6. cikke (1) bekezdésének harmadik 

albekezdését, hogy a hő-referenciaérték szerinti létesítményrész vonatkozó eljárása olyan ágazatot 

vagy alágazatot szolgál, amely a 2010/2/EU határozatban foglaltaknak megfelelően a CO2-kibocsátás-

áthelyezés kockázatának általános megítélés szerint jelentős mértékben ki van téve, ha a szóban forgó 

hőt hűtési szolgáltatás előállítására használják, és a hűtési szolgáltatást egy a CO2-kibocsátás-

áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatban vagy alágazatban működő, a 

kibocsátáskereskedelmi kötelezettség hatálya alá nem tartozó létesítmény veszi igénybe? 

Függ-e a 2011/278/EU bizottsági határozat 6. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének 

alkalmazhatósága attól, hogy a hűtési szolgáltatás előállítására a kibocsátási egységek kereskedelmi 

rendszerében való részvételi kötelezettség hatálya alá tartozó létesítmény határain belül kerül-e sor? 

 

44. A Tallinna Ringkonnakohus (Észtország) által 2020. január 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-6/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: észt 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni 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 2. és 46. cikkét, hogy azokkal ellentétesek – a 

Riigihangete seadus (a közbeszerzésről szóló törvény, a továbbiakban: RHS) 41. § -ának (3) 
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bekezdésében szereplőhöz hasonló – olyan nemzeti jogszabályok, amelyek szerint – ha törvény 

különös követelményeket rögzít a közbeszerzési szerződés alapján elvégzendő tevékenységek 

tekintetében – az ajánlatkérő szervnek az ajánlati felhívásról szóló hirdetményben meg kell jelölnie, 

hogy milyen nyilvántartásba vétel vagy tevékenységi engedélyek szükségesek az ajánlattevő 

képesítésére vonatkozóan, a különös törvényi követelmények teljesítése felülvizsgálatának céljából az 

ajánlati felhívásról szóló hirdetményben meg kell követelnie a tevékenységi engedélyre vagy a 

nyilvántartásba vételre vonatkozó igazolás benyújtását, és ha az ajánlattevő nem rendelkezik a 

megfelelő tevékenységi engedéllyel vagy nincs nyilvántartásba véve, akkor el kell utasítania az 

ajánlattevőt mint képesítéssel nem rendelkezőt? 

2) Úgy kell-e értelmezni 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 2. és 46. cikkét, hogy azokkal ellentétes, hogy az 

ajánlatkérő szerv a nemzetközi értékhatárt meghaladó, élelmiszersegély beszerzésére irányuló 

szerződés esetében olyan kiválasztási szempontot határoz meg az ajánlattevők tekintetében, amely 

szerint valamennyi ajánlattevőnek – az addigi tevékenységi helyétől függetlenül – már az ajánlatok 

benyújtásakor tevékenységi engedéllyel kell rendelkeznie vagy szerepelnie kell a nyilvántartásban az 

élelmiszersegély nyújtásának helye szerinti országban akkor is, ha az ajánlattevő addig nem folytatott 

tevékenységet ebben a tagállamban? 

3) A fenti kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

a) Olyan rendelkezésnek minősül-e 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 2. és 46. cikke, amely olyan egyértelmű, 

hogy azzal szemben nem lehet a bizalomvédelem elvére hivatkozni? 

b) Úgy kell-e értelmezni 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 2. és 46. cikkét, hogy az olyan helyzet, 

amelyben az ajánlatkérő szerv élelmiszersegélyre vonatkozó közbeszerzési eljárás esetében az 

élelmiszerekről szóló törvény alapján megköveteli az ajánlattevőktől, hogy már az ajánlat 

benyújtásának időpontjában tevékenységi engedéllyel rendelkezzenek, a hatályos jogszabályok 

nyilvánvaló megsértésének, gondatlanságnak vagy olyan szabálytalanságnak minősülhet, amely 

kizárja a bizalomvédelem elvére való hivatkozást? 

 

45. A Schleswig Holsteinisches Verwaltungsgericht (Németország) által 2020. január 9-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-8/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Összeegyeztethető-e a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének d) pontjával és 2. cikkének q) 

pontjával az olyan nemzeti rendelkezés, amely szerint a nemzetközi védelem iránti kérelem 

elfogadhatatlanság miatt ismételt kérelem elutasítható, ha az eredménytelen első menekültügyi eljárást 

nem az Európai Unió valamely tagállamában, hanem Norvégiában folytatták le? 

 

46. A Conseil d'État (Belgium) által 2020. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-20/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

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

június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 20. és 26. cikkével összefüggésben 

értelmezett 46. cikkét – amely szerint a kérelmezőknek hatékony jogorvoslathoz való jogot kell 

biztosítani a „nemzetközi védelem iránti kérelem ügyében” hozott határozat tárgyában -, és az Európai 



 

 15 

Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes egy olyan nemzeti 

eljárási szabály, mint a loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (a külföldieknek az ország területére történő beutazásáról, tartózkodásáról, 

letelepedéséről és kiutasításáról szóló, 1980. december 15-i törvény) 39/57. cikke, amely a 

közigazgatási határozat kézbesítésétől számítva tíz „naptári” napban határozza meg a nemzetközi 

védelem iránti ismételt kérelmet elutasító határozat elleni jogorvoslat benyújtására nyitva álló 

határidőt, „amikor olyan külföldi nyújtja be a jogorvoslatot, aki a határozatról történő értesítés 

időpontjában [ugyanezen törvénynek] a 74/8. cikkében és a 74/9. cikkében említett meghatározott 

helyen található, vagy őt a kormány rendelkezésére bocsátották”, különösen, amikor a felülvizsgálatot 

kérelmezőnek a fent hivatkozott közigazgatási határozatról történő értesítését követően a jogorvoslati 

eljárás elindítása érdekében új ügyvédet kell találnia az ingyenes jogi segítségnyújtás 

igénybevételének keretében? 

 

47. Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2020. január 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-21/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Audiovizuális médiaszolgáltatásoknak a közszolgálati televízió általi, a nézők részére történő 

nyújtása a 2006/112/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett, ellenérték 

fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősülhet-e, ha e szolgáltatásnyújtást az állam támogatás 

formájában finanszírozza, mindamellett a nézők nem fizetnek díjat a műsorsugárzásért, vagy e 

szolgáltatásnyújtás nem minősül az e rendelkezés értelmében vett, ellenérték fejében teljesített 

szolgáltatásnyújtásnak, és nem tartozik ezen irányelv hatálya alá? 

2) Amennyiben a válasz az, hogy a közszolgálati televíziós csatorna által a nézők részére nyújtott 

audiovizuális médiaszolgáltatások a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdése c) pontjának hatálya alá 

tartoznak, abból kell-e kiindulni, hogy az irányelv 132. cikke (1) bekezdésének q) pontja értelmében 

vett adómentes szolgáltatásnyújtásról van szó, és megengedhető az olyan nemzeti szabályozás, amely 

e tevékenységet kizárólag azon költségvetési támogatás alapján mentesíti az adó alól, amelyet a 

közszolgálati televízió kap, függetlenül attól, hogy ez a tevékenység részben kereskedelmi jellegű? 

3) Megengedhető-e a 2006/112/EK irányelv 168. cikke szerint az olyan gyakorlat, amely a 

beszerzésekre vonatkozó adólevonási jogot nem kizárólag a beszerzések (adóköteles vagy nem 

adóköteles tevékenységhez történő) felhasználásától, hanem ezen beszerzések finanszírozásának 

módjától – nevezetesen egyfelől a saját jövedelemből (többek között reklámszolgáltatásokból), 

másfelől pedig az állami támogatásból történő finanszírozástól – is függővé teszi, és amely gyakorlat a 

teljes adólevonási jogot csak a saját jövedelemből finanszírozott beszerzések tekintetében biztosítja, az 

állami támogatásból finanszírozott beszerzések esetében azonban nem, minek során megkövetelik 

ezen beszerzések elhatárolását? 

4) Amennyiben feltételezzük, hogy a közszolgálati televízió tevékenysége adóköteles és adómentes 

értékesítésekből áll, és e tevékenység vegyes finanszírozásának figyelembevételével: Milyen mértékű 

az adólevonási jog e beszerzések esetében, és mely kritériumokat kell alkalmazni e mérték 

meghatározása során? 

 

48. A Klagenævnet for Udbud (Dánia) által 2020. január 17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-23/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2014/24 irányelv V. melléklete C. részének 7. pontjával és V. melléklete C. része 10. pontjának a) 

alpontjával összefüggésben úgy kell-e értelmezni az egyenlő bánásmód és az átláthatóság [2014/24] 

irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében és [a 2014/24 irányelv] 49. cikkében rögzített elvét, hogy a 
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jelen ügyhöz hasonló ügyben a közbeszerzési eljárást megindító hirdetménynek tájékoztatást kell 

tartalmaznia az ajánlati felhívás tárgyát képező keretmegállapodás alapján teljesítendő árubeszerzés 

becsült mennyiségére és/vagy becsült értékére vonatkozóan? 

Amennyiben erre a kérdésre igenlő választ kell adni, a Bíróság álláspontja szerint úgy kell-e 

értelmezni a fenti rendelkezéseket, hogy a keretmegállapodást illetően a tájékoztatást a) teljeskörűen 

és/vagy b) azon eredeti ajánlatkérő szerv (a jelen ügyben a Nordjylland régió) vonatkozásában kell 

megadni, amely úgy nyilatkozott, hogy az ajánlati felhívás alapján megállapodást kíván kötni és/vagy 

c) azon eredeti ajánlatkérő szerv (a jelen ügyben a Syddanmark régió) vonatkozásában kell megadni, 

amely pusztán úgy nyilatkozott, hogy opcionálisan vesz részt a keretmegállapodásban? 

2) A 2014/24 irányelv V. melléklete C. részének 7. pontjával és V. melléklete C. része 10. pontjának a) 

alpontjával összefüggésben úgy kell-e értelmezni az egyenlő bánásmód és az átláthatóság [2014/24] 

irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében, valamint [a 2014/24 irányelv] 33. és 49. cikkében rögzített 

elvét, hogy a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben vagy az ajánlattételhez szükséges 

dokumentációban rögzíteni kell az ajánlati felhívás tárgyát képező keretmegállapodás alapján 

teljesítendő árubeszerzésnek azt a legnagyobb mennyiségét és/vagy legmagasabb értékét, amelynek 

elérése esetén hatályát veszti a szóban forgó keretmegállapodás? 

Amennyiben erre a kérdésre igenlő választ kell adni, a Bíróság álláspontja szerint úgy kell-e 

értelmezni a fenti rendelkezéseket, hogy a keretmegállapodást illetően a fenti felső határt a) 

teljeskörűen és/vagy b) azon eredeti ajánlatkérő szerv (a jelen ügyben a Nordjylland régió) 

vonatkozásában kell megjelölni, amely úgy nyilatkozott, hogy az ajánlati felhívás alapján 

megállapodást kíván kötni és/vagy c) azon eredeti ajánlatkérő szerv (a jelen ügyben a Syddanmark 

régió) vonatkozásában kell megadni, amely pusztán úgy nyilatkozott, hogy opcionálisan vesz részt a 

keretmegállapodásban? 

Amennyiben az első kérdésre és/vagy a második kérdésre igenlő választ kell adni, feltéve hogy az e 

válaszok tartalma szempontjából releváns, a Bíróságtól az alábbi kérdésre várnak választ: 

3) A 2014/24 irányelv V. melléklete C. részének 7. pontjával és V. melléklete C. része 10. pontjának a) 

alpontjával összefüggésben úgy kell-e értelmezni a [92/13 irányelv] [2014/24] irányelv 33. és 49. 

cikkével összefüggésben értelmezett 2d. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy az a feltétel, hogy „a 

közszolgáltató ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában való közzététele nélkül ítélt oda szerződést”, a jelen ügyhöz hasonló olyan ügyre is 

vonatkozik, amelyben az ajánlatkérő szerv az előirányzott keretmegállapodásra vonatkozóan az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában előzetesen közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt tett közzé, 

azonban 

a) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény nem felel meg az ajánlati felhívás tárgyát képező 

keretmegállapodás alapján teljesítendő árubeszerzés becsült mennyiségének és/vagy becsült 

értékének megjelölésére vonatkozó követelménynek, mivel annak becslését az ajánlattételhez 

szükséges dokumentáció tartalmazza, és 

b) az ajánlatkérő szerv megsértette az ajánlati felhívás tárgyát képező keretmegállapodás alapján 

teljesítendő árubeszerzés legnagyobb mennyiségének és/vagy legmagasabb értékének a 

közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben vagy az ajánlattételhez szükséges 

dokumentációban történő meghatározására vonatkozó követelményt? 

 

49. A tribunal de grande instance de Rennes (Franciaország) által 2020. január 21-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-27/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. és 

45. cikkét, valamint a 883/2004 rendelet 4. cikkét és a 492/2011 rendelet 7. cikkét, hogy azzal 

ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint a code de la sécurité sociale (társadalombiztosítási 

törvénykönyv) R 532–3. cikke, amely a családi ellátások kiszámításának referencia naptári éveként a 
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kifizetés időszakát megelőző utolsó előtti évet határozza meg, amelynek alkalmazása – abban a 

helyzetben, ha a jogosult jövedelme egy másik tagállamban jelentősen növekedett, majd a hazájába 

történő visszatérést követően visszaesett – azt eredményezi, hogy a jogosultat részben megfosztják a 

családi támogatásokhoz fűződő jogától, szemben azon lakosokkal, akik nem gyakorolták a szabad 

mozgáshoz való jogukat? 

 

50. A Tribunal d’arrondissement (Luxemburg) által 2020. január 24-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-37/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A „kivételes körülmények” fogalmára vonatkozó 1. kérdés 

1a/ A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 

megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2009/138/EK és 

a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és 

tanácsi irányelvvel módosított, a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás 

céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkének (9) bekezdését, amennyiben a tényleges tulajdonosokra 

vonatkozó információhoz való hozzáférés korlátozását „a nemzeti jogban meghatározandó kivételes 

körülmények” feltételétől teszi függővé, úgy lehet-e értelmezni, hogy az feljogosítja a nemzeti jogot, 

hogy a „kivételes körülmények” fogalmát kizárólag úgy határozza meg, mint amely azonos az 

„aránytalan kockázat, a csalás, emberrablás, zsarolás, kényszerítés, zaklatás, erőszak vagy 

megfélemlítés kockázatával”, amely fogalmak már eleve a hozzáférés korlátozása alkalmazási 

feltételének minősülnek a fent hivatkozott 30. cikk (9) bekezdésének szövegén keresztül? 

1b/ Az 1a. kérdésre adott nemleges válasz esetén, és abban az esetben, ha az átültető nemzeti jog 

kizárólag az „aránytalan kockázat, a csalás, emberrablás, zsarolás, kényszerítés, zaklatás, erőszak vagy 

megfélemlítés kockázata” hatástalan fogalmaira utalással határozta meg a „kivételes körülmények” 

fogalmát, úgy kell-e értelmezni a fent hivatkozott 30. cikk (9) bekezdését, hogy az lehetővé teszi a 

nemzeti bíróság számára, hogy elvonatkoztasson a „kivételes körülmények” fogalmától, vagy pótolnia 

kell-e a nemzeti jogalkotás hiányát azáltal, hogy bírói jogértelmezés révén meghatározza a „kivételes 

körülmények” fogalmának hatályát? Ez utóbbi esetben, mivel a fent hivatkozott 30. cikk (9) 

bekezdésének szövege alapján olyan feltételről van szó, amelynek tartalmát a nemzeti jog határozza 

meg, iránymutatást adhat-e az Európai Unió Bírósága a nemzeti bíróság számára ebben a feladatban? 

Ez utóbbi kérdésre adott igenlő válasz esetén mely irányvonalakat kell a nemzeti bíróságnak követnie 

a „kivételes körülmények” fogalma tartalmának meghatározása során? 

A „kockázat” fogalmára vonatkozó 2. kérdés 

2a/ A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 

megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2009/138/EK és 

a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és 

tanácsi irányelvvel módosított, a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás 

céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkének (9) bekezdése, amennyiben a tényleges tulajdonosra 

vonatkozó információhoz való hozzáférés korlátozását „a nemzeti jogban meghatározandó kivételes 

körülmények” feltételétől teszi függővé, úgy kell-e értelmezni, hogy az nyolc esetre utal, amelyből az 

első az aránytalanság feltételének megfelelő általános kockázatra, és az ezt követő hét eset az 

aránytalanság feltétele alá nem tartozó konkrét kockázatokra vonatkozik, vagy mint amely hét eset 

összességére utal, amelyből minden egyes eset az aránytalanság feltételének alávetett konkrét 

kockázatnak felel meg? 

2b/ A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 

megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2009/138/EK és 

a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és 
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tanácsi irányelvvel módosított, a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás 

céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkének (9) bekezdése, amennyiben a tényleges tulajdonosokra 

vonatkozó információhoz való hozzáférés korlátozását „valamely kockázattól” teszi függővé, úgy kell-

e értelmezni, hogy az csak azokra a kapcsolatokra korlátozza e kockázat fennállásának és 

terjedelmének értékelését, amelyeket a tényleges tulajdonos azon jogi személlyel tart fenn, amelynek 

tekintetében konkrétan a tényleges tulajdonosi jogállására vonatkozó információhoz való hozzáférés 

korlátozását kéri, vagy azon kapcsolatok is figyelembe veendők, amelyeket a szóban forgó tényleges 

tulajdonos más jogi személyekkel tart fenn? Ha a többi jogi személlyel fenntartott kapcsolatot is 

figyelembe kell venni, kizárólag a tényleges tulajdonosi jogállást kell figyelembe venni a többi jogi 

személy irányában, vagy bármely kapcsolatot figyelembe kell venni a többi jogi személy irányában? 

Amennyiben a más jogi személyekkel fenntartott bármely kapcsolatot kell figyelembe venni, e 

kapcsolat jellege hatással van-e a kockázat fennállásának és terjedelmének értékelésére? 

2c/ A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 

megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2009/138/EK és 

a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és 

tanácsi irányelvvel módosított, a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás 

céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkének (9) bekezdése, amennyiben a tényleges tulajdonosokra 

vonatkozó információhoz való hozzáférés korlátozását „valamely kockázattól” teszi függővé, úgy kell-

e értelmezni, hogy kizárja a hozzáférés korlátozásából eredő védelmet, amennyiben ezen információk, 

illetve a tényleges tulajdonos által a „kockázat” fennállásának és terjedelmének igazolása céljából 

előterjesztett egyéb tények harmadik személyek számára könnyen hozzáférhetők más forrásból? 

Az „aránytalan” kockázat fogalmára vonatkozó 3. kérdés 

3/ Milyen egymással ellentétes érdekeket kell figyelembe venni a pénzügyi rendszerek pénzmosás 

vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 

európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv 

módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 

módosított, a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 30. cikke (9) bekezdésének alkalmazása keretében, amennyiben az a tényleges tulajdonosra 

vonatkozó információhoz való hozzáférés korlátozását „aránytalan” kockázattól teszi függővé? 

Pénzügyi jogterület 

26. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2019. 

augusztus 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-610/19. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Megfelel-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112 

tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2006/112 irányelv) 220. cikkének a) pontjával és 226. 

cikkével összefüggésben értelmezett 168. cikke a) pontjának és a l78. cikke a) pontjának és a 

tényleges érvényesülés elvének azon nemzeti jogértelmezés és gyakorlat, mely szerint az 

adólevonás anyagi jogi feltételei teljesítése esetén önmagában nem elegendő az olyan számla 

birtoklása, mely tartalmazza az ezen irányelv 226. cikkében előírtakat, hanem az adóalanynak 

ahhoz, hogy a kérdéses számla alapján jogosult legyen gyakorolni az adólevonás jogát, a 

számlán kívül további okirati bizonyítékokkal is rendelkeznie kell, melyeknek a 2006/112 

irányelv előírásain túlmenően meg kell felelniük a számvitelre vonatkozó nemzeti 

szabályozás alapelveinek és a bizonylatokra előírt konkrét szabályainak is, továbbá az is 

elvárás, hogy a láncolat összes tagja emlékezzen és egybehangzóan nyilatkozzon ezen 
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bizonylatokkal alátámasztott gazdasági tevékenység minden részletére? 

2) Megfelel-e a 2006/112 irányelv héalevonásra vonatkozó rendelkezéseinek, az 

adósemlegesség és a tényleges érvényesülés elvének azon nemzeti jogértelmezés és gyakorlat, 

mely láncolatos ügylet esetén – minden egyéb körülménytől függetlenül – kizárólag az ügylet 

e jellege miatt teszi kötelezővé a láncolat minden tagjának vizsgálatát az általa végzett 

gazdasági tevékenység elemeire kiterjedően és abból következtetés levonását a lánc másik 

pontján álló adózóra nézve, továbbá az adóalany héalevonási jogát arra hivatkozással tagadja 

meg, hogy a tagállami jogszabály által nem tiltott láncolat kialakítása nem volt gazdaságilag 

észszerűen indokolható. Ezzel összefüggésben láncolatos ügylet esetén a héalevonási jog 

megtagadására alkalmas objektív körülmények vizsgálatakor, az azt alátámasztó bizonyítékok 

releváns voltának, bizonyító erejének meghatározásakor és azok értékelésekor a tényállás 

feltárására vonatkozó releváns tényeket meghatározó anyagi jogszabályként csak a 2006/112 

irányelv és a nemzeti szabályok adólevonásra vonatkozó rendelkezései alkalmazhatók, avagy 

sajátos szabályként az adott tagállam számviteli előírásai is? 

3) Megfelel-e a 2006/112 irányelv héalevonásra vonatkozó rendelkezéseinek, az 

adósemlegesség és a tényleges érvényesülés elvének azon nemzeti jogértelmezés és gyakorlat, 

mely a terméket az adóköteles tevékenységének folytatása szerinti tagállamban adóköteles 

tevékenységéhez felhasználó és a 2006/112 irányelv szerinti számlával rendelkező adóalany 

héalevonási jogát arra hivatkozással tagadja meg, hogy az adóalany előtt nem ismert a 

láncolat tagjai által végzett ügyletnek az összes eleme, illetőleg olyan körülmények miatt, 

amik a láncolat számlakibocsátót megelőző tagjainál merültek fel és azokra az adózónak rajta 

kívül álló okok miatt semmiféle ráhatása nem lehetett, továbbá a héalevonási jog feltételeként 

az adózót terhelő ésszerű intézkedések körében nemcsak a szerződés megkötését megelőzően, 

hanem az ügylet folyamán a teljesítésig és azt követően is általános ellenőrzési kötelezettséget 

vár el az adózótól. Ezzel összefüggésben van-e olyan kötelezettsége az adózónak, hogy 

amennyiben a számla szerinti gazdasági tevékenység bármely elemében a szerződés 

megkötését követően a teljesítéskor vagy az után olyan szabálytalanságot észlel, vagy olyan 

körülmény jut a tudomására, ami az adóhatóság gyakorlata szerint a héalevonási jog 

megtagadását eredményezi, a héalevonási jogával ne éljen? 

4) A 2006/112 irányelv héalevonásra vonatkozó rendelkezéseire és a tényleges érvényesülés 

elvére tekintettel az adóhatóságnak meg kell-e neveznie az adócsalás mibenlétét, továbbá 

megfelelő-e azon eljárása, hogy a láncolat tagjainál feltárt, a héalevonási joggal okszerű 

összefüggésben nem lévő hiányosságokat, szabálytalanságokat tekinti az adócsalás 

bizonyítékaként, arra hivatkozással, hogy mivel azok a számla tartalmi hiteltelenségét 

okozták, így az adócsalásról adózó tudott, vagy tudnia kellett. Ha az adócsalás ténye fennáll, e 

tény megalapozza-e a fentiekben ismertetett mértékű, mélységű és kiterjedésű ellenőrzés 

elvárását az adózótól, avagy az meghaladja-e a tényleges érvényesülés által elvárt mértéket? 

5) A héalevonási jog megtagadásának arányos szankciója-e az adókülönbözet összegének 200 

%-os mértékében meghatározott adóbírság fizetési kötelezettség, ha a költségvetést az adózó 

héalevonási jogával közvetlenül összefüggő adókiesés nem érte? Megállapítható-e az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 170. § -a (1) bekezdésének 3. mondatában 

foglalt valamelyik tényállás, ha a felperes minden birtokában lévő dokumentumot az 

adóhatóság rendelkezésére bocsátott és a kiállított számláit az adóbevallásában szerepeltette? 

6) Amennyiben a feltett kérdések tekintetében adott válaszok alapján az állapítható meg, hogy 

a Signum Alfa ügyben hozott döntést követően folytatott nemzeti jogértelmezés és az az 

alapján kialakított gyakorlat nem felel meg a 2006/112 irányelv héalevonásra vonatkozó 

rendelkezéseinek, arra tekintettel, hogy az elsőfokú bíróság nem fordulhat minden egyes 

ügyben előzetes döntéshozatal iránti eljárással az Európai Unió Bíróságához, az Alapjogi 
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Charta 47. cikkében foglaltak alapján tekinthető-e úgy az adózók kártérítési per indításához 

való joga akként, mint ami az e cikkben biztosított hatékony jogorvoslathoz és tisztességes 

eljáráshoz való jogát biztosítja, továbbá értelmezhető-e e körben a Signum Alfa ügyben hozott 

döntés formájának megválasztása akként, hogy a közösségi jog már rendezte a kérdést, azt az 

Európai Unió Bírósága gyakorlata tisztázta, ezért az magától értetődő volt, avagy az ismételt 

eljárási kezdeményezésre is figyelemmel azt jelenti, hogy a kérdés nem volt teljesen 

tisztázott, ezért az előzetes döntéshozatali kérelem előterjesztésére vonatkozó kötelezettség 

fennállt? 

 

27. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2019. 

augusztus 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-611/19. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Megfelel-e a 2006/112 irányelv héalevonásra vonatkozó rendelkezéseinek és az 

adósemlegesség elvének azon nemzeti értelmezés és gyakorlat, hogy az adóhatóság a felek 

között megvalósult gazdasági esemény tekintetében a héalevonási jogot arra hivatkozással 

utasítja el, hogy a felek közötti jogviszony formáját (vállalkozói szerződés) csalárdnak tartja, 

mert ahhoz adólevonási jog társul, ekként azt az Art. 1. § -ának (7) bekezdése alapján olyan 

tevékenységgé (ügynöki tevékenységgé) minősíti, ami nem keletkeztet adólevonási jogot, 

mivel álláspontja szerint a felek magatartása adókijátszásra irányult, a számlabefogadó 

vállalkozói közvetítő tevékenysége ugyanis nem szükségszerű formája a tevékenységének, 

mivel az ügynökként is elvégezhető lett volna. Ezzel összefüggésben a héalevonás 

érvényesítésének feltételeként van-e az adózóknak olyan adójogi kötelezettségük, hogy a 

gazdasági tevékenységük formájaként olyat válasszanak, ami nagyobb adóterhet eredményez 

számukra, illetőleg rendeltetésellenes joggyakorlásnak minősül-e az, ha a felek a köztük lévő 

gazdasági tevékenységüknek az őket megillető szerződési szabadság körében adójogon kívüli 

célból olyan szerződéses formát választanak, aminek nem célzott hatása az is, hogy 

adólevonási jog kapcsolódik hozzá? 

2) Megfelel-e a 2006/112 irányelv héalevonásra vonatkozó rendelkezéseinek és az 

adósemlegesség elvének az a nemzeti értelmezés és gyakorlat, hogy az esetben, ha a 

héalevonási jogával élni kívánó adóalany megfelel a héalevonás anyagi és alaki feltételeinek, 

a szerződés megkötése előtt az elvárható intézkedéseket megtette, az adóhatóság megtagadja a 

héalevonási jogot arra hivatkozással, hogy a láncolat létrehozását gazdaságilag 

szükségtelennek, ekként rendeltetésellenes joggyakorlásnak tartja azon ok miatt, hogy az 

alvállalkozó képes a teljesítésre, mégis további alvállalkozót bízott meg a teljesítéssel az 

adójogi tényálláson kívüli egyéb cél miatt vagy okból, a héalevonási joggal élni kívánó 

adóalany pedig a megbízás elvállalásakor tudta, hogy a megrendelést tárgyi és személyi 

feltételek hiányában az alvállalkozója szubalvállalkozók bevonásával fogja teljesíteni. 

Befolyásolja-e a választ azon tény, ha az adózó vagy alvállalkozója vele valamilyen közvetlen 

kapcsolatban, személyi vagy szervezeti összefüggésben (személyes ismeretségben, 

hozzátartozói viszonyban, avagy tulajdonosi összefonódásban) álló alvállalkozót vont be a 

láncolatba? 

3) Amennyiben az előző kérdésre adott válasz igen, az esetben megfelel-e az objektív 

tényeken alapuló tényállás feltárás követelményének azon eljárás, amelyben az adóhatóság a 

héalevonási jogával élni kívánó adóalany és alvállalkozója gazdasági kapcsolatát 

irracionálisnak és indokolatlannak minősíti, ennek tényét azonban kizárólag az alvállalkozó 
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alkalmazottai egy részének tanúvallomására alapozza, anélkül, hogy objektív tények alapján 

feltárná a szerződés tárgyát képező gazdasági tevékenység jellemzőit, speciális körülményeit 

és az érintett gazdasági környezetet, meghallgatná az adózó és a láncolatban részt vevő 

alvállalkozó cégek döntési kompetenciával rendelkező vezetőit, továbbá ez esetben releváns-e 

az adózó, avagy a láncolat tagjainak teljesítőképessége és szükséges-e arra nézve szakértőt 

bevonni? 

4) Összhangban áll-e a 2006/112 irányelv rendelkezéseivel és a tényleges érvényesülés 

elvével az a nemzeti értelmezés és gyakorlat, hogy a héalevonás anyagi és alaki feltételeinek 

teljesülése és az elvárható észszerű intézkedések megtétele esetén az Európai Unió Bírósága 

ítéleteiben nevesített, a héalevonást meg nem alapozó, objektívnek nem minősülő 

körülmények alapján látja az adóhatóság bizonyítottnak az adócsalást, és megtagadja a 

héalevonási jogot, csak azért, mert ezen körülmények a feltárt láncolat vizsgált tagjainál 

összességében kellően nagy számban fordulnak elő? 

 

28. A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2019. 

szeptember 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-656/19. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: héairányelv) 147. cikkével az a tagállami 

gyakorlat, amely a külföldi utasnak történt hozzáadottértékadó-mentes termékértékesítés 

egyik fogalmi elemeként meghatározott „személyi poggyász” fogalmát a turistaforgalom 

vámkönnyítéseiről szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt Egyezmény, valamint az 

Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvében használt személyes útiholmi fogalmával, illetve az 

Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő 

kiegészítéséről szóló 2015/2446 számú felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkének 5. 

pontjában írt „poggyász” fogalmával azonosítja? 

2) Amennyiben az adott válasz nemleges, akkor milyen módon kell meghatározni a 

héairányelv 147. cikkében rögzített „személyi poggyász” fogalmát annak ismeretében, hogy a 

héairányelv ilyen fogalom meghatározást nem tartalmaz? Összeegyeztethető-e a közösségi jog 

rendelkezéseivel az a nemzeti gyakorlat, hogy a tagállami adóhatóságok kizárólag a „szavak 

általános értelmére” hivatkoznak? 

3) Úgy kell-e értelmezni a héairányelv 146. és 147. cikkének rendelkezéseit, hogy 

amennyiben az adóalanyt a külföldi utas részére történő termékértékesítés címén 

adómentesség a héairányelv 147. cikkének megfelelően nem illeti meg, úgy szükség szerint 

vizsgálni kell a héairányelv 146. cikke alapján az exportértékesítéshez kapcsolódó 

adómentesség fennállását az Uniós Vámkódexben, illetve a felhatalmazás alapján kiadott jogi 

aktusban meghatározott vámalakiságok elmaradása ellenére is? 

4) Amennyiben az előző kérdésre adandó válasz szerint a külföldi utasra vonatkozó 

adómentesség hiányában az ügylet export címén héamentességben részesülhet, minősíthető-e 

exportértékesítés jogcímén történő héamentes értékesítésnek a jogügylet akkor, ha a vevő 

szándéka a megrendelés időpontjában ezzel kifejezetten ellentétes volt? 

5) Amennyiben a 3. és 4. kérdésre adott válasz igenlő, a perbelihez hasonló, azaz olyan 

esetben, amikor a számlakibocsátó a teljesítés időpontjában tudott arról, hogy a termékek 

beszerzésére továbbértékesítési céllal került sor, a külföldi vevő ennek ellenére külföldi 
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utasként kívánja kiléptetni a megvásárolt termékeket, tehát a számlakibocsátó rosszhiszeműen 

állított ki a külföldi utas adó visszaigénylésére szolgáló adó-visszaigénylő lapot és térítette 

vissza külföldi utasnak járó adómentesség címén az áthárított hozzáadottértékadót, 

összeegyeztethető-e a héairányelv 146. és 147. cikkével, valamint az adósemlegesség és 

arányosság uniós elveivel az a tagállami gyakorlat, hogy az adóhatóság a tévesen a külföldi 

utasnak való értékesítés címén bevallott és megfizetett adó visszatérítését anélkül tagadja 

meg, hogy a termékértékesítést exportértékesítésnek minősítené, és az ennek megfelelő 

korrekciót elvégezné annak ellenére, hogy a termékek útipoggyászként való kiléptetése 

Magyarországból vitán felül megvalósult? 

 

29. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2019. 

szeptember 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-717/19. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv 90. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal összeegyeztethetetlen 

az a nemzeti szabályozás, mint az alapügyben szóban forgó, amely szerint a nem kötelezően 

megkötendő szerződés alapján az állami egészségbiztosító részére a 

gyógyszerkészítményekért kapott árbevételéből befizetéseket teljesítő és így a 

gyógyszerkészítmény teljes ellenértékéhez hozzá nem jutó valamely gyógyszeripari 

vállalkozás nem jogosult az adóalap utólagos csökkentésére pusztán arra való tekintettel, hogy 

a befizetésekre nem az üzletpolitikájában előre meghatározott módon és elsődlegesen nem 

vásárlásösztönzési célból kerül sor? 

2) Az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 273. cikkét, hogy azzal 

összeegyeztethetetlen az a nemzeti szabályozás, mint az alapügyben szóban forgó, amely 

szerint az adóalap utólagos csökkentésének feltétele a pénzvisszatérítésre jogosult nevére 

szóló, a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet teljesítését tanúsító számla, amennyiben az 

adóalap utólagos csökkentését lehetővé tevő ügylet egyébként megfelelően dokumentált, 

utólagosan ellenőrizhető, részben nyilvános és közhiteles adatokon alapul, és lehetővé teszi az 

adó pontos behajtását? 

 

30. A Thüringer Finanzgericht (Németország) által 2019. november 12-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-825/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Uniós Vámkódex) 211. cikkének (2) 

bekezdését, hogy az kizárólag olyan kérelmekre vonatkozik, amelyek esetében a visszamenőleges 

hatályú engedély hatálya 2016. május 1-jétől kezdődik? 

2) Amennyiben az első kérdésre adott válasz nemleges: kizárólag akkor alkalmazható-e az Uniós 

Vámkódex 211. cikke azon visszamenőleges hatályú engedély iránti kérelmek esetében, amelyek 

hatálya 2016. május 1-jét megelőző időtartamra vonatkozik, ha a visszamenőleges hatályú engedélyt 

ugyan az új jogszabály hatálybalépését megelőzően kérelmezték, a vámhatóságok e kérelmeket első 

alkalommal 2016. május 1-jét követően utasították el? 
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3) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: akkor is alkalmazható-e az Uniós Vámkódex 

211. cikke azon visszamenőleges hatályú engedély iránti kérelmek esetében, amelyek hatálya 2016. 

május 1-jét megelőző időtartamra vonatkozik, ha a vámhatóságok e kérelmeket már 2016. május 1-jét 

megelőzően, valamint azt követően is (más indokolással) elutasították? 

4) Az első és második kérdésre adott igenlő válasz esetén, valamint a harmadik kérdésre adott 

nemleges válasz esetén: úgy kell-e értelmezni a 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó 

rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (2) (a 

továbbiakban: a Vámkódex végrehajtási rendelete) 294. cikkének (2) bekezdését, hogy 

a) az engedély visszamenőleges hatállyal az eredeti engedély lejáratának napjától kezdődően a (3) 

bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a kérelem benyújtásának napját megelőző egy évnél nem 

hosszabb időre adható meg? 

b) a rendelkezés (3) bekezdésében előírt bizonyított gazdasági igénynek, és a megtévesztés kísérlete 

vagy a nyilvánvaló gondatlanság kizárásának a (2) bekezdés szerinti folytatólagos engedély iránti 

kérelem esetében is fenn kell állnia? 

 

31. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2019. november 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-844/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Következik-e az uniós jogból az a közvetlenül alkalmazandó szabályozás, amely szerint azon 

adóalanyt, akinek a részére az adóhatóság az alapeljáráshoz hasonló helyzetben nem térítette vissza a 

forgalmiadó-különbözetet határidőben, késedelmi kamat illeti meg oly módon, hogy az adóalany e 

kamatot az adóhatóság, illetve a közigazgatási bíróságok előtt érvényesítheti annak ellenére, hogy a 

nemzeti jog nem tartalmaz ilyen kamatra vonatkozó szabályozást? 

Amennyiben az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre igenlő választ kell adni: 

2) Megengedhető-e az adóalanynak az ellenérték közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. 

november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 90. cikke (1) bekezdése szerinti utólagos csökkentése 

révén felmerülő, forgalmi adóra vonatkozó követelése esetében is, hogy a kamatfizetési kötelezettség 

csak az adóhatóság részére az adóalany által érvényesített követelés jogosságának ellenőrzésére 

rendelkezésre álló, észszerű határidő leteltével kezdődik? 

3) Azt vonja-e maga után az a körülmény, hogy valamely tagállam nemzeti joga a forgalmiadó-

különbözet késedelmes visszatérítése tekintetében nem szabályozza a kamatfizetést, hogy a nemzeti 

bíróságoknak a kamatok meghatározásakor a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem 

egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt 

hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 

2008/9/EK tanácsi irányelv 27. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében előírt 

jogkövetkezményeket akkor is alkalmaznia kell, ha az alapeljárások nem tartoznak ezen irányelv 

hatálya alá? 

 

32. A Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Németország) által 2019. november 27-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-868/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: héairányelv) 11. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal 

ellentétes az Umsatzsteuergesetz (a forgalmi adóról szóló törvény, a továbbiakban: UStG) 2. §-a (2) 

bekezdésének 2. pontja szerinti rendelkezés, amennyiben ezzel az olyan személyegyesítő társaságnak 

(a jelen ügyben egy GmbH & Co. KG-nek), amelynek az anyavállalat mellett nem csak olyan 
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személyek a tagjai, amelyek az UStG 2. §-a (2) bekezdésének 2. pontja szerint pénzügyi szempontból 

betagolódtak az anyavállalat vállalkozásába, megtiltják, hogy egy héajogi adózási egység keretében 

leányvállalatnak minősüljön? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

a. Az arányosság és a semlegesség elvének figyelembevételével úgy kell-e értelmezni a héairányelv 

11. cikkének (2) bekezdését, hogy az igazolhatja az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első 

kérdésben megjelölt típusú személyegyesítő társaságnak a héajogi adózási egységből történő kizárását, 

mivel a személyegyesítő társaságok esetében a nemzeti jog szerint nem áll fenn alaki követelmény a 

társasági szerződések megkötése és módosítása tekintetében, és a pusztán szóbeli megállapodások 

esetében egyedi esetekben bizonyítási nehézségek merülhetnek fel a leányvállalat pénzügyi 

betagolódásának fennállása tekintetében? 

b. Kizárja-e a héairányelv 11. cikke (2) bekezdésének alkalmazását, ha a nemzeti jogalkotó az 

adócsalás vagy adókikerülés megakadályozására irányuló szándékot nem rögzítette már az intézkedés 

elfogadásakor? 

 

33. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2019. december 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-907/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A biztosítási és viszontbiztosítási ügyletekhez tartozó, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 

2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 135. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében 

adómentesen nyújtott biztosítási ügynöki és képviselői szolgáltatásról van-e szó, ha azon adóalany, 

amely közvetítői tevékenységet végez valamely biztosító társaság részére, ezen felül a közvetített 

biztosítási terméket is e biztosító társaság rendelkezésére bocsátja? 

 

34. A Bundesfinanzgericht (Ausztria) által 2019. december 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-931/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:  

Azt az értelmet kell-e tulajdonítani az „állandó telephely” fogalomnak, hogy a személyi és tárgyi 

erőforrások fennállásának mindig adottnak kell lennie, és ennélfogva a telephelyen feltétlenül 

rendelkezésre kell állnia a szolgáltatásnyújtó saját személyzetének, vagy a belföldi ingatlan adóköteles 

bérbeadásának konkrét esetében, amely bérbeadás pusztán tűrésre irányuló passzív szolgáltatásnak 

minősül, ezen ingatlan személyi erőforrások hiányában is „állandó telephelynek” tekintendő? 

 

35. A Krajský soud v Ostravě (Cseh Köztársaság) által 2019. december 27-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-941/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A pipettákban (0,5 ml) hozzáférhető „Bob Martin Clear 50 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on 

pro kočky” megnevezésű árut, amely fipronil hatóanyagot (pipettánként 50 mg), butil-hidroxi-anizol 

E320, butil-hidroxitoluol E321, benzin-alkohol és dietilén-glikol-monoetil-éter segédanyagot 

tartalmaz, a Vámtarifa Kombinált Nómenklatúrájában a 3004 vagy 3008 vámtarifaszám alá kell-e 

besorolni? 

 

36. A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2020. január 7-én benyújtott 
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előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-4/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv 205. cikkét és az arányosság elvét, hogy az adóköteles értékesítés 

beszerzőjének minősülő, nyilvántartásba vett személynek a beszállítója által meg nem fizetett héáért 

való egyetemleges felelőssége a beszállító főtartozása (héatartozás) mellett kiterjed a késedelemből 

eredő kár megtérítésére vonatkozó járulékos kötelezettségre is a főtartozás után – az adós 

késedelmének kezdetétől az egyetemleges felelősséget megállapító adóellenőrzési határozat 

elfogadásáig, illetve a kötelezettség teljesítéséig – fizetendő törvényes kamatok összege erejéig? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 205. cikkét és az arányosság elvét, hogy azokkal 

ellentétes a Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks (az adózás és a társadalombiztosítás rendjéről 

szóló törvény) 16. cikkének (3) bekezdésében szereplőhöz hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely 

szerint harmadik személynek a valamely adóalany által meg nem fizetett adókért való felelőssége 

kiterjed az adókra és a kamatokra is? 

Munkaügyi ügyszak 

17. A Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2019. 

június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-428/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 96/71/EK irányelv l. cikkének (1) bekezdésében írtakat, figyelemmel a 3. és 5. cikkére, 

valamint az Mt. 285. és 299. § -aira is, úgy kell-e érteni, hogy az irányelv, illetve a francia 

minimálbérre vonatkozó előírások megsértésére a magyar munkavállalók hivatkozhatnak 

magyar munkáltatójukkal szemben, magyar bíróság előtt indított perben? 

2) A munkavállalók külföldi kiküldetésének idejére, az annak során felmerülő költségek 

fedezetére szolgáló napidíj a munkabér részének tekinthető-e? 

3) Nem ütközik-e az 561/2006/EK rendelet 10. cikkébe az a gyakorlat, hogy a munkáltató a 

gépkocsivezetők részére a megtett út és az üzemanyag fogyasztás arányához viszonyított 

megtakarítás esetén, egy képlet alapján juttatást ad, amely juttatás nem része a 

munkaszerződésük szerinti munkabérnek, utána sem adót, sem járulékot nem fizetnek? 

Az üzemanyag megtakarítás elérése azonban a gépkocsivezetőket olyan vezetésre ösztönzi 

(pl. lejtőkön minél hosszabb tartamú szabadonfutás), amely felveti a közlekedés 

biztonságának veszélyeztetését? 

4) A 96/71/EK irányelv alkalmazandó-e a nemzetközi árufuvarozásra, különös tekintettel arra, 

hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett Franciaországgal és 

Németországgal szemben amiatt, hogy ezek az országok a közúti közlekedési ágazatra is 

alkalmazzák a minimálbérre vonatkozó jogszabályaikat? 

5) Egy irányelv önmagában – a nemzeti jogba történő átültetés elmaradása esetén – 

keletkeztethet-e kötelezettséget magánszemély terhére, és így önmagában erre az irányelvre 

lehet-e kereseti kérelmet alapítani magánszeméllyel szemben egy nemzeti bíróság előtt folyó 

perben? 
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18. A Juzgado de lo Social de Madrid (Spanyolország) által 2019. július 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-550/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 

munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját – amely az 1999/70 tanácsi 

irányelvvel és a 2001/23 irányelvvel vált a közösségi jogrend részévé –, ahogy azt az építőipari ágazat 

kollektív szerződése 24. cikkének 2. bekezdésében előírja, miszerint az egyetlen építési beruházás 

megvalósítására irányuló általános jellegű szerződés időtartamától függetlenül, az ET 15. cikke 1. 

bekezdése a) pontja első albekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók, továbbra is fenntartva a 

munkavállalóknak az „építési beruházás megvalósítására foglalkoztatott állandó munkavállaló” 

jogállását, mind ezen esetekben, mind az ET 44. cikke szerinti vállalkozás jogutódlása, vagy a jelen 

általános kollektív szerződés 27. cikkében szabályozott jogutódlás esetében, és nem áll fenn olyan 

objektív ok, amely indokolja, hogy ellentétes legyen azon nemzeti szabályozással, amelyben az ET 15. 

cikke 1. bekezdésének a) pontja előírja, hogy: „E szerződések időtartama nem haladhatja meg a három 

évet, amely nemzeti ágazati kollektív szerződésben, vagy ennek hiányában alacsonyabb szintű ágazati 

kollektív szerződéssel tizenkét hónappal meghosszabbítható. Ezen időtartamok elteltével a 

munkavállalók a vállalkozás állandó munkavállalóivá válnak”? 

2) Úgy kell-e értelmezni az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 

munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját – amely az 1999/70 tanácsi uniós 

irányelvvel és a 2001/23 irányelvvel vált a közösségi jogrend részévé –, ahogy azt az építőipari ágazat 

kollektív szerződése 24. cikkének 5. bekezdésében előírja, miszerint az ugyanazon vállalkozással vagy 

vállalkozáscsoporttal különböző munkakörökre kötött két vagy több, építési beruházás 

megvalósítására irányuló, határozott időre szóló szerződéssel az ET 15. cikkének 5. bekezdésében 

előírt időszak során és határidőn belül történő [foglalkoztatás] nem jár az említett rendelkezésben 

meghatározott jogállás megszerzésével, mind ezen esetekben, mind az ET 44. cikke szerinti 

vállalkozás jogutódlása, vagy a jelen kollektív szerződés 27. cikkében szabályozott jogutódlás 

esetében, és nem áll fenn olyan objektív ok, amely indokolja, hogy ellentétes legyen azon nemzeti 

szabályozással, amelyben az ET 15. cikkének 5. bekezdése előírja, hogy: „Az (1) bekezdés a) pontja, 

valamint (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül határozatlan időre alkalmazott 

munkavállalókká válnak azon munkavállalók, akiket egy harminc hónapos időtartamon belül 

huszonnégy hónapot meghaladóan foglalkoztattak, akár megszakítással, akár megszakítás nélkül, 

azonos vagy eltérő munkakörben, ugyanazon vállalkozásnál vagy vállalkozáscsoportnál, legalább két, 

akár közvetlenül, akár munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások révén kötött ideiglenes 

alkalmazotti szerződéssel, azonos vagy különböző határozott időtartamú szerződéstípusok 

alkalmazásával. A fenti bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazandó akkor is, ha törvényi 

rendelkezés vagy kollektív szerződés alapján vállalkozás jogutódlására vagy átvételére kerül sor”? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2001/23 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes, hogy az 

építőipari ágazat kollektív szerződése kizárja, hogy azon jogok és kötelezettségek, amelyeket a 

közbeszerzési szerződés tárgyát képező tevékenységet megvalósító új vállalkozásnak vagy 

szervezetnek tiszteletben kell tartania, kizárólag a munkavállaló által a közbeszerzési szerződésből 

kilépő vállalkozással kötött utolsó szerződésből származó jogokra és kötelezettségekre 

korlátozódnának , és ez nem minősül olyan objektív oknak, amely indokolja, hogy ellentétes legyen 

azon nemzeti szabályozással, amelyben az ET 44. cikke valamennyi jog és kötelezettség tekintetében 

az utolsó szerződésre történő korlátozás nélkül írja elő a jogutódlást? 

 

19. A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2019. október 31-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-805/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikkét és a munkaidőről szóló 
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2003/88/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdését, hogy nem alkalmazandó az Urlaubsgesetz (a 

szabadságról szóló törvény, a továbbiakban: UrlG) 10. §-ának (2) bekezdésében szereplő azon nemzeti 

rendelkezés, miszerint a munkavállaló nem jogosult a munkaviszony adott (utolsó) évére járó ki nem 

vett fizetett éves szabadság pénzbeli megváltására, ha munkaviszonyát idő előtt megszünteti? 

 

20. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. december 12-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-914/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével, az EUMSZ 10. cikkel és a 2000. 

november 27 i 2000/78/EK tanácsi irányelv 6. cikkével – abban a részükben, amelyben a 

foglalkoztatáshoz való hozzájutás terén tiltják az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést – az, 

ha valamely tagállam a közjegyzői hivatás gyakorlását korhatárhoz köti? 

 

21. A Conseil d'État (Franciaország) által 2019. december 30-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-940/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Kizárja-e a 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelv 4f. cikkének (6) bekezdése, hogy a tagállam 

egy olyan szakma részleges gyakorlására teremtsen lehetőséget, amelyre az ugyanezen irányelv III. 

címe III. fejezetének rendelkezései által előírt, a szakmai képesítések feltétel nélküli elismerésének 

rendszere alkalmazandó? 

 

22. A Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spanyolország) által 2019. december 31-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-942/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 1999/70/EK irányelv mellékletét képező, az ESZSZ, az UNICE és a CEEP 

által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszát, hogy a 

közszférában valamely állás betöltése által biztosított, az ezen időpontig ellátott, szintén a 

közszférához tartozó munkakörhöz kapcsolódó, meghatározott közszolgálati jogállás elismeréséhez 

való jog olyan foglalkoztatási feltételnek minősül, amely esetén a határozott időre és a határozatlan 

időre foglalkoztatott munkavállalók között nem alkalmazható eltérő bánásmód? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 1999/70/EK irányelv mellékletét képező, az ESZSZ, az UNICE és a CEEP 

által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszát, hogy a határozott 

időre és a határozatlan időre foglalkoztatott munkavállalók között objektív okok alapján alkalmazott 

eltérő bánásmódot azon cél is igazolja, hogy megelőzzék az adott szerv személyi állományának 

instabilitását okozó működési zavarokat és károkat egy olyan érzékeny területen, mint az egészségügyi 

ellátás nyújtása az egészség védelméhez való alkotmányos jog keretében, oly módon, hogy az alapul 

szolgálhat a konkrét szabadság megtagadására azokkal szemben, akik ideiglenes munkakört töltenek 

be, azokkal szemben viszont nem, akiket határozatlan időre foglalkoztatnak? 

3) Ellentétes-e a 1999/70/EK irányelv mellékletét képező, az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszával az olyan szabály, mint 

a 365/1995. sz királyi rendelet 15. cikke, amely kizárja helyettesítési célból határozott időre 

foglalkoztatott közszolgálati alkalmazott vagy ideiglenes szerződéses alkalmazott által ellátott 

munkakörök betöltését azon jogállások közül, amelyek jogosultságot biztosítanak a közszférában 

teljesítendő munkavégzés érdekében igényelt szabadság igénybe vételére, ha e jogállás azon 

személyek számára biztosítandó, akik a közszférában határozatlan időre töltenek be valamely 
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álláshelyet, és az a közalkalmazott számára kedvezőbb, mint az egyéb olyan alternatív közszolgálati 

jogállások, amelyek biztosítását azon új álláshely betöltése érdekében kellene kérnie, amelyre 

felvették? 

 

23. A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2019. december 31-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-948/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Hogyan kell értelmezni a 2008/104 irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében szereplő 

„közvállalkozás” fogalmát? A 2008/104 irányelv értelmében „közvállalkozásnak” tekintendők-e az 

olyan európai uniós ügynökségek, mint az EIGE? 

2. A 2008/104 irányelv 1. cikke (2) bekezdésének értelmében mely szervezetekre (a munkaerő-

kölcsönzőre, a kölcsönvevő vállalkozásra, legalább egyikükre, esetleg mindkettőre) vonatkozik az a 

feltétel, hogy gazdasági tevékenységet kell folytatniuk? Az EIGE tevékenységi és működési területeit, 

amelyeket a 2006. december 20-i 1922/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 3. és 4. cikke 

határoz meg, a 2008/104 irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti értelemben meghatározott 

(értelmezett) gazdasági tevékenységeknek kell-e tekinteni? 

3. Értelmezhető-e úgy a 2008/104 irányelv 1. cikkének (2) és (3) bekezdése, hogy az alapján nem 

tartoznak az irányelv hatálya alá azok a munkaerő-kölcsönző vagy kölcsönvevő köz- és 

magánvállalkozások, amelyekre nem vonatkoznak az irányelv 1. cikkének (3) bekezdésében szereplő 

jogviszonyok és nem folytatnak az irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett gazdasági 

tevékenységeket? 

4. Teljes mértékben alkalmazandók-e a 2008/104 irányelvnek a kölcsönzött munkavállalókra 

vonatkozó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételekről szóló 5. cikke (1) bekezdésének 

rendelkezései, különösen a díjazás vonatkozásában, az Európai Unió azon ügynökségeire, amelyeknél 

különös uniós munkajogi szabályok alkalmazandók, továbbá amelyek az EUMSZ 335. cikk és 

EUMSZ 336. cikk hatálya alatt állnak? 

5. Sérti-e az EUMSZ 335. cikk és EUMSZ 336. cikk alapján létrehozott uniós intézmény igazgatási 

autonómiájának elvét, valamint az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatában a bérek 

kiszámítására és kifizetésére meghatározott szabályokat az a tagállami jogszabály (a litván munka 

törvénykönyve 75. cikke), amely a 2008/104 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseit úgy 

ülteti át, hogy az a kölcsönzött munkavállalókat igénybe vevő összes vállalkozásra vonatkozik? 

6. Tekintettel arra, hogy minden olyan munkakör (feladatkör), amelyre az EIGE közvetlenül vesz fel 

munkavállalókat, olyan feladatok ellátását igényli, amelyet kizárólag az Európai Unió tisztviselői 

személyzeti szabályzata alapján foglalkoztatott munkavállalók láthatnak el, a kölcsönzött 

munkavállalók vonatkozó munkaköre (feladatköre) tekinthető-e a 2008/104 irányelv 5. cikke (1) 

bekezdése értelmében véve „az adott állásnak”? 

Polgári ügyszak 

20. A Verwaltungsgericht Köln (Németország) által 2019. november 22-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-854/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. a) Abban az esetben, ha az olyan mobiltarifa, amelyet az ügyfelek külföldön is használhatnak, és 

amely a mobil adatforgalom tekintetében a tarifában foglalt havi adatmennyiséget ír elő, amelynek 

felhasználását követően az átviteli sebesség korlátozásra kerül, egy olyan ingyenes tarifaopcióval 

bővíthető, amelynek alapján belföldön anélkül vehetők igénybe bizonyos, a távközlési vállalkozás 

partnervállalkozásai által nyújtott szolgáltatások, hogy az e szolgáltatások igénybevételével felhasznált 

adatmennyiséget beszámítanák a mobiltarifában foglalt havi adatmennyiségbe, miközben külföldön az 
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érintett adatmennyiség beszámításra kerül a mobiltarifában foglalt havi adatmennyiségbe, úgy kell-e 

értelmezni az 531/2012 rendeletnek a 2. cikke (2) bekezdésének m) pontjával összefüggésben 

értelmezett 6a. cikke értelmében vett szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás fogalmát, 

hogy a mobiltarifát és a tarifaopciót egységes, szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásnak 

kell minősíteni, aminek következtében a partnervállalkozások által nyújtott szolgáltatások 

igénybevételével felhasznált adatmennyiségnek a tarifában foglalt havi adatmennyiségbe történő 

beszámításának csupán belföldön történő mellőzése nem megengedett? 

b) Az első kérdés a) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 531/2012 rendelet 

6a. cikkét a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben, hogy a partnervállalkozások által 

nyújtott szolgáltatások igénybevételével külföldön felhasznált adatmennyiségnek a mobiltarifában 

foglalt havi adatmennyiségbe történő beszámítása többletdíj felszámításának minősül? 

c) Az első kérdés a) pontjára és az első kérdés b) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Ez akkor is 

érvényes, ha a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben a tarifaopcióért díjat számítanak fel? 

2. a) Az első kérdés a) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 531/2012 

rendelet 6b. cikke (1) bekezdésének első albekezdését a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló 

helyzetben, hogy magának a tarifaopciónak a tekintetében is előírhatnak méltányos használatra 

vonatkozó feltételeket („fair use policy”) a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások 

használatára? 

b) Az első kérdés a) pontjára adandó igenlő válasz és a második kérdés a) pontjára adandó nemleges 

válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 531/2012 rendelet 6b. cikke (1) bekezdésének első 

albekezdését a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben, hogy a szabályozott kiskereskedelmi 

barangolási szolgáltatások használatával kapcsolatos, méltányos használatra vonatkozó közös 

feltételeket („fair use policy”) a mobiltarifa és a tarifaopció tekintetében is előírhatnak, aminek 

következtében a mobiltarifa teljes belföldi kiskereskedelmi árát, illetve a mobiltarifa és a tarifa opció 

teljes belföldi kiskereskedelmi árának összegét kell alapul venni a közös „fair use policy” keretében 

rendelkezésre bocsátandó adatmennyiség meghatározása során? 

c) Az első kérdés a) pontjára adandó igenlő válasz és a második kérdés a) és b) pontjára adandó 

nemleges válasz esetén: A jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben alkalmazandó-e analógia 

útján az 531/2012 rendelet 6b. cikke (1) bekezdésének a 2016/2286 végrehajtási rendelet 4. cikke (2) 

bekezdésének első albekezdésével összefüggésben értelmezett első albekezdése olyan módon, hogy 

magának a tarifaopciónak a tekintetében is előírhatók méltányos használatra vonatkozó feltételek 

(„fair use policy”)? 

3. a) A második kérdés a) vagy c) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 

531/2012 rendelet 6b. cikke (1) bekezdésének a 2016/2286 végrehajtási rendelet 4. cikke (2) 

bekezdésének első albekezdésével és 2. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összefüggésben 

értelmezett első albekezdése értelmében vett korlátlan adatcsomag fogalmát, hogy az olyan 

tarifaopció, amelyért díjat számítanak fel, önmagában véve korlátlan adatcsomagnak minősül? 

b) A harmadik kérdés a) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Ez a jelen ügyben szóban forgóhoz 

hasonló helyzetben is érvényes, amikor a tarifaopcióért nem számítanak fel díjat? 

4. A második kérdés a) vagy c) pontjára adandó igenlő válasz és a harmadik kérdés a) vagy b) pontjára 

adandó nemleges válasz esetén: A jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben úgy kell-e 

értelmezni az 531/2012 rendelet 6b. cikke (1) bekezdésének a 2016/2286 végrehajtási rendelet 4. cikke 

(2) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben értelmezett első albekezdését, hogy a 

mobiltarifa belföldi kiskereskedelmi árát azon mennyiség meghatározása során is figyelembe kell 

venni, amelyet a külön csak a tarifaopcióra vonatkozó „fair use policy” keretében a barangolást végző 

ügyfél számára biztosítani kell? 
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21. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2019. december 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-922/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv 5. cikkének (5) 

bekezdésével és I. mellékletének 29. pontjával összefüggésben a távértékesítésről szóló irányelv 9. 

cikkét és a fogyasztók jogairól szóló irányelv 27. cikkét, hogy ivóvíz e rendelkezések értelmében vett 

kéretlen szolgáltatásának minősül, ha az ivóvíz-szolgáltató kereskedelmi gyakorlatát a következők 

jellemzik: 

i. az ivóvíz-szolgáltató jogszabály alapján  

a) kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a számára kijelölt vízellátási körzetben a vezetékes 

ivóvízellátás biztosítására, és köteles is erre, valamint  

b) köteles az ezt kérő személyek számára a közüzemi ivóvízellátásra való csatlakozásra és az 

ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tenni; 

ii. az ivóvíz-szolgáltató fenntartja a fogyasztó lakásának közüzemi ivóvízellátásra való csatlakozását 

abban a formában, ahogyan az a fogyasztó lakásba történő beköltözése előtt volt, amelynek folytán 

a fogyasztó lakásában nyomás alatt vannak a vízvezetékek, és a fogyasztó egy – a vízcsap 

megnyitásában vagy valamely ehhez hasonló cselekményben megnyilvánuló – tevőleges és tudatos 

cselekmény elvégzését követően adott esetben ivóvizet vételezhet akár azt követően is, hogy 

közölte, nem kíván ivóvíz-szolgáltatási szerződést kötni; és 

iii. az ivóvíz-szolgáltató kiszámlázza a költségeket, amennyiben a fogyasztó egy tevőleges és tudatos 

cselekmény elvégzése révén ténylegesen ivóvizet vételezett, az alkalmazott díjak pedig fedezik a 

költségeket, átláthatóak és hátrányos megkülönböztetéstől mentesek, amit az állam felügyel? 

2) Ellentétes-e a távértékesítésről szóló irányelv 9. cikkének és a fogyasztók jogairól szóló irányelv 27. 

cikkének a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv 5. cikkének (5) bekezdésével és 

I. mellékletének 29. pontjával összefüggésben történő értelmezésével az az álláspont, hogy az ivóvíz-

szolgáltató és a fogyasztó között ivóvíz-szolgáltatási szerződés jön létre, ha 

i. a fogyasztó – ahogyan a holland átlagfogyasztó is – tudja, hogy az ivóvíz-szolgáltatás költségekkel 

jár,  

ii. a fogyasztó ennek ellenére hosszú időn át rendszeresen ivóvizet fogyaszt,  

iii. a fogyasztó azt követően is folytatja a vízfogyasztást, hogy az ivóvíz-szolgáltatótól üdvözlőlevelet, 

számlákat és fizetési felszólításokat kapott, és  

iv. a fogyasztó, miután a bíróság engedélyezte a lakás ivóvízhálózatról történő lekapcsolását, közli, 

hogy mégis szerződést kíván kötni az ivóvíz-szolgáltatóval? 

 

22. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. december 17-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-923/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. 

szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének utolsó bekezdésével 

ezen irányelv 1. cikkével összefüggésben a nemzeti szabályozás (Ley sobre responsabilidad civil y 

seguro en la circulación de vehículos a motor [a gépjárművek közlekedésével kapcsolatban fennálló 

polgári jogi felelősségről és biztosításról szóló törvény] 5. cikkének 2. bekezdése) olyan értelmezése, 

amely az alapjogvitához hasonló esetekben úgy ítéli meg, hogy a félpótkocsiban bekövetkezett károk 

ki vannak zárva a nyerges vontató vagy vontató kötelező biztosítása alól, mivel a félpótkocsit a 

nyerges vontatón vagy a vontatón fuvarozott dolgokkal egyenértékűnek tekinti, illetve úgy, hogy a 
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vagyoni károk szempontjából a félpótkocsi a nyerges vontatóval vagy a vontatóval egyetlen járművet 

alkot? 

 

23. A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] által 

2019. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-946/19. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az 1215/2012/EU rendelet (a továbbiakban: átdolgozott „Brüsszel I” rendelet) 4. cikkének (1) 

bekezdése közvetlenül kikényszeríthető jogot biztosít-e az olyan személyeknek, akik valamely 

tagállamban lakóhellyel rendelkeznek? 

2) Amennyiben az előző kérdésre igenlő választ kell adni: 

a) köteles-e a tagállam többek között anti-suit injunction (perlési tilalom) meghozatala révén orvosolni 

az említett jog amiatt bekövetkező megsértését, hogy a szóban forgó személlyel szemben harmadik 

államban bírósághoz fordulnak? 

b) kiterjed-e ez a kötelezettség arra az esetre is, ha a harmadik állam bíróságai előtt hivatkozható 

jogalapot a tagállam bíróságai előtt alkalmazandó jog alapján nem lehet felhozni? 

 

24. A cour d'appel de Bruxelles (Belgium) által 2020. január 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-13/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a számítógépi programok jogi védelméről szóló, 1991. május 14-i 

91/250/EGK irányelv 5. cikkének (1) bekezdését, hogy az lehetővé teszi a számítógépi programot 

jogszerűen megszerző személy számára, hogy visszafejtse a program egészét vagy részét, ha e 

visszafejtés azért szükséges, hogy lehetővé tegye számára az említett program működését befolyásoló 

hibák kijavítását, ideértve azt is, ha a javítás az azon alkalmazás megfelelő működését befolyásoló 

funkció kiiktatását jelenti, amelynek e program is részét képezi? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén e személynek ezenkívül meg kell-e felelnie az irányelv 

6. cikkében előírt vagy bármely más feltételeknek? 

Gazdasági ügyszak 

15. A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2019. november 4-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-810/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 261/2004/EK rendelet 2. cikkének h) pontja értelmében vett „közvetlenül csatlakozó járatról” 

van-e szó akkor is, ha olyan járatok esetében, amelyekre egységes foglalás keretében váltottak jegyet, 

és amelyek az Európai Unió területén kívül található átszállási repülőtéren történő közbenső leszállást 

foglalnak magukban, a közbenső leszállás helyén történő hosszabb tartózkodás van betervezve, a 

lefoglalt csatlakozó járat pedig nem a lehető legközelebbi elérhető járat? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy e rendeletet 

az olyan járattal történő személyszállításra is alkalmazni kell, amellyel az utasok nem valamely 

tagállam területén található repülőtérről indulnak, de amely olyan egységes foglalás részét képezte, 

amely valamely tagállam területén található repülőtérről induló járatot is magában foglalt, még ha nem 
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közvetlenül csatlakozó járatról van is szó? 

 

16. A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2019. november 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-819/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A károsultak (a jelen esetben légi árufuvarozási szolgáltatásokat igénybe vevő feladók és címzettek) és 

légitársaságok közötti jogvitában – akár az EUMSZ 101. cikk vagy mindenesetre az EGT-

Megállapodás 53. cikkének közvetlen hatálya, akár az 1/2003 rendelet (1) 6. cikke (illetve e 

rendelkezés közvetlen hatálya) alapján – hatáskörrel rendelkeznek-e a nemzeti bíróságok arra, hogy az 

EUMSZ 101. cikket vagy mindenesetre az EGT-Megállapodás 53. cikkét akkor is teljes mértékben 

alkalmazzák a 2004. május 1. előtt az Európai Unión belüli és az EGT-n kívüli repülőterek között 

lebonyolított légi járatok, illetve a 2005. május 19. előtt Izland, Liechtenstein és Norvégia és az EGT-n 

kívüli repülőterek között lebonyolított légi járatok, illetve a 2002. június 1. előtt az Európai Unión 

belüli repülőterek és Svájc között lebonyolított légi járatok esetében a légitársaságok által 

árufuvarozási szolgáltatásokkal összefüggésben megvalósított összejátszásra, illetve összehangolt 

magatartásra, ha e tekintetben arról az időszakról van szó, amelyben az EUMSZ 104. és EUMSZ 105. 

cikk szerinti átmeneti szabályozást kellett alkalmazni, vagy ezt kizárja az átmeneti szabályozás? 

 

17. A Landesgericht Korneuburg (Ausztria) által 2019. november 13-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-826/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy 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 8. cikkének (3) bekezdését, hogy az alkalmazandó két olyan repülőtérre, amelyek 

közül mindkettő egy adott város központjának közvetlen közelében található, de csupán az egyik 

helyezkedik el a város területén, míg a másik a szomszédos tartomány területén található? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontját, 7. cikkének (1) 

bekezdését és 8. cikkének (3) bekezdését, hogy az ugyanazon város és ugyanazon régió egy másik 

repülőterére történő leszállás esetén is fennáll a törlés miatti kártalanításhoz való jog? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendelet 6. cikkének (1) bekezdését, 7. cikkének (1) bekezdését és 

8. cikkének (3) bekezdését, hogy az ugyanazon város és ugyanazon régió egy másik repülőterére 

történő leszállás esetén is fennáll a jelentős késés miatti kártalanításhoz való jog? 

4) Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendelet 5. cikkét, 7. cikkét és 8. cikkének (3) bekezdését, hogy 

annak megállapításához, hogy a légiutas valóban elszenvedte-e az Európai Unió Bíróságának 2009. 

11. 19-i Sturgeon és társai ítéletének (C-402/07 és C-432/07) (2) értelmében vett három órát elérő 

vagy azt meghaladó időveszteséget, a késés számításakor a másik repülőtérre való leszállás időpontját 

kell alapul venni, vagy azt az időpontot, amikor a légiutas megérkezik arra a repülőtérre, amelyre a 

jegyet váltotta, vagy egy másik közeli célállomásra a vele történt megállapodás alapján? 

5) Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdését, hogy az a légifuvarozó, 

amely több, egymást váltó járatot üzemeltet, hivatkozhat olyan körülményre, konkrétan az időjárástól 

függő leszállási korlátozásra, amely az érintett járat előtti járatot megelőző járat előtti járatot érintette? 

6) Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendelet 8. cikkének (3) bekezdését, hogy egy másik repülőtéren 

történő leszállás esetén a légifuvarozó köteles felajánlani a másik célállomásra történő szállítást, vagy 

ezt a légiutasnak kell kérnie? 

7) Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendelet 7. cikkének (1) bekezdését, 8. cikkének (3) bekezdését és 
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9. cikke (1) bekezdésének c) pontját, hogy a légiutast kártalanítás illeti meg a 8. és 9. cikkben foglalt 

segítségnyújtási és ellátási kötelezettség megszegése miatt? 

 

18. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. november 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-869/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével az olyan eljárási elvek alkalmazása, 

mint a rendelkezési elv, a jogvesztés, a kérelemhez kötöttség, valamint a reformatio in peius 

tilalmának elve, amely elvek azt a bíróságot, amely előtt a bank keresetet indított egy olyan ítélet ellen, 

amely időben korlátozta a fogyasztó által, egy semmisnek nyilvánított „küszöbkikötés” 

következményeként jogalap nélkül megfizetett összegek visszafizetését, megakadályozzák abban, 

hogy az említett összegek teljes visszafizetését rendelje el, és ezzel gyengítse a fellebbező helyzetét, 

mivel az említett korlátozás ellen a fogyasztó nem nyújtott be fellebbezést? 

 

19. Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. december 3-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-880/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni 261/2004/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontját, hogy 

az e rendelkezésben említett átfoglalást, amely lehetővé teszi az utas számára, hogy legfeljebb egy 

órával a menetrend szerinti indulás időpontja előtt induljon, a foglalt légi járatéval azonos indulási 

pontra kell végrehajtani, vagy egy másik repülőtérről történő indulás is lehetséges? 

2. Amennyiben egy másik repülőtérről történő indulás is lehetséges, csupán az bír jelentőséggel, hogy 

az indulásra legfeljebb egy órával a menetrend szerinti indulás időpontja előtt kerüljön sor, függetlenül 

attól a kérdéstől, hogy milyen messziről utazik az utas a repülőtérre, vagy az időbeli eltérést az utasnak 

a repülőtérre történő utazásával összefüggésben is számításba kell venni? 

 

20. Az Audiencia Provincial de Barcelona (Spanyolország) által 2019. december 3-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-882/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A) A gazdasági egység elve, amely az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatából ered, igazolja-e az 

anyavállalat felelősségének a leányvállalatra történő kiterjesztését, vagy ezen elv csak a 

leányvállalatok felelősségének az anyavállalatra történő kiterjesztése céljából alkalmazandó? 

B) A gazdasági egység fogalmát a cégcsoporton belüli kapcsolatok terén csak az irányítással 

összefüggő tényezők alapján lehet kiterjeszteni, vagy ez a kiterjesztés alapulhat más kritériumokon is, 

többek között azon, hogy a leányvállalat haszonra tehetett szert a jogsértő magatartásokból? 

C) Az anyavállalat felelősségének a leányvállalatra történő kiterjesztésére vonatkozó lehetőség 

elfogadása esetén melyek az azt lehetővé tevő követelmények? 

D) Abban az esetben, ha az előző kérdésekre adott válaszok alapján elfogadható az anyavállalat 

magatartása miatti felelősségnek a leányvállalatokra történő kiterjesztése, ezzel a közösségi elvvel 

összeegyeztethető-e az olyan nemzeti szabályozás, mint a Ley de Defensa de la Competencia 

(versenyvédelmi törvény) [71. cikkének 2. bekezdése], amely csak a leányvállalat felelősségének az 

anyavállalatra történő kiterjesztését tartalmazza, feltéve hogy az anyavállalat irányítást gyakorol a 

leányvállalat felett? 
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21. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. december 12-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-910/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 

2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdésének és 6. cikkének értelmezésével kapcsolatban: 

1. Ha valamely részvényjegyzés keretében történő nyilvános ajánlattétel a lakossági befektetőknek és a 

minősített befektetőknek is szól, és a lakossági befektetőkre figyelemmel tájékoztatót adnak ki, a 

tájékoztatóért való felelősség megállapítására irányuló keresettel mind a két fajta befektetői csoport 

élhet-e vagy csak a lakossági befektetők? 

2. Amennyiben a fenti kérdésre azt a választ kell adni, hogy a tájékoztatóért való felelősség a 

minősített befektetőkkel szemben is fennáll, értékelhető-e az, hogy milyen mértékben ismerik 

részvényjegyzés keretében történő nyilvános ajánlatot tevő kibocsátó gazdasági helyzetét a 

tájékoztatón túlmenően, az említett kibocsátóval fennálló jogi és kereskedelmi kapcsolataik alapján 

(annak részvényese, ügyvezető testületének tagja stb.)? 

 

22. A Landgericht Hamburg (Németország) által 2019. december 16-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-918/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a Közösség–Svájc Légiközlekedési Bizottság 2010. november 26-i 2/2010 

határozatával módosított, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a légi 

közlekedésről szóló, 1999. június 21-i megállapodást, hogy a visszautasított beszállás és légi járatok 

törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és 

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

szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a 3. cikke (1) bekezdése 

b) pontjának megfelelően azokra az utasokra is alkalmazandó, akik egy harmadik országból induló 

légi járattal egy svájci repülőtéren szállnak le abból a célból, hogy ezt követően felszálljanak egy 

valamely tagállamba tartó légi járatra? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: ezen alkalmazhatóság a tagállami bíróságok 

tekintetében kiterjed-e az Európai Unió Bíróságának azon ítélkezési gyakorlatára is, hogy a késéssel 

érintett járatok utasait a törölt járatok utasaihoz hasonlóknak lehet tekinteni a kártalanításhoz való jog 

alkalmazása szempontjából (a Bíróság 2009. november 19-i Sturgeon és társai ítélete, C-402/07 és C-

432/07)? 

3. Fennállhat-e a rendelet 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jog abban az esetben is, ha valamely 

utas az érkezés viszonylag csekély késedelme miatt nem ér el egy közvetlenül csatlakozó járatot, és 

ennek következménye a végső célállomáson bekövetkező legalább három órás késés, azonban a két 

légi járatot különböző légifuvarozók üzemeltették, és a helyfoglalást egy, a légi járatokat az ügyfelei 

számára összeállító utazásszervező igazolta vissza? 

 

23. A Helsingin hallinto-oikeus (Finnország) által 2019. december 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-950/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2006/43/EK irányelv (2014/56/EU irányelv által beiktatott) 22a. cikkének 



 

 35 

(1) bekezdését, hogy a fő könyvvizsgáló partner a munkaszerződés megkötésével tölti be az e 

bekezdésben meghatározott típusú állást? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni a 22a. cikk (1) bekezdését, 

hogy a fő könyvvizsgáló partner az érintett állásban történő munkába állással tölti be az e bekezdésben 

meghatározott típusú állást? 

 

24. Az Amtsgericht Köln (Németország) által 2019. december 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-937/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. 

cikke (2) bekezdésének első mondatát, hogy akkor is az említett rendelkezés értelmében vett 

nemzetközi fuvarozás valósul meg, ha e fuvarozásra az 1072/2009/EK rendelet 1. cikke (5) 

bekezdésének d) pontja szerinti fuvarozás keretében kerül sor? 

 

25. A High Court of Justice (Queen’s Bench Division) (Egyesült Királyság) által 2020. 

január 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-2/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Hatáskörrel rendelkezik-e valamely nemzeti bíróság valamely kártérítési igénynek az EGK 85. 

cikk/EK 81. cikk alapján történő elbírálására, ha a kifogásolt magatartás nemzetközi tengeri 

szolgáltatásoknak kizárólag az EGK/EK területén kívül található kikötők között, 2004. május 1. előtt 

történő nyújtását foglalta magában, és a nemzeti bíróság az EGK 88. cikk/EK 84. cikk alkalmazásában 

nem minősült valamely tagállam releváns hatóságának? 

2. Amennyiben az első kérdésre nemleges választ kell adni, hatáskörrel rendelkezik-e valamely 

bíróság nemzetközi tengeri szolgáltatásoknak kizárólag az EGK/EK területén kívül található kikötők 

között, a 2004. május 1. és 2006. október 18. közötti időszakban történő nyújtásával kapcsolatos 

kártérítési igény elbírálására? 

 

26. A Višje sodišče v Ljubljani (Szlovénia) által 2020. január 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-25/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovén 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az 1346/2000 rendelet 32. cikkének (2) bekezdését, hogy követeléseknek a 

fizetésképtelenségi főeljárás felszámolója által másodlagos eljárásban történő bejelentésére a 

másodlagos eljárás helye szerinti állam jogszabályainak a hitelezői követelések bejelentése 

határidejére és a határidőn túli bejelentés jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni? 

 

27. Az Attunda Tingsrätt (Svédország) által 2020. január 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-28/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „rendkívüli körülménynek” 

minősül-e a valamely légifuvarozó alkalmazásában álló és repülést végrehajtani köteles pilóták 

sztrájkja, ha a sztrájk nem a légifuvarozó által meghozott vagy bejelentett intézkedéssel 
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összefüggésben valósul meg, amelyet azonban bejelentenek és amelyet a munkavállalói szervezetek 

szakszervezeti fellépésként jogszerűen kezdenek meg abból a célból, hogy a szakszervezetek 

követeléseinek teljesítése érdekében a légifuvarozót béremelésre, juttatások biztosítására vagy a 

munkavállalási feltételek módosítására késztessék? 

2) Van-e bármilyen jelentősége a munkavállalói szervezetek követelései tisztességességének, 

közelebbről pedig annak, hogy a követelt béremelés jelentősen meghaladja a szóban forgó nemzeti 

munkaerőpiacokon általában érvényesülő béremelések mértékét? 

3) Van-e bármilyen jelentősége annak, hogy a légifuvarozó a sztrájk elkerülése érdekében a 

munkaügyi jogvitákban közvetítésért felelős nemzeti szervtől származó egyezségi javaslatot fogad el, 

azt azonban a munkavállalói szervezetek nem fogadják el? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

9. A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2019. október 1-jei végzése (a Najvyšší súd 

Slovenskej republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-495/18. sz. 

ügy)3 

A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

10. A Bíróság elnökének 2019. október 7-ei végzése (az Eparchiako Dikastirio Larnakas 

[Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-154/19. sz. ügy) 4 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

11. A Bíróság elnökének 2019. október 23-ai végzése (a Landesverwaltungsgericht 

Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-297/18. sz. ügy) 5 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

12. A Bíróság (nagytanács) 2019. december 19-ei ítélete (a Tribunal Supremo 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –Oriol Junqueras Vies elleni 

büntetőeljárás (C-502/19. sz. ügy)6  

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló (7. sz.) Jegyzőkönyv 9. cikkét a 

következőképpen kell értelmezni: 

— az a személy, akinek az Európai Parlamentbe való megválasztását hivatalosan kihirdették, 

miközben vele szemben súlyos bűncselekmények miatt folytatott eljárás keretében ideiglenes fogva 

tartási intézkedést alkalmaztak, de akinek nem engedélyezték, hogy e kihirdetést követően a belső 

jog által előírt bizonyos követelményeket teljesítsen, valamint hogy megjelenjen az Európai 

Parlamentben az említett intézmény első ülésén való részvétel céljából, olyan személynek minősül, 

aki e cikk második bekezdése alapján mentességben részesül; 

— e mentesség megköveteli az érintett személlyel szemben alkalmazott ideiglenes fogva tartási 

intézkedés felfüggesztését annak lehetővé tétele céljából, hogy e személy az Európai Parlamentben 

 
3 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Büntetői ügyszak, 20. szám alatt. 
4 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 6. szám, Büntető ügyszak, 17. szám alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Bünető ügyszak, 13. szám alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 217. szám alatt. 
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megjelenjen, és ott teljesítse az előírt alaki követelményeket. Mindemellett, ha az illetékes nemzeti 

bíróság úgy ítéli meg, hogy ezen intézkedést fenn kell tartani azt követően, hogy az érintett személy 

az európai parlamenti tag jogállását megszerezte, e bíróságnak ugyanezen jegyzőkönyv 9. cikkének 

harmadik bekezdése alapján a lehető legrövidebb időn belül fel kell kérnie az Európai Parlamentet 

arra, hogy függessze fel az említett mentességet. 

 

13. A Bíróság (harmadik tanács) 2020. január 21-ei végzése (a Cour d'appel d'Aix-en-

Provence [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MN-nel szemben 

kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (C-813/19. PPU. sz. ügy)7 

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

2002/584/IB tanácsi kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ezen 

rendelkezés értelmében vett „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalma alá tartoznak a rájuk vonatkozó 

személyzeti és szervezeti szabályzat értelmében a feletteseik irányítása és ellenőrzése alatt álló és az 

igazságügyminiszter felügyelete alá tartozó francia ügyészek, mivel a jogállásuk – különösen a 

végrehajtó hatalomtól való – függetlenség garanciáját nyújtja számukra az európai elfogatóparancs 

kibocsátása keretében. 

A 2002/584 kerethatározatot úgy kell értelmezni, hogy a büntetőeljárás lefolytatása céljából 

kibocsátott európai elfogatóparanccsal érintett személyt megillető hatékony bírói jogvédelemhez 

kapcsolódó követelmények teljesülnek, ha a kibocsátó tagállam joga szerint az elfogatóparancs 

kibocsátásának feltételei, különösen pedig annak arányos jellege e tagállamban bírósági felülvizsgálat 

tárgyát képezik. 

 

14. A Bíróság (ötödik tanács) 2020. február 12-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Nikolay Kolev és társai elleni 

büntetőeljárás (C-704/18. sz. ügy)8  

Figyelemmel a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével és 7. cikkének (3) bekezdésével 

kapcsolatban a 2018. június 5-i Kolev és társai ítélet (C-612/15, EU:C:2018:392) rendelkező részének 

2. pontjában a Bíróság által elfogadott értelmezésre, az EUMSZ 267. cikket akként kell értelmezni, 

hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti eljárási jogi szabály, amely arra kötelezi az ezen ítéletet 

eredményező ügyben a kérdést előterjesztő bíróságot, hogy eleget tegyen egy felsőbb szintű bíróság 

arra irányuló kötelezésének, hogy a büntetőeljárás nyomozási szakaszában elkövetett eljárási 

szabálytalanságok orvoslása céljából az ezen eljárás bírósági szakaszának lezárását követően 

visszautalja az ügyet az ügyészséghez, amennyiben a büntetőeljárás nyomozási szakaszában, illetve az 

azt követő bírósági szakaszban tiszteletben tartják az említett ítélet rendelkező részének 2. pontjában a 

Bíróság által értelmezett uniós jogi rendelkezéseket. 

 

15. A Bíróság (hatodik tanács) 2020. február 13-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TX, UW elleni büntetőeljárás (C-

688/18. sz. ügy)9  

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

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

irányelv 8. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, amely – abban az esetben, ha a vádlottat kellő időben tájékoztatták a 

tárgyalásról, illetve az e tárgyaláson való meg nem jelenés következményeiről, és e személyt az általa 

 
7 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 2. szám, Büntető ügyszak, 4. szám alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 2. szám, Büntető ügyszak, 6. szám alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 2. szám, Büntető ügyszak, 4. szám alatt. 
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meghatalmazott ügyvéd képviselte – előírja, hogy nem sérül a vádlott tárgyaláson való jelenléthez való 

joga, amennyiben: 

— egyértelműen úgy határozott, hogy nem jelenik meg az eljárás során tartott egyik tárgyaláson, vagy 

— e tárgyalások valamelyikén rajta kívül álló okokból nem jelent meg, ha e tárgyalást követően 

tájékoztatták a távollétében elvégzett eljárási cselekményekről, és a tények ismeretében vagy úgy 

határozott, hogy nem hivatkozik a távolmaradására e cselekmények jogszerűségének vitatása 

érdekében, vagy pedig úgy, hogy részt kíván venni ezeken az eljárási cselekményeken, ami az eljáró 

nemzeti bíróságot az említett cselekmények megismétlésére, többek között a tanú ismételt 

kihallgatására késztette, amelyen a vádlottnak lehetősége volt teljeskörűen részt venni. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

42. A Bíróság kilencedik tanácsa elnökének 2019. szeptember 17-ei végzése (a Conseil 

d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-517/18. sz. ügy)10  

A kilencedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

43. A Bíróság elnökének 2019. október 24-ei végzése (a Conseil du Contentieux des 

Étrangers [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-672/19. sz. ügy)11 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

44. A Bíróság (második tanács) 2019. december 19-ei ítélete (a Cour de cassation 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GRDF SA kontra Eni Gas & 

Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur 

général près la cour d'appel de Paris (C-236/18. sz. ügy)12  

A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell 

értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy az ezen irányelv 41. cikkének (11) bekezdése szerinti 

vitarendező hatóságként eljáró szabályozó hatóság határozatának hatálya kiterjedjen az előtte 

folyamatban lévő jogvitában részt vevő felek olyan helyzetére, amely ezen felek között e jogvita 

felmerülését megelőzően különösen egy olyan földgázszállítási szerződés vonatkozásában állt fenn, oly 

módon, hogy az említett jogvitában részt vevő felek egyikét arra kötelezte, hogy e szerződést a teljes 

szerződéses időszakra nézve hozza összhangba az uniós joggal. 

 

45. A Bíróság (második tanács) 2019. december 19-ei ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Arriva Italia Srl, 

Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P) kontra 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C-385/18. sz. ügy)13  

1) Az EUMSZ 107. cikket úgy kell értelmezni, hogy – azon vizsgálatoktól függően amelyek elvégzése a 

kérdést előterjesztő bíróság feladata – mind valamely pénzösszegnek egy súlyos pénzügyi 

nehézségekkel küzdő állami vasúti vállalat részére történő biztosítása, mind pedig valamely tagállam e 

vállalatban fennálló teljes tőkerészesedésének valamely másik állami vállalat részére való, 

 
10 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, 219. szám alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 269. szám alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, 119. szám alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 183. szám alatt. 
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ellenszolgáltatás nyújtása nélküli, ugyanakkor azon kötelezettség előírásával történő átruházása, hogy 

ez utóbbi vállalat állítsa helyre az előbbi vállalat felborult vagyoni egyensúlyi helyzetét, az ezen 

EUMSZ 107. cikk értelmében vett „állami támogatásnak” minősíthető. 

2) Úgy kell értelmezni az uniós jogot, hogy amennyiben valamely pénzösszegnek egy súlyos pénzügyi 

nehézségekkel küzdő állami vasúti vállalat részére történő biztosítását vagy valamely tagállam e 

vállalatban fennálló teljes tőkerészesedésének valamely másik állami vállalat részére való, 

ellenszolgáltatás nyújtása nélküli, ugyanakkor azon kötelezettség előírásával történő átruházását, 

hogy ez utóbbi vállalat állítsa helyre az előbbi vállalat felborult vagyoni egyensúlyi helyzetét, az 

EUMSZ 107. cikk értelmében vett „állami támogatásnak” kell minősíteni, a kérdést előterjesztő 

bíróság feladata valamennyi abból fakadó következmény megállapítása, hogy e támogatásokat az 

EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének megsértésével nem jelentették be a Bizottságnál, és hogy azokat ily 

módon jogellenesnek kell tekinteni. 

 

46. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. december 19-ei ítélete (a College van Beroep voor 

het bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Darie BV kontra 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (C-592/18. sz. ügy)14  

1) A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti „biocid termék” 

fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az olyan termékeket is magában foglal, amelyek egy vagy több 

baktériumfajtából, enzimből vagy más alkotóelemből állnak, amennyiben az adott termék a jellemző 

hatását tekintve nem közvetlenül a megcélzott károsító szervezetekre gyakorol hatást, hanem a 

károsító szervezetek lehetséges élőhelyének kialakulására, illetve fennmaradására, amennyiben az e 

termékek által kifejtett, nem tisztán fizikai vagy mechanikai hatás egy olyan okozati láncolatnak képezi 

szerves részét, amelynek célja, hogy az említett szervezetekre korlátozó hatást gyakoroljon. 

2) Az 528/2012 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az a tény, 

miszerint valamely terméket csak a kezelendő felületen élő károsító szervezetek eltávolítását követően 

lehet alkalmazni, nem befolyásolja ezen termék e rendelkezés értelmében vett „biocid termékként” 

történő minősítését. 

3) Az 528/2012 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az az időtartam, 

amelyen belül az adott termék hatást fejt ki, nincs hatással ezen termék e rendelkezés szerinti „biocid 

terméknek” minősítésére. 

 

47. A Bíróság elnökének 2020. január 15-ei végzése (a Tribunal correctionnel de Saint-

Brieuc – Chambre détachée de Guingamp [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) (C-115/18. sz. ügy)15  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

48. A Bíróság (hetedik tanács) 2020. január 22-ei ítélete (a College van Beroep voor het 

bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ursa Major Services 

BV kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (C-814/18. sz. ügy)16  

1) Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet 55. cikkének 

(1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazandó az operatív program irányító hatósága és az 

Európai Halászati Alap keretében nyújtott támogatás kedvezményezettje közötti viszonyra, így e 

rendelkezésre hivatkozni lehet e kedvezményezettel szemben. 

 
14 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, 13. szám alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 95. szám alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 70. szám alatt. 
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2) Az 1198/2006 rendelet 55. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az Európai Halászati 

Alap keretében nyújtott támogatás kedvezményezettjével szemben kiszámlázott és e kedvezményezett 

által kifizetett összeget e rendelkezés értelmében ténylegesen kifizetett kiadásnak lehet tekinteni még 

akkor is, ha az ezen összeget kiszámlázó harmadik személy a támogatott projekthez szintén pénzügyi 

hozzájárulást nyújtott, akár oly módon, hogy az említett kedvezményezettel szemben fennálló 

követelésébe beszámította a kedvezményezettnek a vele szemben a hozzájárulás nyújtására vonatkozó 

kötelezettségvállalása alapján fennálló követelését, akár oly módon, hogy külön számlát állított ki, 

feltéve, hogy az érintett kiadást és hozzájárulást igazolt számlákkal vagy azonos bizonyító erejű 

számviteli bizonylatokkal megfelelő módon igazolják, aminek teljesülését a kérdést előterjesztő 

bíróságnak kell ellenőriznie. 

 

49. A Bíróság (ötödik tanács) 2020. január 23-ai ítélete (a Korkein hallinto-oikeus 

[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Az Energiavirasto által indított 

eljárás (C-578/18. sz. ügy)17 

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 37. 

cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy a szabályozó hatóságra 

ruházzák a háztartási fogyasztók és a rendszer-üzemeltetők közötti jogviták rendezésére vonatkozó 

hatáskört, és következésképpen, hogy az e hatósághoz valamely rendszer-üzemeltető ellen panaszt 

benyújtó háztartási fogyasztó számára biztosítsák az e rendelkezés értelmében vett „fél” minőséget, és 

az említett hatóság által e panasz alapján hozott határozattal szembeni jogorvoslat gyakorlásához 

való jogot. 

 

50. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. január 23-ai ítélete (a Bundessozialgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ZP kontra Bundesagentur für 

Arbeit (C-29/19. sz. ügy)18  

1) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-ei883/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 62. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal 

ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely, miközben előírja, hogy a munkanélküli-ellátások 

kiszámítása a korábbi munkabér összegén alapul, nem teszi lehetővé, hogy az érintettnek az e 

tagállami szabályozás hatálya alatt végzett legutolsó kereső tevékenysége tekintetében kapott bérét 

vegyék figyelembe, amennyiben az e tevékenység alapján történő bérfizetés időszaka nem éri el az 

említett szabályozás által a munkanélküli-ellátások kiszámításának alapjául szolgáló munkabér 

meghatározásához előírt referencia-időszakot. 

2) A 883/2004 rendelet 62. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az 

olyan tagállami szabályozás, amely, miközben előírja, hogy a munkanélküli-ellátások kiszámítása a 

korábbi munkabéren alapul, nem teszi lehetővé, hogy az érintettnek az e tagállami szabályozás hatálya 

alatt végzett legutolsó kereső tevékenysége tekintetében kapott bérét vegyék figyelembe, amennyiben 

az e tevékenység alapján neki járó munkabért csupán a munkaviszonya megszűnését követően 

állapították meg és fizették ki. 

 
17 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 233. szám alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak, 22. szám alatt. 
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Pénzügyi jogterület 

17. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. október 7-ei végzése (Finanzgericht Hamburg 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – HA kontra Finanzamt Hamburg-

Barmbek-Uhlenhorst (C-47/19. sz. ügy)19  

1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 

132. cikke (1) bekezdésének i) és j) pontjában szereplő „iskolai, illetve egyetemi oktatás” fogalmát úgy 

kell értelmezni, hogy az nem foglalja magában a szörf- és vitorlásiskolák – mint amelyekről az 

alapügyben szó van – által az iskolák vagy az egyetemek számára nyújtott szörf- és vitorlásoktatást, 

amelyekben ezen oktatás a sportprogram, illetve a testnevelőtanár-képzés keretébe tartozhat, és 

beszámíthat az értékelése. 

2) A 2006/112 irányelv 132. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerinti „gyermek- és ifjúságvédelemmel 

szorosan összefüggő szolgáltatások” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az nem foglalja magában a 

szörf- és vitorlásiskolák – mint amelyekről az alapügyben szó van – által az iskolák vagy az egyetemek 

számára nyújtott szörf- és vitorlásoktatást, azon ténytől függetlenül, hogy ezen oktatás iskolai 

kirándulás keretében nyújtják. 

 

18. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. december 19-ei ítélete (a First-tier Tribunal (Tax 

Chamber) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Amoena Ltd 

kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (C-677/18. sz. ügy)20  

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőt, amely 

érintené az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2017. június 26-i (EU) 

2017/1167 bizottsági rendelet érvényességét. 

 

19. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. december 19-ei ítélete (a Tribunalul Timiș 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Amărăști Land Investment SRL 

kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Timiș (C-707/18. sz. ügy)21  

1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 

irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy az olyan ügyletben részt vevő felek, 

amelynek célja ingatlanok tulajdonának átruházása, abban a kikötésben állapodjanak meg, hogy a 

leendő vevő részben vagy egészben viseli az ezen ügylethez kapcsolódó, különösen az ezen 

ingatlanoknak a nemzeti ingatlan-nyilvántartásba történő első bejegyzésével kapcsolatos 

adminisztratív alakiságokkal kapcsolatos költségeket. Mindazonáltal önmagában az a tény, hogy egy 

ilyen kikötés szerepel egy ingatlan-adásvételi előszerződésben, nem meghatározó annak megállapítása 

szempontjából, hogy a leendő vevő rendelkezik-e az érintett ingatlanoknak a nemzeti ingatlan-

nyilvántartásba történő első bejegyzésével kapcsolatos költségek megfizetése utáni hozzáadottérték-

adó levonásához való joggal. 

2) A 2006/112 irányelvet, különösen annak 28. cikkét, úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti ingatlan-

nyilvántartásba be nem jegyzett ingatlanokra vonatkozó adásvételi előszerződés keretében azt az 

adóalany leendő vevőt, aki – amint arra a leendő eladóval szemben szerződéses kötelezettséget vállalt 

– a szóban forgó ingatlanoknak az említett nyilvántartásba való első bejegyzéséhez szükséges 

lépéseket harmadik személy adóalanyok által nyújtott szolgáltatások igénybevételével tette meg, úgy 

kell tekinteni, mint aki az említett 28. cikk értelmében maga nyújtotta a szóban forgó szolgáltatásokat 

 
19 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 81. szám alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 31. szám alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, 41. szám alatt. 
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a leendő eladó részére, még akkor is, ha a szerződő felek megállapodtak abban, hogy az említett 

ingatlanok eladási ára nem foglalja magában a telekkönyvvel kapcsolatos műveletek ellenértékét. 

 

20. A Bíróság (nagytanács) 2020. január 21-ei ítélete (a Tribunal-Económico 

Administrativo Central [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a 

Banco de Santander SA által indított eljárás (C-274/14. sz. ügy)22  

A Tribunal Económico-Administrativo Central (központi adóügyi közigazgatási bíróság, 

Spanyolország) által a 2014. április 2-i határozattal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem elfogadhatatlan. 

 

21. A Bíróság (hatodik tanács) 2020. január 21-ei végzése (a Tribunal Tributário de 

Lisboa [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Estado do Canadá kontra 

Autoridade Tributária e Aduaneira (C-613/18. sz. ügy)23  

Az EUMSZ 63. és EUMSZ 65. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben 

szóban forgóhoz hasonló tagállami szabályozás, amely alapján a belföldi illetőségű társaság által 

fizetett osztalék után olyan adót kell fizetni, amelynek tényleges mértéke magasabb, amikor ezen 

osztalékot valamely harmadik országban letelepedett, elsődlegesen nem kereskedelmi, ipari vagy 

mezőgazdasági tevékenységet folytató jogi személy kapja, mint amikor az ilyen osztalékban az említett 

tagállamban illetőséggel rendelkező ilyen jogi személy részesül. Ez alól csak az az eset jelent kivételt, 

ha a Kanada és a Portugál Köztársaság között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás és az 

adókijátszás elkerülése tárgyában 1999. június 14-én aláírt egyezmény alkalmazása lehetővé teszi az 

említett tagállam szabályozásából következő eltérő bánásmód hatásainak semlegesítését, aminek a 

vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

Munkaügyi ügyszak 

12. Az Európai Unió Bírósága (hatodik tanács) a 2019. szeptember 26-ei végzése (a 

Gericht Erster Instanz Eupen (Belgium) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem) – YU kontra Wallonische Region (C-315/19. sz. ügy) 

Az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely 

szerint az e tagállamban lakóhellyel rendelkező munkavállaló csak akkor hivatkozhat az azon 

kötelezettség alóli kivételre, hogy e tagállamban nyilvántartásba vetesse az egy másik tagállamban 

lakóhellyel rendelkező munkaadója által számára rendelkezésére bocsátott és e másik tagállamban 

nyilvántartásba vett járművet, ha az e kivétel feltételeinek a teljesülését bizonyító dokumentumokat a 

munkavállaló folyamatosan a járműben tartja. 

 

13. A Bíróság elnökének 2019. szeptember 19-ei végzése (a Juzgado Contencioso-

Administrativo no2 de Ourense [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) 

(C-240/19. sz. ügy)24  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

 
22 A kérdést l.: Hírlevél V. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 158. szám alatt. 
23 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, 16. szám alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 8. szám, Munkaügyi ügyszak, 43. szám alatt. 
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14. A Bíróság elnökének 2019. október 23-ai végzése (a Landesverwaltungsgericht 

Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-712/18. sz. ügy)25  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

15. A Bíróság elnökének 2019. október 23-ai végzése (a Landesverwaltungsgericht 

Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-713/18. sz. ügy)26  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

16. A Bíróság elnökének 2019. október 23-ai végzése (a Landesverwaltungsgericht 

Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-138/19. sz. ügy)27  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

17. A Bíróság elnökének 2019. október 23-ai végzése (a Landesverwaltungsgericht 

Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-139/19. sz. ügy)28 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

18. A Bíróság elnökének 2019. október 23-ai végzése (a Landesverwaltungsgericht 

Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-227/19. sz. ügy)29  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

19. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. december 11-ei végzése (Cour du travail de Liège 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ville de Verviers kontra J (C-483/19. 

sz. ügy)30  

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 mellékletében található, 

1999. március 18-án kötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 2. 

szakasza 2. pontjának b) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, hogy a nemzeti 

jogalkotó, amely az e rendelkezés által tekintetében elismert lehetőséggel élve az 1999/70 irányelvet és 

a keretmegállapodást átültető nemzeti szabályozás hatályából kizárta a szerződések bizonyos 

kategóriáját, mentesüljön attól, hogy olyan jellegű nemzeti intézkedéseket fogadjon el, amelyek 

biztosítják a szerződések e kategóriájába tartozó munkavállalók számára a keretmegállapodás által 

követett célkitűzések tiszteletben tartását. 

 

 
25 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 5. szám, Munkaügyi ügyszak, 23. szám alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak, 2. szám alatt. 
27 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak, 38. szám alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak, 38. szám alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak, 41. szám alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak, 51. szám alatt. 
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20. A Bíróság (hetedik tanács tanács) 2019. december 17-ei végzése (Giudice di pace di 

L'Aquila [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gabriele di Girolamo 

kontra Ministero della Giustizia (C-618/18. sz. ügy)31  

A Giudice di pace di L’Aquila (l’aquilai békebíró, Olaszország) által a 2018. szeptember 19-

eihatározattal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

 

21. A Bíróság (hatodik tanács tanács) 2019. december 19-ei végzése 

(Landesverwaltungsgericht Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) 

– NE kontra Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18. sz. ügy)32  

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 

érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről 

szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a 

nemzeti szabályozás, amely a munkavállalók bejelentésére és a bérelszámolási dokumentumok 

megőrzésére vonatkozó munkajogi kötelezettségek be nem tartása esetén olyan magas összegű 

minimális bírságokat ír elő, 

— amelyek egy meghatározott összegnél nem lehetnek alacsonyabbak; 

— amelyeket felső határok nélkül, halmozottan szabtak ki és 

— amelyeket az e bírságokat kiszabó határozattal szembeni jogorvoslati kérelem elutasítása esetén az 

összegük 20 %-ának megfelelő, eljárási költségekhez való hozzájárulással kell növelni. 

 

22. A Bíróság (hatodik tanács tanács) 2019. december 19-ei végzése 

(Landesverwaltungsgericht Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelmei) – EX EX (C-140/19. és C-141/19. sz. ügyek), OK (C-492/19. sz. ügy), PL (C-

493/19. sz. ügy), QM (C-494/19. sz. ügy) kontra Bezirkshauptmannschaft Hartberg-

Fürstenfeld33 

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 

érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről 

szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a 

nemzeti szabályozás, amely a munkavállalók bejelentésére és a bérelszámolási dokumentumok 

megőrzésére vonatkozó munkajogi kötelezettségek be nem tartása esetén olyan magas összegű 

minimális bírságokat ír elő, 

— amelyek egy meghatározott összegnél nem lehetnek alacsonyabbak; 

— amelyeket felső határok nélkül, halmozottan szabtak ki és 

— amelyeket az e bírságokat kiszabó határozattal szembeni jogorvoslati kérelem elutasítása esetén az 

összegük 20 %-ának megfelelő, eljárási költségekhez való hozzájárulással kell növelni. 

 

 
31 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 2. szám, Munkaügyi ügyszak, 4. szám alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 5. szám, Munkaügyi ügyszak, 23. szám alatt. 
33 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak, 38. szám és Hírlevél X. évfolyam 10. szám, 

Munkaügyi ügyszak, 54. szám alatt. 
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23. A Bíróság (második tanács) 2020. január 22-ei ítélete (a Juzgado Contencioso-

Administrativo no 14 de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) 

– Almudena Baldonedo Martín kontra Ayuntamiento de Madrid (C-177/18. sz. ügy)34  

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

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

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

szakaszának 1. pontját akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely sem a közszolgálati alkalmazottként határozott időre foglalkoztatott munkavállalók, sem a 

maguk részéről határozatlan idejű munkaviszony keretében foglalkoztatott közalkalmazottak számára 

nem ír elő semmilyen végkielégítést a jogviszonyuk megszűnése esetére, míg a határozatlan idejű 

munkaviszony keretében foglalkoztatott szerződéses alkalmazottak számára a munkaszerződésük 

objektív okból történő megszüntetése esetére előírja ilyen végkielégítés fizetését. 

2) Az EUMSZ 151. és EUMSZ 153. cikket, valamint az 1999/70 irányelv mellékletét képező, a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját úgy kell 

értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely semmilyen végkielégítés 

kifizetését nem írja elő a közszolgálati alkalmazottként határozott időre foglalkoztatott munkavállalók 

jogviszonyának megszüntetése esetére, míg a határozott időre foglalkoztatott szerződéses 

alkalmazottak részére munkaszerződésük lejártakor végkielégítést kell fizetni. 

 

24. A Bíróság (tizedik tanács) 2020. január 22-ei ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AT kontra 

Pensionsversicherungsanstalt (C-32/19. sz. ügy)35 

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-ei2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (1) bekezdésének a) pontját akként 

kell értelmezni, hogy a fogadó tagállamban történő huzamos tartózkodáshoz való jog folyamatos, 

ötéves tartózkodási idő letelte előtt való megszerzéséhez az arra vonatkozó feltételeket, hogy a 

munkavállaló legalább a megelőző tizenkét hónapban ott folytatta tevékenységét, és több mint három 

évig folyamatosan ott tartózkodott, alkalmazni kell az olyan munkavállalóra, aki tevékenysége 

befejezésekor elérte az e tagállam törvénye szerint az öregségi nyugdíjjogosultságra megállapított 

életkort. 

Polgári ügyszak 

20. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. november 19-ei végzése (a Trgovački sud u Zagrebu 

– [Horvátország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – INA-INDUSTRIJA NAFTE 

d.d. és társai kontra LJUBLJANSKA BANKA d.d. (C-200/19. sz. ügy)36 

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. 

cikkét akként kell értelmezni, hogy az e rendelet 7. cikke 1. pontjának a) alpontja szerinti 

„szerződésekre vonatkozó” fogalom alá tartozónak kell tekinteni az olyan jogvitát, amelynek tárgyát 

valamely ingatlan tulajdonostársai számára a nemzeti jog által előírt pénzügyi kötelezettségek 

nemteljesítése képezi. 

2) Az 1215/2012 rendelet 7. cikkének 5. pontját akként kell értelmezni, hogy egy, az alapügyben 

szereplőhöz hasonló jogvita, amelynek tárgyát egy, valamely társaság számára székhelyül és 

 
34 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak, 29. szám alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 5. szám, Munkaügyi ügyszak, 27. szám alatt. 
36 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak, 40. szám alatt. 
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tevékenysége gyakorlásának színhelyéül szolgáló üzlethelyiségek birtoklásából eredő kötelezettség 

képezi, nem minősül az e rendelkezés szerinti, „fióktelep, képviselet vagy más telephely működéséből 

származó jogvitának”. 

 

21. A Bíróság (hetedik tanács) 2019. december 11-ei végzése (Audiencia Provincial 

Sección no4 de Zaragoza [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – María 

Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España kontra Irene Conte 

Sánchez (C-431/18. sz. ügy)37 

A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 

16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének első bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy a „gépjármű forgalomban való részvételének” az e rendelkezésben előírt fogalmába 

tartozik egy olyan helyzet, amelyben egy magánparkolóban manővereket végző és/vagy parkoló 

gépjármű szállítási eszköz funkciójának megfelelően az e parkolóban történt balesetben érintett. 

 

22. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. december 17-ei végzése (az Amtsgericht Straubing 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – B & L Elektrogeräte GmbH 

kontra GC (C-465/19. sz. ügy)38  

A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 2. cikkének 8. pontját, a 2. cikk 9. pontjával összefüggésben, úgy kell értelmezni, 

hogy az e rendelkezés értelmében vett „üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek” minősül a 

kereskedelmi vásár alkalmával a kereskedő által fenntartott standnál a kereskedő és a fogyasztó által 

közvetlenül azt követően megkötött szerződés, hogy a vásár csarnokában lévő különböző standok közös 

használatú folyosóján tartózkodó fogyasztóval ez a kereskedő kapcsolatba lép. 

 

23. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. december 18-ai végzése (a Székesfehérvári 

Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hochtief 

AG kontra Fővárosi Törvényszék (C-362/18. sz. ügy)  

1) A végső fokon eljáró nemzeti bíróság uniós jogi szabályt sértő határozatával okozott 

károkért való tagállami felelősségre a Bíróság által különösen a 2003. szeptember 30-i 

Köbler-ítélet (C-224/01, EU:C:2003:513) 51. pontjában meghatározott feltételek 

vonatkoznak, bár ez nem jelenti azt, hogy ezen állam felelőssége nem állapítható meg a 

nemzeti jog kevésbé szigorú feltételei alapján. E felelősséget nem zárja ki az a tény, hogy e 

határozat jogerőre emelkedett. E felelősség alkalmazása keretében a kártérítési kérelmet 

elbíráló nemzeti bíróság feladata, hogy a szóban forgó tényállás összes sajátos körülményét 

figyelembe véve elbírálja, hogy a végső fokon eljáró nemzeti bíróság kellően súlyosan 

megsértette-e az uniós jogot azáltal, hogy nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyta az 

alkalmazandó uniós jogot, beleértve a Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatát. Ezzel 

szemben az uniós joggal ellentétes a nemzeti jog azon szabálya, amely ilyen esetben általában 

kizárja a megtéríthető károk köréből azon költségeket, amelyek a nemzeti bíróság sérelmes 

határozatával összefüggésben valamely félnél felmerültek. 

2) Az uniós jogot – különösen a 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvvel módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló 

közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására 

 
37 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak, 61. szám alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak, 72. szám alatt. 
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vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. 

december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvet és a 2007/66 irányelvvel módosított, a vízügyi, 

energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési 

eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi 

irányelvet, valamint az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét – úgy kell értelmezni, 

hogy azzal nem ellentétes valamely tagállam azon szabályozása, amely nem teszi lehetővé a 

perújítást az említett tagállam azon bíróságának jogerőre emelkedett ítéletével szemben, 

amely valamely ajánlatkérő határozata elleni megsemmisítés iránti kérelem tárgyában 

anélkül döntött, hogy kitért volna arra kérdésre, amelynek vizsgálatát felvetette a Bíróság 

egyik korábbi ítéletében, amelyet utóbbi az e megsemmisítés iránti kérelemre vonatkozó 

eljárás keretében előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem alapján hozott, vagy 

pedig olyan korábbi ítéletében, amelyet a Bíróság egy másik ügyben előterjesztett előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem alapján hozott. Ha azonban az alkalmazandó belső eljárási 

szabályok lehetővé teszik a nemzeti bíróság számára, hogy visszavonjon egy jogerőre 

emelkedett ítéletet annak érdekében, hogy az ezen ítélet nyomán kialakult helyzetet 

összeegyeztethetővé tegye egy korábbi jogerős nemzeti bírósági határozattal, amelyről az 

említett ítéletet hozó bíróságnak és az ítélet alapjául szolgáló eljárásban részt vevő feleknek 

már tudomásuk volt, e lehetőségnek – az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvével 

összhangban – ugyanazon feltételek mellett érvényesülnie kell annak érdekében, hogy a 

helyzetet a Bíróság valamely korábbi ítélete által értelmezett uniós joggal tegyék 

összeegyeztethetővé. 

 

24. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. december 19-ei ítélete (a Landesgericht Salzburg, 

Bezirksgericht für Handelssachen Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelmei) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18. sz. ügy), Christian Gmoser (C-356/18. sz. 

ügy), Bettina Plackner (C-357/18. sz. ügy) kontra Nürnberger Versicherung 

Aktiengesellschaft Österreichet és KL kontra UNIQA Österreich Versicherungen AG, 

LK kontra DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ kontra Allianz 

Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI kontra Allianz Elementar 

Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18. sz. ügy)39 

1) Az 1992. november 10-i 92/96/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a közvetlen életbiztosítási 

tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, a 

szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő rendelkezések megállapításáról, 

valamint a 79/267/EGK irányelv módosításáról szóló, 1990. november 8-i 90/619/EGK második 

tanácsi irányelv 15. cikkének – a közvetlen életbiztosítási tevékenységre vonatkozó törvényi, rendeleti 

és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a 79/267/EGK, illetve a 90/619/EGK irányelv 

módosításáról szóló, 1992. november 10-i 92/96/EGK tanácsi irányelv (harmadik életbiztosítási 

irányelv) 31. cikkével összefüggésben értelmezett – (1) bekezdését, az életbiztosításról szóló, 2002. 

november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 35. cikkének az ezen irányelv 36. 

cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdését, valamint a biztosítási és 

viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. 

november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 185. cikkének az ezen irányelv 

186. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az 

életbiztosítási szerződésre vonatkozó elállási jog gyakorlásának határideje akkor is abban az 

időpontban kezdődik meg, amikor a biztosítottat tájékoztatják a szerződés megkötéséről, ha a biztosító 

által a biztosítottnak adott tájékoztatásban 

 
39 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 53. szám és Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, 

Polgári ügyszak, 73. szám alatt. 
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— nem szerepel, hogy a szerződésre alkalmazandó nemzeti jog az említett elállási jog gyakorlására 

vonatkozóan nem ír elő alaki követelményeket, vagy pedig 

— olyan alaki követelmények szerepelnek, amelyeket a szerződésre alkalmazandó nemzeti jog, illetve 

az említett szerződésre vonatkozó szerződési kikötések valójában nem követelnek meg, feltéve hogy 

ez az információ nem fosztja meg a biztosítottat attól a lehetőségtől, hogy az elálláshoz való jogát 

lényegében ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyenek helytálló tájékoztatás mellett 

álltak volna fenn. A kérdést előterjesztő bíróságok feladata a többek között a nemzeti jogszabályi 

hátteret és az alapügy tényállását figyelembe vevő, átfogó értékelés alapján annak megítélése, hogy 

a biztosítottnak adott tájékoztatás megfosztotta-e őt ettől a lehetőségtől. 

2) A 92/96 irányelvvel módosított 90/619 irányelv 15. cikkének a 92/96 irányelv 31. cikkével 

összefüggésben értelmezett (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a biztosító által a biztosítottnak az 

elállási jogával kapcsolatban adott tájékoztatás elmaradása, vagy olyan mértékben hibás tájékoztatás 

esetén, amely megfosztja a biztosítottat attól a lehetőségtől, hogy az elálláshoz való jogát lényegében 

ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyenek helytálló tájékoztatás mellett álltak volna 

fenn, az elállási jog gyakorlására vonatkozó határidő akkor sem kezdődik meg, ha a biztosított más 

módon tudomást szerzett az elállási jog fennállásáról. 

3) A 92/96 irányelvvel módosított 90/619 irányelv 15. cikkének a 92/96 irányelv 31. cikkével 

összefüggésben értelmezett (1) bekezdését és a 2002/83 irányelv 35. cikkének az ezen irányelv 36. 

cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy – 

amennyiben a szerződésre alkalmazandó jog nem szabályozza az elállási jogról való elmaradt vagy 

téves tájékoztatás jogkövetkezményeit – a biztosított azt követően is élhet elállási jogával, hogy a 

szerződést felmondták, és a szerződésből eredő valamennyi kötelezettséget – köztük a visszavásárlási 

érték biztosító általi kifizetését is – teljesítették. 

4) A 92/96 irányelvvel módosított 90/619 irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, a 2002/83 irányelv 35. 

cikkének (1) bekezdését és a 2009/138 irányelv 185. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy 

azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely alapján a biztosító annak a biztosítottnak, aki 

elállási jogával élt, csak a visszavásárlási értéket köteles megtéríteni. 

5) A 92/96 irányelvvel módosított 90/619 irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, a 2002/83 irányelv 35. 

cikkének (1) bekezdését és a 2009/138 irányelv 186. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy 

azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely hároméves elévülési időt ír elő az elállási 

jogát gyakorló biztosított által visszatéríttetni kért, jogalap nélküli gazdagodást terhelő egyenértéki 

kamatokhoz való jog gyakorlására, amennyiben az elévülési idő megállapítása nem kérdőjelezi meg a 

biztosított elállási jogának tényleges érvényesülését, amit a C-479/18. sz. ügyben kérdést előterjesztő 

bíróságnak kell megvizsgálnia. 

 

25. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. december 19-ei ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AV, BU kontra Comune di 

Bernareggio (C-465/18. sz. ügy)40 

Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti intézkedés, amely a 

valamely önkormányzati gyógyszertárban alkalmazott gyógyszerészek számára feltétel nélküli 

elővásárlási jogot biztosít a gyógyszertár pályázati eljárás útján történő átruházása esetén. 

 

 
40 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak, 72. szám alatt. 
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26. A Bíróság (első tanács) 2019. december 19-ei ítélete (a Juzgado de Primera Instancia 

no 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona [Spanyolország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Bondora AS kontra Carlos V. C. (C-453/18. sz. 

ügy), XY (C-494/18. sz. ügy)41 

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

európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (2) bekezdésének d) és e) pontját, valamint a 

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

93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését a Bíróság 

értelmezésének megfelelően és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 38. cikkével összefüggésben úgy 

kell értelmezni, hogy e rendelkezések lehetővé teszik az európai fizetési meghagyásos eljárás keretében 

eljáró, az említett rendelet értelmében vett „bíróság” számára, hogy a hitelezőtől a szóban forgó 

követelés alátámasztása céljából hivatkozott szerződési feltételeket érintően kiegészítő információkat 

kérjen az e feltételek esetlegesen tisztességtelen jellegére vonatkozó, hivatalból történő vizsgálat 

elvégzése érdekében, következésképpen az említett rendelkezésekkel ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amely az e célból benyújtott kiegészítő okiratok figyelmen kívül hagyását írja elő. 

Gazdasági ügyszak 

21. A Bíróság elnökének 2019. szeptember 13-i végzése (az Amtsgericht Erding 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-414/19. sz. ügy)42  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

22. A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2019. szeptember 26-i végzése (az Općinski sud 

u Zadru [Horvátország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-277/19. sz. ügy)43  

A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

23. A Bíróság elnökének 2019. október 2-ai végzése (a Justice de paix du troisième 

canton de Charleroi [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-369/18. sz. 

ügy)44  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

24. A Bíróság elnökének 2019. október 18-ai végzése (a Landgericht Stuttgart 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-334/19. sz. ügy)45 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

25. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. december 19-ei ítélete (a Krajský súd v Trnave 

[Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – RN kontra Home Credit Slovakia 

a.s. (C-290/19. sz. ügy)46 

A 2011. november 14-i 2011/90/EU bizottsági irányelvvel módosított, 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 (2) bekezdésének g) pontját 

 
41 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak, 65. szám alatt. 
42 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 10. szám, Gazdasági ügyszak, 56. szám alatt. 
43 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 7. szám, Gazdasági ügyszak, 39. szám alatt. 
44 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak, 45. szám alatt. 
45 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak, 50. szám alatt. 
46 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 7. szám, Gazdasági ügyszak, 40. szám alatt. 
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úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, ha valamely fogyasztói hitelmegállapodás a teljeshiteldíj-

mutatót nem egy konkrét érték, hanem a legalacsonyabb és a legmagasabb értékhatár közötti sáv 

megjelölésével tünteti fel. 

 

26. Az Európai Unió Bírósága (hatodik tanács) 2020. február 13-i végzése (az 

Amstgericht Hamburg (Németország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem) – Flightright kontra Iberia (C-606/19. sz. ügy) 

ében kimondta, hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai Parlament és a 

Tanács rendelet 7. cikke 1. pontja b) pontjának második francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy 

az e rendelkezés értelmében vett „teljesítési helyet” egy, a több szakaszra bontott teljes útvonal 

tekintetében megerősített egységes foglalás által jellemzett repülőút esetében az első repülési szakasz 

indulási helye is alkothatja, ha az e repülési szakaszokon történő fuvarozást két különböző légi 

fuvarozó végzi, és a a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: 

jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 

megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 

261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott kártérítési kereset alapját az 

utolsó repülési szakasz törlése képezi, és e kereset az ezen utolsó szakaszt üzemeltető légi fuvarozó 

ellen irányul. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

XI. A Törvényszék (harmadik tanács) T-331/18. sz., Szécsi István és Somossy Nóra 

kontra Európai Bizottság ügyben 2019. január 16-án hozott végzése ellen Szécsi István 

és Somossy Nóra által 2019. március 15-én benyújtott fellebbezés (C-236/19. P. sz. ügy) 

Az Európai Unió Bírósága (hatodik tanács) 2019. október 1-jén hozott végzésében a fellebbezést mint 

nyilvánvalóan megalapozatlant elutasította, és úgy határozott, hogy Szécsi István és Somossy Nóra 

maga viseli saját költségeit. 

 

XII. 2019. október 17-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország 

(C-761/19. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Kereseti kérelmek: 

A Bizottság arra kéri a Bíróságot, hogy 

— állapítsa meg, hogy Magyarország nem teljesítette a 2003/109/EK (1) irányelv 11. cikke (1) 

bekezdésének a) pontjából eredő kötelezettségeit, mivel kizárta a harmadik országok huzamos 

tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak állatorvosi kamarai tagfelvételét, ezzel eleve 

kizárva őket az állatorvosi szakmában való munkavállalástól és önálló vállalkozói tevékenység 

végzésének lehetőségéből; 

— kötelezze Magyarországot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

1. A Bizottsághoz 2017. január 3-án panasz érkezett a Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az 

állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény azon 

követelményével kapcsolatban, hogy a Kamara tagja az lehet, aki – egyéb követelmények mellett – az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára. A panaszos harmadik 

országbeli állampolgár, aki Magyarországon 2007 óta „huzamos tartózkodási engedéllyel” 

rendelkezik, és 2014-ben a budapesti Állatorvostudományi Egyetemen oklevelet szerzett. Állatorvosi 
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kamarai tagfelvételi kérelmét elutasították azzal az indokkal, hogy nem felel meg a fent hivatkozott 

törvényi követelménynek. Magyarországon az állatorvosi szakma akár munkavállalói jogviszony, akár 

önálló vállalkozói tevékenység keretében történő gyakorlásához kamarai tagságra van szükség. 

2. A Bizottság 2018. július 20-án kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett Magyarországgal 

szemben a Magyar Állatorvosi Kamaráról szóló törvény fent említett rendelkezésével kapcsolatban. 

Ebben kifogásolta, hogy Magyarország nem teljesítette a 2003/109/EK irányelv 11. cikke (1) 

bekezdésének a) pontjából fakadó kötelezettségét. 

3. A magyar Kormány a válaszában arra hivatkozott, hogy az állatorvosi szakma gyakorlására 

vonatkozik a 2003/109/EK irányelve 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt kivétel, mivel az 

nem csupán alkalmi jelleggel járhat együtt hatósági feladatok gyakorlásával. 

4. A Bizottság a magyar Kormány válaszában felvetett érveket nem találta meggyőzőnek, ezért 2019. 

január 25-én indokolással ellátott véleményt adott ki, fenntartva korábbi álláspontját. 

5. A magyar Kormány 2019. március 29-én benyújtotta a Bizottság részére az indokolással ellátott 

véleményre adott válaszát, amelyben megerősítette korábbi álláspontját. 

6. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az állatorvosi tevékenység munkavállalói 

jogviszonyban, illetve önálló vállalkozóként történő végzésére Magyarországon nem vonatkozik a 

2003/109/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt kivétel. Az állatorvosok azon 

tevékenységei, amelyeknek Magyarország hatósági jelleget tulajdonít, a Bizottság álláspontja szerint 

nem járnak a hatósági feladatok ellátásában való közvetlen és sajátos részvétellel, és nem szükségszerű 

illetve elválaszthatatlan velejárói az adott szakmának, hiszen azok vagy kizárólag előkészítő és 

kiegészítő jellegűek, vagy pedig külön megállapodás alapján, illetőleg a hatóság felügyelete mellett 

végzendők. 

7. A fentiekre tekintettel a Bizottság 2019. július 25-én úgy határozott, hogy az ügyet a Bíróság elé 

utalja annak megállapítása céljából, hogy Magyarország nem teljesítette a 2003/109/EK irányelvből 

fakadó kötelezettségét. 

 

XIII. A Bíróság (hetedik tanács) 2019. december 19-ei végzése – OPS Újpesti 

Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) kontra 

Európai Bizottság (C-741/18. P. sz. ügy)47  

1) A Bíróság a fellebbezést mint részben nyilvánvalóan elfogadhatatlant és részben nyilvánvalóan 

megalapozatlant elutasítja. 

2) Az OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) a saját 

költségein felül köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket. 

 

XIV. A Bíróság (hetedik tanács) 2019. december 19-ei végzése – Lux-Rehab 

Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) kontra Európai Bizottság 

(C-747/18. P. sz. ügy)48 

1) A Bíróság a fellebbezést mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. 

2) A Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) a saját költségein felül 

köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket. 

 

XV. A Bíróság (hetedik tanács) 2019. december 19-ei végzése – Motex Ipari és 

 
47 A keresetet l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, VII. 

szám alatt. 
48 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bírság előtt, VIII. 

szám alatt. 
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Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) kontra Európai Bizottság (C-748/18. P. sz. 

ügy)49  

1) A Bíróság a fellebbezést mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. 

2) A Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) a saját költségein felül köteles viselni 

az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket. 

 

XVI. A Bíróság (hetedik tanács) 2019. december 19-ei végzése – M-Sansz Kereskedelmi, 

Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) kontra Európai Bizottság (C-757/18. P. sz. 

ügy)50 

1) A Bíróság a fellebbezést mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. 

2) Az M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) a saját költségein felül 

köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket. 

 

XVII. A Törvényszék 2020. február 12-i ítélete – Magyarország kontra Bizottság (T-

505/18. sz. ügy)51  

1) A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2) A Törvényszék Magyarországot kötelezi a költségek viselésére. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.III.696/2019/9. 

Terrorcselekmény bűntettének megállapítása. 

A törvényalkotó a Btk. XXX. Fejezetét érintő rendelkezései megalkotásakor arra törekedett, hogy az 

megfeleljen az Egyesült Nemzetek Szervezete, illetve az Európai Unió terrorizmus elleni 

küzdelemmel foglalkozó jogi aktusaiban foglalt elvárásoknak, különös tekintettel a terrorizmus 

finanszírozásának visszaszorításáról szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. 

ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott nemzetközi egyezménynek (továbbiakban Egyezmény), 

illetve az Európai Unió Tanácsának 2002. június 13-án elfogadott, a terrorizmus elleni küzdelemről 

szóló kerethatározatára (2002/475/IB számú kerethatározat, majd az Európai Parlament és Tanács 

2017/541 Irányelve) (vö. www.eur-lex.europa.eu honlapon elérhető). Az Egyezményt a Magyar 

Köztársaság a 2002. évi LIX. törvénnyel erősítette meg. A Btk. elkövetés idején – és jelenleg is – 

hatályos szabályozása megfelel a felidézett jogalkotó szerveknek a terrorizmus elleni küzdelemről 

hozott jogforrásainak. 

 

 
49 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, IX. 

szám alatt. 
50 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 5. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XII. 

szám alatt. 
51 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, 

XXI. szám alatt. 
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Bfv.I.1.127/2019/6. 

A járásbíróság ítéletének hatályon kívül helyezése, mert az 1998. évi XIX. törvény XXV. Fejezete 

szerinti eljárást annak ellenére a terhelt távollétében folytatta le, hogy a terhelt idézése nem volt 

szabályszerű, mert a terhelt külföldi bv. intézetben fogva volt. 

Az 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: régi Be.) 279. § (1) bekezdése szerint a kitűzött tárgyalási 

határnapra idézni kell a vádlottat, kötelező védelem esetén a védőt és mindazokat, akiknek a 

megjelenése a tárgyaláson kötelező. A régi Be. 70. § (9) bekezdése szerint, ha a címzett fogva van, a 

neki kézbesítendő iratot – idézés és értesítés esetén az intézetnek szóló, az előállításra vonatkozó 

megkereséssel egyidejűleg – a fogvatartást végrehajtó intézet parancsnoka útján kell kézbesíteni. A 

vádlottnak az idézést legalább 8 nappal a tárgyalás előtt kell kézbesíteni. Az idézéssel egyidejűleg a 

bíróság a vádlottat tájékoztathatja arról, hogy a tárgyalás a távollétében megtartható, és vele szemben 

az eljárás befejezhető, ha előzetesen bejelenti, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni (régi Be. 279. 

§ (3) bekezdés] 

A külföldön – az Európai Unió területén – fogvatartásban lévő terhelt vonatkozásában az Európai Unió 

tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (Eube.tv.) 

szabályozása szerint eljárási jogsegély alkalmazására lehetőség van; azt a 67/H. §-a alapján az eljárási 

jogsegély keretében fogvatartott személy ideiglenes átadásával [a) pont] vagy kihallgatás, 

telekommunikációs eszköz útján [c) pont] kell biztosítani, melynek feltételrendszerét és eljárásjogi 

szabályait az Eube.tv. 68/B. §- 68/D. § határozza meg. 

A tárgyalást a külföldön fogva lévő terhelt jelenléte nélkül akkor lehetett volna megtartani, ha a terhelt 

az erre vonatkozó tájékoztatást követően, előzetesen bejelenti, hogy a tárgyaláson nem kíván részt 

venni [régi Be. 279. § (3) bekezdés]. 

A vádlott megjelenése a tárgyaláson nem csupán kötelezettség, hanem a vádlott elvitathatatlan joga is. 

Ezzel a jogával azonban nem áll módjában élni, ha az idézése – akár hirdetményi úton – nem történik 

meg. Ezért a bíróságoknak tárgyalásra a vádlottat a távollétében folyó eljárásban is idéznie kell, az 

idézést hirdetményi úton kézbesítve. A Be. csak a szabályszerűen idézett vádlott távollétében teszi 

lehetővé a tárgyalás megtartását. A nem szabályos idézés nem csupán az általános szabályok alapján 

folyó, hanem a régi Be. XXV. Fejezete szerinti külön eljárásban is akadályát képezte a tárgyalás 

megtartásának. A tárgyalásnak a nem szabályszerűen idézett vádlott távollétében történő megtartásával 

a bíróság feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértést követ el [1998. évi 

XIX. törvény 43. § 2.b) pont, 70. § (5) bekezdés, 281. § (5) bekezdés, BH 2018.108.]. 

A terhelt távollétében az eljárási cselekmény nem tartható meg, ha arra a terhelt idézése lakcíméről 

megtörtént, de az azt tartalmazó postai küldeményt azért nem tudta átvenni, mert büntetés-végrehajtási 

intézetben fogva volt. A tárgyalás megtartása ez esetben akkor is a határozat feltétlen hatályon kívül 

helyezéséhez vezet, ha az idézés szabálytalansága a bíróságnak nem volt felróható (BH 2015.152.). 

A régi Be. 532. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint, ha a bírósági eljárásban állapítják meg, hogy a 

terhelt külföldön ismert helyen tartózkodik, és a terhelt szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, 

vagy külföldön fogvatartásban van, a bíróság felhívhatja az ügyészt, hogy kívánja-e indítványozni a 

tárgyalásnak a terhelt távollétében történő folytatását. Ha a terhelt külföldön fogvatartásban van, az 

eljárás terhelt távollétében történő folytatásának csak a terhelt hozzájárulásával van helye. Ha a terhelt 

az eljárás folytatásához nem járul hozzá, a bíróság az eljárást felfüggeszti [532. § (3) bekezdés]. Ha az 

ismeretlen helyen tartózkodó vádlott távollétében megkezdett tárgyalás során állapítják meg, hogy a 

terhelt külföldön, ismert helyen tartózkodik, a bíróság az ügyész felhívása nélkül folytatja a tárgyalást 

[régi Be. 532. § (4) bekezdés]. 

Jelen ügyben a terhelt idézésére a régi Be. 70. § (9) bekezdésében foglalt szabályok megsértésével 

került sor, idézése nem volt szabályszerű, továbbá a külföldön fogva lévő terhelt az eljárás 

távollétében történő lefolytatásához az 532. § (3) bekezdése alapján nem járult hozzá, ezért a tárgyalás 

terhelt távollétében történő megtartására törvénysértően került sor. 

Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy a Járásbíróság olyan személy távollétében tartotta meg 

a tárgyalást, akinek a jelenléte a törvény értelmében kötelező volt. 
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Bt.I.1304/2019/7. 

A járásbíróság ítéletének hatályon kívül helyezése és a járásbíróság új eljárásra utasítása. Az Eube. 

tv. 30. (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel a terhelttel szemben szabadság elvonással járó büntetés, 

ekként elzárás kiszabása a specialitás szabályai szerint törvénysértő. Ugyanakkor a büntetőeljárás 

lefolytatásának az Eube. tv. 30. § (2) bekezdés d) pontja értelmében az I. rendű terhelttel szemben nem 

volt akadálya, csupán az Eube. tv. 30. (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel kellett volna büntetést 

kiszabni. 

Az I. rendű terhelttel szemben a Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja a más ügyben kiszabott 

2 év börtön, valamint 7 hónap börtönbüntetés végrehajtása érdekében 2017. január 12. napján európai 

elfogatóparancsot bocsátott ki. Az európai elfogatóparancs eredményeként az I. rendű terheltet 

Svájcban elfogták és a magyar igazságügyi hatóság részére átadták, szállítására 2017. március 29. 

napján került sor. 

Az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Büntetőjogi Osztálya 2017. április 27. napján kelt 

tájékoztatása szerint az I. rendű terhelt elfogására Svájcban a Törvényszék Büntetés-végrehajtási 

Csoportja által kiadott elfogatóparancsa alapján került sor, a terhelt 2017. március 12. napjától 

hazahozataláig kiadatási letartóztatásban volt, a specialitás elve nyújtotta védelemről nem mondott le. 

A terhelt Magyarországra szállítását követően, a 2017. október 12. napján szeméremsértés vétsége 

miatt indult büntetőeljárásban a Járásbíróság a 2018. január 4. napján kelt és ugyanezen a napon 

jogerős ítéletével az I. rendű terheltet bűnösnek mondta ki 2 rendbeli szeméremsértés vétségében [Btk. 

205. § (1) bekezdés], valamint 1 rendbeli társtettesként, folytatólagosan elkövetett lopás vétségében 

[Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont bc) alpont]. Ezért, mint különös visszaesőt halmazati 

büntetésül 85 nap elzárásra ítélte. A bűncselekmények elkövetésére a terhelt Magyarországra 

szállítását, illetve az európai elfogatóparancs kibocsátását megelőzően 2014. és 2015. években került 

sor. 

A Járásbíróság – az Y.-i Büntetés-végrehajtási Intézet tájékoztatása és a fent hivatkozott, az 

Igazságügyi Minisztérium 2017. április 27. napján kelt tájékoztatásról való értesülését követően – 

2019. augusztus 5. napján meghallgatást tartott annak érdekében, hogy a terheltet a specialitás elvéről 

történő lemondás kérdésében nyilatkoztassa. Az I. rendű terhelt a specialitás szabályának 

alkalmazásához fűződő jogáról nem mondott le. 

A 2012. évi CLXXX. törvény (továbbiakban: Eube. tv.) 30. § (1) bekezdése szerint az átadott 

személlyel szemben az átadása előtt elkövetett, az átadásának alapjául szolgáló bűncselekménytől 

különböző, egyéb bűncselekmény miatt nem indítható büntetőeljárás, nem ítélhető el és egyéb módon 

sem fosztható meg szabadságától. A 30. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha 

a) a személy a végleges szabadon bocsátását követő 45 napon belül nem hagyja el – bár erre 

lehetősége lett volna – Magyarország területét, vagy elhagyása után ide visszatér; 

b) a bűncselekmény szabadságvesztés vagy elzárás büntetéssel nem büntethető, vagy 

szabadságelvonással járó intézkedéssel nem fenyegetett; 

c) a büntetőeljárás eredményeként nem kerül sor személyi szabadságot korlátozó intézkedés 

alkalmazására; 

d) a személlyel szemben szabadságelvonással nem jár büntetés vagy intézkedés, különösen 

pénzbüntetés szabható ki, illetve alkalmazható még akkor sem, ha a büntetés vagy intézkedés 

személyi szabadságának korlátozását eredményezheti; 

e) a személy az átadási eljárás során lemondott a specialitás szabályának alkalmazásáról; 

f) a személy az átadása során, az átadását megelőzően elkövetett meghatározott cselekmények 

vonatkozásában kifejezetten lemondott a specialitás szabályának alkalmazásához fűződő jogáról, 

vagy 

g) a személyt átadó tagállami, igazságügyi hatóság a (4) bekezdéssel összhangban hozzájárulását adja. 
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Ebből következően az I. rendű terhelttel szemben szabadságvesztés helyett pénzbüntetés is kiszabható 

lett volna. 

A fenti jogszabályi rendelkezések összevetése alapján kétségtelenül megállapítható, hogy a terhelttel 

szemben az átadása előtt elkövetett, az átadásának alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző, a 

Btk. 205. § (1) bekezdésébe ütköző szeméremsértés vétsége miatt nem lett volna elzárásra elítélhető. 

Az Eube. tv. 30. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel, a terhelttel szemben szabadság elvonással 

járó büntetés, ekként elzárás kiszabása, a specialitás szabályai szerint törvénysértő. Ugyanakkor a 

büntetőeljárás lefolytatásának az Eube. tv. 30. § (2) bekezdés d) pontja értelmében az I. rendű terhelttel 

szemben nem volt akadálya, csupán az Eube. tv. 30. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel kellett 

volna büntetést kiszabni. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

Kpkf.II.37.289/2020/2. 

Azonnali jogvédelem tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés elbírálása. 

Az alperes a NAIH/2019/3107/7. számú határozat rendelkező része I. pontjának (1) bekezdésében 

megállapította, hogy a felperes jogalap nélkül kezeli a kizárólag non-advisory szolgáltatást igénybe 

vevő premium és private ügyfelek által az alkalmassági tesztben megadott személyes adatokat; az I. 

pont (2) bekezdésében megállapította, hogy nem nyújt megfelelő tájékoztatást a MiFID-kérdőívekben 

felvett személyes adatok kezeléséről, a határozat rendelkező rész II. pontjának (1) bekezdésében 

utasította a felperest, hogy a közigazgatási határozat véglegessé válásától számított 60 napon belül 

törölje azon premium és private ügyfelek alkalmassági teszten megadott személyes adatait, akik nem 

vesznek igénybe a felperestől befektetési tanácsadási vagy portfóliókezelési szolgáltatást, továbbá II. 

pontjának (2) bekezdésében utasította a felperest, hogy alakítsa át a tájékoztatási gyakorlatát olyan 

módon, hogy az megfeleljen a GDPR 12. és 13. cikkében foglalt követelményeknek, a határozat 

rendelkező rész III. pontjában a jogellenes adatkezelés miatt a felperest 25.000.000 forint adatvédelmi 

bírság megfizetésére kötelezte, míg a határozat rendelkező részének IV. pontjában elrendelte a 

közigazgatási határozatnak a felperes azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra 

hozatalát. 

A felperes azonnali jogvédelem iránti kérelmének az elsőfokú bíróság részben helyt adott, és az 

alperesi határozat rendelkező részének IV. pontjára vonatkozóan az azonnali jogvédelmet elrendelte, 

míg az alperesi határozat rendelkező részének I. pont (2) bekezdésére és II. pont (2) bekezdésére 

vonatkozóan a kérelmet elutasította. A felperes fellebbezésében az elsőfokú végzés elutasító részeit 

támadta, a Kúria pedig az elsőfokú bíróság végzését a 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 112. 

§ (3) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 108. § (1) bekezdése szerint a fellebbezés keretei között 

vizsgálta felül. 

A Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a Kp. 50. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően a kérelem elutasítása tekintetében helyes következtetést vont le, a rendelkezésre álló 

adatokat megfelelően értékelte és döntését megfelelően meg is indokolta.  

A Kúria rámutatott arra, hogy a felperes érvelésével szemben az elsőfokú bíróság helytállóan 

hivatkozott arra, hogy a Kp. nem nevesíti a halasztó hatály iránti kérelem körében azt a körülményt, 

hogy az eredeti állapot helyreállítható-e vagy sem. Ezekben az esetekben a halasztó hatály elrendelése 

iránti kérelmet egyediesíteni szükséges, azaz elő kell adni azon további indokokat, amelyek a jogerős 

és jogszabály alapján végrehajtható közigazgatási döntés végrehajtását megakasztják. Mindez nem azt 

jelenti, hogy az eredeti állapot helyreállíthatóságát a kérelmet elbíráló bíróság nem veszi figyelembe, 

ezen körülmény azonban önmagában nem eredményezi a kérelemnek történő helyt adást. 

Hangsúlyozandó, hogy az Alaptörvény 28. cikke nem vezethet a jogszabályok contra legem 

értelmezéséhez. 

Az elsőfokú bíróság az alperesi határozat I. pont (2) bekezdésének és II. pont (2) bekezdésével 
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kapcsolatban helytállóan mutatott rá egyrészt, hogy a keresetlevélhez csatolt költségbecslésben 

kimutatott 54 millió forint a felperes 2018. évi eredményéhez képest nem tekinthető jelentős 

költségnek, a felperes működésére nézve az súlyos gazdasági nehézséget nem okoz. A felperes 

helytelenül érvelt azzal, hogy amennyiben a Tájékoztatási gyakorlatát a jogerős ítélet bevárása nélkül 

átalakítaná, majd a jogerős ítélet a felperes keresetének helyt adna, az 54 milliós költség a duplájára 

nőne, ugyanis ez esetben a felperesnek nem lenne szükséges új Tájékoztatási gyakorlatot kialakítania, 

mert a korábbi, átalakítás előtti Tájékoztatási gyakorlatához kellene visszatérnie. A felperes által 

csatolt költségbecsléssel kapcsolatban továbbá a Kúria rámutatott arra, hogy a felperes a kimutatásban 

kizárólag az átalakítással kapcsolatban felmerülő feladat-területeket tüntette fel, továbbá a feladatra 

fordítandó napszámot, annak napi díját és teljes költségét. A felperes sem a felmerülő feladatokat, sem 

az arra fordítandó napszámot nem indokolta, azokat nem munkálta ki részletesen, mindösszesen 

nyilatkozott azokról. A felperes állítása, az abban feltüntetett feladatok és óraszámok okszerűsége 

azonban nem ellenőrizhető, következésképpen a keresetlevél mellékleteként becsatolt táblázat a 

felperes állításainak alátámasztására alkalmatlan. 

A felperes azon hivatkozása, amely szerint amennyiben a Tájékoztatási gyakorlat átalakítását követően 

számára kedvező ítélet születik, akkor a felperes egy ideig a jogszabályokkal összhangban nem álló 

Tájékoztatási gyakorlatot alkalmaz, amely a felperes felügyeleti szervének hatósági eljárását is 

vonhatja maga után, nem fogadható el, mert a bíróság a jelen per keretei között kizárólag az 

adatvédelmi eljárással érintett vizsgált időszakot (2018. május 25. - 2019. március 26.) értékeli, és 

megállapításokat is kizárólag ezen időszak körében tehet. Amennyiben utóbb a bíróság ítéletében arra 

a megállapításra jut, hogy a Tájékoztatási gyakorlatra vonatkozó megállapítások körében esetlegesen 

az alperesi határozat jogsértő, és megállapítja, hogy a felperes eredeti gyakorlata jogszerű volt, a 

felperest az alperes nem marasztalhatja el erre az időszakra, a felperes más felügyeleti szerve azonban 

adatvédelmi jogszerűséget nem vizsgál, így abban a körben megállapítást sem tehet. 

A felperes által hivatkozott versenyhátrány körében a felperes mindösszesen egy általános állítást tett, 

a versenyhátrány körében konkrétumot nem adott elő, így az erre történt felperesi hivatkozás 

érdemben nem volt vizsgálható. 

A felperes alaptalanul hivatkozott a jogvédelem kiüresedésére. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

alapján az alperes eljárása egyfokú volt, amelyet követően bírósági út vehető igénybe, a per során 

pedig azonnali jogvédelem biztosítására van lehetőség, a törvényben meghatározott követelmények 

teljesülése esetén. A felperes azonnali jogvédelem iránti kérelme részben alaptalan volt, mert a felperes 

a Kp. szerinti követelmények teljesülését sem a keresetében, sem az elsőfokú végzés elleni 

fellebbezésében nem igazolta, mindez azonban nem jelenti azt, hogy a hatékony bírói jogvédelem 

kiüresedne. 

A felperesnek az alperesi határozat I. pont (1) bekezdésével kapcsolatos azon kifogása, amely szerint 

ez erre irányuló érvelést az elsőfokú bíróság végzésének csak indokolási részében elemezte, erre 

vonatkozóan a végzés rendelkező részében nem intézkedett, alaptalan hivatkozás, mert az elsőfokú 

bíróság 13. sorszámú végzésével a 4. sorszámú végzés rendelkező részét kiegészítette, orvosolva a 

felperes által kifogásoltakat. 

 

Kfv.IV.37.319/2019/18. 

Az érdemi tényállást nem tartalmazó határozat az érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan. 

Különbséget kell tenni a 2018. január 1. napját megelőzően és az azt követően folytatott 

kommunikáció tekintetében. Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.)  ezt megelőzően 

ugyanis nem részesítette védelemben a jogtanácsossal folytatott kommunikációt.  

Az ügyvédi és a jogtanácsosi tevékenység megkülönböztetést támasztja alá az Európai Unió 

Bíróságának (a továbbiakban: Európai Unió Bírósága) a C-550/07. P. számú ügyben (Akzo Nobel 

Chemicals Ltd és Akcros Chemicals Ltd kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2010. 

szeptember 14. napján hozott ítélet, ECLI:EU:C:2010:512) adott jogértelmezése, amely hasonló 

tényállás mellett kimondta, hogy hogy a belső ügyvéd, mind gazdasági függősége, mind pedig a 
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munkáltatójával ápolt szoros kapcsolata miatt, nem élvez a külső ügyvédével összehasonlítható 

szakmai függetlenséget (ítélet 49. pont).  

Az Európai Unió Bírósága úgy ítélte meg, hogy az ügyvéd és ügyfél közötti érintkezés bizalmas 

jellege európai közösségi szintű védelmet igényel, mely a védelem két együttes feltételtől függ: az 

ügyvédi konzultációnak az „ügyfél védelemhez való jogának” gyakorlásához kell kapcsolódnia, 

másrészről pedig azt „független ügyvéddel”, azaz olyan ügyvéddel kell folytatni, aki „nem áll 

munkaviszonyban az ügyféllel”. Az ügyvédi titok alapján védelemben részesíthető levelezést olyan 

ügyvéddel kell folytatni, aki „független, azaz nem áll munkaviszonyban az ügyféllel”. Ebből 

következik, hogy a függetlenség követelménye magában foglalja, hogy egyáltalán nem állhat fenn 

munkaviszony ügyvéd és ügyfele között, olyannyira, hogy az ügyvédi titok védelme nem is terjed ki a 

vállalkozáson vagy cégcsoporton belül a belső ügyvéddel váltott levelekre (ítélet 40-44. pontok). 

A kérelmezettek érvelése szerint össze kell vetni továbbá a 2017. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Üttv.)  és a Tpvt. által biztosított védelmet. Az Üttv. 13. §-a ugyanis paralel szabályozást 

tartalmaz. A Kúria ezzel kapcsolatban megállapította, hogy az Üttv. a Tpvt. kiterjesztő szabályához 

hasonlóan 2018. január 1. napján lépett hatályba, a nem ügyvédek által korábban folytatott 

kommunikáció védelme kapcsán visszaható hatályról nem rendelkezik. Így tehát a jogtanácsosokkal 

2018. január 1. napját megelőző kommunikáció sem időbeli, sem személyi hatályát tekintve nem 

tartozik az Üttv. hatálya alá. 

Másrészt az Üttv. az általános jogvédelem szintjét határozza meg. A Tptv. pedig az ún. „szektorális 

jogvédelmet”. A szektorális jogvédelem nem ronthatja le az általános jogvédelmet, viszont annál 

magasabb szintet biztosíthat. Megjegyzendő ebben a körben, hogy a Tpvt. által biztosított jogvédelem 

annak szektorális jellege miatt csak a versenyjogi érintettségű iratokra terjed ki. Ez azonban nem járhat 

az Üttv. 13. §-ában rögzítettek sérelmével. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyfél és az ügyvéd 

közötti nem versenyjogi relevanciával bíró, de közhatalmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok sem 

maradhatnak védtelenek, ott az Üttv. rendelkezései számítanak. Tehát a lefoglaltak közül bármely 

közhatalmi eljárásban keletkezett irat védelemben részesül, de ebben az esetben azt is kell vizsgálni, 

hogy valóban közhatalmi eljárásban keletkezett-e. 

Mindezen körülmények figyelembe vétele és értékelése a bírósági eljárásban csak akkor lehetséges, ha 

a felek az eljárásban a konkrét tényállításaikat előadják, azok eltérése esetén pedig a bíróság a 

határozata meghozatala alapjául szolgáló tények megállapítása érdekében – okirati – bizonyítást 

folytat le. 

 

Kfv.IV.37.390/2019/5.  

A fix összegű bírság önmagában nem sérti az arányosság követelményét, csak akkor, ha e szankciót a 

jogszabály a jogsértés súlyától függetlenül, azt nem értékelve írja elő. 

Az alperes helyesen hivatkozott arra, hogy az elsőfokú bíróság csak mechanikusan idézte az Európai 

Unió Bírósága C-497/15. és a C-498/15. számú egyesített ügyekben hozott ítéletét, és az ott vizsgált, 

útdíjra vonatkozó belső jogszabály tekintetében tett megállapításokat, azonban azt a konkrét esetre 

semmilyen módon nem vetítette rá, a 156/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

Bírságrendelet) szankciórendszerét, éppen az általa jogszabálysértésként felhívott 165/2014/EU 

rendeletének (a továbbiakban: EU rendelet) preambuluma (24) bekezdésének való megfelelését 

egyáltalán nem vizsgálta. 

Az Európai Unió Bírósága az alperes által is megjelölt Urbán-ügyben vizsgálta a Bírságrendelettel 

hatályon kívül helyezett 57/2007. Kormányrendelet szankciórendszerét, és az elsőfokú bíróság által is 

hivatkozott Európai Unió Bírósága döntéssel azonosan mondta ki, hogy az objektív felelősségi 

rendszert bevezető szankciórendszer nem sérti az arányosság követelményét, amennyiben ez a 

rendszer jellegénél fogva alkalmas arra, hogy az érintett személyeket, valamely rendelet 

rendelkezéseinek tiszteletben tartására ösztönözze, és amennyiben az elérni kívánt célok olyan 

közérdeket képeznek, amely alkalmas arra, hogy igazolja az ilyen rendszer bevezetését. Ugyanakkor 

nem felel meg e követelménynek az a szankciórendszer, amely a jogsértések súlyától függetlenül 
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átalány összegű bírság kiszabását írja elő. 

A Kúria kiemelte, hogy a fentiek alapján egy fix összegű bírság önmagában nem sérti az arányosság 

követelményét, csak akkor, ha az elszakad a jogsértés súlyától. A tagállamok hatáskörébe tartozik az 

alkalmazandó közösség jog megsértése esetére a szankciók megválasztása, e hatáskörüket azonban az 

uniós jog, és e jog általános elveinek tiszteletben tartásával, ennél fogva az arányosság elvére 

figyelemmel kell gyakorolniuk. A szankciók nem léphetik túl azt a mértéket, amely alkalmas és 

szükséges a jogszabály által elérni kívánt cél megvalósításához, az okozott hátrányok nem lehetnek 

túlzottak az elérni kívánt célokhoz képest. 

Az elsőfokú bíróság által jogszabálysértésként megállapított EU rendelet bevezetőjének (24) 

bekezdése akként rendelkezik, hogy a tisztességes verseny belső közúti szállítási piacon való 

biztosítása érdekében, valamint hogy a járművezetők és a szállítási vállalkozások egyértelmű jelzést 

kapjanak, a tagállamoknak – a szubszidiaritás elvének sérelme nélkül – a 2006/22/EK irányelvben 

meghatározott jogsértési kategóriáknak megfelelő hatékony, arányos, visszatartó erejű és 

megkülönböztetéstől mentes szankciókat kell előírniuk. 

A hivatkozott 2006/22/EK irányelv a súlyuk alapján csoportosította a jogsértéseket, és nagyon súlyos 

jogsértés, súlyos jogsértés és enyhébb jogsértés kategóriákat vezetett be. A perbeli eljárásban érintett 

jogsértést a 2006/22/EK irányelv külön-külön jelöli (a járművezető nem tudja bemutatni az adott napra 

vonatkozóan rögzített információkat – a járművezető nem tudja bemutatni a megelőző 28 napra 

vonatkozóan rögzített információkat) és mindkét jogsértést a nagyon súlyos jogsértések kategóriájába 

sorolja. Nem tesz tehát súly szerint különbséget aközött, hogy a járművezető csak az adott napra nem 

tudja bemutatni a rögzített információkat, vagy a megelőző 28 napra vagy annak mely részére nem 

teljesül a jogszabályi követelmény. 

A Kúria megállapította, hogy a Bírságrendelet a 2006/22/EK irányelv súlyossági kategóriáit követve 

sorolja be az egyes jogsértéseket, és az egyes jogsértések súlyához igazítja az egyes bírságtételeket. A 

Bírságrendelet a perbeli jogsértést a 2006/22/EK irányelv szabályozásával egyezően a nagyon súlyos 

jogsértések (NSJ) kódjával jelzi. 

A Bírságrendelet alapján megállapítható továbbá, hogy az egyes jogsértések súly szerinti 

kategóriájához igazodó bírságösszegen túl meghatározza azokat a konkrét jogsértéseket is, amelyek 

esetén, amennyiben a helyszínen egy meghatározott okmány hiányát állapítják meg, de azt utólagosan 

bemutatják, a szankció enyhíthető. Ilyen jogsértés volt a perbeli esetben a PÁV II igazolás hiánya, 

amelyre vonatkozó bírságtétel 600.000 forint, az okirat utólagos bemutatására tekintettel azonban a 

hatóság élt a Bírságrendelet által lehetővé tett enyhébb szankció alkalmazásának lehetőségével, és a 

bírság összegét a minimálisan kiszabható 30.000 forintban állapította meg. A felülvizsgálati 

kérelemmel érintett, nagyon súlyosnak minősített jogsértés esetében azonban ilyen enyhítő körülményt 

a jogszabály nem állapít meg, és ilyen kötelezettség a legsúlyosabb jogsértések esetén az arányosság 

elvéből nem is vezethető le. 

A fentiek alapján a Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság jogszabálysértő módon, a 

Bírságrendelet tényleges vizsgálata nélkül állapította azt meg, hogy a perbeli esetben a jogsértés súlyát 

nem értékelő átalány jellegű bírságról van szó. Az alperesi határozat a kifejtettek szerint a 

Bírságrendelet 2006/22/EK irányelven alapuló súlyossági kategóriája szerint besorolt (NSJ) bírságot 

állapított meg, mely szankció az arányosság elvét nem sérti, az alkalmas és szükséges a jogszabály 

által elérni kívánt cél, azaz a közúti közlekedésbiztonság fenntartásának megvalósításához. 

 

Kf.II.37.489/2019/5. 

A jogalapot érintően a keresetet alaptalannak találó ítéletben a bíróság mellőzése jogsértő. Jogsértés 

nem maradhat szankcionálatlan ezt megalapozó indok nélkül. Nem megfelelő indok erre egy 

mérlegelési szempont értékelhetőségének vitatása. 

Az alperes megalapozottan hivatkozott téves és iratellenes megállapításokra is. Az elsőfokú bíróság 

által hivatkozott EFTA Felügyeleti Hatóság által kiadott ajánlás nem lehet kötelező Magyarország 

részére, mert hazánk nem EFTA-részes állam. Azzal is megalapozottan érvelt az alperes, hogy a 
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2002/19/EK irányelv alapján a kötelezettségekkel szemben elvárt objektivitás, átláthatóság, 

arányosság, megkülönböztetésmentesség a piaci határozat kapcsán kérhető számon, nem pedig a piaci 

határozatban már előírt kötelezettségek betartásának ellenőrzése során, ezért nem bír jelentőséggel a 

piaci határozatban rögzített kötelezettség arányossága vagy indokoltsága.  

Pénzügyi jogterület 

Kfv.I.35.306/2019/6. 

Az ítélet indokolásának tartalmaznia kell a bíróság által megállapított tényállást, A felülbírált 

közigazgatási határozat ismertetése a bíróság tényállás megállapítási kötelezettségét nem pótolja. 

Az alperes határozatának meghozatala időpontjában a Kúria még nem alkotta meg az 5/2016. (IX.26.) 

KMK véleményét, amely az 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 120. § 

értelmezésének gyakorlati szabályairól szól, azonban a véleményben megfogalmazott vizsgálati 

keretek a bírói gyakorlatban már érvényesültek. Az említett KMK vélemény iránymutatása szerint az 

adólevonási jog megalapozottsága körében elsődlegesen azt kell vizsgálni és megállapítani, hogy a 

számlában foglalt gazdasági esemény létrejött-e, amennyiben igen, a számlában foglalt felek között 

jött-e létre. Ennek bizonyítása objektív körülmények felsorakoztatásával az adóhatóság feladata. A 

KMK vélemény 2. pontja értelmében amennyiben a számlában foglalt gazdasági esemény létrejött 

ugyan, de nem a számlán szereplő felek között, elsődlegesen a számlabefogadónak a gazdasági 

eseménnyel kapcsolatos magatartását kell vizsgálni és értékelni. 

Amennyiben a magatartása aktívnak minősül, azaz alakítója, szervezője volt annak a folyamatnak, 

amely az adókijátszásra vezetett, a továbbiakban nem a tudattartalmát kell vizsgálni, hanem azokat a 

tényeket és körülményeket kell feltárni, amelyek ezt az aktív magatartást alátámasztják. Amennyiben a 

magatartása passzívnak minősült, abban az esetben vizsgálni kell, hogy tudott, vagy tudnia kellett 

volna-e az adókijátszásról. Azt kell vizsgálni, hogy e körben milyen tőle ésszerűen elvárható 

intézkedéseket tett meg annak érdekében, hogy ne váljon adókijátszás részesévé. Azt, hogy tudott, 

vagy tudnia kellett az adókijátszásról (és nem tette meg a tőle ésszerűen elvárható intézkedéseket) 

szintén az adóhatóság tartozik bizonyítani objektív körülmények felsorolásával. 

Az alperes határozata számos olyan körülményt sorol fel, amelyet a gazdasági események kapcsán a 

felperes terhére értékelt. Ezek értékelésénél a bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy a KMK vélemény 2. 

pontjában írtak szerint bizonyítják-e azt, hogy a felperes nem tett meg minden tőle ésszerűen elvárható 

intézkedést annak érdekében, hogy elkerülje, hogy adókijátszás részesévé váljék. A Kúria már több 

ítéletében (Kfv.I.35046/2018/10., Kfv.I.35.318/2018/8.) foglalkozott az ésszerűen elvárható 

intézkedések körével. Rögzítette, hogy azok meghatározása mindig az adólevonási jog tárgyában 

hozott határozatot elbíráló bíróság feladata a konkrét ügylethez kapcsolódnak, általában minden olyan 

intézkedést magukban foglalnak, amely a számlakibocsátó működési körülményeivel, képviseletével, 

teljesítési képességével kapcsolatosak. Az elsőfokú bíróságnak ennek elemzése során azt kell 

vizsgálnia, hogy az adott ügyben tett-e és milyen intézkedéseket a felperes. Az ügyben eljáró nemzeti 

bíróság feladata, hogy az Európai Unió Bírósága (továbbiakban: Európai Unió Bírósága) által 

kidolgozott teszt alkalmazása útján őrködjön a megtagadás szabályszerűsége felett (Kúria 

Kfv.I.35.544/2016/5. szám). 

Az Európai Unió Bírósága gyakorlata nem tiltja az adólevonási jog megtagadását, hanem a nemzeti 

bíróság feladatává teszi, hogy az Európai Unió Bírósága által kimunkált teszt alkalmazás útján 

őrködjön a megtagadás szabályszerűsége felett. E teszt lényege a következő három pontban foglalható 

össze: 

1.) a számla kibocsátója által elkövetett csalásokat, vagy szabálytalanságokat megállapító 

adóhatóságnak – objektív körülmények alapján és anélkül, hogy a számla címzettjét olyan 

ellenőrzésre köteleznék, amely nem feladata – bizonyítania kell, hogy a címzett tudta, vagy tudnia 

kellett volna, hogy a levonási jog megalapozására hivatkozott ügylet áfa csalás részét képezi 

(Bonik ítélet C-285/11. 45. pont). 

2.) Adott esetben az áfalevonási jogát gyakorolni kívánó adóalanytól az arról való meggyőződés 

érdekében ésszerűen elvárható intézkedések, hogy az általa teljesített ügyletekkel nem vesz részt 
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adócsalásban, alapvetően az adott ügy körülményeitől függenek (Mahagében és Dávid ítélet C-

80/11. és C-142/11. 59. pont, Jagiello végzés C-33/13. 37. pont). 

3.) Az áfalevonási jogát kívánó adóalanyt, amennyiben szabálytalanságra vagy csalásra utaló 

körülményekről van tudomása, kötelezhetik, hogy a megbízhatóságáról való meggyőződés 

érdekében tájékozódjon azon másik gazdasági szereplő felől, amelytől termékeket, vagy 

szolgáltatásokat kíván beszerezni, az adóhatóság általános jelleggel nem követelheti meg ezen 

adóalanytól egyfelől, hogy az arról való meggyőződés érdekében, hogy a korábban teljesített 

ügyletekkel kapcsolatban nem történt szabálytalanság vagy csalás, ellenőrizze, hogy az e jog 

gyakorlásának alapjául szolgáló termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó számla kibocsátója 

rendelkezik-e a szóban forgó termékekkel és képes-e azok szállítására, illetőleg, hogy HÉA 

bevallási és fizetési kötelezettségének eleget tesz-e, vagy másfelől, hogy e vonatkozásban 

rendelkezzen iratokkal (Mahagében és Dávid ítélet C-80/11., C-142/11. 60-61. pont, Stroy trans 

ítélet C-642/11. 49. pont). 

Mindezek figyelembevételével kell az elsőfokú bíróságnak az alperes támadott határozatát a 

megismételt eljárásban elbírálnia. 

 

Kfv.V.35.317/2019/8. 

A Közösség területére belépő természetes személy 10.000 EUR-t meghaladó összegű magánál tartott 

készpénzről nyilatkozni köteles. A nyilatkozattétel elmulasztása kimentési lehetőség nélkül 

megalapozza a közigazgatási bírság kiszabását. a Közösség területére belépő, illetve a Közösség 

területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet Preambulum (6) bekezdés, 3. cikk (1) bekezdés 

Az 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK Rendelet) 3. cikke 

rendelkezik a nyilatkozattételi kötelezettségről; (1) bekezdésében rögzíti, hogy „[a]z a Közösségbe 

belépő, vagy a Közösséget elhagyó természetes személy, aki 10.000 EUR vagy azt meghaladó értékű 

készpénzt tart magánál, köteles erről az összegről e rendelettel összhangban azon tagállam 

hatóságának nyilatkozni, amelyen keresztül a Közösségbe belép vagy elhagyja azt. A nyilatkozattételi 

kötelezettség nem teljesül, amennyiben a közölt információ téves vagy hiányos.” 

A Kúria utalt arra, hogy a Közösség határát átlépő készpénzre vonatkozó nyilatkozattételi 

kötelezettség megszegésének szankciója törvényességét illetően – a Kfv.I.35.258/2014/4. és 

Kfv.I.35.072/2018/6. számú ítéleteivel – már kialakította joggyakorlatát. Ennek értelmében a 10.000 

EUR vagy azt meghaladó összegű készpénz nyilatkozattételi kötelezettség alá esik, amely 

elmulasztása önmagában, objektíve megalapozza a jogsértés megállapítását és a szankció 

alkalmazását, további körülmények értékelésére a közigazgatási bírság kiszabásakor nincs törvényes 

lehetőség. 

A Kúria értelmezte az EK Rendelet 3. cikk (1) bekezdésében használt „tart magánál” kifejezés 

tartalmát abból a szempontból, hogy a nyilatkozattételi kötelezettség a készpénzt birtokában tartó 

személyt terheli-e abban az esetben is, amennyiben több természetes személy együtt kívánt a 

Közösség területére belépni. Kimondta, hogy „[a]z EK Rendelet a „magánál tart” fordulat 

alkalmazásával jogi minősítés megfogalmazása nélkül egy tényhelyzetet ír le, és ugyanígy az idegen 

nyelvű változatok sem a helyzet jogi természetét, hanem annak ténybeli megvalósulását értékelik. Az 

EK Rendelet egyik verziója, így pl. az angol „átvisz, átszállít” kifejezés sem teszi lehetővé a tudati 

elemek vizsgálatát. Az EK Rendelet ezzel a szabályozással valamennyi nyelvi változatban azt az 

objektív tényhelyzetet írja körül, amikor valaki valamely dolog – jelen esetben a készpénz – felett 

fizikai uralmat gyakorol, amely állapot a magyar jogrendben a birtoklással írható le.” 

[Kfv.I.35.072/2018/6. számú ítélet 17. bekezdés]. 

A Kúria jogértelmezését alátámasztja az EK Rendelet (6) Preambulum bekezdése, amely egyértelműen 

kimondja, hogy a nyilatkozattételi kötelezettség a készpénzt magánál tartó természetes személyt 

terheli, függetlenül attól, hogy annak tulajdonosa-e: „Figyelemmel a nyilatkozattételi kötelezettség 

megelőzésre irányuló céljára és visszatartó jellegére, annak a Közösségbe való belépéskor és a 
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Közösség elhagyásakor kell eleget tenni. A hatóságok fellépésének a jelentős készpénzforgalomra 

történő összpontosítása érdekében azonban kizárólag a 10.000 EUR küszöbértéket elérő vagy azt 

meghaladó értékű forgalom esik e kötelezettség hatálya alá. Továbbá azt is elő kell írni, hogy a 

nyilatkozattételi kötelezettség a készpénzt magánál tartó természetes személyre vonatkozik függetlenül 

attól, hogy az adott személy-e a tulajdonos.” 

A Kúria jelen ügyben irányadónak tekintette a korábban kialakított jogértelmezését, és megállapította, 

hogy az elsőfokú bíróság tévesen, a joggyakorlattal ellentétesen tulajdonított jelentőséget a kereset 

elbírálásánál annak, hogy a felperessel gyermeke és barátnője is együtt utazott, és a nála lévő készpénz 

esetleg közös tulajdonban állt, illetve közös célokat szolgált. Ennek következtében tévesen és 

jogszabálysértően alapította döntését a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire, és 

rótta a vámhatóság terhére, hogy a tényállástisztázási kötelezettsége megsértésével nem folytatott 

vámeljárást a felperessel utazó személyekkel szemben, illetve az eljárást jogszerűség alapelvi 

követelményébe ütközően folytatta le. 

Az EK Rendelet és a 2007. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) célja vitathatatlanul a belső 

piacon történő pénzmosás megelőzéséhez szükséges intézkedések megtétele volt. Ezen cél 

megvalósítását az uniós rendelet és a nemzeti jogszabály a nyilatkozattételi kötelezettség előírásával, 

illetve annak ellenőrzésével, továbbá a megtett nyilatkozatokban szereplő adatok feldolgozására, az 

azokkal kapcsolatos információcserére vonatkozó felhatalmazással kívánja elérni [EK Rendelet 5-7. 

cikkek, Tv. 4-5. §]. 

Tévedett ezért az elsőfokú bíróság abban is, hogy a nyilatkozat bizonyított elmulasztása esetén a 

közigazgatási szankció kiszabásának feltétele annak érdemi vizsgálata, hogy a fellelt összeg kinek a 

tulajdonát képezi, és milyen célból tartja azt magánál az adott személy, ugyanis az EK Rendelet és a 

végrehajtására kibocsátott Tv. céljának megvalósítását az azokban szereplő kötelezettségek és 

felhatalmazások útján valósítja meg. Ezek közt nem szerepel a nyilatkozattétel elmulasztásának 

esetére a vámhatóság részére történő felhatalmazás a készpénz tulajdonosa, eredete és az azt magánál 

tartó személy felhasználási szándékai vizsgálatára, ellenben a nyilatkozattétel objektív szankciójaként 

közigazgatási bírság kiszabását írja elő. 

A Kúria ugyanakkor rögzítette, hogy az alperes által a felülvizsgálati kérelemben az elsőfokú bíróság 

által megsértett jogszabályok és egyéb rendelkezések közül a Tanács 87/594/EGK határozata (1987. 

november 30.) a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló nemzetközi egyezmény 

F3. mellékletének a Közösség nevében történő elfogadásáról Preambuluma, F3. Melléklet 10. pontja, 

I. függelék 4-5. és 7. pontjai, az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU 

rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról 5. cikk 3. pontja, 158. cikk (1) - (2) bekezdései, a 

952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire 

vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446/EU bizottsági 

rendelete 135. cikk a) pontja, 138. cikk a) pontja, 141. cikk a) pontja és a vámmentességek közösségi 

rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 25. cikk (2) bekezdése, 41. cikke 

nem hozható a per tárgyát képező jogsértéssel összefüggésbe, így ezeket a jogerős ítélet nem sértheti. 

Mindezek folytán a Kúria megállapította, hogy a jogerős ítélet ellentétes az EK Rendelet 3. cikk (1) 

bekezdésével, a Tv. 5/A. § (1) bekezdésével és a kúriai joggyakorlattal, ezért azt a Kp. 121. § (1) 

bekezdése alapján hatályon kívül helyezte.  

A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság a keresetet a Kúria végzésében foglaltak szerint köteles 

elbírálni: a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása miatt meghozott alperesi határozat 

törvényességét annak figyelembe vételével kell megítélnie, hogy a hatóság a tényállástisztázási 

kötelezettségét teljesítette, az EK Rendelet 3. cikk (1) bekezdését és a Tv. 5/A. § (1) bekezdését a 

jogszabályok célja szerint, a vámhatóság által kapott felhatalmazás keretei között alkalmazta. Az 

alperesi határozat törvényességének megítélésekor nem releváns, hogy a felperes nem egyedül lépett 

be a Közösség területére, és az sem, hogy a nála lévő, 10.000 EUR-t meghaladó összegű készpénz 

kinek a tulajdona volt. 
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Kfv.V.35.499/2019/5.; Kfv.V.35.501/2019/5.; Kfv.V.35.609/2019/5.; 

A számlatartalmaknak a valósággal egyező voltát az adózó-felperesnek bizonyítania kell. 

A perbeli adóügy tárgya a számlakibocsátók számláira alapítható adólevonási jog 

gyakorolhatóságának értékelése volt, amelyre irányadó anyagi jogi jogszabály: a 2007.évi CXXVII. 

törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 120.§-ának a) pontja értelmében abban a mértékben, amilyen 

mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, 

szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa 

fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez 

kapcsolódóan egy másik adóalany - ideértve az EVA hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is - rá 

áthárított. Az Áfa tv. 127.§-ának (1) bekezdés a) pontja alapján az adólevonási jog gyakorlásának 

tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a 120.§ a) pontjában említett 

esetben a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla. 

A 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15.§-ának (3) bekezdése alapján a könyvvitelben 

rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, 

kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük (a valódiság elve). Az Sztv. 166.§-ának (2) 

bekezdése értelmében a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, 

megbízhatónak és helytállónak kell lennie. 

Az adóhatóságnak eljárása során azt kellett vizsgálnia, hogy felperes adózói magatartása (adólevonás) 

törvényes joggyakorlás volt-e. Az ellenőrzés során az adóhatóságnak kell feltárni és bizonyítani azokat 

a tényeket, körülményeket, adatokat, amelyek megalapozzák a jogsértés, a joggal való visszaélés 

megállapítását, és az ezek miatt indított hatósági eljárást. A tényállást az adóhatóság köteles tisztázni 

és bizonyítani [2003. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86.§ (1) bekezdés, 97.§ (4) bekezdés], 

törvényi előírás a számára [2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 2.§ (3) bekezdés] az is, 

hogy az eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket vegye figyelembe, minden bizonyítékot 

súlyának megfelelően értékeljen, döntését valósághű tényállásra alapozza. Az elsőfokú bíróság 

helytállóan állapította meg, hogy az adóhatóság döntéseit széles körű bizonyítási eljárás alapján hozta 

meg (ellenőrzések, belföldi jogsegély, dokumentumok, nyilatkozatok, tanúvallomások), amelyekről 

határozataiban a Ket. 72.§ (1) bekezdés ea) pontjában foglaltaknak megfelelően számot adott. 

Ezt követően a bizonyítékok minősítését vizsgálta az elsőfokú bíróság, megállapítva, hogy azokat a 

revízió és az alperes is egyenként, és összességükben értékelte. Az alperes azt állapította meg, hogy a 

számlakibocsátók számláiban feltüntetett gazdasági események nem történtek meg, nem nyert 

bizonyítást, hogy a termékértékesítések a számlatartalmakkal egyezően megvalósultak volna. Az 

adóhatározatokkal szembeni jogorvoslat az Art. 143.§ (1) bekezdése értelmében a felperesnek 

biztosított volt. 

A bíróság a7 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) XX. fejezetének speciális szabályai alapján 

közigazgatási perben a felülvizsgálni kért határozatok jogszerűségéről dönt a Pp. 3.§ (1) bekezdése, 

121.§ (1) bekezdés c.) pontja, 330.§ (2) bekezdése alapján. A felperesnek az általa indított perben a Pp. 

164.§ (1) bekezdése alapján keresetét bizonyítania kellett, az alperes (bizonyítékokon alapuló) 

megállapításával szemben azt, hogy az adóhatóság bizonyított tényállása téves, hiányos, és az általa 

befogadott számlák valós gazdasági események hiteles bizonylatai. Az elsőfokú bíróság a felperes 

keresetét bizonyítatlansága okán elutasította. 

A számlakibocsátóktól befogadott beszerzési számlák körében az irányadó anyagi jogi norma (Áfa tv. 

vonatkozó jogszabályhelyei) értelmezésében nem volt vita a felek között, az elsőfokú bíróságnak 

tények bizonyítottsága kérdésében kellett döntenie (a gazdasági események a valóságban a számlán 

feltüntetettek szerint történtek-e meg, amelyekre vonatkozó hatósági megállapítások bizonyítottak-e). 

A Kúria ezért arról a jogkérdésről határozott, hogy a bizonyítás, a bizonyítékok értékelése körében 

jogszerű volt-e a jogerős ítélet. Jogszabálysértést a megállapított tényállás iratellenessége, a 

bizonyítékok kirívóan okszerűtlen vagy a logika szabályaival ellentétes mérlegelése megalapozhat, 

ilyen jogsértést azonban a felülvizsgálati kérelem alapján a Kúria nem állapított meg. 

A jogerős ítélet tartalmazta az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást, amely a Pp. 221.§-ának 

(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem iratellenes, a valósággal egyező tartalmú. Azt követi 
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az első- és másodfokú határozatoknak, majd a pertörténet sorában a keresetnek, az ellenkérelemnek, és 

a módosító határozatnak az ismertetése. Az ítélet jogi indokolásában részletesen megjelöltek és 

ismertetettek az alkalmazott jogszabályok, az elsőfokú bíróság elemezte a közigazgatási eljárásban a 

bizonyítási kötelezettséget, e teher jogalkotó általi telepítését, majd vizsgálta és minősítette a hatóság 

részéről végzett bizonyíték értékelést. Az elsőfokú bíróság a Pp. 206.§ (1) bekezdésébe alkalmazásával 

kimunkálta, hogy milyen okiratokkal kellett volna a felperesnek rendelkeznie (pl.: szarvasmarhák 

nyilvántartása), illetve, hogy könyvelésének meglévő iratai szerint ugyanazt az árut kétszer is 

beszerezte, míg a számlakibocsátók gazdasági tevékenységet – körülményeik miatt és alapján – nem 

végeztek. A bizonyítékok értékelése alapján állapította meg okszerűen, a felperes tudott arról, hogy 

fiktív számlákat fogadott be, az adókijátszás részese volt, így a hatóság a számlakibocsátók számláira 

megfelelő jogkövetkezményt alkalmazott (adólevonási jog megtagadása), és a szankcionálása is 

jogszerű. Jogi álláspontját, hogy a számlakibocsátók számláin feltüntetett adattartalommal nem 

valósultak meg a gazdasági események, továbbá erről a felperes tudott, közérthetően, a bizonyítékok 

logikus értékelésével indokolta meg 

Az Európai Unió Bírósága C-446/15. számú ítéletének (Signum Alfa Sped Kft. ügye) döntése is azt 

tartalmazza, hogy: „[a] közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28‑i 

2006/112/EK tanácsi irányelv rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti 

gyakorlat, miszerint az adóhatóság azon okból tagadja meg valamely adóalanytól a számára nyújtott 

szolgáltatások után fizetendő vagy megfizetett hozzáadottérték-adó levonásához való jogot, hogy nem 

tekinthetők hitelesnek az e szolgáltatásokra vonatkozó számlák, mivel e számlák kibocsátója nem 

lehetett az említett szolgáltatások tényleges nyújtója, kivéve ha anélkül, hogy az adóalanytól olyan 

ellenőrzéseket követelnének meg, amelyeket nem köteles elvégezni, az objektív tényezőkre 

figyelemmel megállapításra kerül, hogy ezen adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az 

említett szolgáltatások héa-csalás részét képezik, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság 

feladata.” 

A Kúria 5/2016.(IX. 26.) KMK véleménye szerint: 

1. Ha a számlában szereplő gazdasági esemény nem történt meg, akkor nem kell vizsgálni, hogy a 

számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. 

2. Ha a gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő felek között, akkor - a tényállás 

függvényében - vizsgálni lehet, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az 

adókijátszásról, adócsalásról. 

3. Ha a gazdasági esemény a számlában szereplő felek között megvalósult, de a számlakibocsátó (vagy 

az általa befogadott számla kibocsátója) csalárd magatartást valósított meg, az adóigazgatási 

eljárásban vizsgálni kell, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az 

adókijátszásról, adócsalásról. 

Az Európai Unió Bírósága idézett ítéletében, illetve e KMK véleményben foglaltaknak megfelelően 

vizsgálta az adóhatóság, és a kereset alapján az elsőfokú bíróság, hogy a számlabefogadó-felperes 

tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról. A felperes jogi személy, magatartása – a 

hatályos nemzeti adójogszabályok (Áfa tv., Art.) szerint – adózói magatartás. Az elsőfokú bíróság 

ítéletében elemezte felperes adózói magatartását, és helytállóan állapította meg, hogy az adókijátszásra 

irányult, amelyet az alperes bizonyított tényeken alapulóan igazolt. 

 

Kfv.IV.37.141/2019/6.  

Az internetes oldalon hirdetett ÁFA-s árat feltüntető megosztott költségű repülés valójában nem annak 

minősül, hanem szolgáltatásnyújtásnak. 

A 965/2012/EU rendelet 6. cikk (4a) bekezdés a) pontja értelmében az 5. cikk (1) és (6) bekezdésétől 

eltérve, a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő repülőgépekkel és 

helikopterekkel, valamint ballonokkal és vitorlázó repülőgépekkel az alábbi légi szállítási műveletek 

végezhetők a VII. melléklettel összhangban: magánszemélyek által végrehajtott, megosztott költségű 

repülések, feltéve, hogy a közvetlen költségeket a légi járműben tartózkodó összes személy között 
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megosztják, beleértve a pilótát is, és a költségeket egymás között megosztó személyek száma nem 

haladja meg a hatot. 

A vita tárgyát az képezte, hogy a repülés költségeit a résztvevők – beleértve a pilótát is – 

megosztották-e egymás között, s így a repülés a fenti rendelkezés szerinti megosztott költségű 

repülésnek minősült-e. 

Az ügy során a felperes által végzett tevékenységet egységes gazdasági konstrukcióként kezelték az 

eljáró szervek, és ezt a felperes sem vitatta. Célja szerinti értelme e tevékenységnek, hogy a felperes 

üzemeltetésében lévő légijárművel történő repülés során annak tényleges költségei a pilóta és az 

utasok között megosztásra kerültek. 

A Kúria szerint perdöntő, hogy a repülés hirdetésében feltüntetésre került módon, hivatkozással a 

repülési szolgáltatás ún. Általános Szerződési Feltételeire, ÁFA összeget az ajánlati ár tartalmaz, amit 

az eljárás során nem volt vitatott. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2. § 

a) pontja szerint e törvény alapján adót kell fizetni: adóalany által belföldön és ellenérték fejében 

teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után. Jelen esetben ez egyértelműen azt jelenti, hogy 

a konstrukció egészére, azaz a közvetítésre és a közvetített szolgáltatásra nézve egységesen 

szolgáltatásnyújtásról van szó. 

Nem kétséges, hogy az ÁFA megállapítására vagy fizetése szabályszerűségének megállapítására nem a 

jelen eljárásban vitatott hatósági döntés tárgya. Az ÁFA-kötelezettség ténye azonban releváns 

körülmény a vitatott tevékenység jellegének meghatározását illetően. Alátámasztja ugyanis azt a 

minősítést, hogy díjfizetés ellenében végzett repülésről volt szó. 

E lényeges körülmény tükrében a Kúria az alperesi hivatkozással értett egyet, miszerint irreleváns az, 

hogy a fizetett összeget hozzájárulásnak, költségtérítésnek, díjnak, vagy árnak nevezzük, továbbá az is, 

hogy a hirdetés a felperes, vagy a Hajnalház Kft. hirdetése volt-e, ahogy az is, hogy a felperesnek vagy 

a pilótának származott-e nyeresége a perbeli esetben. A kereskedelmi légi szállításnak nem a nyereség 

a fogalmi kelléke, hanem az ellenszolgáltatás, hiszen a veszteségesen működtetett járat is szolgáltatás. 

A felperesi gazdasági konstrukció további részleteinek minden szempontból kimerítő tisztázására ezért 

jelen ügyben, figyelemmel a fenti releváns körülményre, nem is volt szükség. Az elsőfokú bíróság a 

közvetett bizonyítékokat számba vette, továbbá helyesen értékelte azok relevanciáját az ügy 

alapkérdésével összefüggésükben. Nem volt szükség az eset összes további körülményének 

feltárására, mert az ügyben alkalmazott megoldás szolgáltatási jellegét, figyelemmel az ÁFA hatálya 

alá tartozásra, nem cáfolta volna. A felperes tisztességes eljáráshoz való joga tehát a Kúria szerint nem 

sérült. 

Az elsőfokú bíróság ítélete a felülvizsgálat alapján, ellentétben a felperes érvelésével, nem 

értelmezhető úgy, hogy ÁFA-fizetési kötelezettséget állapítana meg. Pusztán a tény került rögzítésre, 

hogy szolgáltatás árát így adták meg, miből is a szolgáltatásnyújtás ténye elégségesen következik. A 

Kúria vitatta a felperes érvelését, miszerint az ő hirdetése (ajánlattételre felhívása) ne igazolná az 

ÁFA-kötelezettség fennállását, hanem az csak eshetőleges lenne (arra az esetre, ha szolgáltatást nyújt). 

Hiszen ez értelmezhetetlen lenne a hirdetés célközönsége számára. 

Az alperes tehát helyesen jutott arra a következtetésre, hogy az internetes oldalon hirdetett megosztott 

költségű repülés valójában nem minősül annak. Nem volt szükséges viszont részéről annak 

bizonyítása, amit a felperes valójában hiányol, hogy az alkalmazott gazdasági konstrukció valójában, 

minden részletét illetően, mi is. Az elsőfokú bíróságnak ez az ügyön túlmutató tényállás tisztázásától 

való tartózkodás szintén nem róható fel. 

 

Kfv.I.35.130/2020/2. 

Befogadás megtagadása a), b), c) és d) pontok alapján. 

A felperes álláspontja szerint a 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 118.§ (1) bekezdés c) pontjának 

alkalmazása azért indokolt, mert a felperesi adólevonás jogszerűségének megítéléshez szükséges az 

Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárása. A tisztázandó kérdés az, hogy a Héa irányelvet 
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és ezzel összefüggésben az Európai Unió Bírósága által már többször kifejtett semlegesség és 

arányosság elvét úgy kell-e értelmezni, hogy azt a héa-alanyt, aki a Héa-irányelv rendelkezéseinek 

megfelelően teljesíti a héa-levonás anyagi jogi feltételeit, megfoszthatja-e levonási jogától az olyan 

nemzeti szabályozás, illetve gyakorlat, amely megtiltja a termékek vétele alkalmával megfizetett héa 

levonását abban az esetben, ha az adóhatóság és a bíróság azt állapítja meg, hogy 

1) a számlabefogadó és a számlakibocsátó héa-alany között ténylegesen megtörtént a számla szerinti 

gazdasági esemény, de 

2) a számlabefogadó az értékesítési láncba finanszírozási szándékkal került bevonásra a 

számlakibocsátó által, amelyről a számlabefogadó tudomással bírt, és 

3) a számlabefogadó számára már a termékek beszerzésének pillanatában ismert volt a termékek 

későbbi vevőjének személye, amely egy a számlakibocsátó érdekkörébe tartozó vállalkozás volt, és 

4) az értékesítési lánc számlakibocsátót megelőző szereplői adókijátszást követtek el, amelyről 

azonban a számlabefogadó nem rendelkezett konkrét tudomással? 

Az előzetes döntéshozatal kezdeményezése iránti kérelem előterjesztésére vonatkozó indítványát a 

felperes a „Héa irányelv”-re és az Európai Unió Bírósága semlegességre és arányosságra vonatkozó 

álláspontjára alapította, azt azonban azonban nem jelölte meg, hogy mi az az uniós norma, amelynek 

értelmezését erre tekintettel kérnie kellene a Kúriának. A semlegesség és az arányosság az Európai 

Unió Tanácsának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvét átható, a 

preambulumban megfogalmazott elv. Konkrét, tételes értelmezendő uniós jog megjelölése nélkül, csak 

az általános jogelvekre hivatkozva nem lehet az Európai Unió Bírósága-hez fordulni, és ilyen konkrét 

szabályt a Kp. 118.§ (1) bekezdés c) pontjának keretei között a felperes nem nevesített, a Kúria pedig 

nem észlelte hivatalból az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét. A Kp. 

118.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nem indokolt a felülvizsgálati kérelem befogadása. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.III.10.235/2019/7. 

A 987/2003/EK 94. cikk (1) bekezdése alkalmazásában a biztosítási eseménynek nem a jogszerző 

halála, hanem az özvegyi nyugdíj feléledéséhez szükséges korbetöltés napja tekintendő. 

A peradatok szerint a felperes részére a 2000. december 9. napján elhalálozott házastársa jogán 2000. 

december 9-től 2001. december 8-ig ideiglenes özvegyi nyugdíj került megállapításra, amelyet 

követően az alperes (jogelődje) árvaellátásra jogosult gyermekek eltartása címén 2005. május 30-ig 

özvegyi nyugdíjat folyósított. A felperes 2011. március 3-án özvegyi nyugdíj feléledése címén 

előterjesztett kérelme alapján az alperes a felperes részére korbetöltés címén 2010. november 29. 

napjától 24.865 forint összegű özvegyi nyugdíjat állapított meg. A nemzetközi megállapítási terület 

adatközlése alapján az alperes a jogszerzőt a halála időpontjában megillető nyugellátás összegét a 

nemzeti jogszabályok és a közösségi jogszabályok alkalmazásával felülvizsgálta és a 2013. március 

12-én kelt határozatában a felperes részére X. jogszerző jogán özvegyi nyugdíj feléledése címén 2010. 

november 29-től 24.865 forint özvegyi nyugdíjat állapított meg. 

A felperes a 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) és az 883/2004/EK rendelet 

(továbbiakban: EKr1.) alapján 2016. április 26-án benyújtott özvegyi nyugdíj felülvizsgálata iránti 

kérelme elbírálása során az alperes a román társszerv közlése, mely szerint a felperes 2016. április 26-

tól havi 195 LEI (13.589 forint) összegű özvegyi nyugdíjban részesül X. jogszerző jogán, a felperes 

részére korábban megállapított özvegyi nyugdíj változatlan összegben történő továbbfolyósításáról 

határozott és az özvegyi nyugdíj összegét 2016. április 27. napjától 30.800 forint összegben állapította 

meg. 

A felperes a jogerős ítélet felülvizsgálatát az 987/2003/EK rendelet (továbbiakban: EKr2.) 94. cikk (1) 

bekezdése téves értelmezése miatt kérte. 

Az EKr2. 94. cikk (1) bekezdése értelmében, ha a biztosítási esemény a végrehajtási rendeletnek az 

érintett tagállam területén történő hatálybalépése előtt következik be és a nyugdíjkérelmet a fenti 
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időpont előtt nem bírálták el, ez a kérelem kettős megállapítást von maga után, amennyiben az 

ellátásokat e biztosítási esemény következtében a fenti időpont előtti időszakban kell benyújtani: 

a) a végrehajtási rendelet érintett tagállam területén történő hatálybalépését megelőző időszakra, az 

1408/71/EGK rendelettel vagy az érintett tagállamok közötti hatálya megállapodásokkal összhangban; 

b) a végrehajtási rendelettel érintett tagállam területén történő hatálybalépésének napán kezdődő 

időszakra, az alaprendelettel összhangban. 

Ha az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összeg magasabb a b) pontban említett 

rendelkezések szerint kiszámított összegnél, az érintett személy továbbra is jogosult az a) pontban 

említett rendelkezések szerint kiszámított összegre. 

Az EKr2. 94. cikk (1) bekezdése értelmezésénél, ahhoz, hogy az ellátás számításának módja 

meghatározható legyen a „biztosítási esemény” kitétel jelentését, fogalmát kellett meghatározni. 

Helytállóan mutatott rá a másodfokon eljáró bíróság, hogy a biztosítási esemény fogalmát sem az 

EKr2. és a Tny. sem határozza meg. 

A biztosítási esemény olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén a biztosítási 

szolgáltatás jár. Ahhoz, hogy valaki a társadalombiztosítás keretében bármilyen ellátáshoz jusson, az 

ellátáshoz való joggal és jogosultsággal egyaránt rendelkeznie kell. A társadalombiztosítási ellátáshoz 

való jog mögöttes jogi tények hatására jön létre. Az ellátásra való jogosultság a szerzett joghoz és a 

biztosítási eseményhez kötődik: a biztosítottak ellátásokra való jogosultságát a 

társadalombiztosításban való részvételi, együttműködési kötelezettségük teljesítése alapozza meg. 

Feltétel az is, hogy a biztosítási esemény a biztosítási kötelezettség időtartama alatt vagy azt követően 

következzen be. A társadalombiztosítás biztosítási eseménynek tekinti azokat a társadalmi 

kockázatokat, amelyek az egyén és családja életkörülményeihez kapcsolódva, társadalmi jelenség 

formát öltenek, és a biztosíthatóság kritériumai szerint becsülhetők. (Ungi Noémi: A nyugdíjbiztosítás 

rendszere Magyarországon, VII. Nyugellátási fejezet, Debreceni Műhely). 

A biztosítási esemény fogalmát a társadalombiztosítási jogszabályok ugyan nem határozzák meg, az 

elmélet azonban különbséget tesz az ellátásra jogosító biztosítási esemény és a további, 

biztosítástechnikai vagy szekunder feltétele között. Az első kategóriába sorolandó maga az esemény, 

ami a védelemre érdemes helyzetet előidézi (baleset, betegség, öregség, árvaság stb.). A biztosítási 

esemény lehet komplex, állhat több mozzanatból is. A biztosítási esemény önmagában tipikusan nem 

eredményez jogosultságot az ellátásra, hanem ehhez szükségesen a szekunder feltételek, például 

megfelelő biztosítási előzményi idő, kereső tevékenység hiánya, együttélés a gyermekkel (Czúcz Ottó: 

Szociális jog I. unió, Budapest 2003.). 

A perbeli esetben az özvegyi nyugdíjra való jogosultságot komplex biztosítási esemény alapozza meg, 

amely egyrészt a házastárs halálát, másrészt a túlélő házastárs részéről az öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltését jelenti. Ennek az időpontját kell vizsgálni az EKr1. és az EKr2. alkalmazásának 

elbírálásához. Nem arról van tehát szó, hogy minden jogosultsági feltétel együttesen jelentené a 

biztosítási eseményt – a másodfokú bíróság érvelésétől eltérően –, azaz el kell határolni a biztosítási 

eseménytől a szekunder feltételeket. 

A felperes érvelésével szemben a biztosítási esemény nem a jogszerző 2000. december 9. napján 

történt elhalálozása, hanem az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése jelenti, amely az özvegyi nyugdíj 

feléledésének az egyik feltétele. Az özvegyi nyugdíj feléledése szempontjából irányadó biztosítási 

esemény bekövetkezésekor, azaz a felperes öregségi nyugdíjkorhatára betöltésekor, a 2010. november 

29. napján hatályos EKr2. és EKr1. az alkalmazandó jogszabály a felperes által hivatkozott és 

alkalmazni kért 1962. évi 5. számú törvényerejű rendelet helyett, mivel a biztosítási esemény 

bekövetkezte (az igény megnyílás) időpontjában már Magyarország és Románia is az Európai Unió 

tagja volt. 

A felperes kérelmére felülvizsgált ellátás összege 2016. április 26. napjától az Ekr 2. 94. cikk (2) 

bekezdése értelmében nem lehetett alacsonyabb összegű, mint a 2013. március 12-én özvegyi nyugdíj 

feléledése címén megállapított ellátás összege. A 2016. április 26. napjától megállapított özvegyi 

nyugdíj összege a Romániából kapott havi 195 LEI özvegyi nyugdíj összeg beszámításával került 

megállapításra. A felperes 2013. március 12-től a nemzeti jogszabályok szerint megállapított 30%-os 
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mértékű özvegyi nyugdíjban részesült, amelynek összege 30.800 forint volt 2016. április 26-tól a 

román (független) ellátás összege 13.589 forint a magyar (nemzeti) nyugellátás összege 30.800 forint, 

így a felperes 2016. április 26. napjától összesen 44.389 forint nyugellátásban részesült; a felperes 

özvegyi nyugdíjának összege az EKr2. 94. cikk (2) bekezdésének megfelelően nem csökkent. 

Polgári ügyszak 

Pfv.II.21.543/2019/7. 

A bíróság joghatóságának hiánya a házasság felbontása iránti perben. 

Okirattal bizonyított, hogy az alperes Németországban 2017. szeptember 4. napján házasság felbontása 

iránti eljárást kezdeményezett. A felperes fellebbezése alapján eljárt M.-i Legfelsőbb Tartományi 

Bíróság visszautalta az ügyet a német járásbíróságra. Állást foglalt a német bíróság illetékességéről és 

egyértelműen rögzítette, hogy az ügy áthelyezése (áttétele) a magyarországi járásbírósághoz nem jöhet 

számításba. 

Alapvetően tévesen és iratellenesen állította a felperes azt, hogy az 1986. évi 14. törvényerejű 

rendelettel kihirdetett a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól 

Hágában, 1980. évi október 25. napján kelt szerződés (a továbbiakban: Hágai Egyezmény) alapján 

lefolytatott eljárásban az eljárt magyar bíróságok a gyermekek szokásos tartózkodási helyeként 

Magyarországot állapították meg. Az eljárásban az első- és a másodfokú bíróság egyező állásfoglalása 

szerint a gyermekek szokásos tartózkodási helye Németország volt. 

A házasság felbontása tárgyában indult eljárásban nem értelmezhető a felperes által hivatkozott, a 

2201/2003. (XI.27.) EK Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. cikkének megsértése. 

Az adott esetben a rendes joghatósággal rendelkező bíróságnak a német bíróságot kell tekinteni. A 

felek utolsó közös lakóhelye („legutóbb szokásos tartózkodási helye”) Németországban volt, és az 

egyik házasfél (az alperes) még mindig ott tartózkodik [Rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) pont]. A 

Müncheni Legfelsőbb Tartományi Bíróság a német bíróság joghatóságában, a járásbíróság eljárás 

lefolytatására való illetékességében állást foglalt, a német járásbírósági eljárásban a perindítás hatálya 

a felperesnek a magyar bírósághoz benyújtott keresetlevelét megelőzően beállt. 

A Rendelet 15. cikk (1) bekezdése lehetővé teszi egy adott ügynek a joghatósággal rendelkező 

bíróságtól eltérő, másik tagállami bírósághoz való áttételét. A rendelet 13. preambulumából kitűnően 

az áttétel elrendelésére csak az előírt speciális feltételek megvalósulása esetén és csak kivételesen 

kerülhet sor, tehát az általános joghatósági szabályhoz képest a 15. cikk joghatósági szabályát 

szigorúan kell értelmezni. 

A Rendelet 15. cikke három konjunktív feltétel fennállását írja elő: a gyermek mindenek felett álló 

(alapvető) érdekét; a másik tagállammal fennálló szoros kapcsolatot és egy másik tagállami bíróság 

alkalmasabb voltát. Bármelyik feltétel hiányában a kivételes joghatósági rendelkezés nem 

alkalmazható, de az érdemi elbírálásra joghatósággal rendelkező tagállami bíróság a konjunktív 

feltételek megvalósulása esetén sem köteles az ügy áttételére, azt a Rendelet egyértelműen 

lehetőségként szabályozza (BH 2020.43.). Az adott ügy tárgya a házasság felbontása, amely a kiskorú 

gyermekekkel kapcsolatos járulékos kérdésekre – szülői felügyelet rendezése, gyermektartásdíj, 

kapcsolattartás – nem terjed ki. Ebből következően hiányzik a Rendelet 15. cikk alapfeltétele: a 

kiskorú gyermek érdeke. A konjunktív feltétel hiánya pedig önmagában kizárja a rendelkezés 

alkalmazását. 

Az ügyben tehát a Rendelet 15. cikkének megsértése fel sem merülhet, az ezzel összefüggésben 

megjelölt további eljárási jogszabálysértések érdemi vizsgálata ezért okafogyottá vált. 

Végül a Kúria megjegyezte, hogy a Müncheni Legfelsőbb Tartományi Bíróság határozata szerint a 

felperes a német járásbíróságon a házassággal összefüggő vagyoni igényt is előterjesztett 

(ellátáskiegyenlítés, közszerzemény megosztása, tartás). Ebből viszont alappal vonható le az a 

következtetés, hogy a vagyoni követelésére a német bíróság eljárását elfogadta. A felperes a 

felülvizsgálati kérelmében meg sem kísérelte annak az ellentmondásnak a feloldását, hogy ugyanazon 

eljárás keretében a házasság felbontására a magyar, a vagyon tekintetében a német bíróság eljárását 
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kérte. 

 

Pfv.I.21.658/2019/6. 

Kölcsönszerződés létrejöttéhez a szerződő feleknek meg kell állapodniuk egyrészt a hitelező által 

folyósítandó kölcsön összegében, másrészt az adós visszafizetési kötelezettségében. Érvényes az a 

fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amely - továbbiak mellett - tartalmazza a szerződés tárgyát, 

kiszámítható módon tartalmazza a törlesztő részletek számát, összegét és a törlesztési időpontokat. 

Nem tisztességtelen az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződéses rendelkezés, ha az megfelel a 

világosság és érthetőség követelményének. 

A perben nem volt vitás, hogy a hitelezők a szerződéskötés során általános szerződési feltételeket 

alkalmaztak, melyeket a hitelezők üzletszabályzatai tartalmazták. Azt az alperes sem állította, hogy az 

általános szerződési feltételeket a szerződő felek egyedileg megtárgyalták volna. Az általános 

szerződési feltételek azzal váltak az egyedi szerződés részévé, hogy a hitelezők lehetővé tették a 

felperes számára azok tartalmának megismerését és ezt a felperes kifejezetten elfogadta. A felperes a 

szerződéskötést megelőzően megismerhette az általános szerződési feltételeket tartalmazó 

üzletszabályzatokban foglaltakat, fennállt a reális lehetősége arra, hogy a kikötések tartalmát érdemi 

megfontolás tárgyává tegye, azzal kapcsolatban akaratát érvényesítse. A felperes szerződéskötés során 

úgy nyilatkozott, hogy a szerződés aláírását megelőzően a hitelezők általános üzletszabályzatát és a 

devizában nyilvántartott lakáscélú és jelzálog-típusú konzorciális X. hitelekről szóló üzletszabályzatát 

készhez kapta, az azokban foglaltakat megismerte, megértette, magára nézve kötelezőnek fogadta el.  

A 2/2014. PJE jogegységi határozat III. pontja értelmében: ha a szerződés szövegéből és a pénzügyi 

intézmény által nyújtott tájékoztatásból egyértelműen felismerhető volt az „átlagos fogyasztó” 

mércéjén keresztül megítélt konkrét fogyasztó számára, hogy az árfolyamkockázat korlátozás nélkül 

kizárólag őt terheli és az árfolyam rá nézve kedvezőtlen változásának nincs felső határa, a vizsgált 

kikötés tisztességtelenségét a régi Ptk. 209.§ (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem lehet 

megállapítani. 

Az adott esetben a bank a szerződés megkötését megelőzően és a szerződés megkötése során is 

tájékoztatta a felperest az árfolyamkockázatról: arról, hogy a szerződésben rögzített deviza árfolyama 

napról napra változik, ez CHF esetében bármilyen irányban és bármilyen mértékben lehetséges, ezért 

az esedékesség napján fizetendő törlesztő részlet forint összege előre nem megállapítható. 

Amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama gyengül, a devizában 

megállapított törlesztő részletek forintban megfizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is 

emelkedhet. A felperes a devizában nyilvántartott kölcsön folyósítását úgy kérte, hogy az 

árfolyamváltozásokból eredő kockázat lényegét megértette, vállalta a kockázat viselését. A felperes 

tudomásul vette, hogy a forint/CHF árfolyam piaci mozgásából adódóan felmerül a veszteség 

kockázata, a forint árfolyamának gyengülése, azaz a kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás 

következtében a törlesztő részletek forintban megfizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is 

emelkedhet. 

A bank tájékoztatása – összhangban az Európai Unió Bíróságának a C-51/17. és a C-227/18. számú 

ügyekben kifejtett iránymutatásaival – megfelelő volt, hiszen a tájékoztatásból kitűnt, hogy a 

felperesre hátrányos árfolyamváltozásnak nincsen felső határa, vagyis a törlesztő részlet akár 

jelentősen is megemelkedhet. A bank tájékoztatásából megállapíthatóan az árfolyamváltozás 

lehetősége valós, az a kölcsön futamideje alatt is bekövetkezhet. 

A felperes az árfolyamkockázatból adódó veszteség lehetőségét gondosan megfontolta és 

fizetőképességének megfelelően mérlegelte. Az árfolyamkockázatot a felperesnek azért kell viselnie, 

mert a kölcsönszerződés kirovó pénzneme CHF volt, ugyanakkor a jövedelme nem CHF-ben 

keletkezett. A felperes tisztában volt a kölcsönügylet kockázatával, annak ismeretében vette fel a 

kölcsönt és vállalta a kölcsön visszafizetését. Az iratanyagból megállapíthatóan a felperes nem 

gondolhatta alappal azt, hogy az árfolyam rá nézve kedvezőtlen változása nem következhet be és azt 

sem, hogy az árfolyamváltozás terhét nem neki kellene viselnie. 
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A hitelkonstrukció lényegéből fakadóan a felperest terhelte az árfolyamkockázat, s mivel azt 

kifejezetten vállalta is, nincsen lehetőség az árfolyamváltozás következményeinek megosztására a 

felek jogviszonyában, amelynek következménye esetleg a végrehajtás korlátozása lehetne. 

A szerződő felek ügylete – annak jellegéből adódóan – tartalmazott árfolyamkockázatot, viszont a 

felperes volt az, aki a banktól kapott megfelelő tájékoztatást követően vállalta a kockázat viselését. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.322/2019/4. 

A kölcsönszerződésnek az adós késedelmére alapított felmondása jogszerűségét nem a DH törvények 

és a kapcsolódó MNB rendelet, hanem a polgári jog egyéb, általános szabályai alapján: az 

érvénytelen szerződési feltételek joghatásának kiküszöbölésével kell megítélni. 

A felperes felülvizsgálati kérelmében a Kúria által jelen ügyben vizsgálható jogszabálysértést az 

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) általa megjelölt, a 6. § (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezésében határozta meg, amely szabályt – az alábbiakban részleteiben 

ismertetettek szerint – az Alkotmánybíróság a 3019/2017. (II. 17.) AB határozatában már értelmezett: 

eszerint az MNB rendelet vizsgált rendelkezésének – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

DH1. tv.) és a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) valamint az MNB rendelet együttes, 

egymásra tekintettel történő értelmezésével – kizárólag az elszámolás mint pénzügyi mechanizmus 

szempontjából tulajdonítható jelentőség. Az adós késedelmére alapított felmondás jogszerűségét nem a 

DH. tv.-ek és a kapcsolódó MNB rendelet, hanem a polgári jog egyéb, általános szabályai alapján kell 

megítélni. 

A felperes felülvizsgálati álláspontjától eltérően ezért nem jogkérdést, hanem alapvetően ténykérdést 

jelent annak tisztázása, hogy a felmondás időpontjára vetítetten kimutatható-e a felmondást 

megalapozó adósi tartozás. A kölcsönszerződés felmondásának jogszerűségéhez az érvénytelen 

szerződési feltételek [DH1. tv. 3. §, 4. §] joghatásának kiküszöbölésével tisztázható, hogy 

megvalósult-e az adós szerződésszegése, fennállt-e fizetési késedelme, törlesztési hátraléka [Kúria 

Gfv.VII.30.328/2018/10., Gfv.VII.30.254/2018/7., Gfv.VII.30.212/2019/6. számú határozatai]. 

A DH1. tv. megalkotásával a jogalkotó célja az volt, hogy a Kúriának a deviza alapú fogyasztói 

kölcsönszerződésekben foglalt egyes szerződéses rendelkezések tisztességtelenségével kapcsolatban a 

2/2014. PJE jogegységi határozatában megadott – a tisztességtelenség polgári jogi fogalmára 

vonatkozó – jogértelmezését, annak kodifikációjával közvetlenül érvényre juttassa a fogyasztók széles 

körét érintő jogviszonyokban. A törvény figyelemmel volt mindehhez a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: 

fogyasztói irányelv) rendelkezéseire is: az Európai Bíróság gyakorlata alapján a tisztességtelen 

feltételek kiküszöbölésével a megkötött szerződések fenntartását célozta. A DH1. tv. a fennálló 

szerződések tartalmát – céljának megfelelően, egyúttal az uniós normáknak és joggyakorlatnak való 

megfelelés érdekében is – csak részben, a tisztességtelen szerződéses kikötések helyébe lépő 

rendelkezések megadásával módosította, hogy az érintett szerződések a tisztességtelen kikötések 

nélkül ne váljanak teljesíthetetlenné. 

A DH1. tv.-hez szervesen kapcsolódó DH2. tv. a DH1. tv. értelmében érvénytelen szerződéses 

rendelkezések alapján szükségessé váló elszámolás kérdéseit szabályozza. A törvényi szabályozás 

abból indul ki, hogy az érvénytelen szerződéses kikötések – vagyis az árfolyamrésre, valamint az 

egyoldalú szerződésmódosítási jogra vonatkozó szerződéses feltételek – alkalmazása következtében a 

fogyasztók javára túlfizetés keletkezett. A törvény a pénzügyi intézmények számára ezekkel a múltbeli 

túlfizetésekkel összefüggésben írta elő a fogyasztókkal utólag – a jelenben – történő elszámolást. 

A DH2. tv. 3. § (1) bekezdése szerint az árfolyamrés alkalmazására vonatkozó kikötésből, valamint a 

4. § (1) bekezdése szerint az egyoldalú szerződésmódosításból származó fizetési tételek egyidejű és 

együttes elszámolásával kapcsolatban, a pénzügyi intézmény részéről a teljes elszámolási időszakra – 

a szerződéses futamidőre vagy a törvényben meghatározott fordulónapra – kimutatott túlfizetés ténye 

és mértéke, illetve az így meghatározott fogyasztói követelésnek a törvényben meghatározott rendben 

teljesített elszámolási módja az, ami utóbb, az elszámolás felülvizsgált jellege miatt nem vitatható. 
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Nem tehetők továbbá vitássá más polgári eljárásban a DH2. tv. alapján elkészített elszámolás 

felülvizsgálata során hozott jogerős határozatok sem [DH2. tv. 5. §, 18. § (5) bekezdés, 29. §, 42/2014. 

(XI. 7.) MNB rendelet, 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet, 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet, 

BH2018. 282.]. 

Az előzőekből következően a DH2. tv. és a kapcsolódó MNB rendeletek csak az általuk szabályozott 

körben bírnak jogkövetkezménnyel a hatályuk alá tartozó szerződések, a felek szerződéses jogai és 

kötelezettségei alakulására. Az érintett polgári jogi jogviszonyok egészére kiható ereje és szabályozási 

tartalma a megjelölt jogszabályoknak nincs. 

A jogalkotó a DH2. tv.-nyel – a DH1. és a DH2. tv.-ek hatálya alá tartozó – két érvénytelen szerződési 

rendelkezés alapján szükséges pénzügyi elszámolás kérdéseit rendezte csupán. A törvény – sem 

közvetve, célján keresztül, sem pedig a konkrét szabályozási tartalma révén – nem rendelkezik az 

elszámolás utólagosan meghatározott eredményének a kölcsönszerződés korábbi felmondására 

vonatkoztatható hatásáról. A DH1. és a DH2. tv.-ek nem zárják ki a késedelemre alapított felmondás 

jogszerűtlenségének utólagos, külön perben történő vizsgálatát és megállapítását az elszámolás 

eredményének figyelembe vételével, miként azt az Alkotmánybíróság 3019/2017. (II. 17.) AB 

határozatának indokolása is tartalmazza a [42] és [43] bekezdésekben. A DH2. tv-ben és a kapcsolódó 

MNB rendeletekben meghatározott elszámolási elvek és módszerek szerint kimutatott túlfizetés 

utólagos megállapítása a DH2. tv. szabályozási rendszerében és keretein belül nem érinti a szerződés 

pénzügyi intézmény által gyakorolt korábbi felmondását, annak jogszerűségét, ezért azt a polgári jog 

egyéb, általános szabályai alapján kell megítélni. 

Az ügyben másodfokon eljárt bíróság ezért az MNB rendelet hivatkozott rendelkezésének sérelme 

nélkül vizsgálta és így foglalt állást a kereset alapjául megjelölt felmondás jogszerűségéről. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen tárgyú határozat. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen tárgyú határozat. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.II.1.394/2019/5. 

A büntetőeljárás elhúzódása nem alapoz meg olyan anyagi-, illetve eljárásjogi szabálysértést, amely a 

felülvizsgálati eljárás lefolytatását lehetővé tenné. 

A jogerős ügydöntő határozat ellen a II. rendű terhelt védője terjesztett elő felülvizsgálati indítványt a 

Be. 648. § b) pontja és 649. § (2) bekezdés d) pontja alapján. Abban kifejtette, hogy a terhelttel 

szemben az általa 2005. június és november között elkövetett bűncselekmények miatt csak 2013-ban 

hoztak jogerős ítéletet, így megsértették a terheltnek az Alaptörvény 28. Cikk (1) bekezdésében foglalt 

azon jogát, amely szerint az ellene emelt vádat a bíróságnak észszerű határidőn belül kell elbírálnia. 

Mindezen túl sérelmet szenvedett az elkövetéskor és az elbíráláskor hatályban volt, a Büntetőeljárásról 

szóló 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: korábbi Be.) 278. § (3) bekezdésében meghatározott 

rendelkezés is, amely szerint a tárgyalás határnapját úgy kell kitűzni, hogy a bíróság az ügyet észszerű 

határidőn belül be tudja fejezni. 

A védő hivatkozott az Emberi Jogok Európa Bíróságának esetjogára is, melyben szintén megjelenik az 

ügyek észszerű határidőn belüli elbírálásának a követelménye. A terhelttel szemben elhúzódott eljárást 

a bíróság ugyan enyhítő körülményként értékelte, de nem kellő nyomatékkal. Figyelmen kívül hagyta, 

hogy az eljárás elhúzódása meghaladta az elévülési időt. Ezt pedig a büntetés enyhítésével és a 

büntetés végrehajtásának a felfüggesztésével kellett volna értékelnie. Ezért a jogerős határozat 

hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását indítványozta. 

A Kúria azt állapította meg, hogy a II. rendű terhelt felülvizsgálati indítványa a törvényben kizárt 

indítvány. 

A felülvizsgálati indítványt a 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 659. § (2) bekezdése alapján 

– főszabályként – megtámadott határozat meghozatala idején hatályos jogszabályok alapján kell 

elbírálni. Ez azt jelenti, hogy a megtámadott határozat törvénynek való megfelelősségét a meghozatala 

idején hatályos anyagi jogi, illetve – ha az indítvány eljárási szabálysértésen alapszik – eljárási 

szabályokkal összevetve kell vizsgálni. A felülvizsgálati eljárás azonban – mivel maga is 

büntetőeljárás, annak egy szakasza – 2018. július 1-jét követően [a Be. 867. §-ára és a Be. 868. § (1) 

bekezdésére tekintettel] a 2017. évi XC. törvény, azaz a hatályos Be. szabályai szerint folytatható le. 

Ekként felülvizsgálatra is csak olyan okból kerülhet sor, amit a törvény ilyenként meghatároz, és 

közömbös, hogy azt az elkövetéskor, illetve a (jogerős) elbíráláskor hatályban volt eljárási törvény 

miként szabályozta. A fent kifejtettek értelmében büntetőeljárás (tehát a felülvizsgálat is) 2018. július 

1. napját követően már csak a hatályos eljárási törvény szerint folytatható. 



 

 72 

Eljárási szabálysértés miatt felülvizsgálati indítvány a Be. 649. § (2) bekezdés a)-e) pontjában – a (2) 

bekezdés d) pontja esetében a Be. 608. § (1) bekezdésében – felsorolt eljárási szabálysértésekre 

hivatkozással terjeszthető elő. A büntetőeljárás elhúzódása a felülvizsgálati okok között nem szerepel, 

és a felülvizsgálati okok törvényben meghatározott köre nem bővíthető. A Kúria utalt arra is, hogy a 

korábbi Be. 416. § (1) bekezdés c) pontjában és 373. § (1) bekezdés II. pontjában írtakra figyelemmel 

az indítványban megjelölt ok az elbíráláskor hatályban volt szabályok szerint sem alapozta meg a 

felülvizsgálati eljárást. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete csak abban az ügyben felülvizsgálati ok, amelyben 

Magyarország félként szerepel és amelyet az ítélet érintett (BH 2015.326.). 

A jogerős ítéletben kiszabott büntetés mértéke csak a Be. 649. § (1) bekezdés b) pontjában – korábbi 

Be. 416. § (1) bekezdés b) pont – írt okból támadható felülvizsgálattal. Az időmúlással kapcsolatos 

enyhítő körülmény nem kellő nyomatékkal történt értékelése – amint azt az indítványozó állította – 

nem teszi lehetővé a jogerős ítélet felülvizsgálatát. 

Az észszerű határidő betartásával kapcsolatos mulasztás így nem alapoz meg olyan anyagi-, illetve 

eljárásjogi szabályszabálysértést, amely a felülvizsgálati eljárás lefolytatását lehetővé tenné. 

 

Bpkf.III.320/2020/2. 

A vádlott bűnügyi felügyeletét továbbra is fenntartó végzés helybenhagyása. 

Törvényesen járt el az Ítélőtábla, amikor az I. rendű vádlott bűnügyi felügyeletének indokoltságát 

felülvizsgálta, és azt helyes okból és indokokkal megalapozottan továbbra is fenntartotta. 

A vádirat szerinti bűncselekmények közül a lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette, és a 

pénzmosás minősített esete egyaránt 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, a 

halmazati büntetés kiszabásának lehetősége folytán a kiszabható büntetés 2 évtől 12 évig terjedő 

szabadságvesztés lehet. Az ügy speciális – az I. rendű vádlott személyében rejlő kockázatot mutató – 

körülmény a vádirat szerinti elkövetés, mely szerint az I. rendű vádlott társaival együttműködve 

elhatározta, hogy magyarországi céges bankszámlákon, mások által külföldi sértettek sérelmére 

elkövetett bűncselekményekből, kifejezetten csalásokból származó, nagyobb összegű jóváírásokat 

fognak – közelebbről nem tisztázott mértékű anyagi részesedés fejében – befogadni, majd azok 

eredetének leplezése és a további társak általi későbbi megszerzés zavartalanságának biztosítása 

céljából különböző kínai bankszámlákra továbbutalni. 

Mindezen tényszerű adatok nem csupán az I. rendű vádlott kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerére 

utalnak, hanem az elkövetési mód speciális jellegére, szervezettségére, rendszerességére is, mely 

utóbbi körülmények a szökés, elrejtőzés veszélye mellett a bűnismétlés reális veszélyét is 

megalapozzák [Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) és c) pont cb) alpontja]. Ezen tényszerű adatokon 

nyugvó következtetéseket nem zárja ki sem az I. rendű vádlott büntetlen előélete, sem pedig rendezett 

családi körülményei. 

Rámutatott a Kúria arra, hogy a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja egyaránt jogalapja a 

letartóztatásnak, és az azt felváltó, illetve szükségtelenné tevő bűnügyi felügyeletnek. Ehhez képest az 

enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásának törvényi feltételét épp azon körülmények képezik, 

melyek alkalmasak annak valószínűsítésére, hogy a szabadon lévő vádlott az eljárási cselekményen 

megjelenik. 

Kétségtelen, hogy a fellebbezésben hivatkozott körülmények egyaránt olyanok, amelyek alapján 

valószínűsíthető a letartóztatás ellenében a bűnügyi felügyelet alkalmassága. Ezek figyelembevétele 

megtörtént, a fellebbezés pedig azt célozta, hogy továbbfolytatva is történjen meg – a bűnügyi 

felügyelet ellenében – a kényszerintézkedés megszüntetése érdekében. 

Erre azonban a vád szerinti cselekmények szempontjából az eljárás jelenlegi szakaszában nincs 

lehetőség, mivel a kényszerintézkedés különös okaival védett törvényi cél biztosításához fűződő érdek 

változatlan. 
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Bpkf.I.339/2020/2. 

A nem jogerős másodfokú ügydöntő határozat kihirdetését követően a - Be. 552. § (2) bekezdésére, a 

Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjára és c) pont cb) alpontjára alapított - letartóztatást 

fenntartó végzés helybenhagyása. 

Törvényesen járt el az Ítélőtábla, amikor a nem jogerős másodfokú ügydöntő határozat kihirdetését 

követően a Be. 589. §-ára figyelemmel, a Be. 552. § (1) bekezdése szerint határozott a III. rendű 

vádlott letartóztatásáról és azt a Be. 552. § (2) bekezdése, a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) 

alpontja és c) pont ca) alpontja alapján továbbra is fenntartotta. 

Érdemben a Kúria osztotta az ítélőtábla azon álláspontját, miszerint az eljárás során európai 

elfogatóparanccsal kézre kerített III. rendű vádlottnál a vele szemben nem jogerősen kiszabott büntetés 

tartamára is figyelemmel a szökés, elrejtőzés, valamint bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll, és 

annak kiküszöbölésére jelenleg is csak a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmas. 

A Kúria álláspontja szerint az ítélőtábla okszerűen állapította meg, hogy a III. rendű vádlott esetében a 

kényszerintézkedésnek a Be. 552. § (2) bekezdése és a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja 

megállapítható. Az ítélőtábla a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt feltételek 

fennálltát – helyesen – arra alapította, hogy a külföldi állampolgárságú, Magyarországon sem igazolt 

lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkező vádlott kivonta magát az eljárás alól. Okszerűen 

állapította meg továbbá, hogy a bűncselekmények kitartó jellegű elkövetéséből, a legális jövedelem 

hiányából, valamint abból a tényből, hogy az eljárás alatt elkövetett bűncselekményért 

szabadságvesztésre ítélték, megalapozott következtetés vonható a Be. 276. § (2) bekezdés c) pont ca) 

alpontja szerinti bűnismétlés reális veszélyére is. 

A Kúria megjegyezte, hogy az ítélőtábla – a gyakorlatra utalással – helyesen ismerte fel, hogy a 

végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó, viszont nem jogerős ítéletet követő perjogi helyzetben a 

szökés, elrejtőzés veszélye kettős kockázatot jelent. Egyrészt 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. Másrészt a vádlott 

szökése, elrejtőzése (elérhetetlensége) következtében egyben a kiszabott szabadságvesztés esetleges 

jövőbeni végrehajtásának esélye is meghiúsul. A szökés, elrejtőzés veszélyének kiküszöbölése pedig 

törvényi érdek, illetve cél, függetlenül attól, hogy a vádlott jelenléte a további eljárási 

cselekményeknél szükséges-e (BH 2017.291.). 

A fentieken túlmenően a III. rendű vádlottal szembeni, a személyi szabadságot elvonó 

kényszerintézkedéssel sem az arányosság, sem a szükségesség elve nem sérült. Ahogyan azt az Emberi 

Jogok Európai Bírósága az Imre-Magyarország elleni ügyében hozott ítéletében kifejtette – a hosszú 

időn át tartó kényszerintézkedés fenntartását indokolhatja a közérdek is, ami nagyobb súllyal esik 

latba, mint a személyi szabadság sérthetetlenségének követelménye (BH 2009.7.). 

Ezzel kapcsolatban a Kúria nem látott lehetőséget enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére. Bűnügyi 

felügyelet elrendelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a terhelt tartózkodási helyére is 

figyelemmel biztosított, hogy az ügyben a hatóságok számára ténylegesen elérhető lesz (EBH 

2019.B.21. IV.). Az európai elfogatóparancs alapján kézrekerített vádlott esetében – a végzésben 

vázolt körülmények mellett – enyhébb személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés alkalmazása 

nem szolgálná kellően a letartóztatással elérni kívánt cél megvalósulását [Be. 271. § (2) bekezdés]. 

 

Bpkf.I.375/2020/2. 

Bűnügyi felügyeletet továbbra is fenntartó végzés helybenhagyása. 

Törvényesen járt el az Ítélőtábla, amikor a vádlott bűnügyi felügyeletének indokoltságát felülvizsgálta, 

és döntése – annak érdemét tekintve is – helyes. 

Az ítélőtábla igen alaposan vizsgálta és részletesen elemezte a rendelkezésre álló – és az eljárás jelen 

szakaszában értékelési körbe vonható – adatokat, tényeket. A kényszerintézkedés tárgyában legutóbb 

meghozott bírósági döntések óta az alapul szolgáló okokban, körülményekben – és így a bűnügyi 
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felügyelet indokaiban – változás nem történt; ezért a Kúria e vonatkozásban most csupán visszautal a 

2019. augusztus 9. napján meghozott, Bpkf.III.888/2019/2. számú végzésében is már elemző módon, 

részletesen kifejtettekre. 

A szökés, elrejtőzés veszélye kapcsán változatlanul az EBH 2014.B.1. számon közzétett határozatban 

írtakra szükséges hivatkozni; ehhez képest a kényszerintézkedés jelen – enyhébb – formájának 

alkalmazásával a vádlott javára szóló körülmények már értékelésre kerültek. A bűnismétlés veszélye 

kapcsán pedig a vádlott személyiségében rejlő kockázatok nyertek helyesen értékelést. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.IV.37.319/2019/18. 

Az érdemi tényállást nem tartalmazó határozat az érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan. 

Különbséget kell tenni a 2018. január 1. napját megelőzően és az azt követően folytatott 

kommunikáció tekintetében. Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.)  ezt megelőzően 

ugyanis nem részesítette védelemben a jogtanácsossal folytatott kommunikációt.  

Az ügyvédi és a jogtanácsosi tevékenység megkülönböztetést támasztja alá az Európai Unió 

Bíróságának (a továbbiakban: Európai Unió Bírósága) a C-550/07. P. számú ügyben (Akzo Nobel 

Chemicals Ltd és Akcros Chemicals Ltd kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2010. 

szeptember 14. napján hozott ítélet, ECLI:EU:C:2010:512) adott jogértelmezése, amely hasonló 

tényállás mellett kimondta, hogy hogy a belső ügyvéd, mind gazdasági függősége, mind pedig a 

munkáltatójával ápolt szoros kapcsolata miatt, nem élvez a külső ügyvédével összehasonlítható 

szakmai függetlenséget (ítélet 49. pont).  

Az Európai Unió Bírósága úgy ítélte meg, hogy az ügyvéd és ügyfél közötti érintkezés bizalmas 

jellege európai közösségi szintű védelmet igényel, mely a védelem két együttes feltételtől függ: az 

ügyvédi konzultációnak az „ügyfél védelemhez való jogának” gyakorlásához kell kapcsolódnia, 

másrészről pedig azt „független ügyvéddel”, azaz olyan ügyvéddel kell folytatni, aki „nem áll 

munkaviszonyban az ügyféllel”. Az ügyvédi titok alapján védelemben részesíthető levelezést olyan 

ügyvéddel kell folytatni, aki „független, azaz nem áll munkaviszonyban az ügyféllel”. Ebből 

következik, hogy a függetlenség követelménye magában foglalja, hogy egyáltalán nem állhat fenn 

munkaviszony ügyvéd és ügyfele között, olyannyira, hogy az ügyvédi titok védelme nem is terjed ki a 

vállalkozáson vagy cégcsoporton belül a belső ügyvéddel váltott levelekre (ítélet 40-44. pontok). 

A kérelmezettek érvelése szerint össze kell vetni továbbá a 2017. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Üttv.)  és a Tpvt. által biztosított védelmet. Az Üttv. 13. §-a ugyanis paralel szabályozást 

tartalmaz. A Kúria ezzel kapcsolatban megállapította, hogy az Üttv. a Tpvt. kiterjesztő szabályához 

hasonlóan 2018. január 1. napján lépett hatályba, a nem ügyvédek által korábban folytatott 

kommunikáció védelme kapcsán visszaható hatályról nem rendelkezik. Így tehát a jogtanácsosokkal 

2018. január 1. napját megelőző kommunikáció sem időbeli, sem személyi hatályát tekintve nem 

tartozik az Üttv. hatálya alá. 

Másrészt az Üttv. az általános jogvédelem szintjét határozza meg. A Tptv. pedig az ún. „szektorális 

jogvédelmet”. A szektorális jogvédelem nem ronthatja le az általános jogvédelmet, viszont annál 

magasabb szintet biztosíthat. Megjegyzendő ebben a körben, hogy a Tpvt. által biztosított jogvédelem 

annak szektorális jellege miatt csak a versenyjogi érintettségű iratokra terjed ki. Ez azonban nem járhat 

az Üttv. 13. §-ában rögzítettek sérelmével. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyfél és az ügyvéd 

közötti nem versenyjogi relevanciával bíró, de közhatalmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok sem 

maradhatnak védtelenek, ott az Üttv. rendelkezései számítanak. Tehát a lefoglaltak közül bármely 

közhatalmi eljárásban keletkezett irat védelemben részesül, de ebben az esetben azt is kell vizsgálni, 

hogy valóban közhatalmi eljárásban keletkezett-e. 

Mindezen körülmények figyelembe vétele és értékelése a bírósági eljárásban csak akkor lehetséges, ha 

a felek az eljárásban a konkrét tényállításaikat előadják, azok eltérése esetén pedig a bíróság a 

határozata meghozatala alapjául szolgáló tények megállapítása érdekében – okirati – bizonyítást 

folytat le. 
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Kf.IV.37.503/2019/4. 

A közigazgatási ügyben eljáró bíróságot a büntető ügyben hozott jogerős ítélet a bűnösség kérdésében 

köti. 

A jelen perben elsődlegesen azt kellett vizsgálni, hogy az 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.)  

alapján a felperes fegyelmi felelőssége vizsgálható volt-e a bűncselekmény elkövetése miatti jogerős 

elítélését és a büntetett előélet alóli mentesülését követően, illetve az ügyvédi fegyelmi felelősség 

megállapítása a „ne bis in idem” elvébe ütközik-e. 

Az Ütv. 3. § (2) bekezdése szerint az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a 

jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi 

hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani. Az Ütv. 37. § a) pontja alapján fegyelmi vétséget követ el az 

az ügyvéd, aki az ügyvédi tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, illetve az etikai 

szabályzatban meghatározott kötelességét vétkesen megszegi. 

A Kúria elsődlegesen rámutatott arra, hogy a „ne bis in idem” elv, azaz a kétszeres értékelés tilalma az 

Alaptörvény XXVIII. cikk (6) bekezdésében került meghatározásra, akként, hogy a jogorvoslat 

törvényben meghatározott rendkívüli esetei kivételével senki nem vonható büntetőeljárás alá, és nem 

ítélhető el olyan bűncselekményért, amely miatt Magyarországon vagy – nemzetközi szerződés, illetve 

az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott körben – más államban törvénynek megfelelően már 

jogerősen felmentették vagy elítélték. Ezen alapelv a kétszeres büntetőjogi szankció alkalmazását zárja 

ki. Ennek érdekében vizsgálni kellett, hogy a felperessel szemben alkalmazott fegyelmi szankció 

büntetőjogi jellegűnek volt-e tekinthető. 

A büntetőjogi jelleg vizsgálata – összhangban az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési 

gyakorlatával {1976. június 8-i Engel és társai kontra Hollandia ügy 

(ECLI:CE:ECHR:1976:0608JUD000510071), megerősítette 2009. február 10-i Zolotoukhine kontra 

Oroszország ügyben (ECLI:CE:ECHR:2009:0210JUD001493903)} – az úgynevezett Engel-teszt 

alapján történhet. Ennek értelmében vizsgálni szükséges, hogy a jogrendszer a perbeli szankciót a 

büntetőjog körébe sorolja-e, mi a szankció célja és címzetti köre, végül értékelni kell az előírt büntetés 

jellegét és súlyát. 

Ezen vizsgálat alapján megállapítható, hogy a magyar jogrendszer a felperessel szemben alkalmazott 

szankciót nem a büntetőjog keretében, hanem az ügyvédi tevékenység végzésével kapcsolatos – 

szakmai – szabályok között helyezte el, így ebből a szempontból a perbeli eljárás nem minősült 

büntetőjogi jellegűnek. 

Másrészt a szankció jellege és címzetti köre alapján szintén az állapítható meg, hogy az nem általános 

jellegű, az ügyvédi tevékenységet végzőkre terjed csak ki. A büntetőjogi jelleget továbbá az 

alkalmazott szankció sem támasztotta alá. A kifejtettekre tekintettel a Kúria megállapította, hogy a 

felperessel szemben lefolytatott fegyelmi eljárás és a kiszabott fegyelmi szankció nem ütközött a 

kétszeres értékelés és kétszeres büntetés tilalmába. 

 

Kf.IV.37.739/2019/4.  

Ha a bíróság megkeresésének nincs az Inytv. 32. § és 34. § (1) bekezdése alapján megállapítható 

tartalmi hiányossága, az ingatlanügyi hatóság az abban foglaltak szerint köteles az adatot, tényt 

átvezetni, jogot bejegyezni, a bíróság ítéleti döntésének érdemi helytállóságát nem vizsgálhatja. Az 

építészeti szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltétele az adategyeztetési kötelezettség 

teljesítése, mely kötelezettség az adatváltozás esetleges hiányától függetlenül fennáll. 

A felperes csak állította, hogy a fent ismertetett nyilatkozatait általánosságban vizsgálták az eljárt 

kamarai szervek, azonban arra – egy kivétellel – semmilyen érdemi előadást nem tett az egyes 

megjelenések tekintetében, hogy milyen további elemzést kellett volna elvégezni az Etikai Kódex 

hivatkozott rendelkezéseinek való megfeleltetés tekintetében. Az egyetlen érdemi hivatkozás szerint 

azzal a mondatával, hogy „Személy szerint nem várok sokat egy olyan etikai bizottságtól, melynek 
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elnöke az egyik hálapénzzel leginkább fertőzött szakterületről jön, és a hálapénz rendszerében 

szocializálódott”, azon személyes tapasztalatára hívta fel a figyelmet, hogy vannak az egészségügynek 

olyan területei, amelyekben a hálapénz rendszere érvényesül. A Kúria megállapítása szerint 

ugyanakkor e megjelenés nem a hálapénzzel fertőzött egészségügyi területekről szól, hanem a 

hálapénz rendszerét az etikai bizottsággal és annak elnökével köti össze. Hangsúlyozandó, hogy sem 

az elsőfokú-, sem a másodfokú bíróság nem e nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálta, az erre vonatkozó 

megállapítás elszakadna a per tárgyától. A per tárgya kizárólag az lehetett, hogy e nyilatkozat az Etikai 

Kódex rendelkezésébe ütközött-e, melyet a felperes csak általánosságban, a véleménynyilvánítás 

szabadságára hivatkozással kísérelt meg – az alábbiak szerint alaptalanul – cáfolni. 

A Kúria megállapította, hogy az alperesi határozat egyértelműen megjelölte azokat a körülményeket, 

amelyek alapján megállapította az etikai vétség elkövetését. A felperes valójában maga sem vitatta a 

tényállást, a megjelent nyilatkozatok megtételét nem vitatta, kérelme lényegében arra vonatkozott, 

hogy a bíróság mérlegelje felül az egyébként az alperes által már mérlegelt tényállási elemeket. A 

felperes nem tudott értékelhető tényállási elemet vagy mérlegelési körülményt felmutatni azon 

megállapításokkal szemben, amelyeket az alperes a határozatában rögzített. Ennél fogva a felperes 

azon érvelése, mely szerint a határozat sértené a véleménynyilvánítási szabadságát, nem alapos. 

A kamarai tagság és ezzel kapcsolatban az Etikai Kódexben foglaltaknak való megfelelés mint 

egyfajta önkorlátozás – a szakma sajátosságaiból eredően az erkölcsök, mások emberi méltóságának 

tiszteletben tartása érdekében – nem zárja ki a véleménynyilvánítási jogának alkotmányos 

érvényesülését. Az Etikai Kódex nem a véleménynyilvánítást korlátozza, hanem azt írja elő, hogy az 

adott kamarai tag az etikai szabályoknak megfelelő, azaz mások emberi méltóságát tiszteletben tartó 

módon fogalmazza meg és közvetítse a szakmai véleményét a közvélemény irányába. A 

véleménynyilvánítás szabadsága ugyanis nem korlátozhatatlan alapjog, mint ahogy erre az EJEE is 

kitér a felperes által is hivatkozott 10. cikkében. Ez jelenik meg a magyar jogalkotásban is, így a 

szintén felhívott Alaptörvény IX. cikkében is. „Az emberi méltóságból fakadó becsületvédelem, jó 

hírnév és az állami intézményekbe vetett közbizalom a véleményszabadság és így a közügyeket érintő 

szólás alkotmányosan igazolható korlátját jelenti. Nyilvánvaló emellett az is, hogy nem a közéleti 

véleménynyilvánítás szabadságával él, aki a másik személy emberi mivoltában való megalázása 

érdekében használ súlyosan bántó, vagy sértő kifejezéseket. Ennek megfelelően az emberi státuszt 

közvetlenül megtestesítő emberi méltóság a közéleti vita szabadságának határvonalát jelöli ki. A 

közügyeket vitató szólásnak az emberi méltóság e korlátozhatatlan, az emberi státuszt meghatározó 

lényege előtt kell engednie.” [13/2014. (IV. 18.) AB határozat [29] pont] 

A felperes azon túl, hogy konkrétumok nélkül hivatkozott a véleménynyilvánítás szabadságára, az 

alperesi határozatban foglaltakat az egyes nyilatkozatok Etikai Kódexbe ütközése kapcsán meg sem 

kísérelte megcáfolni. A Kúria hangsúlyozza, hogy a közigazgatási ügyeben eljáró bíróság nem 

végezheti el a támadott közigazgatási cselekmény teljes körű felülvizsgálatát, mint ahogyan a 

másodfokú bíróságnak sem feladata a keresetben foglaltak ismételt értékelése abban az esetben, ha a 

fellebbezés csak annak megismétlését tartalmazza. A felperes az egyes nyilatkozatokra vonatkozóan 

önállóan értékelhető és az Etikai Kódex rendelkezéseivel összefüggő előadást a fellebbezésében sem 

tett, ezért a terhére rótt etikai vétség megállapításának jogszerűségét eredményesen nem vitathatta. 

A Kúria semmilyen analógiát nem talált a jelen ügy és a felperes által hivatkozott 

Kfv.III.37.341/2017/4. számú ítéletben foglaltak között. A hivatkozott döntés alapjául szolgáló ügy 

felperese a MOK részére megküldött elektronikus levélben kritizálta a kamara működését. A kúriai 

ítélet kifejezetten rögzíti, hogy az Etikai Kódex – többek között – etikai szabályokat határoz meg az 

orvosok külső kommunikációjára, vagyis például a tömegtájékoztatásban való megjelenésre. A 

hivatkozott levelek – az ítélet megállapítása szerint – egyrészt nem kapcsolódtak az adott ügy 

felperese orvosi hivatásának gyakorlásához, másrészt nem minősültek külső kommunikációnak sem, 

hiszen a kamarával kapcsolatos kritikákat kizárólag a kamarával osztotta meg. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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Polgári ügyszak 

Pfv.II.20.117/2019/15. 

A tisztességes eljáráshoz és a perek ésszerű időn belüli befejezéséhez fűződő jog sérelme csak a felek 

közötti jogvitát végleg elbíráló határozattal, jogerősen befejeződött eljárásban merülhet fel. 

I. Az általánosan kialakult bírói gyakorlat az eljárt bíróságokkal egyezően értelmezi az 1952. évi III. 

törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 2. § (1) és (2) bekezdését. Ezt támasztja alá a Civilisztikai 

Kollégiumvezetők 2015. május 18-19-ei Országos Tanácskozásának a jogviták ésszerű időn belül 

történő befejezésének elmulasztására alapított kártérítési perek vizsgálódási feltételeiről szóló 14. 

állásfoglalása, amely szerint csak jogerős érdemi döntéssel zárult ügyben ítélhető meg kártérítés, 

illetőleg sérelemdíj az ésszerű időn belül történő befejezés elmulasztása miatt. Az állásfoglalás ugyan 

nem kötelező a bíróságok számára, de a jogszabály értelmezéséhez szakmai iránymutatást nyújt és 

tükrözi a kialakult bírói gyakorlatot. 

Ezzel az értelmezéssel a Kúria is egyetértett. A régi Pp. 2. § (1) bekezdése visszautal az 1. §-ra, amely 

szerint a törvény célja a természetes személyek és más személyek vagyoni és személyi viszonyaival 

kapcsolatban felmerült jogviták bíróság előtti eljárásban való pártatlan eldöntésének az alapelvek 

érvényesítésével történő biztosítása. A régi Pp. 2. § (1) bekezdése a feleknek a bírósághoz fordulás 

joga mellett a perek ésszerű időn belüli befejezéshez és a tisztességes eljáráshoz való jogát biztosítja. 

Helyes értelmezése szerint e két utóbbi jog a jogviták elbírálásához fűződő alapjoghoz kapcsoltan 

értendő, azaz a tisztességes eljáráshoz és a perek ésszerű időn belüli befejezéséhez fűződő jog sérelme 

a felek közötti jogvitát végleg elbíráló „eldöntő” határozattal, jogerősen befejeződött eljárásban 

merülhet csak fel. 

A 9., 13. és 14. tényállásnál az ügyek nem a bíróság érdemi döntésével fejeződtek be, nem volt olyan 

alapeljárás, amelyben a bíróság a felek közötti jogvitát érdemben, jogerősen bírálta el. Nem sértettek 

jogszabályt ezért az eljárt bíróságok, amikor nem vizsgálták az alapeljárás ésszerű időtartamát. 

II. Az eljárásban kimutatható inaktív időszaknak az minősül, amely alatt a bíróság nem tett érdemi 

intézkedést annak ellenére, hogy azt egyébként megtehette volna. Az „érdemi intézkedés” fogalmába a 

szakszerű, az eljárási szabályoknak megfelelő, a per hatékony folytatását eredményező intézkedések 

tartoznak; vagyis a másodfokú bíróság értelmezése szerint nem csak az minősül inaktív időszaknak, 

amikor a bíróság elmulasztott intézkedni, hanem az is, amikor szükségtelen, indokolatlan 

intézkedéseket tett és ezzel gátolta a per ésszerű időn belüli befejezését. 

III. Tévesen hivatkozott a felperes arra, hogy a 17. sorszámú tényállásban az ügynek a keresetlevelet 

idézés kibocsátása nélkül elutasító végzés hatályon kívül helyezése miatti elhúzódása megalapozza a 

kártérítést. A régi Pp. 2. § (1) bekezdése szerint a perek tisztességes lefolytatásához és az ésszerű időn 

belüli befejezéshez való jog egyenrangú, együtt érvényesülő alapjogok, ezért nem fordulhat elő olyan 

helyzet, hogy a per tisztességes lefolytatásához való jog érvényesülése végett alkalmazott hatályon 

kívül helyezés egyúttal a másik alapjog, az ésszerű időn belüli befejezéshez való jog sérelmeként 

legyen értékelhető. A kirívóan súlyos szakmai tévedések és eljárási szabálysértések nem a per ésszerű 

időn belüli befejezésének sérelmeként értékelhetőek, hanem a régi Ptk. 349. § (3) bekezdése és 339. § 

(1) bekezdése szerinti kártérítési igényt alapozhatnak meg. 

A polgári eljárásjogban szabályozott jogorvoslat intézményéből következik az olyan határozat 

hozatalának lehetősége, ami a megalapozott döntés érdekében az alsóbb fokú bíróságot új eljárásra és 

új határozat hozatalára utasítja. Ez az eljárás időtartamát szükségszerűen növeli. Önmagában azért, 

mert a bíróság az eredményes fellebbezés alapján az elsőfokú eljárást megismételte, nem állapítható 

meg a per ésszerű időn belüli befejezéshez való jog sérelme még akkor sem, ha a felet hátrányosan 

érintette az eljárás ezen okból adódó elhúzódása (Kúria Pfv.IV.22.004/2011/6.). 

A keresetlevél 2012. július 16-i érkezése és az idézés kibocsátása nélküli, 2012. november 29. napján 

történt elutasítása közötti 137 nap; a törvénykezési szünet régi Pp. 104/A. § (1) bekezdésében 

szabályozott július 15. és augusztus 20. napja közötti időtartamára tekintettel ténylegesen 100 nap 

időtartam az eljáró bíróság tényleges késedelme. Nem jogszabálysértő az eljárt bíróságoknak az a 
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mérlegelése, hogy ez az eljárás teljes, 22 hónap időtartamára tekintettel nem eredményezi a per 

ésszerű időtartamon belüli befejezéséhez való jog megsértését. 

IV. Az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló peranyag helyes értékelésével állapította meg: nem 

fogadható el, hogy a 2013. március 8. napján hozott elsőfokú ítélet másodfokú elbírálása több hónapig, 

2014. január 14. napjáig tartott; majd a jogszabálysértéssel 2014. december 12. napján megállapított 

szünetelés és a per 2015. június 29. napján szintén jogszabálysértéssel történt megszüntetése 

eredményezte azt, hogy a perben csak 2016. május 26. napján hozott a bíróság ítéletet. 

Kétségtelen, hogy az I. rendű alperes érvelésének megfelelően a felperes szabályszerű idézés ellenére 

nem jelent meg a tárgyalásokon, ez azonban nem értékelhető a fél mulasztásaként, mert az eljárási 

szabályok szerint a fél tárgyaláson való részvétele csak akkor kötelező, ha a bíróság személyes 

megjelenés kötelezettségével idézte. Egyéb esetekben a felperes távolmaradásának következményeit a 

régi Pp. [ld. 136. § (1) bekezdés, 126/B. § (1) bekezdés, 137. § (1) bekezdés b) pont] szabályozza, 

megfelelő pervezetés esetén nem eredményezi a per elhúzódását. Az eljáró bíróságok ezért nem 

sértették meg a régi Pp. 2. § (2) bekezdés rendelkezéseit, amikor nem értékelték a felperes terhére a 

tárgyalásokról való távolmaradását; illetve azt állapították meg, hogy az eljárás 2016. május 26. 

napjáig tartó elhúzódásában az I. rendű alperes mulasztása a meghatározó. 

Az I. rendű alperes felülvizsgálati kérelmében a kártérítési kötelezettség fennállása és a kártérítés 

összegének meghatározása körében tévesen érvelt azzal, hogy az eljárt bíróság a per fő tárgyában, a 

hátralékos gyermektartásdíj végrehajtása megszüntetésének kérdésében határidőben döntött, ezért a 

felperest nem érhette jelentős hátrány kizárólag a végrehajtási költség viseléséről szóló döntés 

késedelme miatt. A gyermektartásdíj behajtása érdekében vezetett végrehajtást valóban megszüntette a 

bíróság és erről a 2011. december 19. napján hozott elsőfokú ítélettel a végrehajtót is értesítette. A 

felperes azonban a perben következetesen állította, hogy a tulajdonában álló ingatlant a végrehajtási 

jog továbbra is terhelte, ami az ingatlan folyamatban lévő értékesítésében hátrányokat okozott. Erre az 

alperesek által nem vitatott tényre, továbbá a soron kívüli, kifejezetten egyszerű megítélésű per 4 év 8 

hónap alatti jogerős befejezésére tekintettel a másodfokú bíróság által megállapított 300.000 forint 

nem vagyoni kártérítés kirívóan alacsony.  

A nem vagyoni kártérítés összegének a felperes felülvizsgálati kérelme szerinti 800.000 forintra 

emelése azért nem indokolt, mert a per tárgya mindösszesen 39.075 forint végrehajtói költség viselése 

volt és a per kimenetelével szemben a felperes is meglehetősen közömbös magatartást tanúsított azzal, 

hogy a tárgyalások közül legalább hat tárgyaláson nem jelent meg. Ebből pedig csak az 

következtethető, hogy a per elhúzódása nem jelenthetett a számára jelentős pszichés terhet. 

V. Az eljárt bíróságok a rendelkezésre álló iratok alapján jogszabálysértés nélkül állapították meg, 

hogy az eljáró bíróság az ügyben legalább 2011. december 30. napja – a kérelmezett észrevételeinek 

előterjesztésére biztosított határidő letelte – és 2012. február 21. napja – az ügyek elkülönítése – 

közötti időtartamban semmilyen intézkedést nem tett. Az érdemi döntést is csak az észrevételek 

előterjesztésére biztosított határidő lejárta után hat hónappal, 2012. június 5. napján hozta meg, ami 

legalább hat hónapos inaktív időszakot jelent. Az I. rendű alperes felülvizsgálati érvelésével szemben 

az eljárt bíróságok sem azt az időtartamot nem tekintették inaktívnak, ami a közigazgatási szerv 

megkeresésre adott válaszának előterjesztéséig eltelt, sem a határozat meghozatala utáni, kijavítás 

iránti intézkedés időtartamát. Az pedig téves érvelés, hogy a hiánypótlás után két hónappal döntött, 

mert a tényállás szerint a bíróság 2011. augusztus 26. napján adott ki hiánypótlásra felhívást és az 

érdemi döntést csak 2012. június 5. napján hozta meg. 

A felperes és gyermeke kapcsolattartásának biztosítása iránt folyamatban volt ügyben történt a 

késedelmes intézkedés, ezért az eljárt bíróságok jogszabálysértés nélkül állapították meg a kártérítés 

jogalapját és a másodfokú bíróság okszerű mérlegeléssel, megfelelően indokolva határozta meg annak 

összegét is. 
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Pfv.II.21.342/2019/5. 

Az eljárási alapjogsérelemre alapított, a bírósággal szembeni kártérítési per nem teremt új 

jogorvoslati lehetőséget a korábbi, a fél számára kedvezőtlen döntést tartalmazó jogerős 

határozatokkal szemben. 

A felperes megalapozatlanul állította a 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az 

alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz 

tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv (a továbbiakban: Római Egyezmény) 6. Cikk 1. bekezdésének 

megsértését. A Római Egyezmény jelen jogvitában közvetlenül nem alkalmazható, mert a hivatkozott 

rendelkezése az igazságszolgáltatás három alapelvét szabályozza: a bírósághoz fordulás jogát, a 

tisztességes eljáráshoz és a jogviták ésszerű időn belüli befejezéshez való jogot. A hazai 

jogviszonyokra közvetlenül irányadó ilyen rendelkezéseket a régi Pp. 2. § (1) bekezdése tartalmazza, 

amikor a bíróság feladatát abban határozza meg, hogy a feleknek a jogviták elbírálásához, a perek 

tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogát érvényesítse. Ennek 

elmulasztása esetén a fél – az alapvető jogait ért sérelemre hivatkozással – a régi Pp. 2. § (3) bekezdés 

alapján méltányos elégtételt biztosító kártérítésre tarthat igényt. Speciális jogszabályként maga a régi 

Pp. rendelkezik a peres eljárás alapelveinek megsértése miatti eljárásról, ezért ezt kell alkalmazni és 

nem érvényesíthető igény közvetlenül a Római Egyezmény alapján. Ezt az egységes bírói gyakorlatot 

megerősítette a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2015. május 18-19. napján tartott Országos 

Tanácskozásán elfogadott álláspont is, amely szerint az eljárásjogi alapjogok megsértése miatt indított 

perek jogalapja nem a Római Egyezmény 6. Cikk 1. bekezdése, hanem a régi Pp. 2. § (3) bekezdése 

(BH 2015.7). 

 

Pkk.II.24.553/2020/2. 

Kizárási kérelem elbírálása. 

A régi Pp. 13. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ügy elintézéséből ki van zárva, és abban mint bíró 

nem vehet részt az, akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható (elfogultság). 

Az ismertetett rendelkezés alapján az Ítélőtábla Polgári Kollégiumában ítélkező két bíró, aki magát 

elfogultnak vallotta, az ügy elbírálásában nem vehet részt. A további, magukat elfogultnak valló bírák 

kizárása iránti kérelem azonban nem alapos. 

A kizárást eredményező elfogultságot olyan objektíve fennálló tények, körülmények alapozzák meg, 

amelyekből nyilvánvaló, hogy az adott ügyben a tisztességes eljárás követelménye, az ügy pártatlan 

elbírálása nem biztosítható. Az alperes szubjektív vélekedése, véleménye nem ad alapot annak 

megállapítására, hogy az Ítélőtábla magukat elfogulatlannak valló bírái a jelen ügy pártatlan elbírálását 

nem biztosítják. Az alperes nem jelölte meg, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt befejezett 

ügye milyen tárgyú volt, miből következtet arra, hogy annak az ügynek az elbírálása jelen ügy 

elbírálására kihatással lenne. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem vált született ilyen tárgyú határozat. 
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