A Kúria
Nemzetközi, Tudományos és Dokumentációs Főosztályának

Hírlevele
2021. június 30.
XII. évfolyam 6. szám

EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK ..................................................................................... 3
KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK ........................................................... 3
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ................................................................................................................................. 3
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK...................................................................................................................... 4
Általános közigazgatási jogterület ........................................................................................................... 4
Pénzügyi jogterület ................................................................................................................................ 12
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 15
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 17
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 24
ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL TÁRGYÁBAN KÖZZÉTETT HATÁROZATOK ......................................... 26
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ............................................................................................................................... 26
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 27
Általános közigazgatási jogterület ......................................................................................................... 27
Pénzügyi jogterület ................................................................................................................................ 33
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 37
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 39
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 40
EGYÉB, MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ELŐTT ......................................... 41
A KÚRIA UNIÓS JOGI TÁRGYÚ HATÁROZATAI ................................................................................... 43
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ............................................................................................................................... 43
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 44
Általános közigazgatási jogterület ......................................................................................................... 44
Pénzügyi jogterület ................................................................................................................................ 55
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 65
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 66
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 70
EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK ................................................................................................... 92
AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÍTÉLETEI ......................... 92
AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK KIEMELTEN FONTOS ÍTÉLETEI ................................ 92
A KÚRIA EMBERI JOGI VONATKOZÁSÚ HATÁROZATAI ................................................................... 102
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ............................................................................................................................. 102
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................. 105
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ....................................................................................................................... 108
POLGÁRI ÜGYSZAK .............................................................................................................................. 108
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 112

2

Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
11. A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2021. február 22-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-105/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető lenne-e a Charta 6. cikkével – az EJEE 5. cikkének (2) és (4) bekezdésével,
valamint (1) bekezdésének c) pontjával összefüggésben értelmezve – és a Charta 47. cikkével, a szabad
mozgáshoz való joggal, az egyenlőség elvével, valamint a kölcsönös bizalom elvével, ha a 2002/584
kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése szerinti kibocsátó igazságügyi hatóság semmilyen erőfeszítést
nem tenne annak érdekében, hogy a keresett személyt a végrehajtó tagállam területén való tartózkodása
alatt tájékoztassa őrizetbe vételének ténybeli és jogi indokairól és az elfogatóparancs elleni
jogorvoslathoz való jogról?
2) Amennyiben igen: Megköveteli-e az uniós jog nemzeti joggal szembeni elsőbbségének elve a
kibocsátó igazságügyi hatóságtól, hogy mellőzze e tájékoztatást, és ezenkívül azt, hogy ha a keresett
személy e tájékoztatás elmaradása ellenére a nemzeti elfogatóparancs visszavonását kéri, e kérelmet
érdemben csak a keresett személy átadását követően vizsgálja?
3) Melyek az uniós jog azon jogi eszközei, amelyek e tájékoztatást lehetővé teszik?

12. A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2021. március 2-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-131/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 50. cikkének – az Emberi Jogok és Alapvető
Szabadságok Védelméről szóló, 1950. évi európai egyezmény (a továbbiakban: EJEE) 7.
kiegészítő jegyzőkönyve 4. cikkének, valamint az EJEB vonatkozó ítélkezési gyakorlatának
fényében értelmezett – rendelkezésével azon büntetőeljárás lefolytatása, amelynek tárgya
részben egy olyan tényállás, amely miatt a vádlottal szemben szabálysértési eljárásban már
jogerősen helyszíni bírságot szabtak ki, amely bírság – annak meg nem fizetése folytán –
bíróság által hozott határozatban elzárásra került átváltoztatásra?
13. Az Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgária) által 2021. március 23-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-180/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények
megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása
céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016.
április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését, hogy a
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célok felsorolásában a „bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás
lefolytatása” fogalmak egy általános cél alkotóelemeiként kerülnek felsorolásra?
2) Alkalmazandók-e a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
rendelkezései a Bolgár Köztársaság ügyészségére a tekintetben, hogy egy személyre vonatkozó azon
információkat, amelyeket az ügyészség az (EU) 2016/680 irányelv 3. cikkének 8. pontja szerinti
„adatkezelői” minőségében az e személyről bűncselekményre utaló jelek vizsgálata céljából összeállított
ügyirattal kapcsolatban gyűjtött, az ügyirat összeállítására vonatkozó információ közlésével vagy az
ügyirat tartalmának rendelkezésre bocsátásával felhasználták az ügyészség mint polgári eljárásban részt
vevő fél bíróság előtti védekezése keretében?
2.1) Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Úgy kell-e értelmezni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke (1)
bekezdésének f) pontjában szereplő „jogos érdek” kifejezést, hogy az magában foglalja a valamely
személyre vonatkozó olyan információk teljes vagy részleges közlését, amelyeket az e személyről
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása céljából
összeállított ügyészségi ügyirattal kapcsolatban gyűjtöttek, ha e közlés az adatkezelő mint polgári
eljárásban részt vevő fél védekezése céljából történik, és kizárt-e az érintett személy hozzájárulása?

Közigazgatási ügyszak
Általános közigazgatási jogterület
88. A Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid (Spanyolország) által 2021. január 15-jén
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-25/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ha a felperes igazolja, hogy a REPSOL-lal fennálló, kizárólagos ellátási és brandhasználati
szerződéses jogviszonya (jutalékos rendszer vagy referenciaáras végleges értékesítési, illetve
árengedményes viszonteladási rendszer) a nemzeti versenyhatóság által vizsgált területi és időbeli hatály
alá tartozik, úgy kell-e tekinteni, hogy a szerződéses jogviszony a Tribunal de Defensa de la
Competencia (versenyjogi bíróság, Spanyolország) 2001. július 11-i határozatának (490/00 REPSOL
ügy) és/vagy a Comisión Nacional de Competencia (nemzeti versenyfelügyeleti bizottság,
Spanyolország) 2009. július 30-i határozatának (652/07 REPSOL/CEPSA/BP ügy) hatálya alá tartozik,
és e határozatok értelmében a jogsértésre vonatkozó bizonyítási terhet illetően az 1/2003/EK rendelet 2.
cikke szerinti feltételeket teljesítettnek kell tekinteni?
2) Amennyiben az előző kérdésre igenlő választ kell adni, és a konkrét ügyben megállapítást nyer, hogy
a szerződéses jogviszony a Tribunal de Defensa de la Competencia (versenyjogi bíróság) 2001. július
11-i határozatának (490/00 REPSOL ügy) és/vagy a Comisión Nacional de la Competencia (nemzeti
versenyfelügyeleti bizottság) 2009. július 30-i határozatának (652/07 REPSOL/CEPSA/BP ügy) hatálya
alá tartozik, ennek következményeképpen az EUMSZ 101. cikk (2) bekezdése alapján meg kell-e
állapítani a megállapodás semmisségét?

89. A Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Zwolle (Hollandia) által 2021. január 29-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-66/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. a) Úgy kell-e értelmezni a 2004/81 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, hogy a gondolkodási idő a
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jogszabály erejénél fogva attól az időponttól kezdődik, amikor a harmadik országbeli állampolgár
bejelentést tesz (tájékoztatást ad) a holland hatóságoknak az emberkereskedelemről, tekintettel arra,
hogy Hollandia elmulasztotta az e rendelkezésben biztosított gondolkodási idő kezdetének a nemzeti
jog szerint történő meghatározását?
b) Úgy kell-e értelmezni a 2004/81 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, hogy a gondolkodási idő a
jogszabály erejénél fogva megszűnik, miután emberkereskedelem miatt feljelentést tettek, vagy azt
követően, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár kifejezte azon szándékát, hogy lemond
a feljelentés megtételéről, tekintettel arra, hogy Hollandia elmulasztotta az e rendelkezésben
biztosított gondolkodási idő tartamának a nemzeti jog szerint történő meghatározását?
2. A 2004/81 irányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerinti kiutasításról szóló határozat alatt harmadik
országbeli állampolgárnak a tagállam területéről egy másik tagállam területére történő kiutasítására
irányuló intézkedések is értendők?
3. a) Ellentétes-e a 2004/81 irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével az, ha az ezen irányelv 6. cikkének
(1) bekezdésében biztosított gondolkodási idő alatt átadásra vonatkozó határozatot hoznak?
b) Ellentétes-e a 2004/81 irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével az, ha az ezen irányelv 6. cikkének (1)
bekezdésében biztosított gondolkodási idő alatt a már meghozott, átadásra vonatkozó határozatot
végrehajtják vagy annak végrehajtását előkészítik?

90. A Verwaltungsgericht Wien (Ausztria) által 2021. február 1-jén benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-58/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Hogyan értelmezendő a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i
883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke (2) bekezdésének b) pontja, ha valamely
személy tevékenységének központi érdekeltsége mennyiségi szempontból abban a nem uniós államban
található, amelyben e személy lakóhellyel is rendelkezik, és ezenkívül e személy két tagállamban (a
Németországi Szövetségi Köztársaságban és Ausztriában) folytat tevékenységet, és a tevékenység a két
tagállam között oly módon oszlik meg, hogy annak egyértelműen túlnyomó részét az egyik tagállamban
(jelen esetben a Németországi Szövetségi Köztársaságban) végzik?
Abban az esetben, ha e rendelkezés értelmezéséből az következik, hogy Ausztria az illetékes, a
következő kérdés előterjesztésére kerül sor:
2. Összeegyeztethető-e az uniós joggal vagy sérti-e az uniós jogot és az uniós jog által biztosított jogokat
a Rechtsanwaltsordnung (az ügyvédek jogállásáról szóló törvény) (2) 50. § -a (2) bekezdése 2. pontja c)
aa) alpontja és az A. típusú nyugdíjrendszerre vonatkozó 2018. évi szabályzat 26. § -a (1) bekezdése 8.
pontjának ezen alapuló rendelkezése azáltal, hogy az öregségi nyugdíj megállapításának feltételeként le
kell mondani az ügyvédi hivatás belföldön és külföldön (az 50. § (2) bekezdése c) pontjának aa)
alpontja), illetve bárhol (az A. típusú nyugdíjrendszerre vonatkozó 2018. évi szabályzat 26. § -a (1)
bekezdésének 8. pontja) történő gyakorlásáról?

91. A Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Hollandia) által 2021.
február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-69/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A fájdalom intenzitásának az orvosi kezelés hiánya következtében, a betegség változatlan klinikai
képe mellett történő jelentős növekedése az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta)
1. és 4. cikkével összefüggésben értelmezett 19. cikkének (2) bekezdésével ellentétes helyzetnek
minősülhet-e, ha nem függesztik fel a 2008/115/EK irányelvből (a továbbiakban: visszatérési irányelv)
következő, az államterület elhagyására vonatkozó kötelezettséget?
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2) Összeegyeztethető-e a Charta 1. cikkével összefüggésben értelmezett 4. cikkével egy olyan, merev
határidő meghatározása, amely alatt az orvosi kezelés elmaradásából eredő következményeknek
jelentkezniük kell ahhoz, hogy megállapítsák a visszatérési irányelvből következő kiutasítás
egészségügyi akadályainak fennállását? Amennyiben a merev határidő meghatározása nem ellentétes az
uniós joggal, jogosult-e egy tagállam azonos általános határidőt előírni valamennyi lehetséges betegség
és egészségügyi következmény tekintetében?
3) Összeegyeztethető-e a Charta 1. és 4. cikkével és a visszatérési irányelvvel összefüggésben
értelmezett 19. cikkének (2) bekezdésével az a szabályozás, amely szerint a kitoloncolás
következményeit kizárólag azon kérdés keretében kell értékelni, hogy utazhat e a külföldi személy, és
ha igen, milyen feltételek mellett?
4) Megköveteli-e a Charta 1. és 4. cikkével összefüggésben értelmezett 7. cikke a visszatérési irányelvre
tekintettel, hogy a külföldi személy egészségi állapotát és az ezzel összefüggésben a tagállamban
igénybe vett kezelést azon kérdés keretében értékeljék, hogy engedélyezni kell-e a magánéleten alapuló
tartózkodást? Megköveteli-e a Charta 1. és 4. cikkével összefüggésben értelmezett 19. cikkének (2)
bekezdése a visszatérési irányelvre tekintettel, hogy annak értékelése során, hogy egészségügyi
problémák tekinthetők-e a kitoloncolás akadályának, figyelembe vegyék a Charta 7. cikke értelmében
vett magán- és családi életet?

92. A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2021. február 8-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-76/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a kapacitásbővítésnek az Európai Bizottság ETS-hez kapcsolódó állami
támogatásokra vonatkozó iránymutatásában meghatározott fogalmát, miszerint a létesítmény reáltőkebefektetés (vagy fokozatos reáltőke-befektetések egész sora) következtében a változást megelőző
kezdeti installált kapacitásához képest legalább 10 %-kal nagyobb kapacitáson üzemeltethető, hogy az
a. a reáltőke-befektetés és a műszakilag és jogilag lehetséges maximális kapacitás bővítése közötti
okozati összefüggéstől, vagy
b. a 2011. április 27-i 2011/278/EU határozat 3. cikkének i) és l) pontjával összefüggésben a
megváltozott működés kezdetét követő első hat hónapos időszak két legnagyobb havi volumenének
átlagával való összehasonlítástól függ?
2) Az 1. b. kérdésre adott igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni a 2011/278 határozat 3. cikkének
i) pontját, hogy az nem a műszakilag és jogilag lehetséges maximális kapacitás bővítésének
terjedelmétől függ, hanem kizárólag a 2011/278 határozat 3. cikkének l) pontja szerinti átlagértéktől,
függetlenül attól, hogy ez a végrehajtott fizikai módosításból vagy a nagyobb teljesítményből
következik-e, és ha igen, milyen mértékben?
3) A 2011/278 határozat 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban kell-e értelmezni az ETSiránymutatás I. melléklete szerinti installált kezdeti kapacitás fogalmát?
4) Úgy kell-e értelmezni az Európai Bizottságnak a bejelentett állami támogatási programmal
kapcsolatban kifogást nem tartalmazó határozatát,
a. hogy az a nemzeti szabályozás és az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatás teljes körű
összeegyeztethetőségét a nemzeti támogatási programban hivatkozott egyéb nemzeti jogi rendelkezések
tekintetében is megállapítja vagy,
b. hogy a nemzeti támogatási programot és az egyéb nemzeti jogot a maga részéről úgy kell értelmezni,
hogy azoknak végső soron összhangban kell állniuk az állami támogatásokra vonatkozó
iránymutatással?
5) A 4. a. kérdésre adott igenlő válasz esetén: Az irányadó állami támogatásokra vonatkozó
iránymutatásnak való megfelelésre tekintettel a tagállami bíróságok számára kötelező erővel bír-e az
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Európai Bizottságnak a bejelentett állami támogatási programmal kapcsolatban kifogást nem tartalmazó
határozata?
6) Kötelező erővel bír-e a tagállamok számára az engedélyezett támogatási program értelmezése és
alkalmazása kapcsán az Európai Bizottság állami támogatásokra vonatkozó iránymutatása azáltal, hogy
a Bizottság a bejelentett állami támogatási programmal szemben kifogást nem tartalmazó határozatában
ezen iránymutatásra hivatkozik és a bejelentett állami támogatás megengedhetőségét ez alapján
vizsgálja?
7) Az ETS-iránymutatás 5. pontjának értelmezése szempontjából, amely szerint az állami
támogatásoknak a környezetvédelem megvalósítani kívánt szintjéhez szükséges minimumra kell
korlátozódnia, jelentőséggel bír-e a 2003/87/EK irányelvnek (3) a 2018/410/EU irányelvvel módosított
10a. cikkének (6) bekezdése, amely szerint a tagállamok pénzügyi intézkedéseket hoznak a közvetett
CO2-költségek kompenzálására.

93. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2021. február 12-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-88/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II)
létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat
39. cikkét, és különösen 39. cikkének (3) bekezdését, hogy az arra vonatkozó kötelezettséget ír elő, hogy
megtiltsák az olyan tárgyak nyilvántartásba vételét, amelyek vonatkozásában a Schengeni Információs
Rendszerben figyelmeztető jelzést adtak ki, annak ellenére, hogy a figyelmeztető jelzés már nem
releváns (a gépjárművet megtalálták; a gépjármű megtalálása szerinti tagállamban a büntetőeljárást az e
tagállamban elkövetett bűncselekmény hiányában megszüntették; a figyelmeztető jelzést bevivő államot
tájékoztatták, de az nem lép fel a figyelmeztető jelzés rendszerből történő törlése érdekében)?
2) Úgy kell-e értelmezni a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II)
létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat
39. cikkét, és különösen 39. cikkének (3) bekezdését, hogy az arra kötelezi az olyan tárgyat megtaláló
tagállamot, amelynek vonatkozásában a határozat 38. cikkének (1) bekezdése alapján figyelmeztető
jelzést adtak ki, hogy olyan nemzeti jogi szabályokat állapítson meg, amelyek megtiltanak a megtalált
tárgyat érintő, a 38. cikkben említett valamely célkitűzés (lefoglalás vagy büntetőeljárásban
bizonyítékként történő felhasználás) elérésére szolgáló intézkedéstől eltérő minden intézkedést?
3) Úgy kell-e értelmezni a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II)
létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat
39. cikkét, és különösen 39. cikkének (3) bekezdését, hogy az lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy
olyan jogi szabályokat határozzanak meg, amelyek a határozat 38. cikke alapján a SIS-be bevitt
figyelmeztető jelzés tárgyát képező gépjárművek nyilvántartásba vételére vonatkozó tilalom alóli
kivételeket állapítanak meg azt követően, hogy a tagállam illetékes hatóságai lépéseket tettek annak
érdekében, hogy a figyelmeztető jelzést bevivő államot a megtalált tárgyról tájékoztassák?

94. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2021. február 12-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-89/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i
2073/2005/EK bizottsági rendelet 1. cikkét és az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről,
az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások
megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14.
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cikkének (8) bekezdését, hogy azok valamely tagállam illetékes felügyeleti hatóságának mérlegelési
mozgásteret biztosítanak annak megállapítására, hogy a 2073/2005 rendelet I. melléklete 1. fejezetének
1.28. pontjában meghatározott követelményeket teljesítő friss baromfihús nem felel meg a 178/2002
rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdésében szereplő követelményeknek, abban az esetben, ha az ezen
élelmiszer-kategóriába tartozó élelmiszeripari termék – a jelen ügyben tett megállapítás szerint – a
2073/2005 rendelet I. melléklete 1. fejezetének 1.28. sorában említettektől eltérő Salmonella
szerotípussal szennyezett?

95. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2021. február 26-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-122/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a másnak látszó, és ezáltal a fogyasztók egészségét vagy biztonságát
veszélyeztető termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1987. június 25-i
87/357/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, hogy az úgy határozza meg az e cikk (1)
bekezdése alá tartozó termékeket, hogy azokat, bár nem élelmiszerek, formájuk, illatuk, színük,
megjelenésük, csomagolásuk, címkézésük, kiterjedésük vagy méretük alapján a fogyasztók, különösen
a gyermekek, összetéveszthetik élelmiszerekkel, és ezért azokat szájukba veszik, szopogatják vagy
lenyelik, ami veszéllyel járhat, mivel objektív és alátámasztott adatok bizonyítják, hogy ez többek között
fulladást, mérgezést vagy az emésztőtraktus átfúródását, illetve elzáródását okozza?
2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a tagállam illetékes felügyeleti hatóságára hárul-e a
bizonyítási teher?

96. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2021. február 26-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-128/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését, hogy a Litván Köztársaságban a
közjegyzők, amikor a közjegyzői kamara által elfogadott, jelen ügyben ismertetett pontosításokkal
kapcsolatos tevékenységet folytatnak, az EUMSZ 101. cikk értelmében vett vállalkozásnak
minősülnek?
2. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését, hogy a litván közjegyzői kamara által
elfogadott, jelen ügyben ismertetett pontosítások az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése értelmében vett,
társulás által hozott döntésnek minősülnek?
3. A második kérdésre adott igenlő válasz esetén e pontosítások célja vagy hatása az EUMSZ 101. cikk
(1) bekezdése értelmében a belső piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása?
4. Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének esetleges megsértéséről való határozathozatal során ezeket a
jelen ügyben ismertetett pontosításokat a Wouters-ítélet 97. pontjában meghatározott szempontok
alapján kell-e értékelni?
5. A negyedik kérdésre adott igenlő válasz esetén jogszerű céloknak minősülnek-e ezen pontosításoknak
a Wouters ítélet 97. pontjában meghatározott szempontok szerinti értékelése során a felperesek által
hivatkozott célok, nevezetesen a közjegyzői gyakorlat egységesítése, a szabályozási hézag
megszüntetése, a fogyasztók érdekeinek védelme, a fogyasztók egyenlő bánásmódjának és az
arányosság elvének biztosítása, valamint a közjegyzők megalapozatlan polgári jogi felelősségre
vonással szembeni védelme?
6. Az ötödik kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e tekinteni, hogy az e pontosításokkal előírt
korlátozások nem haladják meg a jogszerű célok megvalósításának biztosításához szükséges mértéket?
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7. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket, hogy úgy tekinthető, hogy az elnökség tagjaként eljáró
közjegyzők megsértették e cikket, és bírság szabható ki velük szemben azon az alapon, hogy
közjegyzőként dolgozva részt vettek a jelen ügyben ismertetett pontosítások meghozatalában?

97. A Tribunal administratif (Luxemburg) által 2021. március 5-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-153/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Értelmezhető-e a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról
szóló[, 2013. június 26-i] 2013/32/EU [európai parlamenti és tanácsi] irányelv 33. cikke (2)
bekezdésének a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre
jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra,
valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló[, 2011. december 13-i]
2011/95/EU [európai parlamenti és tanácsi] irányelv 23. cikkével és az Európai Unió Alapjogi Chartája
24. cikkével összefüggésben értelmezett a) pontja úgy, lehetővé teszi a szülők által a kiskorú gyermekük
nevében és javára a kizárólag a szülők és a gyermek testvérei számára korábban nemzetközi védelmet
biztosító tagállamtól (a jelen esetben Görögországtól) eltérő tagállamban (a jelen esetben
Luxemburgban) benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem elfogadhatatlannak nyilvánítását azzal
az indokkal, hogy az ez utóbbiak részére a távozásukat és az érintett gyermek születését megelőzően
nemzetközi védelmet nyújtó ország hatóságai biztosítják, hogy a gyermek megérkezésekor és a többi
családtag visszatérésekor e gyermek tartózkodási engedélyt kap, és a nemzetközi védelemben részesített
személyekkel azonos jogosultságok illetik meg anélkül, hogy e hatóságok kijelentenék, hogy e gyermek
személyesen megkapja a nemzetközi védelemben részesülő személy jogállását?

98. A Conseil d'État (Franciaország) által 2021. március 8-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-147/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Ellentétes-e a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i rendelettel,
ha valamely tagállam a közegészség és a környezet védelme érdekében a code de l’environnement
(környezetvédelmi törvénykönyv) L. 522-18. és L. 522-5-3. cikkében foglaltakhoz hasonló, a
kereskedelmi gyakorlatokra és a reklámozásra vonatkozó korlátozó szabályokat fogad el? Melyek azok
a feltételek, amelyekkel adott esetben valamely tagállam ilyen intézkedéseket fogadhat el?

99. A Svea hovrätt (Svédország) által 2021. március 10-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-155/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: svéd
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az Energia Charta Egyezményt, hogy az annak 26. cikkében (2) foglalt
választottbírósági kikötés, amely alapján valamely szerződő fél hozzájárul a szerződő fél és egy másik
szerződő fél befektetője közötti, az utóbbi által az előbbi területén megvalósított beruházással
kapcsolatos vita nemzetközi választottbírósági eljárásához, az egyrészről valamely uniós tagállam és
másrészről egy másik uniós tagállam befektetője közötti vitára is irányadó?
2) Az 1) kérdésre adott igenlő válasz esetén, úgy kell-e értelmezni az EUSZ 19. cikket és az EUSZ 4.
cikk (3) bekezdését, valamint az EUMSZ 267. és az EUMSZ 334. cikket, hogy azokkal ellentétes az
Energia Charta Egyezmény 26. cikkében foglalt választottbírósági kikötés vagy e kikötés alkalmazása,
ha valamely uniós tagállam befektetője az Energia Charta Egyezmény 26. cikke alapján másik uniós
tagállamban létesített befektetéssel kapcsolatos jogvita esetén eljárást indíthat ez utóbbi tagállammal
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szemben olyan választottbíróság előtt, amelynek a hatáskörét és határozatát utóbbi tagállam köteles
elfogadni?
3) A 2) kérdésre adott igenlő válasz esetén, úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az uniós jog
elsőbbségének elvét és hatékony érvényesülésének követelményét, hogy azokkal ellentétes az olyan
nemzeti jogi rendelkezés alkalmazása, amely az SFL 34. §-ának második bekezdésében foglalthoz
hasonló elévülési határidőt ír elő, ha annak alkalmazása azzal a következménnyel jár, hogy a fellebbező
fél érvényes választottbírósági szerződés hiányára hivatkozva nem emelhet kifogást azon az alapon,
hogy a választottbírósági kikötés vagy az Energia Charta Egyezmény 26. cikke szerinti javaslat
érvénytelen vagy nem alkalmazható, mivel ellentétes az uniós joggal?

100. Az Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgária) által 2021. március 10-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-160/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló, 2013. december 17-i
1306/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet 75. cikkének (1) bekezdésében használt „kifizetés”
fogalom a kifizetési kérelem alapján indult eljárás befejezését jelenti?
2) A mezőgazdasági termelő által kért összeg tényleges átvétele egyenértékű-e a kifizető hatóságnak a
támogatási jogosultságok aktiválása iránti kérelemre vonatkozó kedvező határozatával, illetve a
pénzösszegek átvételének elmaradása az adott intézkedéssel kapcsolatos kifizetések nyilvános
közzététele esetén a kért támogatási jogosultságok elutasításának minősül-e, ha a személyt nem
tájékoztatták az eljárás új ellenőrzésekkel történő folytatásáról?
3) A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló, 2013. december 17-i
1306/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet 75. cikkének (1) bekezdésében előírt határidő arra
kötelezi-e a tagállamokat, hogy a jogosultsági feltételek vizsgálatát e határidő lejárta előtt végezzék el,
és ez a vizsgálat csak kivételes esetben folytatható?
4) A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló, 2013. december 17-i
1306/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet 75. cikkének (1) bekezdésében előírt határidő be nem
tartása a támogatás kifizetése hallgatólagos megtagadásának minősül-e, ha a mezőgazdasági termelőt
nem tájékoztatták kiegészítő ellenőrzések végzéséről, és erről nem áll rendelkezésre írásos
dokumentum?

101. A Københavns Byret (Dánia) által 2021. március 11-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-165/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: dán
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 726/2004 rendelet 12. cikkének (2) bekezdése (korábban a 2309/1993 rendelet 12. cikkének (2)
bekezdése) és a kérelmezőknek szóló uniós bizottsági közlemény 2. fejezetének 2.3. szakasza fényében
tekinthető e a 2001/83 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett referencia
gyógyszernek és ezért szolgálhat e a 2001/83 irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerinti átfogó
forgalombahozatali engedély alapjául a jelen ügyben szóban forgó Precedexhez hasonló olyan
gyógyszer, amely valamely tagállamban annak nemzeti jogszabályai alapján a tagállam Európai
Unióhoz való csatlakozását megelőzően, azonban azt követően kapott forgalombahozatali engedélyt,
hogy a gyógyszer a 2309/1993 rendelet alapján azonos klinikai alapon kedvezőtlen értékelést kapott a
CPMP től (jelenleg CHMP), olyan helyzetben, amikor a nemzeti forgalombahozatali engedélyt a
tagállam Európai Unióhoz való csatlakozását követően nem aktualizálták új klinikai dokumentációval
vagy kapcsolódó szakértői jelentéssel?
2) Tekinthető-e a 2001/83 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett referencia-
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gyógyszernek és ezért szolgálhat-e a 2001/83 irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerinti átfogó
forgalombahozatali engedély alapjául a jelen ügyben szóban forgó Precedexhez hasonló olyan
gyógyszer, amelyet valamely tagállamban annak nemzeti jogszabályai alapján a tagállam Európai
Unióhoz való csatlakozását megelőzően anélkül engedélyeztek, hogy a tagállam illetékes hatósága az
European Drug Master File eljárás (jelenleg Active Substance Master File eljárás) keretében hozzáfért
volna a hatóanyag-törzsadatok korlátozott hozzáférésű részéhez, olyan helyzetben, amikor a nemzeti
forgalombahozatali engedélyt a tagállam Európai Unióhoz való csatlakozását követően nem
aktualizálták a hatóanyag-törzsadatok korlátozott hozzáférésű részével?
3) Jelentőséggel bír-e az 1. vagy 2. kérdésre adott válasz szempontjából az a tény, hogy az érintett
nemzeti forgalombahozatali engedély nem szolgálhat a 2001/83 irányelv 28. cikke szerinti kölcsönös
elismerés alapjául?
4) Jogosult-e vagy köteles-e a referencia tagállam vagy az érintett tagállam illetékes nemzeti hatósága a
2001/83 irányelv 28. cikke szerinti, generikus gyógyszerre vonatkozó decentralizált eljárás keretében az
1. és/vagy 2. kérdésben leírt körülmények között megtagadni valamely gyógyszer referenciagyógyszerként történő felhasználását, ha a szóban forgó gyógyszert egy másik tagállamban annak az
Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően engedélyezték?
5) Befolyásolja-e a 4. kérdésre adott választ az a tény, hogy valamely referencia-tagállam vagy érintett
tagállam illetékes nemzeti hatósága rendelkezett olyan információkkal, amelyek igazolják, hogy a
szóban forgó gyógyszert a CPMP a 2309/1993 rendelet alapján kedvezőtlenül értékelte azt megelőzően,
hogy e gyógyszert egy másik tagállamban annak Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően
engedélyezték volna?

102. Az Administratīvā rajona tiesa (Lettország) által 2021. március 12-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-164/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 651/2014 rendelet 2. cikkének 83. pontja értelmében vett entitásnak minősíthető-e egy olyan
(magánjogi) szervezet, amely többféle elsődleges tevékenységet folytat, amelyek között szerepel a
kutatás is, bevételeinek nagyobb része azonban visszterhesen nyújtott oktatási szolgáltatásokból
származik?
2) Igazolt-e a gazdasági és a nem gazdasági jellegű tevékenységek finanszírozásának arányára
(bevételek és kiadások) vonatkozó követelmény alkalmazása annak meghatározása érdekében, hogy az
entitás megfelel-e a 651/2014 rendelet 2. cikkének 83. pontjában előírt, arra vonatkozó követelménynek,
miszerint az entitás tevékenységeinek elsődleges célja a független tevékenységként végzett alapkutatás,
alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés, vagy e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel
vagy tudástranszfer útján széles körben történő terjesztése legyen? Igenlő válasz esetén mi a gazdasági
és nem gazdasági jellegű tevékenységek megfelelő finanszírozási aránya annak meghatározása során,
hogy mi az entitás tevékenységeinek elsődleges célja?
3) Igazolt-e a 651/2014 rendelet 2. cikkének 83. pontjának rendelkezése értelmében az arra vonatkozó
követelmény alkalmazása, miszerint a fő tevékenységből származó bevételeket újból az entitás szóban
forgó fő tevékenységéhez kell felhasználni, és más szempontokat is értékelni kell-e ahhoz, hogy igazolt
módon lehessen meghatározni a projektet benyújtó entitás tevékenységeinek elsődleges célját?
Megváltoztatja-e ezt az értékelést az elért bevételek felhasználása (újból a fő tevékenységhez használják
fel azokat, vagy például magánjogi alapító esetében azokat osztalékként fizetik ki a részvényeseknek),
azt az esetet is beleértve, ha a bevételek nagyobb része az oktatási szolgáltatásokért kapott díjakból
származik?
4) Lényeges-e a szóban forgó projektet benyújtó entitás tagjainak jogi személyisége annak értékelése
tekintetében, hogy az említett entitás megfelel-e a 651/2014 rendelet 2. cikkének 83. pontja szerinti
meghatározásnak, azaz a kereskedelmi jognak megfelelően alapított olyan társaságról van-e szó, amely
haszonszerzési céllal (a Komerclikums [kereskedelmi törvénykönyv] 1. cikke) (visszterhes jellegű)
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gazdasági tevékenységet folytat, illetve tagjai vagy részvényesei haszonszerzésre törekvő természetes
vagy jogi személyek (az oktatási szolgáltatások visszterhes nyújtását is beleértve), vagy pedig azokat
nonprofit jelleggel alapították (például egyesület vagy alapítvány)?
5) A projektet benyújtó entitás tevékenysége gazdasági jellegének értékelése tekintetében lényeges-e a
belföldi és az Unió tagállamaiból származó hallgatóknak a külföldi (harmadik államokból származó)
hallgatókhoz viszonyított aránya, illetve az a körülmény, hogy az említett entitás által folytatott fő
tevékenység célja a nemzetközi munkaerőpiacon versenyképes oktatás és végzettség biztosítása a
jelenlegi nemzetközi követelményeknek megfelelően (a felperes alapszabályának 5. pontja)?

103. Az Upravno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2021. március 25-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-186/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovén
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a II. befogadási irányelv 8. cikke (3) bekezdésének d) pontját, hogy az „ideértve
azt is” kifejezés kifejezetten az objektív szempontok közé sorolja azt a körülményt, hogy „a
kérelmezőnek már volt lehetősége igénybe venni a menekültügyi eljárást”?
2) Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a II. befogadási irányelv 8. cikke
(3) bekezdésének d) pontját, hogy az ismertetett körülmények között az őrizetbe vétel csak előzetesen
megállapított objektív kritériumok alapján és annak előzetes megállapítása esetén engedhető meg, hogy
a kérelmezőnek már volt lehetősége nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtani, amely alapján
megállapítható, hogy alapos okkal vélelmezhető, hogy a kérelmet kizárólag a kiutasítási határozat
késleltetése vagy meghiúsítása céljából nyújtották be?

Pénzügyi jogterület
45. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2020. december 21-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-697/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes az ustawa z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adóról szóló, 2004. március
11-i törvény, Dz. U. 2011. 177. szám, 1054. tétel és módosításai) 15. cikkének 4. és 5. bekezdése alapján
kialakított azon nemzeti gyakorlat, amely kizárja a mezőgazdasági tevékenységet mezőgazdasági üzem
keretében, házastársi közös vagyonukat képező vagyontárgyak hasznosításával végző házastársak külön
héaalanyként való kezelését?
2) Az első kérdésre adott válasz szempontjából van-e jelentősége annak, hogy a nemzeti gyakorlatnak
megfelelően, ha az egyik házastárs a tevékenység általános héaszabályozás alapján történő adóztatását
választja, a másik házastárs elveszíti a térítési átalányban részesülő mezőgazdasági termelő jogállását?
3) Az első kérdésre adott válasz szempontjából van-e jelentősége annak, hogy egyértelműen meg lehet
különböztetni azokat a vagyontárgyakat, amelyeket a gazdasági tevékenység céljára az egyes
házastársak önállóan és egymástól függetlenül használnak?

46. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2021. február 9-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-83/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Hogyan kell értelmezni az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó „műszaki
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szabálynak” és az információs társadalommal összefüggő „szolgáltatásokra vonatkozó szabálynak” az
(EU) 2015/1535 irányelv szerinti fogalmát, és konkrétan e kifejezéseket úgy kell-e értelmezni, hogy
azok magukban foglalják azokat az adóintézkedéseket is, amelyek nem közvetlenül az információs
társadalommal összefüggő valamely sajátos szolgáltatás szabályozására irányulnak, de mindenesetre
olyanok, amelyek a tagállamon belüli tényleges szolgáltatásnyújtáshoz igazodnak, különösen azáltal,
hogy az ingatlanközvetítési szolgáltatásokat nyújtó valamennyi jogalanyt – beleértve tehát az online
szolgáltatásokat nyújtó külföldi illetőségű gazdasági szereplőket is – a bérbeadók által megfizetendő
adók hatékony beszedéséhez kapcsolódó olyan kiegészítő kötelezettségek teljesítésére kötelezik, mint
például:
a) a közvetítő tevékenység eredményeként megkötött rövidtávú lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos
adatok gyűjtése, majd azoknak a tagállamok adóhatóságai részére való továbbítása;
b) a bérlők által a bérbeadók részére megfizetett összegeknek az államkincstár részére befizetendő
részének levonása, majd annak az adóhatóság részére történő befizetése?
2. a) Ellentétes-e a szolgáltatásnyújtás szabadságának az EUMSZ 56. cikkben foglalt elvével, valamint
– amennyiben a jelen ügyben alkalmazandóknak tekinthetők – a 2006/123/EK (2) és a 2000/31/EK
irányelvből (3) levezethető hasonló elvekkel az olyan nemzeti intézkedés, amely az Olaszországban
működő ingatlanközvetítők részére – beleértve tehát az online szolgáltatásokat nyújtó, külföldi
illetőségű gazdasági szereplőket is – előírja az ő közreműködésük révén megkötött, rövidtávú
lakásbérleti szerződésekre vonatkozó adatok gyűjtésének, majd azoknak az adóhatóság részére
történő továbbításának kötelezettségét a szolgáltatás igénybevevői által megfizetendő közvetlen
adók beszedésére irányuló célból?
b) Ellentétes-e a szolgáltatásnyújtás szabadságának az EUMSZ 56. cikkben foglalt elvével, valamint –
amennyiben a jelen ügyben alkalmazandóknak tekinthetők – a 2006/123/EK és a 2000/31/EK
irányelvből levezethető hasonló elvekkel az olyan nemzeti intézkedés, amely az Olaszországban
működő azon ingatlanközvetítők részére – beleértve tehát az online szolgáltatásokat nyújtó, külföldi
illetőségű gazdasági szereplőket is –, akik a közreműködésük révén megkötött rövidtávú lakásbérleti
szerződésekből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének szakaszában működnek közre, előírja,
hogy e kifizetések után vonják le az adót, majd azt fizessék be az államkincstár részére, a szolgáltatás
igénybevevői által megfizetendő közvetlen adók beszedésére irányuló célból?
c) Az előző kérdésekre adandó igenlő válasz esetén: korlátozhatják-e mégis a[z uniós] joggal
összhangban a szolgáltatásnyújtás szabadságának az EUMSZ 56. cikkben foglalt elvét, valamint –
amennyiben a jelen ügyben alkalmazandóknak tekinthetők – a 2006/123/EK és a 2000/31/EK
irányelvből levezethető hasonló elveket a fenti a) és b) pontban leírtakhoz hasonló nemzeti
intézkedések, arra figyelemmel, hogy a szolgáltatás igénybevevői által megfizetendő közvetlen adók
behajtása egyébként nem lenne hatékony?
d) Korlátozhatja-e mégis [az uniós] joggal összhangban a szolgáltatásnyújtás szabadságának az EUMSZ
56. cikkben foglalt elvét, valamint – amennyiben a jelen ügyben alkalmazandóknak tekinthetők – a
2006/123/EK és a 2000/31/EK irányelvből eredő hasonló elveket az olyan nemzeti intézkedés, amely
a nem Olaszországban letelepedett ingatlanközvetítőket arra kötelezi, hogy olyan adóügyi képviselőt
jelöljenek ki, aki a fenti b) pontban meghatározott nemzeti intézkedéseket a nevükben és javukra
teljesíteni köteles, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás igénybevevői által megfizetendő közvetlen
adók behajtása egyébként nem lenne hatékony?
3. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdését, hogy a valamely fél által az
(elsődleges vagy másodlagos) [uniós] jog értelmezésére vonatkozóan felvetett, pontos szöveggel
megjelölt kérdés esetén az eljáró bíróságnak továbbra is lehetősége van arra, hogy e kérdést önállóan
megfogalmazza, és így saját mérlegelése alapján, legjobb tudomása és meggyőződése szerint
meghatározza az [uniós] jogi hivatkozásokat, az azokkal esetlegesen ellentétes nemzeti jogi
rendelkezéseket és a kérdés szövegét a jogvita tárgyának keretei között, vagy köteles átvenni a
kérelmező fél által megfogalmazott kérdést?

47. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2021. február 15-én benyújtott előzetes
13

döntéshozatal iránti kérelem (C-98/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az alapeljárásban fennállóakhoz hasonló körülmények között úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK
irányelv 167. cikkével összefüggésben értelmezett 168. cikkének a) pontját, hogy egy, a leányvállalatai
részére adóköteles értékesítési ügyleteket teljesítő ügyvezető holdingot az adólevonáshoz való jog a
harmadik felektől igénybe vett és az általános nyereségben való részesedés ellenében a
leányvállalatokba befektetett szolgáltatások után is megilleti, noha az előzetesen igénybe vett
szolgáltatások nem a holding saját ügyleteivel, hanem a leányvállalatok (messzemenően) adómentes
tevékenységeivel állnak közvetlen és azonnali kapcsolatban, az előzetesen igénybe vett szolgáltatásokat
nem építik be a (leányvállalatok részére teljesített) adóköteles ügyletek árába, és azok nem tartoznak a
holding saját gazdasági tevékenységének általános költségei körébe?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata
értelmében vett joggal való visszaélésnek minősül-e az, ha egy ügyvezető holdingot „közbeiktatnak” a
leányvállalatok szolgáltatásbeszerzésébe oly módon, hogy a holding maga veszi igénybe azokat a
szolgáltatásokat, amelyek vonatkozásában a leányvállalatokat közvetlen igénybevétel esetén nem illetné
meg adólevonási jog, azokat a leányvállalatokba a nyereségükben való részesedés ellenében befekteti,
majd ügyvezető holdingkénti helyzetére hivatkozással az előzetesen igénybe vett szolgáltatások után a
teljes körű adólevonást érvényesíti, vagy ez a közbeiktatás adójogon kívüli okokkal igazolható, noha a
teljes körű adólevonás önmagában véve a rendszerrel ellentétes és a holdingkonstrukcióknak az
egyszintű vállalkozásokkal szembeni versenyelőnyéhez vezetne?

48. Az Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgária) által 2021. február 16-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti (C-97/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
1. Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv 273. cikkét és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 50. cikkét, hogy
azokkal nem ellentétes az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló, olyan nemzeti szabályozás, amely
lehetővé teszi, hogy ugyanazon személlyel szemben együttesen közigazgatási kényszerintézkedés
elrendelésére irányuló közigazgatási eljárást és vagyoni szankció kiszabására irányuló közigazgatási
eljárást is indítsanak egy olyan cselekmény miatt, amely abban nyilvánul meg, hogy termékek
értékesítését nem vették nyilvántartásba és nem rögzítették az értékesítésről szóló bizonylat
kiállításával?
1.1. Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 273. cikkét és az Európai Unió
Alapjogi Chartája 52. cikkének (1) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az alapeljárásban szóban
forgóhoz hasonló, olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy ugyanazon személlyel
szemben együttesen közigazgatási kényszerintézkedés elrendelésére irányuló közigazgatási eljárást
és vagyoni szankció kiszabására irányuló közigazgatási eljárást is indítsanak egy olyan cselekmény
miatt, amely abban nyilvánul meg, hogy termékek értékesítését nem vették nyilvántartásba és nem
rögzítették az értékesítésről szóló bizonylat kiállításával, ha figyelembe vesszük, hogy e szabályozás
a két eljárás lefolytatására vonatkozóan hatáskörrel rendelkező hatóságok és a bíróságok számára
nem írja elő egyúttal azt a kötelezettséget, hogy biztosítsa az arányosság elvének hatékony
alkalmazását valamennyi halmozott intézkedés együttes súlyának a konkrét jogsértés súlyához
viszonyított aránya tekintetében?
2. Ha a jelen ügyben a Charta 50. cikke és 52. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazható, akkor úgy
kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK
tanácsi irányelv 273. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 49. cikkének (3) bekezdését,
hogy azokkal ellentétes a ZDDS [Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (héatörvény)] 186.
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cikkének (1) bekezdésében foglaltakhoz hasonló nemzeti jogszabály, amely egy olyan cselekmény
miatt, amely abban nyilvánul meg, hogy termékek értékesítését nem vették nyilvántartásba és nem
rögzítették az értékesítésről szóló bizonylat kiállításával, ugyanazon személlyel szemben a ZDDS 185.
§ -ának (2) bekezdése szerinti vagyoni szankció kiszabása mellett az üzlethelyiségek lezárására
vonatkozó közigazgatási kényszerintézkedés legfeljebb 30 napos időtartamra történő elrendelését írja
elő?
3. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal
nem ellentétesek az olyan intézkedések, amelyeket a nemzeti jogalkotó a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 273. cikke szerinti érdek
biztosítása céljából vezetett be, mint például a legfeljebb 30 napos időtartamra elrendelt, üzlethelyiségek
lezárására vonatkozó közigazgatási kényszerintézkedés valamely vélelmezett közérdek védelme
céljából történő előzetes végrehajtása, ha az ezzel szembeni bírói jogvédelem valamely
összehasonlítható ellentétes magánérdek értékelésére korlátozódik?

49. A Tribunal Constitucional (Portugália) által 2021. március 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-136/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Értelmezhető-e úgy az EUMSZ 110. cikk önmagában, illetve az EUMSZ 191. cikkel, és különösen
annak (2) bekezdésével összefüggésben, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti jogi szabály, amely nem
veszi figyelembe a környezetvédelmi összetevőt, amikor a gépjárműveknek a nemzeti piacon való
általgos értékcsökkenéséhez kapcsolódó csökkentéseket ír elő azon adó tekintetében, amely az Európai
Unió más tagállamaiban kiadott végleges közösségi forgalmi rendszámmal rendelkező használt
gépjárműveket sújtja, lehetővé téve, hogy az ily módon számított adó magasabb legyen, mint az
egyenértékű belföldi használt gépjárműveket sújtó adó?

Munkaügyi ügyszak
23. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2020. október 16-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-727/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Ellentétes-e a 2003/88 irányelv 7. cikkével és a Charta 31. cikkének (2) bekezdésével az olyan nemzeti
szabályozásnak, mint a BUrlG (Bundesurlaubsgesetz; a szabadságról szóló szövetségi törvény) 7. § ának (3) bekezdése, azon értelmezése, amely szerint az olyan munkavállaló éves fizetett szabadságra
való, korábban nem teljesített jogosultsága, akinél teljes keresőképességcsökkenés következett be, és
aki szabadságát ugyanakkor – legalábbis részben – a keresőképessége csökkenését megelőzően igénybe
vehette volna, folyamatosan fennálló tartós keresőképességcsökkenés esetén a szabadság esedékessége
évének végét követő 15 hónap elteltével akkor is megszűnik, ha a munkáltató a megfelelő felhívás és
tájékoztatás elmulasztásával nem tette ténylegesen lehetővé a munkavállaló számára, hogy a
szabadsághoz való jogát gyakorolja?
2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: tartós keresőképességcsökkenés esetén az említett
feltételek mellett az is kizárt-e, hogy a szabadsághoz való jog későbbi időpontban szűnjön meg?

24. A Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie (Lengyelország) által 2020.
december 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-715/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról
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kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv 1. cikkét, valamint e
keretmegállapodás 1. és 4. szakaszát, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogi szabályozás, amely
szerint a munkáltató csak a határozatlan időre kötött munkaszerződések tekintetében köteles írásban
indokolni a munkaszerződés felmondására vonatkozó döntését – következésképpen bírósági
felülvizsgálatot ír elő a határozatlan időre kötött munkaszerződések felmondása indokainak
megalapozottsága tekintetében – ugyanakkor a határozott időre kötött munkaszerződések tekintetében
nem ír elő ilyen kötelezettséget (azaz a felmondás indokainak közlését) a munkáltató számára
(következésképpen a bírósági felülvizsgálat kizárólag a felmondásnak a szerződések felmondására
vonatkozó rendelkezésekkel való összeegyeztethetőségének kérdésére terjed ki)?
2) Hivatkozhatnak-e a felek a fentiekben említett keretmegállapodás 4. szakaszára és a hátrányos
megkülönböztetés tilalmára vonatkozó általános uniós jogelvre (az Európai Unió Alapjogi Chartájának
21. cikke) abban a jogvitában, amelyben mindkét fél magánszemély, következésképpen a fentiekben
említett szabályok rendelkeznek-e horizontális hatállyal?

25. A Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanyolország) által 2021. február
11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-86/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e az EUMSZ 45. cikkel és a [492/2011] rendelet 7. cikkével az olyan nemzeti rendelkezés,
mint a 2009. július 2-i 43/2009. sz. rendelet 6. cikke (2) bekezdésének c) pontja, amely nem teszi
lehetővé az Európai Unió valamely másik tagállamának egészségügyi közszolgálatánál egy adott
szakmai kategóriában teljesített szolgálat elismerését?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a valamely tagállam közegészségügyi rendszerében
teljesített szolgálat elismerése függővé tehető-e az Európai Unió tagállamainak egészségügyi
dolgozóinak szakmai előmeneteli rendszereinek kölcsönös elismerésére vonatkozó általános
kritériumok teljesülésének előzetes bizonyításától?

26. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2021. február 26-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-120/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2)
bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, mint a BGB 195. §-ával összefüggésben
értelmezett 194. §-ának (1) bekezdése, amelynek értelmében a fizetett éves szabadsághoz való jogra
hároméves általános elévülési idő vonatkozik, és ezen elévülési idő a BGB 199. §-ának (1) bekezdésében
megjelölt feltételek mellett a szabadság esedékessége évének végével kezdődik, ha a munkáltató a
megfelelő felhívás és tájékoztatás elmulasztásával nem tette ténylegesen lehetővé a munkavállaló
számára, hogy a szabadsághoz való jogát gyakorolja?

27. Az Efeteio Athinon (Görögország) által 2021. március 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-133/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: görög
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Összeegyeztethető-e az 1999/70/EK irányelv 4. szakaszával a vitatotthoz hasonló azon nemzeti
szabályozás, amely az 1999/70 irányelv 1. szakaszának értelmében vett, határozott idejű
munkaszerződésekkel rendelkező munkavállalókkal szemben az összehasonlítható, állandó
munkavállalókhoz képest az illetmény szempontjából eltérő bánásmódot ír elő, amennyiben a
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különbségtétel egyetlen kritériuma az, hogy szerződésüket a munkáltató vagy törvény határozott idejű
munkaszerződésnek minősíti?
– Közelebbről, összeegyeztethető-e az 1999/70/EK irányelv 4. szakaszával az a nemzeti szabályozás,
amely a munkavállalók között az illetmények tekintetében alkalmazott eltérő bánásmódot azzal
igazolja, hogy ők határozott idejű munkaszerződés alapján végzik tevékenységüket, annak
ismeretében, hogy tevékenységük a munkáltató állandó és tartós igényeit elégíti ki?

Polgári ügyszak
37. A Sąd Okręgowy w Łodzi (Lengyelország) által 2021. január 15-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-28/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről
szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkében foglalt
„minden tagállam időben megteszi a szükséges intézkedéseket” fordulatot, hogy a tagállami
jogszabályokban biztosítani kell, hogy a biztosító gépjármű-felelősségbiztosítás alapján fennálló
felelőssége a biztosítással fedezett károk teljes mértékére kiterjedjen, köztük a káresemény olyan
következményeire is, mint a károsult elmaradt haszna?

38. A Landgericht München (Németország) által 2021. január 28-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-44/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Összeegyeztethető-e a 2004/48/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésével az, hogy az ideiglenes
intézkedés elrendelésére irányuló eljárásban a végső fokon eljáró Oberlandesgerichtek (regionális
felsőbíróságok, Németország) főszabály szerint megtagadják a szabadalombitorlás miatti ideiglenes
intézkedések elrendelését, ha a vitatott szabadalom tekintetében nem folytattak le elsőfokú felszólalási
vagy megsemmisítési eljárást?

39. A Landgericht Ravensburg (Németország) által 2021. január 28-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-47/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Az Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (a polgári törvénykönyv bevezetéséről szóló
törvény, a továbbiakban: EGBGB) 247. cikke 6. § -a (2) bekezdésének harmadik mondata és 12. § -a (1)
bekezdésének harmadik mondata szerinti törvényességi fikciót illetően:
a) Összeegyeztethetetlen-e a 2008/48/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének p) pontjával és 14.
cikkének (1) bekezdésével az EGBGB 247. cikke 6. § -a (2) bekezdésének harmadik mondata és 247.
cikke 12. § -a (1) bekezdésének harmadik mondata annyiban, amennyiben e rendelkezések az
EGBGB 247. cikke 6. § -a (2) bekezdésének első és második mondata szerinti követelményeknek és
az EGBGB 247. cikke 12. § -a (1) bekezdése második mondata 2. pontjának b) alpontjában támasztott
követelményeknek megfelelőnek nyilvánítják a 2008/48/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének p)
pontja szerinti követelményekkel ellentétes szerződési feltételeket?
Amennyiben igen:
b) Az következik-e az uniós jogból, különösen a 2008/48/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének p)
pontjából és 14. cikkének (1) bekezdéséből, hogy az EGBGB 247. cikke 6. § -a (2) bekezdésének
harmadik mondata és 247. cikke 12. § -a (1) bekezdésének harmadik mondata nem alkalmazható
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annyiban, amennyiben e rendelkezések az EGBGB 247. cikke 6. § -a (2) bekezdésének első és
második mondata szerinti követelményeknek és az EGBGB 247. cikke 12. § -a (1) bekezdése
második mondata 2. pontjának b) alpontjában támasztott követelményeknek megfelelőnek
nyilvánítják a 2008/48/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének p) pontja szerinti követelményekkel
ellentétes szerződési feltételeket?
Az 1) a) és b) kérdésre adott választól függetlenül:
2. A 2008/48/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdése szerinti, kötelezően feltüntetendő információkat
illetően:
a) Úgy kell-e értelmezni a 2008/48/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének p) pontját, hogy a
hitelmegállapodásban feltüntetendő napi kamatösszeget a hitelmegállapodásban feltüntetett
szerződéses hitelkamatláb alapján kell kiszámítani?
b) A 2008/48/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének r) pontját illetően:
aa) Úgy kell-e értelmezni ezt a rendelkezést, hogy a kölcsön határidő előtti visszafizetése esetén
fizetendő ellentételezésre vonatkozóan a kölcsönszerződésben szereplő információknak kellően
pontosnak kell lenniük ahhoz, hogy a fogyasztó legalább megközelítőleg kiszámíthassa a
fizetendő ellentételezés összegét?
(A fenti kérdésre adott igenlő válasz esetén:)
bb) Ellentétes-e a 2008/48/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének r) pontjával és 14. cikke (1)
bekezdésének második mondatával az olyan nemzeti rendelkezés, amely szerint a 2008/48/EK
irányelv 10. cikke (2) bekezdésének r) pontja értelmében vett hiányos információk esetén az
elállásra nyitva álló időszak mindazonáltal a szerződéskötéssel kezdődik, és csupán a hitelezőnek
a hitel határidő előtti visszafizetése esetén fizetendő ellentételezéshez való joga szűnik meg?
c) Úgy kell-e értelmezni a 2008/48/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének l) pontját, hogy abszolút
számként kell közölni a hitelmegállapodás megkötésének időpontjában alkalmazandó késedelmi
kamatlábat, legalább azonban abszolút számként kell feltüntetni az alkalmazandó referenciakamatlábat (jelen esetben a Bürgerliches Gesetzbuch [polgári törvénykönyv, a továbbiakban: BGB]
247. § -a szerinti alapkamatlábat), amelyből hozzáadással (jelen esetben a BGB 288. § -a (1)
bekezdése második mondatának megfelelően öt százalékpont hozzáadásával) számítható ki az
alkalmazandó késedelmi kamatláb, és a fogyasztót tájékoztatni kell a referencia-kamatlábról
(alapkamatlábról) és annak változékonyságáról?
d) Úgy kell-e értelmezni a 2008/48/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének t) pontját, hogy a
hitelmegállapodás szövegében közölni kell a peren kívüli panasz- és jogorvoslati eljárás
igénybevételének lényeges alaki feltételeit?
Ha a fenti 2) a)–d) kérdés legalább valamelyikére igenlő választ kell adni:
e) Úgy kell-e értelmezni a 2008/48/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdése második mondatának b) pontját,
hogy az elállásra nyitva álló időszak csak akkor kezdődik meg, ha a 2008/48/EK irányelv 10.
cikkének (2) bekezdése szerinti tájékoztatásra teljeskörűen és pontosan sor került?
Amennyiben nem:
f) Melyek azok az irányadó szempontok, amelyek alapján az elállásra nyitva álló időszak a hiányos vagy
pontatlan információk ellenére megkezdődik?
Ha a fenti 1) a) kérdésre és/vagy a fenti 2) a)–d) kérdés legalább valamelyikére igenlő választ kell adni:
3. A 2008/48/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdésének első mondata szerinti elállási joggal kapcsolatos
jogvesztést illetően:
a) Megszűnhet-e a 2008/48/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdésének első mondata szerinti elállási jog?
Amennyiben igen:
b) Az elállási jognak a parlament által elfogadott törvényben szabályozandó időbeli korlátozásáról van-
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e szó a jogvesztés esetében?
Amennyiben nem:
c) Szubjektív szempontból azt feltételezi-e a jogvesztés, hogy a fogyasztónak tudomása volt elállási
jogának fennmaradásáról, vagy legalábbis, hogy tudomásának hiánya súlyos gondatlanság
értelmében véve betudható neki?
Amennyiben nem:
d) Ellentétes-e a jogvesztésre vonatkozó szabályok jóhiszemű alkalmazásával a hitelező azon
lehetősége, hogy a hitelfelvevőt utólag tájékoztathatja a 2008/48/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdése
második mondatának b) pontja alapján, és ezáltal megindíthatja az elállásra nyitva álló időszakot?
Amennyiben nem:
e) Összeegyeztethető-e ez a nemzetközi jog azon állandó elveivel, amelyekhez a német bíróság kötve
van a Grundgesetz (alaptörvény) alapján?
Amennyiben igen:
f) Hogyan kell feloldania a német jogalkalmazónak a kötelező nemzetközi jogi rendelkezések és a
Bíróság által megfogalmazott követelmények közötti összeütközést?
4. A fogyasztónak a 2008/48/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdésének első mondata szerinti elállási joga
visszaélésszerű gyakorlásának feltételezését illetően:
a) Lehet-e a 2008/48/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdésének első mondata szerinti elállási jog
gyakorlása visszaélésszerű?
Amennyiben igen:
b) Az elállási jog visszaélésszerű gyakorlásának feltételezése az elállási jog olyan korlátozásának
minősül-e, amelyet parlament által elfogadott törvényben kell szabályozni?
Amennyiben nem:
c) Szubjektív szempontból azt feltételezi-e az elállási jog visszaélésszerű gyakorlásának feltételezése,
hogy a fogyasztónak tudomása volt elállási jogának fennmaradásáról, vagy legalábbis hogy
tudomásának hiánya súlyos gondatlanság értelmében véve betudható neki?
Amennyiben nem:
d) Ellentétes-e az elállási jog visszaélésszerű gyakorlásának jóhiszemű feltételezésével a hitelező azon
lehetősége, hogy a hitelfelvevőt utólag tájékoztathatja a 2008/48/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdése
második mondatának b) pontja alapján, és ezáltal megindíthatja az elállásra nyitva álló időszakot?
Amennyiben nem:
e) Összeegyeztethető-e ez a nemzetközi jog azon állandó elveivel, amelyekhez a német bíróság kötve
van az alaptörvény alapján?
Amennyiben igen:
f) Hogyan kell feloldania a német jogalkalmazónak a kötelező nemzetközi jogi rendelkezések és a
Bíróság által megfogalmazott követelmények közötti összeütközést?
5. A fenti kérdésekre adandó választól függetlenül:
a) Összeegyeztethető-e az uniós joggal, különösen a 2008/48/EK irányelv 14. cikke (1) bekezdésének
első mondata szerinti elállási joggal, ha a nemzeti jog értelmében az adásvételi szerződéshez
kapcsolódó hitelmegállapodás esetében a fogyasztónak a 2008/48 irányelv 14. cikkének (1)
bekezdése szerinti elállási jogának érvényes gyakorlását követően
aa) a fogyasztónak a hitelezővel szemben fennálló, a teljesített kölcsön-törlesztőrészletek
visszafizetésére vonatkozó követelése csak akkor válik esedékessé, ha a fogyasztó a megvásárolt
dolgot átadta a hitelező részére, vagy bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy a dolgot
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a hitelező részére elküldte?
bb) a fogyasztónak az általa teljesített kölcsön-törlesztőrészleteknek az adásvétel tárgyának átadását
követően történő visszafizetése iránti keresetét mint jelenleg megalapozatlant el kell utasítani, ha
a hitelező az adásvétel tárgyának átvételével nem esett jogosulti késedelembe?
Amennyiben nem:
b) Az következik-e az uniós jogból, hogy az a) aa) és/vagy a) bb) kérdésben ismertetett nemzeti
rendelkezések nem alkalmazhatók?
A fenti 1)-5) kérdésekre adandó választól függetlenül:
6. Összeegyeztethetetlen-e a nemzeti bíróságoknak az EUMSZ 267. cikk második bekezdése szerinti,
előzetes döntéshozatal iránti kérelem előterjesztésére való jogosultságával, és alkalmazhatatlan-e
előzetes döntéshozatalra utaló végzések meghozatalára a Zivilprozessordnung (polgári perrendtartás)
348a. § -a (2) bekezdésének 1. pontja annyiban, amennyiben e rendelkezés előzetes döntéshozatalra
utaló végzéseknek az EUMSZ 267. cikk második bekezdése alapján történő meghozatalára is
vonatkozik?

40. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2021. február 2-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-62/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Érvénytelenné teszi-e a 207/2009 rendelet 56. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és a 2017/1001
rendelet 63. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott azon körülmény, hogy európai uniós
védjegyoltalom használat hiánya miatti megszűnésének megállapítása iránti kérelmet nyújthat be
bármely természetes vagy jogi személy, vagy perképességgel rendelkező érdekképviseleti szervezet, azt
a szerződéses megállapodást, amelyben harmadik személy valamely európai uniós védjegy jogosultjával
szemben kötelezettséget vállal arra, hogy használat elmaradása miatt nem nyújt be az Európai Unió
Szellemi Tulajdoni Hivatalához ezen európai uniós védjegyoltalom megszűnésének megállapítására
irányuló kérelmet?
2) Azzal a hatással jár-e a 207/2009 rendelet 56. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és a 2017/1001
rendelet 63. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott azon körülmény, hogy európai uniós
védjegyoltalom használat hiánya miatti megszűnésének megállapítása iránti kérelmet nyújthat be
bármely természetes vagy jogi személy, vagy perképességgel rendelkező érdekképviseleti szervezet,
hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala és az uniós bíróságok előtti megszűnés megállapítása
iránti eljárás során figyelmen kívül kell hagyni a tagállami bíróság azon jogerős ítéletét, amely arra
kötelezi az alperest, hogy vonja vissza az általa vagy megbízottja által használat elmaradása miatt
benyújtott, európai uniós védjegyoltalom megszűnésének megállapítására irányuló kérelmet?

41. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2021. február 2-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-64/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv 7. cikke (1) bekezdése b)
pontját, e rendelkezés szövegére és céljára tekintettel úgy kell-e értelmezni, hogy az az önálló
vállalkozóként működő kereskedelmi ügynök részére korlátlan jogot biztosít a jutalékra az ügynöki
szerződés időtartama alatt az olyan harmadik személlyel kötött szerződés alapján, akit korábban ő
ugyanolyan ügyletre mint vevőt szerzett meg, vagy ez a jog a szerződésben kizárható?
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42. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2021. február 8-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-77/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott
„célhoz kötöttséget”, hogy annak továbbra is megfelel az, ha az adatkezelő az egyébként
jogszerű módon, célhoz kötötten gyűjtött és tárolt személyes adatokat párhuzamosan egy másik
adatbázisban is tárolja, avagy a párhuzamos adatbázis tekintetében az adatgyűjtés jogszerű
módon való célhoz kötöttsége már nem áll fenn?
2) Amennyiben az 1) kérdésre a válasz az, hogy maga a párhuzamos adattárolás nem
összeegyeztethető a „célhoz kötöttség” elvével, akkor összeegyeztethető-e a GDPR 5. cikke (1)
bekezdésének e) pontjában meghatározott „korlátozott tárolhatóság” elvével, ha az adatkezelő
az egyébként jogszerű módon, célhoz kötötten gyűjtött és tárolt személyes adatokat
párhuzamosan tárolja egy másik adatbázisban?
43. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2021. február 25-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-112/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Annak megállapításához, hogy harmadik személynek fennáll-e a 2008/95/EK irányelv 6. cikkének (2)
bekezdése értelmében vett „korábbi joga”,
a) elegendő, ha e harmadik személy a védjegy bejelentése előtt gazdasági tevékenység körében az
érintett tagállam jogszabályai által elismert jogot gyakorolt, vagy
b) szükséges, hogy a releváns nemzeti jogszabályok szerint e harmadik személy e korábbi jog alapján
megtilthassa a védjegynek a jogosult általi használatát?
2. Az első kérdésre adandó válasz szempontjából jelentőséggel bír az is, hogy a védjegyjogosult
rendelkezik-e a védjegyként lajstromozott megjelöléshez fűződő, még korábbi (az érintett tagállam
jogszabályai által elismert) joggal, és ha igen, akkor jelentőséggel bír az, hogy a védjegyjogosult e még
korábbi, elismert jog alapján megtilthatja-e az állítólagos „korábbi jog” harmadik személy általi
gyakorlását?

44. A Hof van beroep te Brussel (Belgium) által 2021. március 2-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-129/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2002/58 irányelv 12. cikkének az ezen irányelv 2. cikkének [f) pontjával] és
az általános adatvédelmi rendelet 95. cikkével összefüggésben értelmezett [(2) bekezdését], hogy a
nemzeti felügyeleti hatóság – eltérő nemzeti szabályozás hiányában – az előfizető személyes adatainak
maga a telefon-szolgáltató vagy harmadik félnek minősülő szolgáltatók által kiadott, nyilvánosan
elérhető telefonkönyvekben és telefonos tudakozó-szolgálatatások keretében történő megjelentetésének
alapjaként megkövetelheti az előfizetőnek az általános adatvédelmi rendelet értelmében vett
„hozzájárulását”?
2) Úgy kell-e értelmezni az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke szerinti törléshez való jogot, hogy
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azzal ellentétes, ha a nemzeti felügyeleti hatóság az előfizetőnek a nyilvánosan elérhető
telefonkönyvekből és telefonos tudakozó-szolgáltatásokból való törlés iránti kérelmét az általános
adatvédelmi rendelet 17. cikke értelmében vett törlés iránti kérelemnek tekinti?
3) Úgy kell-e értelmezni az általános adatvédelmi rendelet 24. cikkét és 5. cikkének [(2) bekezdését],
hogy azokkal ellentétes, ha a nemzeti felügyeleti hatóság az ezekben rögzített elszámoltathatóságból azt
vezeti le, hogy az adatkezelőnek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell végrehajtania
annak érdekében, hogy tájékoztassa az említett adatkezelőtől adatokat átvevő további adatkezelőket,
nevezetesen a telefon-szolgáltatót és a telefonkönyv-szolgáltatást és telefonos tudakozó-szolgáltatást
nyújtó más szolgáltatókat az általános adatvédelmi rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 6.
cikke szerinti hozzájárulásnak az érintett általi visszavonásáról?
4) Úgy kell-e értelmezni az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkének [(2) bekezdését], hogy azzal
ellentétes, ha a nemzeti felügyeleti hatóság arra kötelezi a nyilvánosan elérhető telefonkönyvek és
telefonos tudakozó-szolgáltatások azon szolgáltatóját, amelytől megkövetelik, hogy ne jelentesse meg
valamely személy adatait, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket a keresőprogramoknak a törlés iránti
kérelemről való tájékoztatása érdekében?

45. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2021. március 3-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-132/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi
rendelet) 77. cikkének (1) bekezdését és 79. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni,
hogy a 77. cikkben foglalt közigazgatási jogorvoslat a közjogi jogérvényesítés, míg a 79.
cikkben foglalt bírósági jogorvoslat a magánjogi jogérvényesítés eszköze? Amennyiben igen,
ebből következik-e, hogy a közigazgatási jogorvoslatra hatáskörrel rendelkező felügyeleti
hatóság a jogsértés tényének megállapítására elsődleges hatáskörrel rendelkezik?
2) Amennyiben az érintett – akinek megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsértette az általános adatvédelmi rendeletet – mind az általános adatvédelmi rendelet 77.
cikkének (1) bekezdése szerinti panasztétel jogával, mind a 79. cikkének (1) bekezdése szerinti
bírósági jogorvoslat jogával egyszerre él, melyik értelmezés áll az Alapjogi Charta 47. cikkével
összhangban:
a.) a felügyeleti hatóság és a bíróság egymástól függetlenül köteles a jogsértés tényét vizsgálni,
és ezáltal akár eltérő eredményre juthatnak; vagy
b.) a felügyeleti hatóság döntése – a jogsértés elkövetésének ténye megítélésében – elsőbbséget
élvez az általános adatvédelmi rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazásra és 58. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjaiban biztosított hatáskörökre
tekintettel?
3) Az általános adatvédelmi rendelet 51. cikkének (1) bekezdése és 52. cikkének (1) bekezdése
által a felügyeleti hatóság számára biztosított független jogállást úgy kell-e értelmezni, hogy a
felügyeleti hatóság a 77. cikk szerinti panasz elbírálása iránti eljárásában és döntésében
független a 79. cikk szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság jogerős ítéletében foglaltaktól, és
ezáltal az ugyanazon vélt jogsértés vonatkozásában akár eltérő döntésre juthat?
46. A Tribunal d’arrondissement (Luxemburg) által 2021. március 8-án benyújtott
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előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-148/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i 2017/1001 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének (2) bekezdését, hogy a védjeggyel azonos megjelölésnek
valamely internetes oldalon közzétett hirdetésben való használata az oldal üzemeltetőjének, illetve a
hozzá gazdaságilag kapcsolódó jogalanyoknak tudható be amiatt, hogy ezen a weboldalon az
üzemeltető, illetve a hozzá gazdaságilag kapcsolódó jogalanyok és harmadik személyek hirdetései
egymással keveredve jelennek meg azáltal, hogy e reklámokat az üzemeltető, illetve a hozzá
gazdaságilag kapcsolódó jogalanyok beépítik a saját kereskedelmi kommunikációjukba?
Megerősíti-e az ilyen beépítést az a tény, hogy:
— a reklámokat egységesen jelenítik meg az internetes oldalon?
— az üzemeltető, illetve a hozzá gazdaságilag kapcsolódó jogalanyok saját reklámjait és a harmadik
személyek reklámjait azok eredetét tekintve megkülönböztetés nélkül, azonban az üzemetető, illetve
a hozzá gazdaságilag kapcsolódó jogalanyok logóját jól láthatóan feltüntetve jelenítik meg harmadik
személyek internetes oldalainak reklámfelületein, „pop-up” hirdetés formájában?
— az üzemeltető, illetve a hozzá gazdaságilag kapcsolódó jogalanyok olyan integrált szolgáltatást
nyújtanak harmadik személy eladók számára, amely magában foglalja a reklámok elkészítésében és
az eladási árak meghatározásában való segítségnyújtást, valamint az áruk raktározását és szállításra
való feladását?
— az üzemeltető, illetve a hozzá gazdaságilag kapcsolódó jogalanyok weboldalát úgy alakították ki,
hogy üzletekként, valamint olyan címkék formájában jelenjenek meg, mint a „legjobb vétel”, „a
legkeresettebb” vagy a „legtöbbször megjelenített”, anélkül, hogy első ránézésre meg lehetne
különböztetni egymástól az üzemeltető, illetve a hozzá gazdaságilag kapcsolódó jogalanyok saját
termékeit a harmadik személyek áruitól?
2) Úgy kell-e értelmezni az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i 2017/1001 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének (2) bekezdését, hogy a védjeggyel azonos megjelölésnek egy
online értékesítési oldalon megjelenített hirdetésben történő használata főszabály szerint az
üzemeltetőnek, illetve a hozzá gazdaságilag kapcsolódó jogalanyoknak tudható be, ha a szokásosan
tájékozott és észszerűen figyelmes internethasználó felfogásában az üzemeltető, illetve a hozzá
gazdaságilag kapcsolódó jogalany aktív szerepet játszott ezen reklám elkészítésében, vagy ez utóbbi
ezen üzemeltető saját kereskedelmi kommunikációjának részeként érzékelhető?
E felfogást befolyásolja-e:
— az a körülmény, hogy ez az üzemeltető és/vagy a hozzá gazdaságilag kapcsolódó jogalanyok olyan
hírnévvel rendelkeznek, hogy náluk a legszélesebb az áruválaszték, köztük a hirdetésben szereplő
áruk kategóriája tekintetében is;
— vagy az a körülmény, hogy az így megjelenített hirdetésben olyan fejléc szerepel, amelyben ezen
üzemeltető, illetve a hozzá gazdaságilag kapcsolódó jogalanyok szolgáltatási védjegyét tüntették fel,
és ez a védjegy forgalmazói védjegyként jóhírnévvel rendelkezik;
— vagy akár az a körülmény, hogy ez az üzemeltető, illetve a hozzá gazdaságilag kapcsolódó jogalanyok
e hirdetés megjelenítésével egyidejűleg az abban megjelenített termékkel azonos kategóriába tartozó
áruk forgalmazói által hagyományosan kínált szolgáltatásokat is kínálnak?
3) Úgy kell-e értelmezni az európai uniós védjegyről szóló 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 9. cikkének (2) bekezdését, hogy a védjeggyel azonos megjelöléssel ellátott áru végső fogyasztó
részére – gazdasági tevékenység körében és a védjegyjogosult hozzájárulása nélkül – történő feladása
csak akkor minősül a feladónak betudható használatnak, ha ez utóbbinak ténylegesen tudomása van
arról, hogy a megjelölést az árun feltüntették?
A szóban forgó megjelölés használójának minősül-e az ilyen feladó, ha ő maga vagy a hozzá
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gazdaságilag kapcsolódó jogalany úgy tájékoztatta a végső fogyasztót, hogy ő maga vagy a hozzá
gazdaságilag kapcsolódó jogalany gondoskodik az áru feladásáról, miután az árut e célból raktározta?
A szóban forgó megjelölés használójának minősül-e az ilyen feladó, ha ő maga vagy a hozzá
gazdaságilag kapcsolódó jogalany előzetesen aktívan hozzájárult az e megjelöléssel ellátott áru
reklámjának gazdasági tevékenység körében történő megjelenítéséhez, vagy a reklámra tekintettel
rögzítette a végső fogyasztó megrendelését?

47. A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2021. március 15-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-170/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, hogy azokban az
eljárásokban, amelyekben az adós a fizetési meghagyás kibocsátásáig nem vesz részt, a bíróság
hivatalból köteles vizsgálni valamely szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, és a tisztességtelen
jelleg gyanúja esetén mellőznie kell e feltétel alkalmazását?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: A nemzeti bíróság köteles-e teljes egészében elutasítani
a fizetést elrendelő bírósági határozat meghozatala iránti kérelmet, ha a követelés egy része olyan,
tisztességtelen szerződési feltételen alapul, amely részben meghatározza az érvényesített követelés
összegét?
3) Az első kérdésre adandó igenlő és a második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: A nemzeti
bíróság köteles-e elutasítani a fizetést elrendelő bírósági határozat meghozatala iránti kérelmet a
követelés tisztességtelen feltételre alapított része tekintetében?
4) A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: A bíróság köteles-e hivatalból figyelembe venni –
és ha igen, milyen feltételek mellett – valamely feltétel tisztességtelen jellegének következményeit, ha
e feltételen alapuló fizetésre vonatkozó információk állnak rendelkezésre, többek között oly módon,
hogy e fizetést beszámítja a szerződésből eredő más, fennálló tartozásokba?
5) A negyedik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Kötik-e a nemzeti bíróságot egy felsőbb fokú
bíróság utasításai, amelyek a nemzeti jog értelmében kötelezőek a felülvizsgált bírósági szintre nézve
abban az esetben, ha azok nem veszik figyelembe valamely feltétel tisztességtelen jellegének
következményeit?

Gazdasági ügyszak
38. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2020. december 21-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-698/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletet – különösen a 2.
cikkének 5. pontját, 3., 4. cikkét, az 57. cikkének (1) bekezdését, 70. és 80. cikkét –, továbbá jelenleg a
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra
és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet – különösen a 2. cikkének 15.
pontját, a 37. cikk (1) bekezdését, a 66. cikkét, a 67. cikkének (1) bekezdését, a 74. cikkének (1)
bekezdését és a 89. cikkének (1) bekezdését –, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás,
amely az Európai Unió költségvetéséből származó pénzeszközökből részesülő jogalany számára
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megakadályozza, hogy bírósági úton eredményesen érvényesíthesse e pénzeszközöknek a
fizetésképtelenségi eljárás alá vont vagyontól való elkülönítésére irányuló igényét, ha e pénzeszközöket
olyan banknál vezetett bankszámlára fizették be, amelynek később megállapították a
fizetésképtelenségét, illetve az olyan nemzeti szabályozás, amely nem különíti el e pénzeszközöket a
fizetésképtelen bank fizetésképtelenségi eljárás alá vont vagyonától?

39. Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2021. január 22-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-37/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. A 261/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülménynek
minősül-e önmagában a felszállási engedélynek a légiforgalmi irányítás általi késedelmes megadása,
vagy e kérdésre nemleges választ kell adni, mivel a felszállási engedélynek a légiforgalmi irányítás általi
késedelmes megadása – az úgynevezett résidőeltolás – nem a „rendestől eltérő” légi közlekedési
eseményt képez, hanem olyan eseményt, amely a nemzetközi légi közlekedés szokásos és elvárható
eseményei és keretfeltételei közé tartozik, mert a légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe tartozó
eseményről van szó?
2. Már a bíróság előtt ismert módon a légi közlekedés rendes, szokásos, elvárható kísérőjelenségeinek
minősülnek-e a nemzetközi légi közlekedésben a légiforgalmi irányítás által végrehajtott úgynevezett
résidőeltolások, nem pedig olyan körülményeknek, amelyek a Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében
eltérnek a rendestől, vagy erre vonatkozóan a jogvitában szakvélemény útján kell bizonyítást felvenni,
a bizonyítás pedig csak akkor lenne sikeres, ha a résidők eltolása rendkívül ritkán fordul elő a
nemzetközi légi közlekedésben, nem pedig rendszeresen?
3. Csak akkor tekinthetők-e a légiforgalmi irányítás általi résidőeltolások a 261/2004 rendelet 5.
cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülménynek, ha az 5. cikk (3) bekezdése
értelmében vett rendkívüli körülményeknek minősíthető körülményeken, tehát például egy baleseten
vagy terrorveszélyen, nem pedig az esemény bekövetkezésének időpontjában és helyén szokásos, a légi
közlekedést átmenetileg akadályozó időjárási viszonyokon alapulnak?
4. A kedvezőtlen időjárás mint a résidő eltolásának oka különösen csak akkor jelent-e a 261/2004
rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülményt, ha a kedvezőtlen időjárás
rendkívüli körülményt képez, ha tehát az érintett helyen és időpontban a kedvezőtlen időjárás a
„rendestől eltér”, és nem tartozik az érintett helyen és időpontban „szokásos és elvárható időjárási
viszonyok” körébe, hanem „kiemelkedik azok közül”?
5. A 261/2004 rendelet 5. cikke (3) bekezdésének a Bíróság általi értelmezése értelmében a légitársaság
rendes tevékenységi körébe és a légi közlekedés rendes keretfeltételei közé tartozó eseményeknek
minősülnek-e a meghatározott helyen és időben a rendestől nem eltérő olyan kedvezőtlen időjárási
viszonyok, amelyek egy meghatározott helyen és időben nem emelkednek ki a szokásos és elvárható
időjárási viszonyok közül?

40. A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2021. február 11-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-87/21. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, 5. cikkét [és] 4. cikkének
(1) bekezdését, hogy nem zárható ki a vizsgálat hatálya alól az árfolyamkockázatra vonatkozó azon
feltétel, amely az eltérő erőviszonyokon alapuló visszterhes szerződésbe átveszi az ingyenes
szerződésekre alkalmazandó kiegészítő jellegű szabályban kimondott elvet, amely szabály arra irányul,
hogy a szerződő feleket azonos helyzetbe hozza, és amely nem képezte a jogalkotó annak érdekében
elvégzett értékelésének tárgyát, hogy észszerű egyensúlyt teremtsen a kereskedő és a fogyasztó érdekei
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között, ha az átvételt a kereskedő anélkül hajtotta végre, hogy a szerződéskötést megelőző szakaszban
a banki termék sajátosságaira vonatkozóan a hitel devizanemének jellemzői tekintetében a fogyasztó
részére tájékoztatást és tanácsadást nyújtott volna, valamint figyelmeztette volna őt, annak érdekében,
hogy a fogyasztó megérthesse a vállalt kötelezettségének gazdasági következményeit?
2) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelvet, hogy a kizárás nem igazolt abban az esetben, ha olyan
körülmények állnak fenn, amelyek alapján feltételezhető, hogy a kereskedő rosszhiszeműen építette be
a vonatkozó feltételt, tudva azt, hogy a kiegészítő jellegű szabályban kimondott elv alkalmazása a felek
szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idézhet elő a fogyasztó
kárára?

41. A Landgericht Köln (Németország) által 2021. február 22-én és 2021. március 4-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-106/21., C-107/21. és C-135/21. sz.
ügyek)1
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A légifuvarozó saját munkavállalóinak szakszervezeti felhíváson alapuló sztrájkja esetében a
261/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülményről van-e szó?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
Büntető ügyszak
13. A Bíróság (első tanács) 2021. március 10-i ítélete (a Westminster Magistrates’ Court
[Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – PI ellen kibocsátott európai
elfogatóparancs végrehajtása (C-648/20. PPU. sz. ügy)2
A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról
és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat
8. cikke (1) bekezdésének c) pontját – az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével és a Bíróság
ítélkezési gyakorlatával összefüggésben – akként kell értelmezni, hogy a büntetőeljárás lefolytatása
céljából kibocsátott európai elfogatóparanccsal érintett személyt megillető hatékony bírói jogvédelem
részét képező követelmények nem teljesülnek, ha mind az európai elfogatóparancsot, mind az annak
alapjául szolgáló bírósági határozatot olyan ügyészség bocsátotta ki, amely az e kerethatározat 6.
cikkének (1) bekezdése értelmében vett „kibocsátó igazságügyi hatóságnak” minősül, ám ezen
elfogatóparancs és e határozat a keresett személy végrehajtó tagállam általi átadása előtt nem képezheti
bírósági felülvizsgálat tárgyát a kibocsátó tagállamban.

14. A Bíróság (első tanács) 2021. március 17-i ítélete (a High Court [Írország] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – a JR ellen kibocsátott európai elfogatóparancs
végrehajtása (C-488/19. sz. ügy)3
1) A 2009. február 26 i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról
és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13 i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat
1. cikkének (1) bekezdését és 8. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az európai
elfogatóparancs kibocsátható a kibocsátó tagállamban hozott, valamely harmadik állam bírósága által
kiszabott büntetés e tagállamban történő végrehajtását elrendelő bírósági határozat alapján, ha a
szóban forgó ítéletet az ezen államok közötti kétoldalú megállapodás alapján a kibocsátó tagállam
A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek.
A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Büntető ügyszak, 6. sz. alatt.
3
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 11. szám, Büntető ügyszak, 29. sz. alatt.
1
2
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valamely bírósága határozatban elismerte. Mindazonáltal az európai elfogatóparancs kibocsátása
egyrészt azon feltételtől függ, hogy a keresett személyt legalább négy hónap szabadságvesztés büntetésre
ítélték, másrészt pedig, hogy a harmadik államban hozott és ezt követően a kibocsátó tagállamban
elismert ítélethez vezető eljárás során az alapvető jogokat, különösen pedig az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 47. és 48. cikkéből eredő kötelezettségeket tiszteletben tartották.
2) A 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 kerethatározat 4. cikke 7. pontjának b) alpontját
úgy kell értelmezni, hogy egy olyan európai elfogatóparancs esetében, amelyet a kibocsátó tagállam
olyan bírósági határozata alapján bocsátottak ki, amely lehetővé teszi a valamely harmadik állam
bírósága által kiszabott büntetés e tagállamban történő végrehajtását abban az esetben, ha a szóban
forgó bűncselekményt e harmadik állam területén követték el, azt a kérdést, hogy ez a bűncselekmény
„a kibocsátó tagállam területén kívül” elkövetett cselekménynek minősül e, a harmadik állam, a jelen
esetben a Norvég Királyság – e bűncselekmény üldözését lehetővé tévő – büntető joghatóságát, nem
pedig a kibocsátó tagállam büntető joghatóságát figyelembe véve kell eldönteni.

Közigazgatási ügyszak
Általános közigazgatási jogterület
60. A Bíróság (hatodik tanács) 2021. február 11-i végzése (a Conseil d’État [Belgium]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – T. H. C. kontra Commissaire général aux réfugiés
et aux apatrides (C-755/19. sz. ügy)4
A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június
26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 46. cikkét az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 47. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti
szabályozás, amely a nemzetközi védelem iránti ismételt kérelem elfogadhatatlanságát megállapító
határozat elleni jogorvoslati kérelem előterjesztésére vonatkozóan a munkaszüneti napokat és a
szabadnapokat is magában foglaló ötnapos jogvesztő határidőt ír elő, ha az érintett kérelmezőt
őrizetben tartják, feltéve egyrészről, hogy tiszteletben tartják az egyenértékűség elvét, másrészről pedig,
hogy az uniós jog által a nemzetközi védelmet kérelmezők vonatkozásában előírt eljárási garanciákhoz
való tényleges hozzáférés az őrizetben tartott kérelmezők számára biztosított e határidőn belül.
A kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia, hogy az alapügy tárgyát képező nemzeti szabályozás
megfelel-e ezeknek a követelményeknek.

61. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2021. február 25-i végzése (a Landesverwaltungsgericht
Oberösterreich [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stadtapotheke E
kontra Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (C-378/20. sz. ügy)5
Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Landesverwaltungsgericht
Oberösterreich (felső-ausztriai regionális közigazgatási bíróság, Ausztria) 2020. augusztus 10-i
határozatával előterjesztett kérdések megválaszolására.

62. A Bíróság hetedik tanácsa elnökének 2021. február 26-i végzése (a Tribunal
administratif de Montreuil [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C737/19. sz. ügy)6
A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 12/A.
sz. alatt.
5
A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 4. sz.
alatt.
6
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 9/A. sz. alatt.
4
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63. A Bíróság (negyedik tanács) 2021. március 4-i ítélete (a Förvaltningsrätten i Malmö
[Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A kontra Migrationsverket (C193/19. sz. ügy)7
A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság
kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június
14 i schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben (Luxembourg), 1990. június 19-én
aláírt és 1995. március 26-án hatályba lépett egyezmény 2010. március 25-i 265/2010/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelettel módosított változata 25. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni,
hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely lehetővé teszi a tartózkodási
engedélynek családegyesítés céljából történő megadását, meghosszabbítását vagy megújítását,
amennyiben a kérelem benyújtója e tagállam területén olyan harmadik országbeli állampolgár, aki a
Schengeni Információs Rendszerben a schengeni térségben beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető
jelzés hatálya alatt áll, és aki személyazonosságát nem tudta érvényes úti okmánnyal igazolni,
amennyiben a figyelmeztető jelzést kiadó, előzetesen konzultáció céljából megkeresett tagállam érdekeit
figyelembe vették, és a tartózkodási engedély kiadása, meghosszabbítása vagy megújítása kizárólag az
e rendelkezés értelmében vett „alapos indokból” történik.
A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)
létrehozásáról szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletet,
különösen 6. cikke (1) bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy az nem alkalmazható az
ilyen helyzetben lévő harmadik országbeli állampolgárokra.

64. A Bíróság (második tanács) 2021. március 4-i ítélete (a Vänersborgs tingsrätt, markoch miljödomstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Föreningen
Skydda Skogen (C-473/19. sz. ügy), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs
Ornitologiska Förening (C-474/19. sz. ügy) kontra Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
B. A. B. (C-473/19. sz. ügy), U. T. B. (C-474/19. sz. ügy)8
1) A vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amelynek
értelmében az e rendelkezésben előírt tilalmak csak az ezen irányelv I. mellékletében felsorolt fajokra,
a valamilyen mértékben veszélyeztetett fajokra, illetve azon fajokra vonatkoznak, amelyek populációja
hosszú távon csökkenő tendenciát mutat.
2) A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21i 92/43/EGK tanácsi irányelv 12. cikke (1) bekezdésének a)–c) pontját úgy kell értelmezni, egyrészt,
hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint, ha az olyan emberi tevékenység tárgya,
mint a fakitermelési vagy a földhasználati tevékenység, nyilvánvalóan más, mint az állatfajok
példányainak megölése vagy zavarása, az ebben a rendelkezésben előírt tilalmak csak abban az esetben
alkalmazandók, ha az érintett fajok védettségi állapotára gyakorolt negatív hatás kockázata fennáll,
másrészt, hogy az említett rendelkezés által biztosított védelem alkalmazása nem szűnik meg azon fajok
esetében, amelyek kedvező védettségi állapota megvalósult.
3) A 92/43 irányelv 12. cikke (1) bekezdésének d) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a
nemzeti gyakorlat, amely szerint abban az esetben, ha valamely meghatározott területen az érintett faj
természetes élőhelyének folyamatos ökológiai funkcionalitása károsítás, pusztítás vagy károsodás miatt
az elővigyázatossági intézkedések ellenére megszűnik, függetlenül attól, hogy erre közvetlenül vagy
közvetetten, önmagában a szóban forgó tevékenység miatt, vagy e tevékenység és más tevékenységek
együttes hatásaként kerül sor, az e rendelkezésben előírt tilalom csak attól az időponttól alkalmazható,
amikor az érintett faj védettségi állapota károsodásának veszélye bekövetkezik.
7
8

A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 120. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 201. sz. alatt.
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65. A Bíróság (kilencedik tanács) 2021. március 4-i ítélete (az Oberlandesgericht
Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agrimotion S. A.
kontra ADAMA Deutschland GmbH (C-912/19. sz. ügy)9
A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi
irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 52. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy kizárólag a párhuzamos
forgalmazási engedély jogosultja hozhat forgalomba növényvédő szert az ezen engedélyt megadó
tagállamban.

66. A Bíróság (első tanács) 2021. március 10-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M. A. kontra Konsul
Rzeczypospolitej Polskiej w N. (C-949/19. sz. ügy)10
1) A 2013. június 26 i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Benelux
Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai
között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14 i
Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben 1990. június 19 én aláírt és 1995. március
26-án hatályba lépett egyezmény 21. cikkének (2a) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem
alkalmazható az olyan, harmadik országbeli állampolgárra, akivel szemben megtagadták a hosszú távú
tartózkodásra jogosító vízum kiadását.
2) Az uniós jogot, és többek között a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok
folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair
tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11 i (EU)
2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv 34. cikkének az Európai Unió Alapjogi Chartájának
47. cikkével összefüggésben értelmezett (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az arra kötelezi a
tagállamokat, hogy az ezen irányelv értelmében vett, tanulmányi célú vízumot megtagadó
határozatokkal szemben írjanak elő jogorvoslati eljárást, amelynek részletszabályait az egyenértékűség
és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartása mellett az egyes tagállamok belső jogrendje
határozza meg, és ezen eljárás valamely szakaszának biztosítania kell a bírósági jogorvoslat
lehetőségét. A kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia, hogy az alapügy tárgyát képező,
tanulmányi célú, hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízum iránti kérelem ezen irányelv hatálya
alá tartozik e.

67. A Bíróság (hatodik tanács) 2021. március 10-i ítélete (a Verwaltungsgericht Schwerin
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – FD kontra Staatliches Amt für
Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (C-365/19. sz. ügy)11
A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők
részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK
és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkének az 1307/2013 rendelet kiegészítéséről és X.
mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-i 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett (6) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy az 1307/2013 rendelet 50. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 30. cikke (11)
bekezdésének a) pontja szerinti fiatal mezőgazdasági termelő, aki az említett rendelet 24. cikke alapján
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 39. sz.
alatt.
10
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 70. sz.
alatt.
11
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 180. sz. alatt.
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a kérelme benyújtásának időpontjában bejelentett támogatható hektárszámra tekintettel már részesült
támogatási jogosultságban az első kiosztás során, jogosult ezt követően a nemzeti tartalékból származó
további, a rendelkezésére álló további támogatható hektárszámnak – amely vonatkozásában nem
rendelkezik támogatási jogosultsággal – megfelelő támogatási jogosultságra. E jog feltétele, hogy a
nemzeti vagy regionális tartalékban elegendő pénzeszköz álljon rendelkezésre. Amennyiben nem ez az
eset áll fenn, a kiosztásra az 1307/2013 rendelet 30. cikkének (6) bekezdése alapján támogatható
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmód, valamint a piac és a verseny torzulása
megakadályozásának biztosítása mellett kerül sor.

68. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2021. március 10-i ítélete (a Corte suprema di cassazione
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ordine Nazionale dei Biologi, MX,
NY, OZ kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-96/20. sz. ügy)12
Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására
vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 2001/83/EK irányelv
módosításáról szóló, 2003. január 27–i 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének
(2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 9. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni,
hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy kizárólag orvosi és sebészeti
oklevéllel rendelkező személyek nevezhetők ki vérellátó intézményért felelős személynek, feltéve hogy e
szabályozás minden tekintetben tiszteletben tartja az uniós jogot.

69. A Bíróság (tizedik tanács) 2021. március 11-i ítélete (a Conseil d'État [Belgium]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M. A. kontra État belge (C-112/20. sz. ügy)13
A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével
kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16 i
2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkét az Európai Unió Alapjogi Chartájának
24. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok abban az esetben is kötelesek a
beutazási tilalmat is elrendelő kiutasítási határozat meghozatala előtt megfelelően figyelembe venni a
gyermek mindenek felett álló érdekét, ha a határozat címzettje nem a kiskorú, hanem a kiskorú apja.

70. A Bíróság (első tanács) 2021. március 17-i ítélete (az Ard-Chúirt [Írország] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – UH kontra An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Éire,
An tArd-Aighne (C-64/20. sz. ügy)14
A EUMSZ 288. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha az a nemzeti bíróság, amely a belső
jog által e célból előírt eljárás keretében megállapítja, hogy a tagállama nem teljesítette a 2004. március
31-i 2004/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az állatgyógyászati készítmények
közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
megfelelő átültetésére vonatkozó kötelezettségét, azzal az indokkal tagadja meg olyan bírósági
nyilatkozat elfogadását, amely szerint e tagállam nem megfelelően ültette át az említett irányelvet, és e
helyzetet orvosolni köteles, hogy a nemzeti szabályozás számára összeegyeztethetőnek tűnik az ezen
irányelvet hatályon kívül helyező és 2022. január 28-tól alkalmazandó, az állatgyógyászati
készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU)
2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelettel.

A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak, 31. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 68. sz.
alatt.
14
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 65. sz.
alatt.
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71. A Bíróság (tizedik tanács) 2021. március 24-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias
[Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – NAMA Symvouloi Michanikoi kai
Meletites A. E. – LDK Symvouloi Michanikoi A. E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai
Meletites A. E., LDK Symvouloi Michanikoi A. E. kontra Archi Exetasis Prodikastikon
Prosfigon (AEPP), Attiko Metro A. E. (C-771/19. sz. ügy)15
A 2014. február 26 i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a vízügyi,
energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól
[helyesen: közbeszerzési eljárásairól] szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25 i 92/13/EGK tanácsi
irányelv 1. cikkének (1) és (3) bekezdését, 2. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját, valamint 2a.
cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azon ajánlattevő, amelyet a közbeszerzési szerződés
odaítélésének szakaszát megelőző szakaszban zártak ki a közbeszerzési eljárásból, és amely
ajánlattevőnek az ezen eljárásból való kizárásáról szóló határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti
kérelmét elutasították, a valamely másik ajánlattevő ajánlattételét megengedő határozat
végrehajtásának felfüggesztése iránti, az előbbi kérelemmel együtt előterjesztett kérelmében bármely
olyan jogalapra hivatkozhat, amely a közbeszerzésre vonatkozó uniós jog vagy az e jogot átültető
nemzeti jogszabályok megsértésén alapul, ideértve azon jogalapokat is, amelyek nem állnak
kapcsolatban azokkal a szabálytalanságokkal, amelyek miatt az ajánlatát kizárták. E lehetőséget nem
érinti az a körülmény, hogy az ezen ajánlattevő által a kizárásáról szóló határozattal szemben a nemzeti
jog értelmében ezt megelőzően valamely független nemzeti szervhez benyújtandó, pert megelőző
közigazgatási jogorvoslati kérelmet elutasították, amennyiben ezen elutasítás nem emelkedett jogerőre.

72. A Bíróság (tizedik tanács) 2021. március 24-i ítélete (a Corte suprema di cassazione
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Prefettura Ufficio territoriale del
governo di Firenze kontra MI (C-870/19. sz. ügy), TB (C-871/19. sz ügy)16
A 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a közúti
közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi
rendelet 15. cikkének (7) bekezdését és az 561/2006 rendelet 19. cikkét akként kell értelmezni, hogy ha
az ellenőrzött közúti szállítójármű vezetője nem mutatja be a menetíró készülék azon adatrögzítő lapjait,
amelyek az ellenőrzés napját és az azt megelőző 28 napot felölelő időszak több munkavégzési napjára
vonatkoznak, akkor az ellenőrzés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai e
járművezető terhére csak egyrendbeli jogsértést állapíthatnak meg, és amiatt csak egyetlen szankciót
szabhatnak ki.

73. A Bíróság (ötödik tanács) 2021. március 24-i ítélete (a Helsingin hallinto-oikeus
[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A által indított eljárás (C-950/19. sz.
ügy)17
A 2014. április 16-i 2014/56/EU irányelvvel módosított, az éves és összevont (konszolidált) éves
beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv
módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. május
17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22a. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell
értelmezni, hogy az olyan jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálót, mint a könyvvizsgáló cég
által jogszabályban előírt könyvvizsgálati feladat ellátása keretében kijelölt fő könyvvizsgáló partner,
attól kezdve kell úgy tekinteni, mint aki a vizsgált szervezetben e rendelkezés értelmében vett

A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 19. sz.
alatt.
16
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 25. sz.
alatt.
17
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak, 23. sz. alatt.
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kulcsfontosságú vezető tisztséget tölt be, hogy e szervezettel e tisztségre vonatkozóan munkaszerződést
köt, még ha e tisztség vonatkozásában egyelőre ténylegesen nem is lépett munkába.

74. A Bíróság (negyedik tanács) 2021. március 25-i ítélete (az Administrativen sad Sofiagrad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – BT kontra Balgarska Narodna
Banka (C-501/18. sz. ügy)18
1) A 2009. március 11-i 2009/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a
betétbiztosítási rendszerekről szóló, 1994. május 30-i 94/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
7. cikkének (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a betétes e rendelkezésben előírt kártérítéshez való
joga kizárólag az e betétes befagyasztott betéteinek a 2009/14 irányelvvel módosított ezen irányelv 7.
cikkének (1a) bekezdésében meghatározott összeg erejéig a betétbiztosítási rendszer általi, azt követően
történő kifizetésére terjed ki, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság a 2009/14 irányelvvel módosított
említett irányelv 1. cikke 3. pontjának i. alpontja alapján megállapította az érintett hitelintézetnél
elhelyezett betétek befagyasztását, így a 2009/14 irányelvvel módosított ugyanezen irányelv 7. cikkének
(6) bekezdése az említett betétes javára nem teremt olyan kár megtérítéséhez való jogot, amely az
összevont betétei biztosított összegének a késedelmes kifizetéséből vagy a hatáskörrel rendelkező
nemzeti hatóságok azon hitelintézettel szembeni elégtelen felügyeletéből ered, amelynek a betéteit
befagyasztották.
2) A 2009/14 irányelvvel módosított 94/19 irányelv 1. cikke 3. pontjának a 7. cikkének (6) bekezdésével
és 10. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett i. alpontját úgy kell értelmezni, hogy azzal
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás vagy szerződési feltétel, amely szerint az olyan hitelintézetnél
elhelyezett betét, amelynek a kifizetéseit felfüggesztették, csak akkor válik esedékessé, ha a hatáskörrel
rendelkező hatóság visszavonta az e hitelintézet számára kiállított banki engedélyt, és azzal a feltétellel,
hogy a betétes kifejezetten kérte e betét kifizetését. Az uniós jog elsőbbségének elve értelmében bármely
olyan nemzeti bíróságnak, amelynél keresetet indítottak az ilyen betét garantált összegének a 2009/14
irányelvvel módosított ezen irányelv 10. cikkének (1) bekezdésében előírt határidőn túl történő
visszafizetése által állítólagosan okozott kár megtérítése iránt, e kereset elbírálása céljából mellőznie
kell e nemzeti szabályozást vagy szerződési feltételt.
3) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat
módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november
24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének az e rendelet (27)
preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti
bíróságnak az előtte folyamatban lévő jogvita megoldása érdekében figyelembe kell vennie az Európai
Bankhatóság e rendelkezés alapján elfogadott ajánlását, különösen az uniós jog végrehajtásának olyan
elmulasztásából, illetve olyan helytelen vagy nem kielégítő végrehajtásából magánszemélynek okozott
kárért fennálló tagállami felelősség megállapítása iránti kereset keretében, amely az ezen ajánlás
elfogadásához vezető vizsgálati eljárás alapjául szolgált. Azon magánszemélyeknek, akiket az uniós jog
ilyen ajánlásban megállapított megsértése miatt kár ért, még ha annak nem is címzettjei, lehetőségük
kell hogy legyen arra, hogy ezen ajánlásra támaszkodjanak annak érdekében, hogy a hatáskörrel
rendelkező nemzeti bíróságok előtt elérjék az érintett tagállam uniós jog említett megsértése miatti
felelősségének a megállapítását.
Az Európai Bankhatóságnak a Balgarska Narodna Banka (bolgár nemzeti bank) és a Fond za
garantirane na vlogovete v bankite (betétbiztosítási alap) részére címzett, a 94/19/EK irányelvnek való
megfeleléshez szükséges intézkedésekről szóló, 2014. október 17-i EBA/REC/2014/02 ajánlása
érvénytelen annyiban, amennyiben abban a Balgarska Narodna Bankának (bolgár nemzeti bank) a
Korporativna targovska banka AD különleges felügyelet alá helyezéséről és annak kötelezettségeinek a
felfüggesztéséről szóló határozatát a betétek 2009/14 irányelvvel módosított 94/19 irányelv 1. cikke 3.
pontjának i. alpontja értelmében vett befagyasztása megállapításának tekintették.

18

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak, 67. sz. alatt.
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4) A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001. április 4-i 2001/24/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének (1)
bekezdésével és 52. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett hetedik francia bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy valamely hitelintézet betéteseinek a tulajdonhoz való jogába való indokolatlan és
aránytalan beavatkozásnak minősül a kifizetések felfüggesztésére irányuló olyan intézkedés, amelyet
valamely nemzeti központi bank e hitelintézetre annak pénzügyi helyzetének megőrzését vagy
helyreállítását célzó reorganizációs intézkedésként alkalmaz, ha nem tartja tiszteletben e jog lényeges
tartalmát, és ha az említett hitelintézet fizetésképtelensége esetén a betéteseket érő pénzügyi veszteség
azonnali kockázatára tekintettel más kevésbé korlátozó intézkedések lehetővé tették volna ugyanezen
eredmények elérését, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.
5) Az uniós jogot, különösen az uniós jog megsértésével magánszemélyeknek okozott károkért fennálló
tagállami felelősség elvét, valamint az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét úgy kell
értelmezni, hogy:
— azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a magánszemélyeknek az uniós jog
megsértése következtében elszenvedett károk megtérítéséhez való jogát a kárt okozó közigazgatási
jogi aktus vagy közigazgatási mulasztás előzetes megsemmisítésétől teszi függővé, feltéve hogy e
megsemmisítés – még ha az a nemzeti jog megsértésén alapuló hasonló kérelmek esetében szükséges
is – gyakorlatilag nincs kizárva vagy nem nagyon korlátozott;
— azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a magánszemélyeknek az uniós jog megsértése
következtében elszenvedett károk megtérítéséhez való jogát a szóban forgó nemzeti hatóság által
okozott kár szándékos jellegére vonatkozó feltételhez köti;
— azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a magánszemélyeknek az uniós jog
megsértése következtében elszenvedett károk megtérítéséhez való jogát a keresetindítás időpontjában
fennálló tényleges és biztos kár bizonyítására vonatkozó feltételhez köti, amennyiben e feltétel
egyrészt nem kedvezőtlenebb, mint a nemzeti jog megsértésén alapuló hasonló kérelmekre
alkalmazandó feltételek, másrészt pedig az ilyen jog gyakorlását a konkrét eset sajátosságaira
tekintetettel nem teheti lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé.
6) Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy az olyan kártérítési
keresetet elbíráló bíróságot, amely formálisan az állam közigazgatási tevékenységből eredő károkért
fennálló felelősségére vonatkozó nemzeti jogi rendelkezésen alapul, azonban amelynek az
alátámasztására az uniós jog ilyen tevékenység következtében való megsértésére alapított jogalapokra
hivatkoznak, nem kötelezik arra, hogy e keresetet hivatalból az EUMSZ 4. cikk (3) bekezdésére alapított
keresetnek minősítse, amennyiben a nemzeti jog alkalmazandó rendelkezései nem akadályozzák meg e
bíróságot abban, hogy megvizsgálja az e kereset alátámasztására felhozott, az uniós jog megsértésére
alapított jogalapokat.

Pénzügyi jogterület
39. A Bíróság (tizedik tanács) 2021. március 3-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –
Promociones Oliva Park SL kontra Tribunal Económico Administrativo Regional
(TEAR) de la Comunidad Valenciana (C-220/19. sz. ügy)19
1) A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan adó kivetését előíró nemzeti szabályozás, amely a
villamos energia nemzeti területen való termelését és villamosenergia-hálózatba való betáplálását
sújtja, és amelynek az adóalapját az adóalany e tevékenységekből származó bevételeinek teljes összege
képezi, anélkül hogy figyelembe venné a ténylegesen termelt és e hálózatba betáplált villamos energia
mennyiségét.

19

A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, 138. sz. alatt.
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2) A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról [helyesen: a megújuló
energiaforrásból előállított energia felhasználásának támogatásáról], valamint a 2001/77/EK és a
2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i
2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkét, 3. cikkének (1) és (2) bekezdését, valamint
(3) bekezdésének az ezen irányelv 2. cikke második albekezdésének k) pontjával összefüggésben
értelmezett a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan adó kivetését előíró
nemzeti szabályozás, amely a villamos energia termelését és villamosenergia-hálózatba való
betáplálását egységes mértékkel sújtja, beleértve azt is, ha e villamos energiát megújuló
energiaforrásból állítják elő, és amelynek célja nem a környezet védelme, hanem a költségvetési
bevételeknek a növelése.
3) Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését és 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 32–34. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan
nemzeti adó kivetését előíró nemzeti szabályozás, amely a villamos energia valamely tagállam területén
történő termelését és villamosenergia-hálózatba való betáplálását sújtja, abban az esetben, ha ezen adó
nem alkalmazandó a más tagállamokban termelt villamos energia e hálózatba történő betáplálására.

40. A Bíróság (ötödik tanács) 2021. március 3-i ítélete (a Corte suprema di cassazione
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Poste Italiane SpA (C-434/19 sz.
ügy), Agenzia delle entrate – Riscossione (C-435/19. sz. ügy) és Riscossione Sicilia SpA
agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane20
Az EUMSZ 107. cikket úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „állami
támogatásnak” minősül az a nemzeti intézkedés, amely arra kötelezi az imposta comunale sugli
immobili (helyi ingatlandó) beszedését végző koncessziós jogosultakat, hogy rendelkezzenek a Poste
Italiane SpA nál nyitott, a nevükre szóló folyószámlával annak érdekében, hogy az adóalanyok számára
lehetővé tegyék ezen adó megfizetését, és az említett folyószámla kezeléséért díjat fizessenek,
amennyiben ezen intézkedés az államnak betudható, a Poste Italiane számára szelektív előnyt biztosít
állami forrásból, és alkalmas arra, hogy torzítsa a versenyt és a tagállamok közötti kereskedelmet,
aminek megvizsgálása a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

41. A Bíróság (hatodik tanács) 2021. március 3-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VS kontra Hauptzollamt Münster
(C-7/20. sz. ügy)21
A közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló, 2006. november 28 i 2006/112/EK tanácsi irányelv 71.
cikke (1) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy a vámköteles termékekre
vonatkozó behozatali hozzáadottérték adó abban a tagállamban keletkezik, ahol megállapításra került,
hogy figyelmen kívül hagytak egy, az uniós vámszabályozás által előírt kötelezettséget, amennyiben a
szóban forgó termékek, még ha fizikailag egy másik tagállamban is kerültek az Unió vámterületére,
abban a tagállamban kerültek be az Unió gazdasági körforgásába, amelyben az említett megállapítás
történt.

42. A Bíróság (harmadik tanács) 2021. március 4-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário
[Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –
Portugália] – Frenetikexito – Unipessoal Lda kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

20
21

A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 210. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 38. sz. alatt.
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(C-581/19. sz. ügy)22
A közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet úgy
kell értelmezni, hogy – a kérdést előterjesztő bíróság által elvégzendő vizsgálat fenntartása mellett – a
valamely minősített és képesített szakember által sportlétesítményekben – és esetlegesen a fizikai
közérzetet javító és a megfelelő fizikai állapot biztosítására irányuló szolgáltatásokat is magukban
foglaló programok keretében – nyújtott táplálkozási nyomon követési szolgáltatás különálló és független
szolgáltatásnyújtásnak minősül, és nem tartozhat az ezen irányelv 132. cikke (1) bekezdésének c)
pontjában előírt adómentesség hatálya alá.

43. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2021. március 10-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Von Aschenbach & Voss GmbH
kontra Hauptzollamt Duisburg (C-708/19. sz. ügy)23
A Finanzgericht Düsseldorf (düsseldorfi adóügyi bíróság, Németország) 2019. augusztus 21-i
határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlan.

44. A Bíróság (kilencedik tanács) 2021. március 10-i ítélete (a Krajský soud v Ostravě
[Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Samohýl group a.s. kontra
Generální ředitelství cel (C-941/19. sz. ügy)24
A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23 i
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, a 2014. október 16 i 1101/2014/EK bizottsági
végrehajtási rendeletből eredő változat szerinti Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy egy
olyan terméket, amely macskáknak szánt olyan oldatból áll, amelyet helyileg a bőrre csepegtetve (spot
on) kell alkalmazni (0,5 ml es) cseppentő segítségével, és amely hatóanyagként fipronilt (50 mg
cseppentőnként), valamint különböző segédanyagokat, mint például butil hidroxi anizol E320 at, butil
hidroxitoluol E321 et, benzil alkoholt és dietilén glikol monoetil étert tartalmaz, – a rendelkezésére álló
ténybeli elemeknek a kérdést előterjesztő bíróság által elvégzendő vizsgálatától függően – mint
„rovarölő” a 3808 vámtarifaszám alá tartozik

45. A Bíróság (hetedik tanács) 2021. március 11-i ítélete (a Bundesfinanzhof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Firma Z kontra Finanzamt Y (C802/19. sz. ügy)25
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28 i 2006/112/EK tanácsi irányelv 90.
cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a valamely tagállamban székhellyel rendelkező
gyógyszertár nem csökkentheti adóalapját, amennyiben e tagállamban hozzáadottértékadó-mentes
Közösségen belüli termékértékesítéseként gyógyszer-értékesítéseket teljesít más tagállamban
letelepedett kötelező egészségbiztosítási pénztár részére, és az annak keretében biztosítottak számára
árengedményt nyújt.

46. A Bíróság (hetedik tanács) 2021. március 11-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen
[Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Danske Bank A/S, Danmark,

A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 258. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 6. sz. alatt.
24
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 35. sz. alatt.
25
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 21. sz. alatt.
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Sverige Filial kontra Skatteverket (C-812/19. sz. ügy)26
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 9.
cikkének (1) bekezdését és 11. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a hozzáadottérték-adó (héa)
szempontjából a valamely tagállamban található és az e 11. cikk alapján létrehozott héacsoporthoz
tartozó társaság elsődleges telephelyét és e társaság más tagállamban letelepedett fióktelepét külön
adóalanynak kell tekinteni abban az esetben, ha ezen elsődleges telephely olyan szolgáltatásokat nyújt
az említett fióktelepnek, amelyek költségeit e fióktelepre hárítja.

47. A Bíróság (ötödik tanács) 2021. március 17-i ítélete (az Upper Tribunal [Tax and
Chancery Chamber] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – The
Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs kontra Wellcome Trust Ltd (C459/19. sz. ügy)27
A 2008. február 12-i 2008/8/EK tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 44. cikkét úgy kell értelmezni, hogy abban az
esetben, ha a nem gazdasági tevékenységet szakmai jelleggel végző adóalany e nem gazdasági
tevékenység céljára szolgáltatásokat vesz igénybe, e szolgáltatásokat úgy kell tekinteni, mint amelyeket
e cikk értelmében ezen adóalany részére akként nyújtják, mint aki „ilyen minőségében jár el”.

48. A Bíróság (első tanács) 2021. március 18-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário
[Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD][Portugália]) előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – MK kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (C-388/19. sz. ügy)28
Az EUMSZ 63. cikket az EUMSZ 65. cikkel összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az
olyan tagállami szabályozás, amely annak lehetővé tétele érdekében, hogy az e tagállamban fekvő
ingatlanoknak a valamely más tagállamban illetőséggel rendelkező adóalany általi átruházásából
származó tőkenyereséget ne terhelje nagyobb adóteher, mint amelyet az ilyen típusú ügylet esetében az
előbbi tagállamban illetőséggel rendelkező személy által elért tőkenyereségre alkalmaznának, az
alkalmazandó adózási rendszert az említett adóalany választásától teszi függővé.

49. A Bíróság (kilencedik tanács) 2021. március 18-i ítélete (a Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gliwicach [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A.
kontra Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (C-895/19. sz. ügy)29
A 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó rendszerről
szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 167. és 178. cikkét úgy kell értelmezni, hogy
azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a Közösségen belüli beszerzésre
vonatkozó hozzáadottérték adó (héa) levonásához való jog azon adómegállapítási időszakban való
gyakorlásának, amelynek során a héát meg kell fizetni, az a feltétele, hogy a fizetendő héát feltüntessék
az azon hónap végétől számított három hónapon belül benyújtott adóbevallásban, amelyben az
adófizetési kötelezettség keletkezett.

50. A Bíróság (hatodik tanács) 2021. március 18-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UAB „P.” kontra Dyrektor Izby

A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Adó- és vámügyek, 19. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 198. sz. alatt.
28
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 184. sz. alatt.
29
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 25. sz. alatt.
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Skarbowej w B. (C-48/20. sz. ügy)30
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 203.
cikkét, valamint az arányosság és a hozzáadottérték-adó (héa) semlegességének az elvét úgy kell
értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely nem teszi lehetővé a jóhiszemű
adóalany számára, hogy az adóellenőrzési eljárás megindítását követően a héát jogalap nélkül
feltüntető számlákat helyesbítse, jóllehet e számlák címzettje jogosult lett volna ezen adó
visszatérítésére, ha az e számlák tárgyát képező ügyleteket megfelelően vallották volna be.

51. A Bíróság (első tanács) 2021. március 25-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Q-GmbH kontra Finanzamt Z (C-907/19. sz.
ügy)31
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 135.
cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az adóalany által nyújtott olyan
szolgáltatásokra, amelyek magukban foglalják valamely biztosítási terméknek egy biztosítótársaság
részére történő rendelkezésre bocsátását, járulékos jelleggel pedig e terméknek az e társaság javára
történő közvetítését, valamint a megkötött biztosítási szerződések kezelését, az e rendelkezésben előírt
hozzáadottérték-adóra (héa) vonatkozó mentesség nem alkalmazandó, amennyiben a kérdést
előterjesztő bíróság e szolgáltatásokat a héa szempontjából egyetlen egységet képező szolgáltatásnak
minősíti.

Munkaügyi ügyszak
14. A Bíróság (Nagytanács) 2021. március 9-i ítélete (a Vrhovno sodišče [Szlovénia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – D. J. kontra Radiotelevizija Slovenija (C-344/19.
sz. ügy)32
A munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy az a készenléti rendszerben teljesített
rendelkezésre állási időszak, amelynek során a munkavállalónak egyszerűen csak hívásra azonnal
elérhetőnek kell lennie, és szükség esetén egy órán belül el kell tudnia érni munkavégzési helyét,
miközben a munkáltatója által e munkavégzési helyen rendelkezésére bocsátott szolgálati szálláson
tartózkodhat, de nem köteles ott maradni, csak akkor minősül teljes egészében az ezen rendelkezés
értelmében vett munkaidőnek, ha az adott ügy összes körülményének – többek között az ilyen határidő
következményeinek és adott esetben a beavatkozások ezen időszak alatti átlagos gyakoriságának –
általános mérlegeléséből az következik, hogy az ezen munkavállalóra az említett időszak során háruló
kötöttségek jellegükből adódóan objektív és igen jelentős módon korlátozzák e munkavállaló azon
lehetőségét, hogy ugyanezen időszak során szabadon ossza be azt az időt, amely alatt nem hívják fel
munkavégzésre, és hogy ezen idő során magánügyeivel foglalkozzon. Az ilyen mérlegelés szempontjából
nincs jelentősége annak, hogy az érintett hely közvetlen környezete jellegéből fakadóan kevéssé kedvez
a szabadidős tevékenységeknek.

15. A Bíróság (nagytanács) 2021. március 9-i ítélete (a Verwaltungsgericht Darmstadt
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – RJ kontra Stadt Offenbach am
Main (C-580/19. sz. ügy)33
A munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy az a készenléti rendszerben teljesített
rendelkezésre állási időszak, amelynek során a munkavállalónak képesnek kell lennie arra, hogy
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 49. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 33. sz. alatt.
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A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak, 47. sz. alatt.
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A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak, 61. sz. alatt.
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védőruhájában és a munkáltató által rendelkezésére bocsátott szolgálati gépjárművel, a közúti
közlekedésről szóló szabályozástól való eltérést biztosító jogok és az e gépjárműhöz kapcsolódó
elsőbbségi jogok gyakorlásával 20 percen belül elérje városának határát, csak akkor minősül teljes
egészében az ezen rendelkezés értelmében vett „munkaidőnek”, ha az adott ügy összes körülményének
– többek között az ilyen határidő következményeinek és adott esetben a bevetések ezen időszak alatti
átlagos gyakoriságának – általános mérlegeléséből az következik, hogy az ezen munkavállalóra az
említett időszak során háruló kötöttségek jellegükből adódóan objektív és igen jelentős módon
korlátozzák e munkavállaló azon lehetőségét, hogy ugyanezen időszak során szabadon ossza be azt az
időt, amely alatt nem hívják fel munkavégzésre, és hogy ezen idő során magánügyeivel foglalkozzon.

16. A Bíróság (első tanács) 2021. március 10-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – VK kontra An Bord Pleanála (C-739/19. sz. ügy)34
Az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1977. március
22–i 77/249/EGK tanácsi irányelv 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy:
— a megfelelő igazságszolgáltatásra irányuló célkitűzésre tekintettel önmagában nem ellentétes az,
hogy egy ügyfélképviseleti szolgáltatást nyújtó ügyvédnek együtt kell működnie az eljáró bíróság előtt
eljárni jogosult ügyvéddel, aki – amennyiben szükséges – e bíróság előtt felelős az ügyvédekkel
szemben olyan szakmai etikai és eljárási kötelezettségeket előíró rendszer keretében, mint amilyen
kötelezettség a valamennyi jogi – jogalkotási vagy ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos – tényező
eljáró bíróság elé terjesztése az eljárás megfelelő lefolytatása céljából, amely kötelezettség alól a
jogalany mentesül, ha úgy dönt, hogy jogi képviseletét maga látja el;
— a megfelelő igazságszolgáltatásra irányuló célkitűzésre tekintettel nem aránytalan a szolgáltatást
nyújtó ügyvéd azon kötelezettsége, hogy az eljáró bíróság előtt eljárni jogosult ügyvéddel egy olyan
rendszerben működjön együtt, amelyben ezen ügyvédek meg tudják határozni feladataikat, mivel az
eljáró bíróság előtt eljárni jogosult ügyvédnek főszabály szerint csak segítséget kell nyújtania a
szolgáltatást nyújtó ügyvéd számára annak érdekében, hogy lehetővé tegye az ügyfél ez utóbbi
ügyvéd általi megfelelő képviseletének biztosítását és az ezen ügyvéd bírósággal szemben fennálló
kötelezettségei megfelelő teljesítését;
— az eljáró bíróság előtt eljárni jogosult ügyvéddel való együttműködés általános kötelezettsége, amely
nem teszi lehetővé a szolgáltató ügyvéd tapasztalatának figyelembevételét, meghaladja az
igazságszolgáltatás megfelelő működésére irányuló célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

17. A Bíróság (ötödik tanács) 2021. március 17-i ítélete (a Tribunalul Bucureşti [Románia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Academia de Studii Economice din Bucureşti
kontra Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman –
Ministerul Educaţiei Naţionale (C-585/19. sz. ügy)35
A munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontját és 3. cikkét úgy kell értelmezni, hogy ha egy munkavállaló
ugyanazon munkáltatóval több munkaszerződést kötött, az e 3. cikkben előírt minimális napi pihenőidő
e szerződések összességére alkalmazandó, nem pedig külön-külön minden egyes említett szerződésre.

18. A Bíróság (második tanács) 2021. március 17-i ítélete (a Tribunale di Milano
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – KO kontra Consulmarketing SpA,

34
35

A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 1. szám, Munkaügyi ügyszak, 1. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 5/A. sz. alatt.
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felszámolás alatt (C-652/19. sz. ügy)36
1) Az olyan nemzeti szabályozás, amely a csoportos létszámcsökkentés által érintett munkavállalók
kiválasztási szempontjainak megsértése miatt jogellenes csoportos létszámcsökkentés esetére a
határozatlan időre alkalmazott munkavállalók vonatkozásában párhuzamosan két különböző védelmi
rendszer alkalmazását írja elő ugyanazon létszámcsökkentés keretében, nem tartozik a csoportos
létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 20 i 98/59/EK
tanácsi irányelv hatálya alá, és ennélfogva nem vizsgálható az Európai Unió Alapjogi Chartájában
biztosított alapvető jogokra, és különösen annak 20. és 30. cikkére tekintettel.
2) Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött
keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28 i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, a
határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. március 18 án megkötött keretmegállapodás 4.
szakaszát úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely jogellenes
csoportos létszámcsökkentés esetén a határozatlan időre alkalmazott munkavállalók új védelmi
rendszerét kiterjeszti azokra a munkavállalókra, akiknek az e szabályozás hatálybalépését megelőzően
kötött, határozott időre szóló szerződését ezen időpontot követően határozatlan idejű szerződéssé
alakították át.

Polgári ügyszak
24. A Bíróság (nagytanács) 2021. március 9-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VG Bild-Kunst kontra Stiftung Preußischer
Kulturbesitz (C-392/19. sz. ügy)37
Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról
szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését
úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett nyilvánossághoz közvetítésnek minősül a
szerzői jogi védelem alatt álló, a nyilvánosság számára valamely internetes honlapon a szerzői jogok
jogosultjának engedélyével szabadon hozzáférhetővé tett műveknek valamely harmadik fél internetes
oldalába az áthivatkozás technikája útján történő beágyazása, ha arra az e jogosult által az áthivatkozás
ellen hozott vagy kezdeményezett védelmi intézkedések megkerülésével kerül sor.

25. A Bíróság (harmadik tanács) 2021. március 18-i ítélete (a Supreme Court of the United
Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Kuoni
Travel Ltd (C-578/19. sz. ügy)38
A szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13–i 90/314/EGK tanácsi irányelv 5. cikke (2)
bekezdésének harmadik francia bekezdését, amennyiben az az utazási csomag szervezőjének az ilyen
utazásra vonatkozó – e szervező és egy fogyasztó között kötött, ezen irányelv által szabályozott –
szerződésből eredő kötelezettségek megfelelő teljesítése alóli mentesülési okot ír elő, úgy kell értelmezni,
hogy e kötelezettségek nemteljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén, amely nemteljesítés vagy
nem megfelelő teljesítés az említett szerződést teljesítő szolgáltató munkavállalójának cselekményeiből
ered,
— e munkavállaló e rendelkezés alkalmazásában nem tekinthető szolgáltatónak, és
— az említett rendelkezés alapján a szervező nem mentesülhet az ilyen nemteljesítésből vagy nem
megfelelő teljesítésből eredő felelőssége alól.

26. A Bíróság (ötödik tanács) 2021. március 24-i ítélete (a High Court of Justice, Family
Division (England and Wales) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme)
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak, 63. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 61. sz. alatt.
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A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak, 69. sz. alatt.
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– SS kontra MCP (C-603/20. PPU. sz. ügy)39
A 2004. december 2 i 2116/2004/EK tanácsi rendelettel módosított, a házassági ügyekben és a szülői
felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27
i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazható abban az
esetben, ha megállapítást nyer, hogy a szülői felelősségre vonatkozó kérelem benyújtásának
időpontjában a gyermek a harmadik államba történt jogellenes elvitelt követően ezen államban szokásos
tartózkodási helyet szerzett. Ilyen esetben az eljáró bíróság joghatóságát az alkalmazandó nemzetközi
egyezményekkel összhangban, vagy ilyen nemzetközi egyezmény hiányában e rendelet 14. cikkének
megfelelően kell meghatározni.

27. A Bíróság (első tanács) 2021. március 25-i ítélete (a Visoki trgovački sud Republike
Hrvatske [Horvátország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Obala i lučice d.o.o.
kontra NLB Leasing d.o.o. (C-307/19. sz. ügy)40
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 1.
cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „polgári és
kereskedelmi ügyek” fogalma alá tartozik egy olyan társaság által üzemeltetett, közterületen található
és kijelölt parkolóhelyre vonatkozó napi parkolójegy díjának behajtására irányuló kereset, amelynek a
területi önkormányzat adott megbízást e parkolóhelyek kezelésére.
2) Az 1215/2012 rendelet 24. cikkének 1. pontját akként kell értelmezni, hogy nem tartozik az e
rendelkezés értelmében vett „ingatlanbérlet” fogalma alá egy közterületen található kijelölt
parkolóhelyre vonatkozó napi parkolójegy díjának behajtására irányuló kereset.
3) Az 1215/2012 rendelet 7. cikkének 1. pontját akként kell értelmezni egyrészt, hogy az e rendelkezés
szerinti „szerződéses igény” fogalma alá tartozik egy olyan, közterületen található kijelölt
parkolóhelyek egyikén való parkolásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő díj behajtására irányuló
kereset, amely parkolóhelyek szervezését és kezelését egy e célból megbízott társaság végzi, másrészt
hogy e szerződés az e rendelet 7. cikke 1. pontja b) alpontjának második francia bekezdése szerinti
szolgáltatási szerződésnek minősül.

Gazdasági ügyszak
30. A Bíróság (hetedik tanács) 2021. február 4-i végzése (az Audiencia Provincial de
Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CDT, SA kontra
MIMR, HRMM (C-321/20. sz. ügy)41
1)Az uniós jogot, különösen a jogbiztonság elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, ha a
nemzeti bíróság eltekint egy olyan nemzeti jogi rendelkezés alkalmazásától, amely lehetővé teszi
számára az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó között kötött szerződésben szereplő tisztességtelen
feltétel felülvizsgálatát, abban az esetben, ha e rendelkezést, amelyet a Bíróság a 2012. június 14-i
Banco Español de Crédito ítéletben (C-618/10, EU:C:2012:349) a fogyasztókkal kötött szerződésekben
alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének
(1) bekezdésével ellentétesnek ítélt, e szerződés megkötésének időpontjában a jogalkotó még nem
módosította ezen ítéletnek megfelelően.
2) A jogbiztonság elvét úgy kell értelmezni, hogy az nem teszi lehetővé a valamely szerződési feltételnek
a 93/13 irányelv 3. cikke értelmében vett tisztességtelen jellegét megállapító nemzeti bíróság számára e
feltétel tartalmának felülvizsgálatát, így e bíróság köteles mellőzni e feltétel alkalmazását.
Mindazonáltal ezen irányelv 6. és 7. cikkével nem ellentétes az, ha a nemzeti bíróság az ilyen feltételt a
A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak, 15. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 57. sz. alatt.
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A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Gazdasági ügyszak, 57. sz. alatt.
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nemzeti jog valamely diszpozitív rendelkezésével váltja fel, amennyiben a szóban forgó kölcsönszerződés
e tisztességtelen feltétel törlése esetén nem maradhat fenn, és a szerződés egészének megsemmisítése a
fogyasztót különösen hátrányos következményeknek tenné ki, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell
megvizsgálnia.

31. A Bíróság elnökének 2021. február 5-i végzése (a Landgericht Köln [Németország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-558/20. sz. ügy)42
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

32. A Bíróság elnökének 2021. február 5-i végzése (a Landgericht Köln [Németország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-8/21. sz. ügy)43
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

33. A Bíróság (nagytanács) 2021. március 23-i ítélete (az Attunda tingsrätt [Svédország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Airhelp Ltd kontra Scandinavian Airlines System
SAS (C-28/20. sz. ügy)44
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 5. cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy nem tartozik az e rendelkezés
értelmében vett „rendkívüli körülmény” fogalma alá egy olyan sztrájk, amelyet az üzemeltető légi
fuvarozó személyzete szakszervezetének felhívására, a nemzeti szabályozásban előírt feltételek, köztük
az abban előírt bejelentési határidő tiszteletben tartásával indítottak, amelynek célja e légi fuvarozó
munkavállalói követeléseinek érvényesítése, és amelyet a személyzet egy olyan kategóriája folytat,
amelynek a jelenléte nélkülözhetetlen a járatok üzemeltetéséhez.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
XIV. A Bíróság (negyedik tanács) 2021. március 11-i ítélete – Európai Bizottság kontra
Magyarország (C-400/19. sz. ügy)45
1) Magyarország – a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal
szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 3.
§ -a (2) bekezdése u) pontjának elfogadásával, és ezáltal a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek
értékesítési árai megállapítására vonatkozó feltételek korlátozásával – nem teljesítette a mezőgazdasági
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és
az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből eredő kötelezettségeit.
2) A Bíróság Magyarországot kötelezi a saját költségein felül az Európai Bizottság részéről felmerült
költségek viselésére.

XV. A Bíróság (nagytanács) 2021. március 16-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel
A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Gazdasági ügyszak, 14. sz. alatt.
2021. március
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A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak, 27. sz. alatt.
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A keresetet l.: Hírlevél X. évfolyam 8. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt,
XXVIII. sz. alatt.
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Köztársaság, Magyarország (C-562/19. P. sz. ügy)46
1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.
2) A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.
3) Magyarország maga viseli saját költségeit.

XVI. A Bíróság (nagytanács) 2021. március 16-i ítélete – Európai Bizottság kontra
Magyarország, Lengyel Köztársaság (C-596/19. P. sz. ügy)47
1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.
2) A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére, ideértve a Lengyel Köztársaság
részéről felmerült költségeket.

XVII. A Törvényszék 2021. március 17-i ítélete – Bende kontra EUIPO – Julius-K9 (K-9)
(T-878/19. sz. ügy48
1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.
2) A Törvényszék Bende Gábort kötelezi a költségek viselésére.

XVIII. A Bíróság (hatodik tanács) 2021. március 25-i ítélete – Európai Bizottság kontra
Magyarország (C-856/19. sz. ügy)49
1) Magyarország – mivel a 2017. december 31-ig tartó átmeneti időszakot követően a forgalomba hozott
cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának 60 %-ánál alacsonyabb mértékű teljes
jövedéki adót alkalmaz, és 1 000 darab cigarettára 115 eurónál kevesebb jövedéki adót vet ki – nem
teljesítette a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011.
június 21-i 2011/64/EU tanácsi irányelv 10. cikkének (2) és (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.
2) A Bíróság Magyarországot kötelezi a költségek viselésére.

XIX. A Törvényszék (kibővített harmadik tanács) T-699/17. sz., Lengyel Köztársaság
kontra Európai Bizottság ügyben 2021. január 27-én hozott ítélete ellen az Európai
Bizottság által 2021. április 2-án benyújtott fellebbezés (C-207/21. P. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
A fellebbező kérelmei:
— A Bíróság teljes egészében helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-699/17. sz., Lengyel
Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2021. január 27-én hozott ítéletét;
— utasítsa el a T-699/17. sz. ügyben a Lengyel Köztársaság által előterjesztett első jogalapot;
— utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé az első fokon el nem bírált 2–5. jogalap megvizsgálása
érdekében; és

A keresetet l.: Hírlevél X. évfolyam 10. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt,
XXXIV. sz. alatt.
47
A keresetet l.: Hírlevél X. évfolyam 11. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt,,
XXXIX. sz. alatt.
48
A keresetet l.: Hírlevél XI. évfolyam 3. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, X.
sz. alatt.
49
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 2. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, VI.
sz. alatt.
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— az elsőfokú eljárás és a jelen fellebbezés költségeiről jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek:
A Bizottság szerint a Törvényszék T-699/17. sz. ügyben hozott ítéletét hatályon kívül kell helyezni,
mivel az az EUSZ 16. cikk (4) és (5) bekezdésének megsértését eredményező téves jogalkalmazáson
alapul.
Először is, a Törvényszék azzal, hogy a megtámadott ítélet 40. és 41. pontjában elfogadta azt az
alapfeltevést, hogy a 36. jegyzőkönyv 3. cikkének (2) bekezdése által a tagállamoknak biztosított azon
jogosultságnak, hogy az említett jegyzőkönyv 3. cikkének (3) bekezdésében foglalt szabályoknak (a
Nizzai Szerződés szerinti szabályoknak) megfelelően minősített többségi szavazást kérjenek, az
átmeneti időszak 2017. március 31-i lejártát követően is hatályban kell maradnia, megsértette az EUSZ
16. cikk (5) bekezdésében előírt, egyértelműen meghatározott átmeneti időszak kereteire vonatkozó
szabályt. Ezen túlmenően megsértette a minősített többségnek a Lisszaboni Szerződés által az EUSZ
16. cikk (4) bekezdésébe illesztett, 2014. november 1-je óta hatályos általános meghatározását, amely
meghatározás növeli a demokratikus legitimitást a Tanácsban és a 2010/75/EU irányelv (1) 75. cikke
alapján létrehozott bizottságban történő szavazások során. Ennélfogva a Törvényszék korlátozta ezen
általános meghatározás teljes érvényesülését.
Másodszor, azzal, hogy a Törvényszék a megtámadott ítélet 48. és 50. pontjában az EUSZ 16. cikk (5)
bekezdésében és a 36. jegyzőkönyv 3. cikkének (2) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezés időbeli
hatályát kiterjesztően értelmezte, megsértette az átmeneti rendelkezések szigorú értelmezésének
kötelezettségére vonatkozó állandó ítélkezési gyakorlatot.
pontjában foglalt állításokkal ellentétben a Törvényszéknek a 36. jegyzőkönyv 3. cikke (2)
bekezdésének értelmezése sérti a jogbiztonság elvét, mivel az ahhoz vezet, hogy a 36. jegyzőkönyv 3.
cikkének (3) bekezdésében előírt, Nizzai Szerződés szerinti minősített többség hatálya
előreláthatatlanná és időben határozatlanná válik.

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai
Büntető ügyszak
Bfv.I.52/2021/4.
A járásbíróság a büntető anyagi jog szabályainak megsértésével törvénysértően nem alkalmazott
foglalkozástól eltiltást a terhelttel szemben a Btk. 52. § (3) bekezdése alapján, ezért a Kúria az ítéletet
megváltoztatta, a terheltet végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy
egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését,
felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási
viszonyban áll. Egyebekben a megtámadott határozatot hatályában fenntartotta.
A jogerős ügydöntő határozatban a bíróság a terhelttel szemben a Btk. 196. § (1) bekezdésébe ütköző és
a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő szexuális kényszerítés miatt szabott ki büntetést. E
bűncselekményt a jogalkotó a Btk. XIX. Fejezetében a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni
bűncselekmények között szabályozza.
A Btk. 52. § (3) bekezdése szerint a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény
elkövetőjét, ha a bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követte el,
végleges hatállyal el kell tiltani bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől,
amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását,
gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.
E törvényi szabályozást a 2017. évi CXLIX. törvény az egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb
védelme érdekében szükséges módosításáról állapította meg, és 2017. december 31. napján lépett
hatályba. Így mind az eljárás tárgyát képező bűncselekmények elkövetésekor, mind az elbírálásakor
hatályban volt. A Btk. 52. § (3) bekezdésének hatályos szövege az Európai Parlament és Tanács
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2011/92/EU. irányelvén alapul. A 2017. évi CXLIX. törvény Miniszteri indokolása értelmében „A
foglalkozástól való végleges eltiltás erősíti az elrettentésre vonatkozó szándékot, valamint a
kiszolgáltatott, illetve védekezésre képtelen gyermekek védelmét is. A törvény kizárja annak a
lehetőségét is, hogy azok az elkövetők, akik ilyen súlyú bűncselekményt követnek el kiskorúak
sérelmére, később a foglalkozásukból kifolyólag ismételten közvetlen kapcsolatba kerülhessenek
gyermekekkel. Ezeknél a különösen visszataszító, gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknél
mind az elrettentés, mind pedig a fokozott védelem a társadalom egészének egyetértésével találkozik.”.

Közigazgatási ügyszak
Általános közigazgatási jogterület
Kf.VI.39.668/2020/15.
I. A kartell létezésének bizonyítására közvetett bizonyítékok is felhasználhatók, a kartelljogsértést az
egyenként és összességében értékelt bizonyítékok olyan zárt láncolata is alátámaszthatja, amelyet a
vállalkozások hivatkozásai nem tudnak áttörni. A bizonyítási mércének nem kell megfelelni a
büntetőeljárás értelmében vett kétséget kizáró bizonyításnak, ezért a közvetett bizonyítékok láncolatából
fakadó kétséget kizáró következtetések mellőzése kirívóan okszerűtlen bizonyítékértékelést mutat.
II. A versenytanács határozatának jogszabálysértő voltát a vállalkozásoknak kell bizonyítania; a
tényállás valóságának vitatásához és a bizonyítás átfordulásához az is szükséges, hogy vállalkozás a
megállapított tényállás helyességét cáfoló bizonyítékokat szolgáltasson, ezáltal megalapozottan
kétségbe vonja a tényállás valóságát.
III. A vállalkozások versenyjogsértő összehangolt magatartása, akarategysége, az egységes
versenykorlátozó cél a beszállító-vevői kapcsolatokon túlmutatva megjelenhet horizontálisan,
egymással érdekazonosságban lévő független vállalkozások két-, vagy többoldalú stratégiai
partnerségének, megállapodásának megfelelő cselekvésekben. Ilyenkor kifejezett elzárkózás
bizonyítottsága hiányában mindazon vállalkozások részesei a versenyellenes összejátszásnak, akiknek
tudomására jut versenytársuk bejelentése, elvárása. Az összehangolt magatartásnak nem feltétele a
közös cselekvési terv részletes és írásbeli kidolgozása, elegendő a versenytársak közötti olyan tudatos
együttműködés, egyeztetés, kapcsolatfelvétel, melynek célja a versenytárs(ak) jövőbeni magatartásának
befolyásolása.
A versenyfelügyeleti ügyekben a bizonyítási mérce zsinórmértékét meghatározó 30/2014. (IX. 30.) AB
határozat (a továbbiakban: AB határozat) [70]-[71] pontjaira a hatóság helytállóan utalt. Az
Alkotmánybíróság rámutatott, hogy: „a kétséget kizáróan nem bizonyított tényeknek a terhelt terhére
való értékelésének tilalma – az ártatlanság vélelmének részeként – a versenyfelügyeleti ügyekben is köti
a hatóságot, illetve a felülvizsgálatot végző bíróságokat. Ez összhangban áll az EJEB gyakorlatával,
illetve az Európai Unió Bíróságának felfogásával is. Ez azt jelenti, hogy a versenyjogi felelősséget
megalapozó összes jelentős tényt a GVH-nak kell bizonyítania, azon tények pedig, melyek valósága
tekintetében kétség merül fel, az eljárás alá vont javára veendők figyelembe. A GVH-nak a bizonyítási
kötelezettség teljesítéséről a jogsértés megállapításáról és a bírság alkalmazásáról szóló határozatában
kell számot adnia azzal, hogy döntésének indokolásában meg kell jelölnie a megállapított tényállást és
az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, az eljárás alá vont vállalkozás által felajánlott, de mellőzött
bizonyítást és a mellőzés indokait, a mérlegelési jogkörben hozott döntés tekintetében (mint a bírság
mértéke) a mérlegelésben szerepet játszó szempontokat és tényeket [ld.: Ket. 72. § (1) bekezdés e)
pont]”. Az Alkotmánybíróság kitért arra is, hogy „a bizonyítás során a hatóság közvetett bizonyítékokat
is felhasználhat, úgyszintén a piac szerkezetére vonatkozó adatokat, számításokat, gazdasági modelleket
is, még akkor is, ha ez utóbbiak – egyébként a szakértői véleményekre is jellemző módon – esetenként
bizonytalan elemeket, illetve bizonyos fokú valószínűségi bizonyítást is magukban hordoznak a
tudomány adott állásához igazítottan. A GVH által megállapított tényállás azonban nem alapulhat
pusztán spekuláción és feltételezéseken, annak ellentmondásmentes bizonyítékokon kell nyugodnia. Az
eljárás alá vont vállalkozásoknak lehetőségük kell, hogy legyen arra, hogy a GVH megállapításaival
szembeni észrevételeiket előadják, a bizonyítékaikat – a jóhiszeműség és a relevancia elveinek a
betartásával – bemutathassák, a GVH következtetéseit megcáfolják. Ennek alapján az eljáró bíróság

44

feladata az, hogy állást foglaljon arról, hogy a hatóság a tényállás-tisztázási kötelezettségének [ld.: 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 50. § (1) bekezdés] eleget tett-e, az egyes, az eljárás alá vont
személy által vitatott tények valóságát a GVH bizonyítékokkal megfelelően alátámasztotta-e. Ennek
érdekében a bírósági eljárásban is lehetőség van további bizonyítás lefolytatására. Ugyanakkor a
bizonyítékok bizonyító erejének meghatározása a bíró belső meggyőződésére van bízva, így annak a
tisztességes eljárást kielégítő korlátja a bírónak a szabad mérlegelést illető számadási (indokolási)
kötelezettsége”.
A 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (1) bekezdése alapján tilos a vállalkozások
közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások egyesülési jog alapján
létrejött szervezetének, köztestületének, egyesülésének és más hasonló szervezetének a döntése (a
továbbiakban együtt: megállapodás), amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy
torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. Nem minősül ilyennek a megállapodás, ha
egymástól nem független vállalkozások között jön létre.
Az uniós (Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. Cikk (1) bekezdése) és a nemzeti szabályozás
hasonlósága alapján a versenykorlátozó megállapodások tilalmának egységes közelítése érhető tetten.
Miként az Alkotmánybíróság a már idézett AB határozat [60] pontjában rámutatott, a GVH speciális
funkcióval és feladatkörrel rendelkezik, feladata alapvetően az, hogy védje a gazdasági, piaci verseny
tisztaságának és szabadságának fenntartásához fűződő közérdeket. Ennek érdekében a törvényben
szabályozott eszközökkel őrködik a versenyt biztosító piaci működés és struktúra felett, védi és biztosítja
a közérdek érvényesülését a piaci szereplők egymás közötti viszonyában. A verseny tisztaságának és
szabadságának fogalmán keresztül egyedileg meg nem határozott piaci szereplők és fogyasztók
összességének érdeke áll jogvédelem alatt (ABH 2002, 768, 771.).
A Kúria a Kf.V.39.062/2020/4. számú ítéletében az AB határozat [61] és [62] pontjaiban foglaltak
mentén iránymutató jelleggel mutatott rá a versenyügyek sajátosságát értékelve, hogy „a büntetőeljárás
értelmében vett kétséget kizáró bizonyításnak nem kell megfelelni. Sem az Alkotmánybíróság, sem az
EJEB, sem az Európai Unió Bírósága joggyakorlata nem követeli meg versenyügyekben sajátos
tartalommal bíró egzakt bizonyítási sztenderdet. A közvetett bizonyítékok láncolatán alapuló határozat
is jogszerűnek fogadható el amennyiben a Tpvt. 11. §-ában foglalt tilalom megsértését a hatóság által
egyenként és összességében értékelt bizonyítékok olyan zárt láncolata támasztja alá, amelyet a
felperesek általános hivatkozása nem tud áttörni” (Kf.V.39.062/2020/4. [51]).
Amíg a hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, melynek az ügy tisztázása során minden, az ügy
szempontjából releváns körülményt figyelembe kell vennie [Ket. 3. § (2) bekezdés b) pont], addig a
közigazgatási hatóság a Ket. 50. § (6) bekezdése alapján végzett értékelését az eljáró első- és másodfokú
bíróság akkor tekinti – többek között – jogszerűtlennek az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.)
206. §-a alapján, ha a bizonyítékok egyenként és összességében nem alkalmasak az állított, megállapított
tények igazolására, vagy azok köre oly mértékben hiányos, hogy abból megalapozott következtetés nem
vonható le, vagy nyilvánvaló logikai hibában szenved, nyilvánvalóan ésszerűtlen, vagy megfelelő
indokolás hiányában nyilvánvalóan önkényes. A bíróság e bizonyíték értékelési tevékenysége, a
bizonyítékok bizonyító erejének meghatározása a bíró belső meggyőződésére van bízva, így annak a
tisztességes eljárást kielégítő korlátja az AB határozat alapján a bírónak a szabad mérlegelést illető
számadási (indokolási) kötelezettsége.
Az indokolt bírói döntéshez való jog az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes
bírósági eljárás alkotmányos követelményrendszerén belül jelentkezik. Az Alkotmánybíróság
következetes gyakorlata szerint a bíróság indokolási kötelezettségének (az indokolásnak) az ügy érdeme
szempontjából releváns kérdésekre kell kiterjednie és nem minden egyes részletre {3169/2019 (VII. 10.)
AB határozat indokolás [32], 3159/2018 (V.16) AB határozat indokolás [31]}. Az, hogy az indokolásban
előadott érvek, illetve a mérlegelés eredményeként megállapított tényállás és az abból levont
következtetés megalapozott-e, a bizonyítékok értékelése és mérlegelése körébe tartozó feladat. Az
indokolási kötelezettségből nem következik a fellebbező fél szubjektív elvárásait kielégítő mélységű
érvrendszer bemutatása, a versenyügyekben érvényesülő mélyebb indokolási kötelezettség sem követeli
meg, hogy az minden, a hatóság által feltárt részletre kiterjedjen. A bizonyítékok értékelésekor a bíróság
nem hagyhatja figyelmen kívül azt a tényt, hogy a közigazgatási ügyekben a hatóság által már meghozott
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és indokolt határozatokat vizsgál felül, amely esetben még ha a bizonyítékokat újra is értékeli,
indokolása csak akkor lesz meggyőző és jogszerű, ha a hatósági határozat indokaira is kitér és azokat
cáfolja.
A bíróság a közigazgatási határozat felülvizsgálata során nincs a közigazgatási határozatban
megállapított tényálláshoz kötve és a jogszerűség szempontjából felülvizsgálhatja a közigazgatási szerv
mérlegelését is. Az AB határozatban az Alkotmánybíróság megerősítette, hogy az rPp. 339/B. §-át
versenyügyekben úgy kell értelmezni, hogy lehetővé teszi a teljes felülvizsgálatot mind tény-, mind
jogkérdésekben. A közigazgatási bírói vizsgálat terjedelmét érintően ugyanakkor meghatározó szerepe
van az Pp. 339/A.§-ának is, amely kötelezettséget fogalmaz meg arra, hogy a bíróság a közigazgatási
határozatot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a meghozatalakor alkalmazandó jogszabályok
és fennálló tények alapján vizsgálja felül. A bíróság a bizonyítékok értékelése során juthat más
következtetésre, mint a hatóság, juthat más tényállás megállapításra, de ezt a döntését, bizonyíték
értékelését kellően és teljes körűen indokolni köteles.
A versenykorlátozó megállapodásnak nem feltétele a versenyjogi értelemben vett megállapodás
létrejötte (azaz annak aláírása), nem szükséges körülmény az írásbeliség, a megállapodás megléte
megállapítható a felek által kifejezett, de megjelenhet pusztán implicit módon is a felek között létrejövő
akarategység, összehangolt magatartás révén. A magatartási elemekben tetten érhető egységes
versenykorlátozó cél, megjelenhet horizontálisan, egymással érdekazonosságban lévő független
vállalkozások között. A megállapodás minősülhet az egyik vállalkozás egyoldalú akaratnyilvánításának,
amelyet rákényszerít a vele üzleti kapcsolatban álló többi félre, de megvalósulhat ajánlások, utasítások
közlésével is. A jogsértés ugyanakkor direkt formában nehezen érhető tetten, ezért a hatóság a kartell
lényegéből következően helyesen mutatott rá arra, hogy az egyenként és összességében értékelt
közvetett bizonyítékok zárt láncolata alapján is lehetőség van a kartelljogsértés megállapítására.
Az Európai Unió Bírósága C-239/11. P. számú egyesített ítélete az AB határozattal egybevágó
megállapításokat rögzít. Miként a T-110/07. számú elsőfokú ítélet 43-44. pontjai rámutattak, a jogsértés
kapcsán olyan bizonyítékokat kell előterjeszteni, amelyek a jogilag megkövetelt módon igazolják a
jogsértést megvalósító körülmények fennállását. Ezzel kapcsolatban a bíróságban felmerülő bármely
kételynek annak a vállalkozásnak a javát kell szolgálnia, amely a jogsértést megállapító határozat
címzettje. A 46-47. pontokban pedig rámutatott, hogy pontos és egybevágó bizonyítékokat kell nyújtani
annak bizonyítására, hogy a jogsértés megtörtént, azonban nem szükséges minden egyes bizonyítéknak
a jogsértés összes elemében eleget tenni e feltételeknek. Elegendő, ha az intézmény által hivatkozott
bizonyítékok összességében értékelve megfelelnek e követelményeknek. A bizonyítási teher arra a félre,
vagy hatóságra hárul, amely a versenyszabályok megsértését állítja és jogilag megkövetelt módon kell
bizonyítania a jogsértést képező tényállást, másrészt a jogsértés megállapításával szemben valamely
védekezési jogalapra hivatkozó vállalkozás kötelessége annak bizonyítása, hogy a védekezési jogalap
alkalmazásának feltételei teljesülnek oly módon, hogy az említett hatóságnak más bizonyítékokhoz kell
folyamodnia. Mindazonáltal az érintett vállalkozások kapcsán elegendő, hogy utóbbiak bizonyítsák
olyan körülmények fennállását, amelyek más megvilágításba helyezik a versenyszabályok
megsértésének megállapítása érdekében leírt tényállást és a bizottsági érvelést helyettesítő hihető
magyarázatát adják azoknak.” (49. pont).
A kifejtettekkel nem áll ellentétben az rPp. 336/A. § (2) bekezdése, melynek helyes értelmezése alapján
a közigazgatási perben a bizonyítási teher abban az esetben fordul meg és terheli a felperes helyett a
hatóságot, ha a felperes a határozati tényállással szemben meggyőzően bizonyítja, vagy legalább
megfelelően valószínűsíti azt, hogy a hatóság a tényállás-tisztázási kötelezettségének nem megfelelően
tett eleget, a megállapított tényállás nem valós, illetve a feltárt tények az ügy megítélése szempontjából
nem relevánsak, vagy egyéb körülmények figyelmen kívül hagyása hiányában azok értékelése helytelen
következtetésekre vezetett. Ami a bizonyítási teher kérdéskörét illeti, a versenyfelügyeleti eljárásban a
Tpvt. 11. §-a szerinti jogsértés bizonyítása a Ket. 50. § (1) bekezdése szerint a hatóságot terheli. E szerint
a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendők a
rendelkezésére álló adatok, akkor hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Az ártatlanság
vélelme alapján azon tények, amelyek valósága tekintetében kétség merül fel, az eljárás alá vont
vállalkozás javára veendők figyelembe [lásd: AB határozat].
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A versenyhatóság határozatának bírósági felülvizsgálatára indított közigazgatási perben a felpereseken
nyugszik a bizonyítási teher: a versenytanács határozatának jogszabálysértő voltát a vállalkozásoknak
kell bizonyítaniuk, hiszen az rPp. 164. § (1) bekezdése alapján a per eldöntéséhez szükséges tényeket
annak kell bizonyítani, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. Az rPp. 336/A.
§-a ehhez képest speciális szabály, amely a bizonyítási teher megfordulásáról rendelkezik. Ennek
alapján, ha a közigazgatási eljárás hivatalból indult, vagy a közigazgatási szerv nem tett eleget a
tényállás-megállapítási kötelezettségének, köteles a határozata alapjául szolgáló tényállás valóságának
bizonyítására, ha azt a felperes vitatja. A felperesnek a bizonyítási teher megfordulásához nem elég
állítania, sokkal inkább hitelt érdemlően kell bizonyítania, valószínűsítenie, hogy a versenyhatóság nem
tett eleget a tényállás tisztázására vonatkozó kötelezettségének. Erre csak abban az esetben kerülhetett
volna sor – ahogy arra a Kfv.II.37.058/2012/5. eseti döntésében a Kúria rámutatott –, ha a bíróság arra
a megállapításra jut, hogy a közigazgatási hatóság a felperes e körben előterjesztett bizonyítékai, vagy
kellően valószínűsített érvei tükrében nem tett eleget tényállás megállapítási kötelezettségének. Jelen
ügyben ilyen valószínűsítésre nem került sor, az rPp. 336/A. § (2) bekezdésének alkalmazása fel sem
merülhetett, mely okból az rPp. 164. § (1) bekezdésében foglaltak szerint alakult a bizonyítási teher. A
Kúria a Kfv.II.37.441/2012/9. számú eseti döntésében is megerősítette, hogy a bizonyítási teher
megfordulására alappal akkor lehet hivatkozni, ha a felperes olyan bizonyítékot szolgáltat, amelyből
következően a tényállás valóságával kapcsolatban alapos kétség merül fel, vagy a bizonyíték a tényállás
valóságtartalmát megdönti, illetve a valóságtartalom megalapozottságának hiányát kellőképpen
valószínűsíti.
Jelen ügyben nem voltak olyan körülmények, amelyek megalapozhatták volna a bizonyítási teher rPp.
336/A. § (2) bekezdése alapján történő megfordulását. Az alperestől eltérő tényállás megállapítására
okot adó körülmények, feltételek, bizonyítékok nem álltak rendelkezésre, a bíróság az rPp. 164. § (1)
bekezdése alapján a bizonyítási teher téves alkalmazásával, a rendelkezésre álló bizonyítékokat tévesen
értékelve, a kartell ügyekben irányadó bírósági gyakorlatot (Kfv.II.39.259/2006/4.,
Kfv.II.37.646/2015/14.) – legfőképpen azt, hogy a kartell gyanúba keveredett vállalkozásoknak kell a
magatartásukra más hihető, észszerűbb magyarázatot adniuk, és azt bizonyítaniuk, továbbá a bíróságnak
a felhozott más ésszerű indokokról kell eldöntenie, hogy azok a alátámasztják-e a felperesek
versenyjogsértő magatartás hiányára tett állításait –, figyelmen kívül hagyva járt el az alábbiakban
kifejtettek indokok alapján.
Bár a versenyfelügyeleti eljárás valóban speciális, büntetőjogias jellegű közigazgatási eljárás, de a
versenyjog nem tartozik a büntetőjog „szoros magjához”, nem minősül a szoros értelemben vett
büntetőjogi vád elbírálására irányuló eljárásnak [lásd: AB határozat [61]-[62] bek.], ezért a
büntetőjogban elvárt kétséget kizáró bizonyítási mércének a versenyügyekben nem kell megfelelni,
azonban a hatóság nem mentesülhet attól, hogy a jogsértést a közvetett bizonyítékok láncolatán is
kétséget kizáró következtetéseket vonjon le a felperesek jogsértésére vonatkozóan. A hatóság a
bizonyítékok kirívóan okszerűtlen értékelésére csak akkor hivatkozhat alappal, ha a kartelljogsértésre a
közvetett bizonyítékok láncolatából kétséget kizáró következtetéseket fogalmazott meg. A hatóságnak
következtetéseinek indokolt kétely nélkülieknek kell lenni.
Tekintettel azonban arra, hogy a bizonyítási teher a perben nem fordult át, nem a hatóságnak kellett
bizonyítania, hogy következtetései indokolt kétely nélküliek, hanem a felpereseknek, hogy a hatósági
határozat megállapításai megalapozatlanok, nem valósak. A felperesi vállalkozások perbeli előadásai
alapján nem nyert bizonyítást a hatóság által megállapított tényállás valótlansága, a levont
következtetések okszerűtlensége. A stratégiai együttműködési megállapodás nem minden eleme
versenyjogsértő, miként a hatóság határozata 531. pontjában kifejtette, önmagában nem minősül
versenyjogsértésnek, ha az egymással vertikális kapcsolatban álló vállalkozások egymást stratégiai
partnernek tekintik és erre tekintettel a nagykereskedő a stratégiai partnereinek nagyobb
kedvezményeket és tendertámogatásokat nyújt. Az elsőfokú bíróság a felperesek piaci magatartásának
vizsgálatakor, a megállapodás-tervezet céljának értékelésekor csupán a beszállítói-vevői vertikális
kapcsolatoknak tulajdonított kiemelt jelentőséget, elmulasztotta viszont értékelni a stratégiai partnerek
horizontális viszonyrendszerét, és e viszonyrendszerben azt, hogy bár kétségtelen, a megállapodás
írásbeli formában nem jött létre, a jogsértéshez elegendő azonban az egymástól független vállalkozások
közös szándékának kifejezése, stratégiai partnerség, együttműködés piaci magatartásaik
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összehangolására. E vonatkozásban pedig az a tény, hogy az I. rendű felperes a megállapodás tervezetét
megkapta és azt a III. rendű felperes részére továbbította, kiemelt jelentőségű.
Az érintett vállalkozások érvényes megállapodás nélkül is tanúsíthatnak olyan magatartást, amely
versenykorlátozó vagy kizáró megállapodásra, de legalább a vállalkozások akarategységének
létrejöttére utal, a beszállítói-vevői vertikális minőséget előtérbe helyezve a vállalkozások két-, vagy
többoldalú horizontális partnerségének figyelmen kívül hagyásával okszerűtlen következtetést vont le a
[48 ] pontban arra, hogy a X., a vele azonos vállalkozáscsoportba tartozó Y. és partnereik ne lettek volna
egyben egymás versenytársai. A Y. a felperesekkel azonos típusú – viszonteladói – tevékenységet
végzett, a X.-szel azonos vállalkozáscsoportba tartozott és miként a hatóság rámutatott, a horizontális
viszony releváns mozzanata a X. által érvényesített, a Y. szempontjait érvényre juttató támogató
magatartása. A stratégiai megállapodás-tervezet mögött is az a szándék húzódott meg E. S.
tanúvallomása szerint, hogy egy független cégekből álló együttműködő hálózat kiépítésére kerüljön sor
(saját területen céges kapcsolattartás), amely összességében a legjobb gazdasági eredményt képes
produkálni. A dokumentumban szereplő közös pályázati indulás kapcsán a tanú elmondta, hogy
mindenképpen egyeztetni kellett a rendelkezésre álló kapacitásokat, termékeket. A harmadik személy
által meghirdetett pályázaton párhuzamos indulás kapcsán volt egy olyan gondolat, hogy célszerűen az
induljon az adott pályázaton, aki ott a legjobb kapcsolatokkal rendelkezik. Ha volt egy potenciális vevő,
akkor egyeztetés történt arra nézve, hogy kinek van ott a legjobb kapcsolata, pozíciója és ki nyerheti
meg jó eséllyel a pályázatot.

Kf.VII.39.748/2020/4.
Ha a szolgálatteljesítés elengedhetetlen feltétele a szolgálati kutya szolgálati helyre történő be- és
hazavitele, a munkakörhöz rendelten a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatnak
minősül a kutya (lakásról a szolgálati helyre történő) szállítása.
Az elsőfokú bíróság helyesen mutatott rá arra, hogy az ügy elbírálása szempontjából arról kellett
dönteni, hogy a szolgálati kutyának a lakóhelyről a szolgálati helyre, illetve a szolgálati helyről a
lakóhelyre történő szállításának az időtartama szolgálatteljesítési időnek minősül-e.
A munkaidő fogalmát – a 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alatt foglalkoztatottak
tekintetében is – a munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv (a
továbbiakban: Irányelv) 2. cikk 1. és 2. pontja határozza meg. Az Irányelv alkalmazásában munkaidő az
az időtartam, amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, tevékenységét vagy
feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően, míg pihenőidő az az
időtartam, amely nem minősül munkaidőnek. A „munkaidő” és a „pihenőidő” fogalmát nem szabad a
különböző tagállami szabályozások előírásainak megfelelően értelmezni, mivel ezek közösségi jogi
fogalmak, amelyeket objektív jellemzők alapján kell meghatározni az Irányelv rendszerének és céljának
figyelembevételével (Jaeger C-151/02., Dellas C-14/04.). Az Európai Unió Bírósága gyakorlata szerint,
ha egy adott időszakra megállapítható, hogy az alatt a munkavállaló a munkáltatója rendelkezésére állt,
vagy munkát végzett, azt munkaidőnek kell tekinteni (Simap C-303/98.; Jaeger C-151/02.; Pfeiffer C397/01.; Dellas C-14/04.). Az Európai Unió Bírósága a Tyco ügyben hozott C-266/14. számú ítéletében
kifejtette, hogy a lakóhely, valamint a munkáltató által kijelölt első és utolsó ügyfél közötti mindennapos
utazással töltött idő is munkaidőnek minősül, ha a munkavállalók nem rendelkeznek állandó vagy
szokásos munkavégzési hellyel. Ez alatt az idő alatt ugyanis a munkavállalónak olyan helyzetben kell
lennie, amelyben jogilag köteles munkáltatója utasításait teljesíteni, és számára a tevékenységét
gyakorolni, azaz a munkáltatója rendelkezésére áll, és nincs lehetősége arra, hogy szabadon
rendelkezzen idejével, valamint a magánügyével foglalkozzon.
Az elsőfokú bíróság a tényállás alapján a felperes szolgálati beosztására és munkakörére nézve
állapította meg, hogy a szolgálatteljesítés elengedhetetlen előfeltétele volt a szolgálati kutya szolgálati
helyre történő bevitele és hazavitele. E lényeges körülmény miatt a munkaköréhez rendelten, a
munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatnak minősül a szolgálati kutya szállítási
időtartama a lakóhely és a szolgálatteljesítési hely között. Az elsőfokú bíróság a munkaköri leírás,
valamint az 10/2015. (VII.6.) ORFK utasítás (a továbbiakban: ORFK utasítás) 2.b). pontja, a Szabályzat
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2. pont a) alpontja helyes értelmezésével, okszerűen jutott arra a megállapításra, hogy a felperes
beosztásában a szolgálatteljesítés kutyával történik, ezért külön utasítás nélkül kötelessége a
kutyaszállítás elvégzése, mely a munkakör ellátásához tartozó tényleges munkát jelentett. A Szabályzat
76. pont d) és e) alpontjai szerint a kutyavezető köteles a szolgálati kutyák tartására, biztonságos
őrzésére vonatkozó előírásokat betartani; a rábízott szolgálati kutya ápolásáról, ellátásáról,
élelmezéséről, egészségügyi ellátásáról, szolgálatteljesítésre alkalmas állapotáról gondoskodni. Arra is
helyesen mutatott rá az elsőfokú bíróság, hogy ha a felperes a lakóhelye és a szolgálatteljesítés helye
között kutyával utazik, akkor nem dönthet szabadon arról, hogy honnan indul munkába, illetve onnan
hova érkezik, hiszen kötelessége a kutyát a lakóhelyén tartani. A kutyaszállítás módjára a Szabályzat 72.
pontja – az 2005/1/EK rendeletre (Rendelet) is hivatkozással – részletes előírásokat tartalmaz, így a 3.
cikk a) pontja szerint minden szükséges intézkedés előzetes megtétele kötelező annak érdekében, hogy
az utazás lehető legrövidebb legyen, és a szállítás során az állatok igényeinek eleget tegyenek. Ebből
következően a kutyaszállítás ideje alatt felperes – alperes állításával szemben – nem dönthet szabadon
a választott útvonalról, az utazást nem szakíthatja meg valamilyen magáncélú tevékenység érdekében,
hanem a kutyaszállítás követelményeinek figyelembe vételével kell eljárnia. A kutyaszállítás ideje alatt
felperes a munkáltató utasítását teljesíti, amely jelentősen korlátozza abban való döntésében, hogy mivel
töltse az idejét. Ezért alappal minősítette a kutyaszállítás idejét az elsőfokú bíróság szolgálatteljesítési
időnek. Ezt az értelmezést támasztja alá az Európai Unió Bírósága – fentebb ismertetett – ítélkezési
gyakorlata is, amely szerint annak van jelentősége, hogy a vitatott időszak alatt a felperes mennyiben
dönthetett szabadon az ideje felhasználásáról (Tyco C-266/14.).
Alperes azon okfejtése, hogy a kutyaszállítás ideje alatt felperesnek utasítást adni nem tudott, és ezért
az szolgálatteljesítési időnek nem tekinthető, alaptalan, tekintettel arra, hogy a kutyának a
szolgálatteljesítés helyére való mindennapos el-és visszaszállítása az alperes utasításán alapult, ezért ez
alatt az időtartam alatt is az alperes utasítását teljesítette. Annak nincs jelentősége, hogy ezen utasítás
teljesítése mellett felperes további utasítások teljesítésére – értelemszerűen, az ellátott feladat jellegéből
eredően – nem volt kötelezhető. Helyesen mutatott rá az elsőfokú bíróság arra is, hogy számos olyan
további eset létezik, amikor a szolgálatteljesítési időben a „munkavállaló” részére a munkáltató
(további) utasítást nem adhat (pl. képzések, egészségügyi alkalmassági vizsgálat, hatósági meghallgatás
ideje stb.).
Szintén alaptalan alperes arra való hivatkozása, hogy felperes 2015. évet megelőzően kutyavezetési
pótlékban részesült, amely 2015. július 1-től beépült az illetményébe, és erre tekintettel a szolgálati
kutyával történő szolgálatellátásból eredő eltérő körülmények miatt további kompenzációra nem
jogosult. Felperes igényét ugyanis arra alapította, hogy a kutyaszállítás szolgálatteljesítési időnek
minősül, amelyre túlszolgálati díj illeti meg. A túlszolgálat ellentételezése pedig attól függetlenül
kötelező, hogy az annak ideje alatt ellátott feladatért – annak sajátos jellegéből eredően – az állomány
tagját valamilyen egyéb jogcímen további díjazás megilleti-e. A perbeli időben már nem hatályos
kutyavezetési pótlékkal az alperes 2015. év előtt nem a szolgálatteljesítésre fordítandó többlet-időt,
hanem a munkakörből eredő speciális feladatokat kompenzálta (régi Hszt. vhr. 52. §).

Kfv.I.35.146/2021/7.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében készítendő
belső szabályzat nem formális követelmény, az ott lefektetett előírásokat a működés során alkalmazni is
kell. A pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy dolog büntetendő cselekményből való
származására utaló adatok, tények, körülmények tényleges bekövetkezésének vizsgálata nem tartozik a
szolgáltató feladati közé. A bejelentéshez elegendő az arra utaló tények, körülmények észlelése.
A pénzügyi rendszerek pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásnak
megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a
2005/60/EK európai és parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a 4.
pénzmosás elleni irányelv) implemántálása során a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Pmt.) azt a célt
tűzte ki, hogy pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében
kerüljön sor a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető
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értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő
tisztára mosása, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való
támogatása megelőzésére és megakadályozására.
Felperesnek mint a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak a Pmt-ben meghatározott kötelezettségek
teljesítésére a 65.§ (1) bekezdés értelmében belső szabályzatot kellett készíteni. A belső szabályzat
azonban a Pmt-nek nem formális követelménye, nem elégséges annak megalkotása, az ott lefektetett
szabályokat a működés során alkalmazni is kell. A felperes saját belső szabályzata meghatározta azokat
a pénzmosásra, a terrorizmus finanszírozására, vagy a dolog büntetendő cselekményből való
származására utaló szokatlan körülményeket – ide sorolva azt, ha az ügyfél többször késve, vagy
felszólítás ellenére sem adja át az adott időszak gazdasági eseményeire vonatkozó dokumentumokat,
vagy több hónap eltelte után sem érkezik az ügyfél szervezettől számviteli bizonylat, a vezető
tisztségviselő pedig nem elérhető a szolgáltató számára -, amelyek bejelentési kötelezettséget
keletkeztettek volna számára. A megfelelő működés alapvető feltétele a 2017. évi LII. törvényben (a
továbbiakban: Kit.) 3.§ (6) bekezdés szerinti szűrőrendszer üzemeltetése, amire felperesnél nem került
sor. A felperes tevékenységében voltak olyan körülmények, amelyek megfelelő működés esetén alperes
felé történő bejelentést indikáltak volna.
A Pmt. 31.§ (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésére akkor kell sor keríteni, ha
észlelhetők pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy dolog büntetendő cselekményből való
származására utaló adatok, tények, körülmények: azok tényleges bekövetkezésének vizsgálata nem
tartozik a szolgáltató feladati közé, illetőleg a bejelentés független a tényleges bekövetkezéstől. Nem
kellett megnevezni olyan partnercéget, akinél bűncselekményből eredő-, vagy abból származó vagyon
lett volna kimutatható. A jellemző adatokat, tényeket, körülményeket felperes saját belső szabályzata
tartalmazta, az ott leírtakat azonban – mint azt az elsőfokú bíróság megállapította - felperes nem követte.
Helytállóan értékelte az elsőfokú bíróság az alapul szolgáló tényeket akként, hogy azok megalapozták
a felperes terhére alkalmazandó szankciókat.

Kfv.II.37.003/2021/7.
A családegyesítési célú tartózkodási engedély megszerzéséhez az eltartottság és a családi kapcsolat
igazolása is szükséges, azok konjunktív feltételek. A bizonyítási teherről történő tájékoztatásnak az adott
ügyre vonatkozó, egyedi, kellően konkrét tájékoztatásnak kell lennie.
A 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 19. § (4) bekezdés a) pontja alapján a menekültként
elismert felperes eltartott szülője családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt kaphat.
Az eltartottság ténye a Vhr. 29. § (2) bekezdése szerint okiratokkal támasztható alá.
A felperes felülvizsgálati kérelmében hivatkozott a Kúria BH2017. 102. számú eseti döntésére, amely
alapjául szolgáló ítéletben a Kúria rámutatott arra, hogy több Európai Unió Bírósága ítéletben
megjelenik, hogy az eltartottság nemcsak anyagi, hanem fizikai, érzelmi, materiális függést is jelent (C83/11. sz. Rahman-ügy, 316/85. sz. Lebon-ügy). Az eltartotti viszony így valóban jellemezhető egy
összetett függőségi viszonyként, amelynek egyik eleme az anyagi eltartottság. A perbeli esetben az
összetett függőségi viszony fennállása azonban nem volt megállapítható, mert a felperes és a kérelmező
a támogatás körében egymásnak és önmaguknak is ellentmondó nyilatkozatokat tettek, az anyagi
függőség fennállása pedig a fentiek szerint szintén nem volt megállapítható.
A felperes által felhívott, az Európai Unió Bírósága C-519/18. számú ítéletének 52. paragrafusa körében
az volt megállapítható, hogy a perbeli esetben az ítéletben felhívott szempontok – így, hogy a családtag
képtelen fedezni alapvető szükségleteit származási államában vagy a korábbi tartózkodási helye szerinti
államban, anyagi támogatását a menekült ténylegesen biztosítja, vagy a menekült tűnik a szükséges
anyagi támogatás biztosítására a legalkalmasabb családtagnak –, egyike sem került sem a közigazgatási
eljárás során, sem a perben bizonyításra, így a felperes ezen hivatkozása alaptalan. A kérelmező ugyanis
munkahellyel rendelkezik, ahonnan rendszeres keresete van, a felperes a kérelmező részére
mindösszesen két alkalommal utalt 200-200 USD-t, a kérelmező tehát nyilvánvalóan képes a saját és
saját eltartott családtagjai ellátására a felperes anyagi segítsége nélkül is, arra pedig nem merült fel adat,
hogy a kérelmezőt saját származási országában élő gyerekei támogatják-e, akár anyagilag, akár egyéb
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módon.
Azon elsőfokú ítéleti megállapítás alaptalan volt, amely szerint mivel a kérelmező házastársa nem
dolgozik, ezért alapos okkal feltehető, hogy a kérelmező megélhetése valamilyen más forrásból
biztosított. A feltárt tényekből ugyanis ilyen következtetést – a kérelmező családi körülményeinek
ismerete nélkül – nem lehet levonni, továbbá a megállapítás az afgán társadalmi viszonyok
sajátosságaira sem volt figyelemmel, ezen téves ítéleti hivatkozás azonban az ügy érdemére nem volt
kihatással.

Kfv.II.37.061/2021/7.
A felszámolói névjegyzékbe vétel során a pályázati kérelmek elbírálásánál, az egyes pályázati
szempontok értékelésekor az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülnie kell.
Az egyenlő bánásmód pályázatok értékelésénél történő betartásának követelménye magából a 114/2006.
(V.12.) Korm.rendeletből (a továbbiakban: Korm.rendelet) is következik, hiszen annak 8. §-a
kifejezetten utal arra, hogy a szabályozás a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i
2006/123/EK Európai Parlament és Tanácsi irányelvnek (a továbbiakban: irányelv) való megfelelést
szolgálja. Az irányelv rögzíti az egyenlő bánásmód követelményének betartását, és kizárni rendeli annak
lehetőségét, hogy a hatóságok vizsgálati jogkörüket önkényesen alkalmazzák. Bár az irányelv
szabályozása jelen esetben közvetlen hatállyal nem bír, az alkalmazandó Korm.rendelet irányelv
fényében történő értelmezése indokolhatja az egyenlő bánásmód betartását a pályázatok elbírálása során
is.
Az egyenlő bánásmód követelményének betartásán nem változtat az a körülmény sem, hogy a
Korm.rendelet 2020.április 25-én hatályba lépő 4. § (1a) bekezdése második mondata tartalmazza, hogy
a pályázó nyilvántartásba vételével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban más pályázókat az
ügyféli jogállás nem illeti meg, az ügyféli jogállás hiánya ugyanis mindössze azt eredményezi, hogy egy
adott pályázó egy másik pályázó a vonatkozó eljárásban nem vehet részt, ellenben az egyenlő bánásmód
megsértésének Alaptörvényünkben is rögzített tilalma vizsgálatának kizártságát nem eredményezheti.
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése az olyan pályázati feltételeknél, ahol az értékelést
semmilyen mérlegelést nem enged meg, azaz kógens rendelkezést tartalmaz, nem merülhet fel akkor,
ha egyébként ezen feltétel pályázó esetében történő értékelésekor a jogszabály által előírt kógens
feltételeket betartották. Ilyen feltételként tekintett a Kúria a pályázati kiírás 4.2.29. pontjában megjelenő
értékelési körülményre, ahol a pályázó 2 pontot akkor kaphatott, amennyiben három-négy leterheltnek
minősülő törvényszék illetékességi területén tartja fenn székhelyét vagy fióktelepét, legalább a
névjegyzékbevételtől számított hét évig.
Ahol azonban a mérlegelés az alperesre hárult – és ilyen volt a legtöbb, perben is értékelendő pályázati
feltétel, és a bíróság kimondta az egyenlő bánásmód sérelmét – konkrétan a 4.2.29. pontot a fentiek
miatt nem számítva, a 4.2.4., és a 4.2.7. pontban megjelenő pályázati feltételnél, és a sérelem elérte azt
a szintet, hogy az egyenlő bánásmód betartásának a vitatása eredményes legyen, a határozat jogsértését
az ítélet helyesen állapította meg, pusztán az egyenlő bánásmód megsértése miatt is.

Kfv.II.37.125/2021/5.
Ha a jogalkotó polgári jogi követelés érvényesítésére vonatkozó hatáskörrel ruházza fel a közigazgatási
hatóságot, akkor a hatóságnak a követelés érvényesítésével kapcsolatosan előírt határidőkre fő szabály
szerint a polgári jog elévülési szabályait kell alkalmazni.
Az 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása
tekintetében a környezeti felelősségről szóló európai parlamenti és tanácsi 2004/35/EK irányelv (a
továbbiakban: Irányelv) jogharmonizációját valósította meg a Kvt. 102/B. § beiktatásával. A
rendelkezést beiktató 2007. évi XXIX. törvény indokolása – egyes környezetvédelmi tárgyú törvények
környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról 9. §-ához fűzött indokolás szerint az Irányelv 8.
cikke alapján dologi jogi biztosíték vagy más megfelelő garancia érvényesítése útján meg kell téríttetni
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a károkozó gazdasági szereplővel a hatóság által helyette viselt költségeket. A fenti rendelkezésekből
kitűnően a környezetben, vizekben bekövetkezett kár elhárítása kapcsán felmerült és a károkozó helyett
a hatóság által viselt költségeket meg kell téríttetnie a hatóságnak.
Az alapeljárásban eljáró elsőfokú szerv a költségek felperesre történő áthárítása tárgyában hivatalból
eljárást indított, mely során a kárelhárítás során felmerült, bizonylattal igazolt költségeket
egybegyűjtötte és megállapította. A közigazgatási szervnek a 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Kr.) 20. §-a és a Kvt. 101.-102. §-a alapján volt hatásköre eljárni és eljárása során a
költségek környezethasználóra történő áthárításáról intézkedni. A költségeknek a környezethasználóra
való áthárítása intézkedés lehetne a Kr. 20. § szerint, itt az intézkedés egy polgári jogi követelést takar
(Kvt. 102/B. § (5) bekezdés), mely követelés érvényesítése érdekében az alapeljárásban eljáró
környezetvédelmi hatóság határozatot hoz a Ket. 71.-72. § alapján.
A közigazgatási hatóságnak tehát jogszabályi felhatalmazás alapján van egy költségek megtérítésére
vonatkozó igénye a környezetkárosodásért felelős környezethasználóval szemben, amely igény arra
vonatkozik, hogy a költségvetési szervek által viselt költségeket a felperes térítse meg a költségvetés
számára.
A Kúria álláspontja szerint az ide vonatkozó jogszabályokból az következik, hogy a felperessel szembeni
Kvt. 102/B. § (5) bekezdés szerinti követelés már az alapeljárásban meghozott kárelhárítási költség
megfizetésére kötelező elsőfokú határozat felperessel történt közlésével megvalósult. A felperes számára
ekkor vált ismertté, hogy mekkora összeget követel tőle a hatóság, ezzel a Kvt. 102/B. § (5) bekezdésben
rögzített „követelheti” feltétel megvalósult.
Ahogyan arra az eljárt bíróság helytállóan hivatkozott a környezetvédelmi hatóság a
környezethasználóval szemben a költségek megtérítését a törvényben meghatározott határidőn belül
követelheti. A követelés érvényesítésére meghatározott elévülési időn belül kerülhet sor, melyet az
intézkedések befejezésétől vagy a környezethasználó azonosításától kell számítani, de amelyek
tekintetében – szemben az eljárt bíróság álláspontjával – figyelembe jönnek az elévülés nyugvására és
megszakadására vonatkozó általános szabályok [jelen ügyben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 324-327. §, továbbiakban régi Ptk.].
A fentiekből kitűnően a jogalkotó közigazgatási hatóságot ruházott fel követelés érvényesítésére
vonatkozó hatáskörrel, mely hatáskörhöz polgári jogi – kötelmi – szabályokat kapcsolt.
Közigazgatási eljárásjogi szempontból általánosságban elmondható, hogy egy közigazgatási hatósági
eljárásra nem vonatkoznak polgári jogi elévülési szabályok, azonban mivel a perbeli esetben a jogalkotó
kifejezett törvényi rendelkezéssel – Kvt. 102/B. § (5) bekezdés – követelés érvényesítését utalta
közigazgatási hatósági hatáskörbe, és egyben a polgári jogi igényérvényesítési (elévülési) határidőt is
meghatározott, ezért e körben jelen ügyben a régi Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kellett.
Mindezért elmondható, hogy a kárelhárítási költség megtérítése iránti igény érvényesítésére a Kvt.
102/B. § (5) bekezdésében meghatározott elévülési időn belül van lehetőség az elévülésre vonatkozó
általános szabályok szerint.
A kárelhárítás során felmerült költség követelhetőségére vonatkozó öt éves elévülési idő kezdő
időpontja nem volt vitatott a perben, ez az időpont 2011. december 1. napja. Ettől az időponttól
számítottan öt év állt a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére, hogy intézkedjen a költségek
behajtása iránt. Kétségkívül megállapítható, hogy a 2011. december 1-jei időponthoz képest az igény
érvényesítésére az öt éves elévülési időn belül, – az alapeljárásban 2012. december 14-én kiadmányozott
határozat felperessel történő közlésével – került sor.

Kpkf.II.39.910/2021/3.
A más ügyben kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásra tekintettel meghozott eljárás
felfüggesztését elrendelő végzés indokolásának tartalmaznia kell, hogy a két ügyben melyek az azonos
tények, illetőleg mely kérdés szükséges a per érdemi elbírálásához. 2011/95/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre
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jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra,
valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról.
A Kúria másik tanácsa jelen ügyhöz hasonló fellebbezési eljárásban, a Kpkf.VI.39.902/2021/2. számú
végzésében már állást foglalt, az abban foglaltaktól jelen ügyben sem kívánt eltérni. A Kúria e
végzésében kiemelte, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ)
267. cikke a lehető legszélesebb lehetőséget biztosítja a tagállami bíróságok számára, hogy az Európai
Unió Bírósága-hoz forduljanak, ha azt állapítják meg, hogy az előttük folyamatban lévő ügyben az annak
eldöntéséhez szükséges uniós jogi rendelkezések érvényességét vagy értelmezését érintő, az Európai
Unió Bírósága előzetes döntését igénylő kérdés merül fel. Az Európai Unió Bírósága az előzetes
döntéshozatali eljárásnak kiemelt szerepe van az uniós jog egységességének egységes alkalmazása
szempontjából.
A 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 32. §-a folytán alkalmazandó 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 126. § (2) bekezdése értelmében, ha a peres eljárásban olyan jogkérdés merül fel,
amelynek tárgyában folyamatban lévő közigazgatási perben, más polgári perben, vagy a bíróság
hatáskörébe tartozó más közigazgatási vagy polgári eljárásban – azonos tényekre alapítva – az (1)
bekezdés szerinti valamely eljárást (Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárását) már
kezdeményezték, a bíróság a peres eljárást e másik ügyben kezdeményezett eljárás befejezéséig
felfüggesztheti.
A Kúria a fenti végzésében is kifejtette, hogy Pp. e rendelkezése – a Kúria 2/2015. Büntetőközigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozatával fenntartott – a tárgyalás felfüggesztésének
egyes kérdéseiről szóló 3/2005. (XI. 14.) PK-KK vélemény 1. pontja alapján kialakított jogalkalmazási
gyakorlatnak teremtette meg a jogszabályi hátterét. A Pp. indokolása kiemeli, hogy a hivatkozott PKKK vélemény tette lehetővé, hogy ne kelljen minden olyan ügyben előzetes döntéshozatali eljárást
kezdeményezni, ahol más perben azonos tényekre alapítottan már feltették azt a kérdést, amit az adott
ügyben az érintett bíró is fel akarna tenni. Az eljárás ilyen esetben történő felfüggesztésének azonban
értelemszerűen feltétele, hogy azonos tényekre alapítottan, azonos jogkérdés elbírálása legyen
szükséges, vagyis, hogy a bíró győződjön meg arról, hogy ugyanolyan jogi probléma megoldásához
ugyanazt a kérdést kívánja-e feltenni, amelyre vonatkozó eljárás már az Európai Unió Bírósága előtt
folyamatban van.
A peres eljárást felfüggesztő végzés lényegében egy pertechnikai eszköz, amely az azonos kérdés
tekintetében előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti indítványok szükségtelen többszörözésének
kiküszöbölésére szolgál. Az elsőfokú bíróságnak azon meggyőződését igazolja, hogy a per érdemi
eldöntéséhez szükséges számára az Európai Unió Bírósága-hoz adott ügyben intézett kérdések
megválaszolásának bevárása. A Pp. 126. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Európai Unió Bírósága
előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményező és a peres eljárást erre tekintettel felfüggesztő végzés
ellen a Pp. 128. § (5) bekezdése alapján ugyanis éppen azért nincs helye fellebbezésnek, mert az a bírói
döntés szabadságának korlátozását, a per érdemében meghozandó döntés folyamatába való beavatkozást
jelentene.
Jelen ügyben az elsőfokú bíróság az eljárás felfüggesztéséről a más ügyben kezdeményezett Európai
Unió Bírósága előzetes döntéshozatala eljárásának kezdeményezése miatt döntött a Pp. 126. § (2)
bekezdése alapján. A felperes fellebbezésre tett észrevételébe foglalt érvelésével szemben ez esetben a
fellebbezési eljárásban a másodfokú bíróságnak az eljárási jogszabályok megtartásán túl arról is meg
kell győződnie, hogy a jelen ügy ténybeli azonosságára figyelemmel olyan – az ügy érdemi elbírálásra
kiható – azonos kérdés merült fel, amely a hivatkozott másik ügyben konkrétan előterjesztésre került.
Ezt támasztja alá a BH 2017.409. számon közzétett eseti döntés is, mely szerint amennyiben a fél a peres
eljárást a más ügyben kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásra tekintettel felfüggesztő végzés
elleni fellebbezésében a felfüggesztés szükségességét vitatja, a másodfokú bíróság – az eljárásjogi
szabálysértéseken túlmenően – csak azt vizsgálhatja, hogy az előzetes döntéshozatali eljárásban
hozandó ítélet az ügy érdemi elbírálására kihathat-e.
A Kúria fent hivatkozott végzésében mindenek előtt azt vizsgálta, hogy az elsőfokú bíróság végzése
meghozatala során nem követett-e el lényeges eljárásjogi szabálysértést. E körben kiemelte, hogy „a Pp.
126. § (2) bekezdésének alkalmazását a törvény feltételekhez köti, amely feltételeket – figyelemmel a
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fentebb idézett jogalkotói indokolásra is – az adott ügyben eljáró bíróságnak körültekintően kell
mérlegelnie, és amelyek fennállását a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő alapvető jog biztosítása
érdekében teljes körűen indokolni köteles. E tekintetben a közigazgatási perben hozott végzésekre is
megfelelően irányadó – a Kp. 84. § (2) bekezdése, valamint a Pp. 349. § (1) bekezdése folytán – az
elsőfokú bíróság indokolási kötelezettségét részletező Pp. 346. § (4) és (5) bekezdéseiben írt
szabályozás".
A Kúria a jelen ügyben is egyetértett a fenti kúriai végzés [19] bekezdésében foglaltakkal, miszerint „az
elsőfokú bíróság a fellebbezett végzésének indokolásában mindössze sommás utalást tett arra, hogy a
két ügy között ténybeli és jogi azonosság áll fenn, de ezt nem részletezte. Egyebek mellett nem fejtette
ki, hogy melyek azok az indokolásban hivatkozott „azonos tények”, amelyeken az alperesi vélemények
megismerhetősége alapul. [..] Azt sem mutatta be, hogy az előzetes döntéshozatali kezdeményezésben
értelmezni kért, menekültügyekre irányadó uniós jogi szabályozás mennyiben és miként mutat
„megegyezést” a jelen perbeli idegenrendészeti ügyre irányadó uniós jogi szabályokkal, ami által az
Európai Unió Bírósága előzetes döntése valóban segítséget nyújthatna a jogvita elbírálásában.”
A Kúria mindezekre figyelemmel jelen ügyben is arra az álláspontra jutott, hogy – az I. és II. rendű
alperesi érvelés mentén – nem állapítható meg, hogy a két ügy valóban azonos ténybeli és jogi alapokon
nyugszik-e. A fellebbezett végzés indokolásbeli hiányosságai miatt a Kúria az alperesek által
előterjesztett fellebbezésről nem tudott érdemben dönteni, mert nem tudott meggyőződni arról, hogy a
jelen közigazgatási perben valóban – az ügy érdemi elbírálására kiható – olyan jogkérdés merült-e fel,
amelynek tárgyában folyamatban lévő közigazgatási perben – azonos tényekre alapítva – az Európai
Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárását már kezdeményezték.
A Kúria minderre tekintettel az elsőfokú bíróság végzését a Kp. 112. § (3) bekezdése és 110.§ (2)
bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot az eljárás lefolytatására és új
határozat hozatalára utasította.
A Kúria jelen végzése alapján az elsőfokú bíróságnak az eljárást folytatnia kell, amelynek során akár
önállóan kezdeményezheti az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárását, amennyiben
megítélése szerint ez a per érdemi eldöntéséhez elengedhetetlen, vagy a már folyamatban lévő előzetes
döntéshozatali eljárásra tekintettel rendelkezhet a peres eljárás felfüggesztéséről. Utóbbi esetben
azonban részletes és alapos indokolást kell adnia arról, hogy melyek azok az azonos ténybeli és
jogkérdések, amelyek a felfüggesztést indokolttá teszik, vagyis, hogy valóban meggyőződött arról, hogy
ugyanolyan jogi probléma megoldásához ugyanazt a kérdést kívánja feltenni, amelyre vonatkozó eljárás
már az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban van.

Kfv.II.37.024/2021/7.
Amennyiben az elsőfokú bíróság ítélete indokolásában nem ad számot a kereseti kérelemben állított
valamennyi jogsértésről, a felvetett jogkérdés esetén kizárólag más ítélet indokolásából idéz, az ítélet e
körben megalapozatlan és ezen rendelkezések hatályon kívül helyezése és a bíróság új eljárásra
utasítása indokolt. A bíróságnak a felperes kereseti hivatkozása esetén, de hivatalból is vizsgálnia kell,
hogy a közigazgatási hatóságnak az uniós jogi szabályozás és a magyar jogszabályok alapján van-e
hatásköre a kártalanítás jogalapjáról dönteni és annak megfizetésére kötelező rendelkezést hozni.
A felperes a keresetében nem vitatta a fogyasztóvédelmi hatóságnak a 261/2004/EK rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 16. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságként a Rendeletben foglaltak
betartásának ellenőrzésére vonatkozó fogyasztóvédelmi jogkörét, vitatta azonban, hogy az alperes,
illetőleg az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság a Kérelmezőnek járó kártalanítás megállapítására
hatáskörrel rendelkezik. Hangsúlyozta, hogy a kártérítés, mint magánjogi jogintézmény a 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatálya alá tartozik, ezért arról érdemben csak a polgári ügyben eljáró
bíróság dönthet. Álláspontja szerint ezért a kártalanítás megállapítása és annak a kérelmező részére
történő megfizetése körében az alperes hatáskör hiányában járt el.
Az elsőfokú bíróság ítéleti indokolása ennek ellenére nem tartalmaz arra vonatkozó jogi érvelést, hogy
a fogyasztóvédelmi hatóság a Rendelet 16 cikke, az 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
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45/A. §-a, különösen 47. §-a, illetőleg a Korm. rendelet rendelkezései összevetése alapján a felperes
kártalanítási kötelezettségéről állást foglalhatott-e, és jogosult volt-e a felperest, mint légifuvarozót a
Kérelmező és utastársa részére kártalanítás megfizetésére kötelezni. A jogi álláspontjának
alátámasztására a két ítélet indokolása kiragadott részletének idézése nem alkalmas, arra figyelemmel
sem, hogy az utóbbi ítélet eltérő tényállású és polgári peres eljárásban született. Figyelemmel arra, hogy
az ítélet indokolása és a bírói jogi érvelés levezetése lényeges mértékben hiányos volt, a Kúria érdemben
nem tudott állást foglalni az alperesi hatáskör kérdésében.
A fenti indokokra tekintettel a Kúria a felperesnek a Kp. 32. §-a folytán alkalmazandó Pp. 126. § (2)
bekezdésére alapított felülvizsgálati eljárás felfüggesztésére vonatkozó indítványát alaptalannak tartotta,
mert az elsőfokú bíróságnak a fogyasztóvédelmi hatóság kártalanítási jogköre tekintetében meghozott
döntése megalapozatlan, ezért e jogkérdés érdemi felülvizsgálatára sem kerülhetett sor. Az érdemi
felülvizsgálat hiánya miatt az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárásban meghozandó
döntése a jelen felülvizsgálati kérelem elbírálása szempontjából nem minősült előkérdésnek.

Kfv.II.37.052/2021/6.
A Kúria által elrendelt megismételt eljárásban az elsőfokú ítélete jogszerűségét a korábbi végzés
iránymutatásának tükrében kell vizsgálni. Amennyiben alperes határozata a mérlegelési szempontokat
teljesíti és indokolása annak megfelel, a határozat hatályon kívül helyezésére nem kerülhet sor.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése
alapján, ha egy tagállam bírósága előtt folyamatban lévő ügyben merül fel a szerződések értelmezésével,
az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusai érvényességével és értelmezésével
kapcsolatos kérdés, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, a
bíróság köteles az Európai Unió Bíróságához fordulni. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény értelmében a Kúriát végső fokon eljáró jogorvoslati fórumnak kell tekinteni,
ezért – fő szabályként – a Kúriát terheli az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének
kötelezettsége. Az Európai Unió Bírósága azonban a C-283/81. számú CILFIT ügyben megállapította,
hogy amennyiben a kérdés nem releváns, vagy tisztázott, illetőleg a felvetett kérdés megoldása minden
kétséget kizár, a végső fokon eljáró tagállami bíróság mellőzheti az előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezését.
A felperes indítványa a 2006/123/EK irányelvnek (a továbbiakban: Szolgáltatási irányelv) az alperes
gyakorlatával való ütköztetésére irányult. Ezzel összefüggésben nem a magyar jogba átültető, a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Kerettörvény) EU jog szerinti értelmezését indítványozta, hanem
ténylegesen az alperes gyakorlatát kérte számon az EU jognak való megfelelőség szempontjából.
A Szolgáltatási irányelv a Kerettörvénnyel a magyar jogba átültetésre került, azzal kapcsolatosan a 15.
cikk (7) bekezdésén alapuló aggály a Bizottság részéről nem merült fel. A Kerettörvénynek és a
Szolgáltatási irányelvnek való megfelelőség megállapítása az alperes gyakorlata szempontjából a
bíróság feladata. Mindebből következően alaptalan volt a felperesnek az Európai Unió Bírósága előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésére vonatkozó indítványa.

Pénzügyi jogterület
Kfv.I.35.087/2021/6.
Az Európai Unió Bírósága C-189/18. számú, Glencore-ügyben hozott ítélete az iratbetekintés kapcsán
nem alakítja abszolút, az ok-okozati kapcsolat bemutatása nélkül érvényesíthető követelménnyé a
védelemhez való jog tiszteletben tartásának elvét.
Az iratok megismerhetősége kapcsán felperes felülvizsgálati kérelme részletes, több szempontú
elemzést tartalmaz, ismertetve az Európai Unió Bírósága és az Alkotmánybíróság döntéseit. Az
alapvetően a Glencore-ítéletre hivatkozó kérelem elbírálása során azonban a Kúriának a döntés
szempontjából releváns elemekre kellett tekintettel lenni.
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A Glencore-ítélet 69) pontja szerint a 2006/112/EK irányelvet (a továbbiakban: HÉA irányelv), a
védelemhez való jog tiszteletben tartásának elvét és a Charta 47. cikkét úgy kell értelmezni, hogy
azokkal főszabály szerint nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás vagy gyakorlat, amely alapján
az adóhatóság a héa levonásához való jog adóalany által való gyakorlásának vizsgálata során kötve van
az ezen adóalany beszállítóival szemben lefolytatott kapcsolódó közigazgatási eljárások keretében általa
korábban tett azon ténymegállapításokhoz és jogi minősítésekhez, amelyeken az e beszállítók által
elkövetett héa-csalás fennállását megállapító, jogerőre emelkedett határozatok alapulnak, feltéve,
először is, hogy az nem mentesíti az adóhatóságot az alól, hogy tájékoztassa az adóalanyt a
bizonyítékokról, ideértve az ezen kapcsolódó közigazgatási eljárásokból származó olyan
bizonyítékokat, amelyek alapján valamely határozatot meg kíván hozni, és hogy nem fosztja meg ezen
adóalanyt attól a jogától, hogy a vele szemben indult eljárás keretében megfelelően vitassa e
ténymegállapításokat és jogi minősítéseket, másodszor, hogy az említett adóalany ezen eljárás során
betekinthet az ezen kapcsolódó közigazgatási eljárások vagy bármely más eljárás során beszerzett
valamennyi olyan bizonyítékba, amelyre az említett közigazgatási szerv a határozatát alapozni kívánja,
vagy amely hasznos lehet a védelemhez való jog gyakorlása szempontjából, kivéve ha közérdekű
célkitűzések igazolják e betekintés korlátozását, harmadszor pedig, hogy az e határozattal szemben
benyújtott jogorvoslati kérelem tárgyában eljáró bíróság vizsgálhatja e bizonyítékokat, valamint az
említett beszállítókkal szemben hozott közigazgatási határozatokban tett azon megállapításokat,
amelyek a kereset kimenetele szempontjából meghatározóak.
A Glencore-ítéletnek a védelemhez hasznos információk, adatok megismerhetőségére vonatkozó
fordulata nem eredményezi a védelemhez való jog tiszteletben tartása elvének abszolút követelménnyé
való alakítását. A korlátozhatóság lehetőségét maga a Glencore-ítélet is elismeri, hivatkozva az
információk bizalmas kezelésére, szakmai titoktartás követelményére, harmadik felek adataira, vagy a
bűnüldözés hatékonyságának a védelmére. Az is megállapítható, hogy a védelemhez való jog
sérelmének megállapításához a Gelencore ítélet alkalmazásában sem elégséges az adózó egyoldalú
előadása. Alapvető feltétel, hogy az adózó mutassa be, hogy legalább vélelmezhetően vannak olyan
információk, adatok, amelyek megismerése hasznos lehet a védelemhez való jog gyakorlása során. A
Kúria példaként utal a Kfv.I.35.536/2020/9.számú végzés [9], [17], [32] és [37] pontjaira, ahol azt
állapította meg, hogy az, miszerint az ottani kapcsolódó ellenőrzés elrendelése a tényállás tisztázásához
volt szükséges, vagy csupán az ellenőrzési határidő megtartását célozta, csak az iratokba való
betekintéssel tárható fel. Felperes esetében az ilyen mélységű hivatkozás elmaradt, így az a körülmény,
hogy az elsőfokú bíróság nem tekintette át részleteiben a felperes közösségi jogi előadásait, nem
eredményezi a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését.
Az elsőfokú bíróság megfelelően vizsgálta az iratok megismerhetőségére vonatkozó felperesi
előadásokat, következtetéseit érdemben helytállóan vonta le. A jogerős ítélet indokolásának [48] pontja
– „A bíróság álláspontja szerint a Glencore-ítélet tartalma nem módosítja a Pp. 339.§ (1) bekezdésében,
a Kúria 1/2013. KMJE határozatában és a 3223/2018. (VII.2.) AB határozat 70-81. pontjaiban
foglaltakat.” – nem a Glencore-ítélet elvetése, hanem a már az Európai Unió Bírósága döntés előtt is
meglévő, a jelen perben is alkalmazandó eljárási szabályokra és kifejezetten az adótitokra való utalás.

Kfv.I.35.140/2021/8.
A beépítettség fogalmának meghatározása során az Áfa tv. utaló szabályának hiányában nem
alkalmazhatók automatikusan az Étv. előírásai.
A 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 86. § (1) bekezdés j) pontja szerint – a jelen
perben nem releváns kivételektől eltekintve - mentes az adó alól a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az
ehhez tartozó földrészlet értékesítése, a k) pontja alapján pedig a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész)
értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését. A 88. § (1) bekezdés alapján azonban ettől
eltérően a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az állami adó- és vámhatóságnak tett bejelentése
alapján dönthet úgy is, hogy a 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontjában említett termékértékesítését
adókötelessé teszi. Ebben az esetben, a 142.§ (1) bekezdés e) pontjának megfelelően az adót a termék
beszerzője fizeti.
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Felperes az Áfa tv. 86.§ (1) bekezdés j) pontja szerinti körben élt az adókötelessé tétel választásának
lehetőségével, a fordított adózás szabályai szerint értékesítette az Ingatlanokat: a választás alapvető
feltétele, hogy beépített ingatlan legyen a gazdasági esemény tárgya. Alperes értékelése szerint pedig
nem tárgyi mentes - így a fordított adózás választását sem biztosító – építési telkek értékesítése valósult
meg. Az építési telek Áfa tv. 259.§ 7.a) pontja szerint definíciójának releváns eleme, hogy az ne
minősüljön beépített ingatlannak. A „beépítettségre” vonatkozóan azonban az Áfa tv. nem tartalmaz
definíciót.
A felülvizsgálati kérelemben hivatkozott Kfv.I.35.129/2020/5. számú ítélet illetékügyben keletkezett,
amely jogágban az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. (a továbbiakban: Itv.) 102.§ (1) bekezdés l) pontja
kifejezetten az építésügyi szabályok alkalmazására való utalással határozza meg a lakóház építésére
alkalmas telektulajdon fogalmát. A Kfv.I.35.074/2017/8. számú ítélet telek értékesítéshez kapcsolódó
áfa ügyben hozott határozat. Az indokolás [18] pontjában a Kúria akként foglalt állást, hogy „… az
ingatlan jellegét az Áfa tv-ben szereplő fogalom alapján kellett megítélni nem pedig az építésügyi
szabályok alapján.” Mindezek következtében helytállóan járt el az elsőfokú bíróság mind akkor, amikor
nem tekintette automatikusnak az 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) alkalmazását, hanem
vizsgálta, mely normák alapján kell meghatározni a „beépítettség” fogalmát, és mind akkor, amikor áfa
ügyben elsődlegesen a közvetlen hatályú 2006/112/EK irányelv (a továbbiakban: Héa irányelv) és
282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelete (a továbbiakban: Vhr.). előírásait tekintette irányadónak. Az
is megállapítható a későbbiek alapján, hogy az elsőfokú bíróság a perbeli tényállás mellett helytállóan
nem jutott el az Étv. alkalmazandóságának kimondásához.
A Vhr. 13b. cikk b) pont alapján a Héa irányelv alkalmazásában „ingatlannak” tekintendő bármely épület
vagy építmény, amely tengerszint fölött vagy alatt a földhöz vagy a földbe rögzített, és amelyet nem
lehet könnyen lebontani vagy elmozdítani. Az elsőfokú bíróság elvégezte a helyszíni szemle adatainak
értékelését, és azokból okszerűen jutott arra a következtetésre, hogy még a szemle időpontjában is voltak
az Ingatlanokon a Vhr. ezen értelmező szabályának megfelelő, földhöz/földbe rögzített, könnyen el nem
bontható, el nem mozdítható épületek vagy építmények. A szemle adataival egyező felperesi előadást az
elsőfokú bíróság kétség nélkül vehette figyelembe. Alperes nem is vitatta a jogerős ítélet azon
megállapítását, hogy valóságban is megtalálható építményeket tartalmazza az ingatlannyilvántartás. A
helyszíni szemle jegyzőkönyvének adatai alapján az elsőfokú bíróságnak nem kellett a jogerős ítéletben
foglaltaktól részletesebben vizsgálni a Vhr. kritériumainak bekövetkezését. A felülvizsgálati kérelem
ebből a szempontból is alaptalan.

Kfv.I.35.208/2021/2.
Áfa ügyben a Kúria jogsértő gyakorlatára hivatkozás nem befogadási ok.
Felperes felülvizsgálati kérelemében a Kúriának az Európai Unió Bírósága iránymutatásaival ellentétes
joggyakorlatára hivatkozott.
A C-610/19. számú végzés azt rendelkezést tartalmazza, hogy a közös hozzáadottértékadó‑rendszerről
szóló, 2006. november 28‑i 2006/112/EK tanácsi irányelvet az adósemlegesség, a tényleges
érvényesülés és az arányosság elvével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a
nemzeti gyakorlat, amellyel az adóhatóság azzal az indokkal tagadja meg az adóalanytól a számára
értékesített termékek beszerzése után megfizetett hozzáadottérték‑adó levonásának jogát, hogy nem
tekinthetők hitelesnek az e beszerzésekre vonatkozó számlák, mivel először is, e termékek előállítása és
értékesítése a szükséges tárgyi és személyi feltételek hiánya okán nem történhetett e számlák kibocsátója
által, és az említett termékeket valójában egy ismeretlen személytől szerezték be, másodszor, nem
tartották tiszteletben a nemzeti számviteli szabályokat, harmadszor, az említett beszerzéseket
eredményező értékesítési lánc gazdaságilag nem volt indokolt, negyedszer pedig, az ezen értékesítési
lánc részét képező egyes korábbi ügyletek szabálytalanok voltak. E megtagadás megalapozásához a jog
által megkövetelt módon bizonyítani kell, hogy az adóalany aktívan részt vett adócsalásban, vagy azt,
hogy ezen adóalany tudta vagy tudnia kellett volna, hogy az említett ügyletekkel a számlakibocsátó vagy
a szolgáltatói láncban egy korábban közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásban vesz
részt, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.
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A C-611/2019. számú végzés rendelkező része szerint azt a közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló,
2006. november 28‑i 2006/112/EK tanácsi irányelvet az adósemlegesség, a tényleges érvényesülés és
az arányosság elvével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti gyakorlat,
amellyel az adóhatóság arra alapítva tagadja meg az adóalanytól az előzetesen megfizetett
hozzáadottérték‑adó levonásához való jogot, hogy ezen adóalany és a számlakibocsátó magatartása
csalásnak minősül, mivel először is a szerződéseik nem voltak szükségesek az érintett gazdasági
ügyletek teljesítéséhez, és az általuk adott jogi minősítéstől eltérő minősítést kaphatnak, másodszor, e
számlakibocsátó gazdasági szükségesség és észszerűség nélkül vett igénybe alvállalkozói láncot, akik
közül egyes alvállalkozók nem rendelkeztek a szükséges személyi és tárgyi eszközökkel, harmadszor
pedig az említett adóalany és a számlakibocsátó, valamint annak egyik alvállalkozója között személyi
vagy szervezeti összefonódások álltak fenn. E megtagadás megalapozásához – az előzetesen
megállapított kritériumokon alapuló feltételezésekre történő alapítástól eltérően – bizonyítani kell, hogy
ugyanezen adóalany aktívan részt vett adócsalásban, vagy azt, hogy ezen adóalany tudta vagy tudnia
kellett volna, hogy ezen ügyletekkel a számlakibocsátó által elkövetett adócsalásban vesz részt, aminek
vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.
Az Európai Unió Bírósága ezen végzései tartalmukban a korábbi határozatok elméleti alapvetéseinek
összefoglalásai, miként az az 5/2016.(IX.26.) KMKM vélemény, és a Kúriának a jogerős ítélet
indokolásában felhívott Kfv.I.35.672/2016/4. számú ítélete és KGD2019.35. számú eseti döntése is. Az
elméleti alapvetések ismerete és a konkrét bizonyítékok értékelése nélkül nem bírálható el az adott
kereseti kérelem. Az Európai Unió Bírósága befogadási okként hivatkozott végzései ugyanezt
tartalmazzák: az adócsalás fennálltát és abban az adóalany szerepét (tudta/tudhatta formula) a
bizonyítékok alapján a nemzeti bíróságnak kell vizsgálni. Az adott tényállás mentén, adott bizonyítékok
alapján keletkezett adóhatósági megállapítást vitató kereseti kérelem elbírálását a nemzeti bíróság nem
háríthatja át az Európai Unió Bírósága-ra, illetve az Európai Unió Bírósága megjelölt végzéseiből sem
következik, hogy a nemzeti bíróság a bizonyítékok értékelése nélkül megalapozottnak tekinthetné az
adóalany áfa levonási jogát.
A felülvizsgálati kérelemmel támadott jogerős ítéletet megelőző bírósági jogorvoslat során a Kúria a
Kfv.I.35.014/2020/11.számú végzésében ugyanezt az értékelési feladatot adta az elsőfokú bíróságnak,
gyakorlata nem ellentétes az Európai Unió Bírósága gyakorlatával. A jogerős ítélet formai áttekintése
során megállapítható, hogy az elsőfokú bíróság ezúttal elvégezte a bizonyítékok értékelését, részletes
indokát adta a levont következtetéseinek. Az azonban, hogy ezek mennyiben megalapozottak, a
felülvizsgálati eljárás érdemére tartozó kérdés, a befogadásról való döntési szakaszban nem vizsgálható.
Amennyiben az elsőfokú bíróság el kíván térni a Kúria – általa az Európai Unió Bírósága gyakorlatával
ellentétesnek tekintett – döntéseitől, arra a nemzeti jog lehetőséget ad, de az eltérés indokáról ekkor is
neki kell számot adni, kötelezettségét ekkor sem háríthatja át sem, az Európai Unió Bírósága-re, sem a
Kúriára. Amennyiben tehát az elsőfokú bíróság el kíván térni egy adott területen a Kúria által kialakított
és következetesen alkalmazott joggyakorlatától, azt megteheti, de az eltérést a Kp. 84. § (2) bekezdése
folytán alkalmazandó Pp. 346. § (5) bekezdése alapján indokolni köteles (Kfv.I. 35.020/2021/9. számú
végzés [43] pont).
A felülvizsgálati kérelem befogadásának megengedése iránti kérelmében felperes nem jelölt meg olyan
okot, amely miatt szükséges lenne az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárása, vagy a
felperes alapvető eljárási jogának valószínűsíthető sérelme, vagy az ügy érdemére kiható egyéb eljárási
szabályszegés miatt indokolt lenne.

Kfv.I.35.341/2020/11.
Az adóbírság mérséklésének kettő törvényi feltétele van: a kivételes méltánylást érdemlő körülmény és
a kellő körültekintő magatartás.
Az Európai Unió Bírósága C-712/17 (EN.SA) ítélete szerint az adóhatóság a levonás összegével
megegyező bírsággal szankcionálta azt az ügyletet, amely adóbevétel-kiesését nem okozott. A jelen
esetben az adóhatóság a jogosulatlan igénylés 50%-nak megfelelő bírságmértéket alkalmazott. A
Kfv.35.748/2015/5. számú ítéletben kifejtette, hogy szakképzett könyvelő alkalmazását a mérlegelés
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körében a bírság mérséklése érdekében nem lehet figyelembe venni. A BH 2016.124 számú eseti döntés
szerint az adóhatóság ellenőrzést megelőző következetlen magatartása, a jogbiztonság sérelme volt
olyan különös méltánylást érdemlő körülmény, amelyet az adóbírság kiszabásakor értékelni kellett. A
BH 2009.164 számú döntésben a számlák formai hibája nem állt arányban az alperes által alkalmazott
bírság mértékével. A felperes ügye ezen esetek tényállásától a figyelembe veendő tényeket illetően
jelentősen eltér.
Az Európai Unió Bírósága a C-564/15 (Farkas) ügyben azt mondta ki, hogy a fizetendő adó 50%-át
kitevő adóbírság aránytalan, amennyiben az állam nem esett el adóbevételtől, és nem merül fel
adócsalásra utaló körülmény. Az adóhatóság a 2003. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. § (1)
bekezdésének, azaz rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megsértésére is hivatkozott
határozatában. Adókijátszás nem csupán fiktív ügyletek, vagy az adófizetés hiánya esetén valósul meg,
közpénzügyi érdeksérelmet jelent az is, ha az adózó nem az ügyletek valós értékén adózik, és az
adóhatóság ellenőrzései szükségesek ahhoz, hogy az jogszerűen teljesítse adótörvényekben írt
kötelezettségeit.
Ennek következtében a Kúria nem látott törvényes lehetőséget a hatóság és elsőfokú bíróság által
figyelembe vett bizonyítékok felülmérlegelésére azon tény alapján sem, hogy - a Kft. ellenőrzésének
eredményét is figyelembe véve - a költségvetést a felperes magatartása miatt kár nem érte.

Kfv.I.35.118/2021/6.
Az áfa kamat csak az uniós jog megsértésén alapuló visszatérítési igényre vonatkozó kérelem alapján
állapítható meg, a kétszeres kamatra vonatkozóan pedig az adózónak kifejezetten erre irányuló kérelmet
kell benyújtani. A megfelelő kérelem nélkül az adóhatóságnak nincs sem áfa kamat, sem kétszeres kamat
megállapítási kötelezettsége.
A 2003. évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.) 124/C. §-a speciális visszatérítési igényt tesz lehetővé az
adózók számára: az Alkotmánybíróság, a Kúria, illetve az Európai Unió Bíróságának az adófizetési
kötelezettséget előíró jogszabály alaptörvény-ellenességét, önkormányzati rendelet esetén más
jogszabályba ütközését, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközését a döntés kihirdetéséhez
képest visszamenőleges hatállyal megállapító aktus alapján keletkezik. Az Art. 124/C.§ (1)-(3)
bekezdései az adózó kérelmén alapuló eljárás szabályait tartalmazzák, a 124/D.§ (2) bekezdése az áfa
adónemben keletkezett visszatérítési igény érvényesítését önellenőrzéssel teszi lehetővé. A
jogintézmények speciális jellege következtében az Art. egyéb szabályai sem általános jelleggel, hanem
csak ezen speciális szabályok keretei között érvényesülnek, miként arra az Art. 124/C.§ (1) bekezdés
utolsó mondata utal: … az első fokú adóhatóság az adózó kérelmére a visszatérítést - a döntésben foglalt
eltérésekkel - e § rendelkezései szerint teljesíti. Az eljárási keretek meghatározása érdekében a Kúria
az Art. szabályain túl áttekintette a göngyölített áfa szabályozással kapcsolatban hozott Európai Unió
Bírósága és kúriai döntések főbb megállapításait, az AB határozatot is.
Az Európai Unió Bírósága a C-274/10. számú, kötelezettségszegési eljárásban hozott ítélete
indokolásában kimondta, hogy az uniós jog szabályaiba ütközik az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. tv. (a továbbiakban: Áfa tv.) 186.§. (2)-(4) bekezdéseiben foglalt jogi szabályozás. Ezen
rendelkezés szerint az adóalany nem igényelhette vissza az áfa összegét mindaddig, amíg teljes
mértékben ki nem egyenlítette a levonási jog alapjául szolgáló számlát (ún. pénzügyi megfizetettségi
feltétel). Az Európai Unió Bírósága döntését követően elfogadott 2011.évi CXXIII. tv. (a továbbiakban:
Mód. tv.) hatályon kívül helyezte az Áfa tv. ezen bekezdéseit, és lehetővé tette az 1.§-ban, hogy az
adóalanyok külön eljárás keretében, jogvesztő határidőn belül, kérelemre visszaigényeljék azokat az
összegeket, amelyeket a korábbi pénzügyi megfizetettségi feltétel miatt nem tudtak visszaigényelni,
vagy azt a fizetendő adót csökkentő tételként elszámolják.
A Mód.tv. azonban nem tartalmazott részletes rendelkezést arról, hogy a megfizetettségi feltétel miatt
vissza nem igényelt áfa után milyen feltételek mellett, milyen jogcímeken, milyen szabályok szerint jár
kamat. Erre a kérdésre az Európai Unió Bírósága a C-654/13. számú, Delphi ügyben hozott végzésében
adta meg részben a választ. Rendelkezése szerint ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló tagállami
szabályozás és gyakorlat, amely kizárja a késedelmi kamat fizetését azon hozzáadottérték adó összege
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után, amelyet az uniós joggal ellentétesnek nyilvánított nemzeti szabályozás folytán nem lehetett ésszerű
határidőn belül visszaigényelni. Az Európai Unió vonatkozó szabályozása hiányában a nemzeti jog
feladata, hogy az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartásával
meghatározza az ilyen kamatok kifizetésére vonatkozó szabályokat, amelyek nem lehetnek
kedvezőtlenebbek a belső jog megsértésén alapuló azon keresetekre alkalmazandó szabályoknál,
amelyek az uniós jog megsértésén alapuló keresetekhez hasonló tárggyal és jogalappal rendelkeznek,
illetve a gyakorlatban nem tehetik lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé az uniós jogrend által biztosított
jogok gyakorlását, aminek vizsgálata az ügyet elbíráló kérdést előterjesztő bíróság feladata. A nemzeti
bíróságok kötelessége, hogy adott esetben eltekintsenek a nemzeti jogszabályok uniós joggal ellentétes
rendelkezéseinek alkalmazásától.
A kamat kérdéséről a Kúria 2017.K.18. szám alatt elvi iránymutatásként is közzétett, a jelen eljárásban
az adóhatóság által is alkalmazott Kfv.I.35.472/216/5. számú ítéletében határozott, érintve az elévülést
is. Levezette a visszaigénylendő áfa után fizetendő áfa kamat és az ez után járó ún. másodlagos kamat,
a kamatos kamat számításának szabályait, és kitért arra, hogy a kamatfelszámítás időszakának első
részére (áfa kamat) az Art. 124/D. § (3) bekezdésében írtakat kell megfelelően alkalmazni. A Kúria ítélet
[46] pontja rögzítette, hogy „a kamatfelszámítás első időszakában minden olyan napra jogosult az adózó
az Art. 124/D. § (3) bekezdése szerinti egyszeres jegybanki alapkamattal azonos kamatra, amely le volt
fedve olyan bevallással, amely tartalmazta a visszatartott áfát. E kamat igényléséhez való jog a Mód.tv.
hatálybalépésének a napján nyílt meg. Felperes innentől számolva az elévülési időn belül mindazt a
kamatot jogosult követelni, amely a rendkívüli kérelemben vagy a később benyújtott bevallásban
kiutalni kért visszatartott áfára jut azzal, hogy e kamatfelszámítás időszaka a bevallással lefedett napokra
vonatkozik.”
Időben ezt követte az Európai Unió Bírósága C-13/18. és C-126/18. számú egyesített ügyekben hozott
ítélete (a továbbiakban: Egyesített döntés) és a 3040/2021.(II.19.) AB határozat (a továbbiakban: AB
határozat). Mindkettő kapcsán hangsúlyozni kell, hogy alapvetően a kétszeres kamat kérdésével
foglalkoztak. Így az Egyesített döntés 3. pontja kimondja, hogy az uniós jogot és különösen a tényleges
érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan tagállami gyakorlat, amely,
először is, kifejezett kérelem benyújtásától teszi függővé az amiatt fennálló késedelmi kamat
megfizetését, hogy az adóhatóság az előírt határidőn belül nem teljesítette az uniós jog megsértésével
visszatartott hozzáadottértékadó túlfizetés visszatérítése címén fennálló követelés kifizetését, miközben
más esetben az ilyen kamat kifizetésére hivatalból kerül sor, és amely, másodszor, e kamatot az ilyen
kérelem tekintetében az adóhatóság számára nyitva álló 30 vagy 45 napos ügyintézési határidő lejártától,
nem pedig az ezen túlfizetés keletkezésének időpontjától kezdődően alkalmazza. Az AB határozat 80)
pontja szerint „maga a Kúria is utalt arra, hogy nincs a magyar jogban olyan jogszabályi rendelkezés,
amely konkrétan a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekhez kapcsolódó általános forgalmi adó után
igényelt kamatra, valamint a késedelmi kamatra vonatkozóan tartalmazna rendelkezéseket. A Kúria
hivatkozott arra azonban, hogy a konkrét nemzeti szabályok hiánya nem lehet akadálya a kamat
kifizetésének, ilyen esetben meg kell keresni és alkalmazni kell a tagállami nemzeti jog hasonló
rendelkezéseit.”
A felperes felülvizsgálati kérelmében idézett Egyesített döntés 66) pontja magának a héa túlfizetés
visszatérítéséhez való jog gyakorlásának kapcsán is „kérelemre” utal. Az ugyanis sem a Kúria, sem az
Alkotmánybíróság, sem az Európai Unió Bírósága nem kérdőjelezte meg, hogy a héa túlfizetéshez
kapcsolódó visszatérítési jog gyakorlása csak kérelem alapján lehetséges. Az Európai Unió Bírósága a
tényleges érvényesülés elve alapján rögzítette – a magyar kormány tájékoztatása alapján -, hogy az
adóalany az ilyen kérelem benyújtásával tájékoztatja az adóhatóságot a követeléséről, és ez a kérelem
teszi lehetővé az adóhatóság számára, hogy megbizonyosodjon az érintett követelés összegéről és
jogalapjáról.
A Módt.tv. fentiekben hivatkozott 1.§ kizárólag a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adóként
szerepeltetett összeg miatt adott lehetőséget arra, hogy az adózó a rá vonatkozó szabályok szerint
bevallásában elszámolhassa az érintett összeget a fizetendő áfá-t csökkentő tételként, vagy pedig
jogvesztő határidőn belül, a célra rendszeresített nyomtatványon benyújtott önálló – egyébként szintén
bevallásnak minősülő – kérelemben kérje a korábban göngyölített áfa visszatérítését. Áfa adónemben
benyújtott alapos visszatérítési kérelem esetén beáll az adóhatóság 124/D.§ (3) bekezdése - más
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adónemekben a 124/C.§ (6) bekezdése - szerinti egyszeres kamat fizetési kötelezettsége, azaz végső
soron az egyszeres áfa kamat is csak erre irányuló kérelmen alapulhat. A kamatos kamat esetében pedig
az Európai Unió Bírósága és az Alkotmánybíróság ténylegesen kimondta magára a kamatra vonatkozó
kérelemnek a szükségességét. Az uniós jog megsértésen alapuló visszatérítési kérelemhez kapcsolódó
kamatot érintő eljárás tehát nem az adóigazgatási eljárás általános szabályai szerint folyik, a kamat
kérelem függő, az adóhatóságnak egyik kamat típus esetben sincs hivatalból eljárási kötelezettsége.

Kfv.I.35.133/2021/5.
Az áfa visszatérítésére benyújtott kérelem hiányában az adóhatóságot nem terhelte az Art. 124/D. § (3)
bekezdésében szabályozott kamat hivatalbóli megállapítása, arra külön kérelem alapján vált jogosulttá
a felperes. A felperes a kamatigényét 2011. december 31-től számított ötödik év utolsó napjáig, tehát
2016. december 31-ig érvényesíthette, az ezt követően benyújtott kérelme elkésett, a követelése elévült.
A Kúria szükségesnek tartotta áttekinteni a göngyölített áfa szabályozással kapcsolatban hozott európai
uniós bírósági és kúriai döntések főbb megállapításait, mert ezek ismeretében lehet állást foglalni a
felperes felülvizsgálati kérelmében felvetett jogkérdésről.
Az Európai Unió Bírósága a C-274/10. számú (Magyar Visszatérítési ügyben) hozott határozata
indokolásában kimondta, hogy az uniós jog szabályaiba ütközik a magyar, a 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: régi Art.) 186.§. (2)-(4) bekezdéseiben foglalt jogi szabályozás. E szerint az adóalany
nem igényelhette vissza az általános forgalmi adó összegét mindaddig, amíg teljes mértékben ki nem
egyenlítette a levonási jog alapjául szolgáló számlát (ún. pénzügyi megfizetettségi feltétel). Az ezt
követően elfogadott 2011.évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Mód. tv.) volt, amely az Art. korábbi
186.§. (2) bekezdését hatályon kívül helyezte, és lehetővé tette, az adóalanyoknak, hogy külön eljárás
keretében visszaigényeljék azokat az összegeket, amelyeket a korábbi pénzügyi megfizetettségi feltétel
miatt nem tudtak visszaigényelni. A Mód.tv. a benyújtott bevallásban szerepeltetett adó vonatkozásában
egyfelől lehetőséget adott egy rendkívüli visszaigénylési kérelem előterjesztésére jogvesztő határidő
előírása mellett. Másfelől úgy rendelkezett, hogy az előbbi kérelem benyújtása hiányában az adóalanyok
a rájuk vonatkozó szabályok szerinti bevallásban az előbbi adót a fizetendő adót csökkentő tételként
elszámolhatják vagy visszaigényelhetik azt. [Mód.tv. 1. §]
Ugyanakkor a Mód.tv. nem tartalmazott rendelkezést arról, hogy jár-e kamat, és ha igen milyen
szabályok szerint. Erre a kérdésre az Európai Unió Bírósága C-654/13. számú ügyben adta meg válaszát
és fejtette ki, hogy ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló tagállami szabályozás és gyakorlat,
amely kizárja a késedelmi kamat fizetését azon hozzáadottérték‑adó összege után, amelyet az uniós
joggal ellentétesnek nyilvánított nemzeti szabályozás folytán nem lehetett ésszerű határidőn belül
visszaigényelni. Az Európai Unió vonatkozó szabályozása hiányában a nemzeti jog feladata, hogy az
egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartásával meghatározza az ilyen
kamatok kifizetésére vonatkozó szabályokat, amelyek nem lehetnek kedvezőtlenebbek a belső jog
megsértésén alapuló azon keresetekre alkalmazandó szabályoknál, amelyek az uniós jog megsértésén
alapuló keresetekhez hasonló tárggyal és jogalappal rendelkeznek, illetve a gyakorlatban nem tehetik
lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé az uniós jogrend által biztosított jogok gyakorlását, aminek
vizsgálata az ügyet elbíráló kérdést előterjesztő bíróság feladata. A nemzeti bíróságok kötelessége, hogy
adott esetben eltekintsenek a nemzeti jogszabályok uniós joggal ellentétes rendelkezéseinek
alkalmazásától.
A Kúria a 2016. november 24. napján kelt, az Elvi Bírósági Határozatok számában 2017.K.18. szám
alatt elvi iránymutatásként is közzétett Kfv.I.35.472/216/5. szám alatti határozatában hozott döntést a
megfizetettségi feltétel miatt göngyölítésre kötelezett áfára jutó kamat megítéléséről (mérték, elévülés).
Ebben részletesen levezette a visszaigénylendő áfa után fizetendő kamat és az ez után járó ún.
másodlagos kamat (kamatos kamat) számításának szabályait és fejtette ki, hogy a kamatfelszámítás
időszakának első részére Art. 124/D. § (3) bekezdésében írtakat kell megfelelően alkalmazni. A Kúria
ítélet [46] pontja rögzítette, hogy „a kamatfelszámítás első időszakában minden olyan napra jogosult a
felperes az Art. 124/D. § (3) bekezdése szerinti egyszeres jegybanki alapkamattal azonos kamatra, amely
le volt fedve olyan bevallással, amely tartalmazta a visszatartott áfát. E kamat igényléséhez való jog a
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Mód.tv. hatálybalépésének a napján nyílt meg. Felperes innentől számolva az elévülési időn belül
mindazt a kamatot jogosult követelni, amely a rendkívüli kérelemben vagy a később benyújtott
bevallásban kiutalni kért visszatartott áfára jut azzal, hogy e kamatfelszámítás időszaka a bevallással
lefedett napokra vonatkozik.”
Újabb előzetes döntéshozatali eljárás eredményeként született meg az Egyesített döntés (C-13/18,C126/18), melynek rendelkező részének 3. pontja kimondja, hogy az uniós jogot és különösen a tényleges
érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan tagállami gyakorlat, amely,
először is, kifejezett kérelem benyújtásától teszi függővé az amiatt fennálló késedelmi kamat
megfizetését, hogy az adóhatóság az előírt határidőn belül nem teljesítette az uniós jog megsértésével
visszatartott hozzáadottértékadó‑túlfizetés visszatérítése címén fennálló követelés kifizetését, miközben
más esetben az ilyen kamat kifizetésére hivatalból kerül sor, és amely, másodszor, e kamatot az ilyen
kérelem tekintetében az adóhatóság számára nyitva álló 30 vagy 45 napos ügyintézési határidő lejártától,
nem pedig az ezen túlfizetés keletkezésének időpontjától kezdődően alkalmazza. Ezzel összefüggésben
utal a Kúria az Alkotmánybíróság e tárgykörben született 3040/2021.(II.19.) számú döntésében
kifejtettekre, mely vizsgálta a régi Art. 124/C-D. §§-aiban és az új Art. 196. §-ában szabályozott
visszatérítési igény eljárási szabályait és fejtette ki, hogy azon adóalanyok, akik számára az
adóvisszatérítést a Kúria, az Alkotmánybíróság vagy az Európai Unió Bírósága határozata alapozza
meg, nincsenek egy csoportban azokkal az adóalanyokkal, akik esetében a visszatérítés alapja az
adóhatóság felróható magatartása, mert erősebbek köztük az elválasztó, mint az összekötő tényezők.
Rögzítette azt is, hogy ennek megfelelően homogén csoportnak a kifogásolt jogszabályi rendelkezések
tekintetében azon jogalanyok tekinthetőek, akiknek a visszatérítési igénye valamely magasabb szintű
bíróság (az Alkotmánybíróság, a Kúria vagy az Európai Unió Bírósága) döntésén alapul, amely
visszamenőleges hatállyal állapítja meg az adófizetési kötelezettségre vonatkozó jogszabály
jogellenességét. [54.,56. pont] A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
indítványozó által megjelölt megkülönböztetés az adóvisszatérítés jogalapjának olyan eltérő jellegéből
adódik, amely alapján az indítványozó által megjelölt adóvisszatérítésre jogosult adóalanyok helyzete
nem összehasonlítható, következésképpen az Alkotmánybíróság az Alaptörvény XV. cikk (1)
bekezdésének sérelmére alapított indítványt megalapozatlannak találta. [57.pont] A döntésének [58.]
pontjában arra is utalt, hogy önmagában az, hogy az adóvisszatérítésre jogosultak attól függően, hogy a
visszatérítésnek mi a jogalapja, eltérő mértékű késedelmi kamatra jogosultak, valamint, hogy a
visszatérítésre vonatkozó eljárási szabályok eltérőek, még nem jelent alaptörvény-ellenes helyzetet az
Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése szempontjából.
A perbeli tényállásból kitűnőleg a felperesnek adóvisszatérítési igénye ugyan keletkezett, de a
visszatérítés iránt nem kellett kérelmet előterjeszteni, vagy önellenőrzéssel érvényesíteni, mert
időközben a megfizetettségi feltétel teljesülése okán áfa visszaigénylése, ha késedelmesen is, de
teljesült. A felperes az áfakamat és késedelmi kamat megfizetése iránt 2015. decemberében terjesztett
elő kérelmet, mely kérelmében pontosan megjelölte az az időszakot melyre vonatkozóan kamatigényét
érvényesítette. Ennek összegszerűségét a megjelölt időtartamra számszerűsítette is. Erről a kérelemről
döntött az adóhatóság, majd a kúriai döntést követően az ítéletben foglaltak alapján számolta át, most
már a teljes igényelt (korábban részben elévültnek minősített) időszakra vonatkozóan a felperest
megillető kamatot. Helytállóan értékelte az alperes, hogy a fellebbezésben jelzett időszakra nézve a
felperes korábban igényt nem terjesztett elő, ezért azt új kérelemnek kellett tekinteni. Az utóbb
előterjesztett igénye az Art. 164. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elkésett, hiszen azt 2017.
májusában, 2016. december 31-ét követően jelentette be, a követelés elévült.
Az a felperesi jogértelmezés, hogy az adóhatóságnak hivatalból kellett volna intézkednie a pénzügyi
megfizetettségi feltétel miatt göngyölítésre kötelezett áfára jutó kamat kifizetéséről az alábbiak miatt
téves: Az Art. 124/C. §-a speciális visszatérítési igény keletkezését alapozza meg az adózók számára: az
Alkotmánybíróság, a Kúria, illetve az Európai Unió Bíróságának az adófizetési kötelezettséget előíró
jogszabály alaptörvény-ellenességét, önkormányzati rendelet esetén más jogszabályba ütközését, illetve
az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközését a döntés kihirdetéséhez képest visszamenőleges
hatállyal megállapító aktus alapján keletkezik. Az Art. 124/C.§ (1)-(3) bekezdései az adózó kérelmére
vonatkozó általános szabályokat tartalmaznak, a 124/D.§ (2) bekezdése az áfa adónemben keletkezett
visszatérítési igény érvényesítését önellenőrzéssel teszi lehetővé.
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A szabályozást levezető, a módosító adóhatósági határozat meghozatalára vezető Kfv.I.35.472/2016/5.
számú ítélettel, annak [59] pontjában rögzített összefoglalójával a Kúria jelen tanácsa is egyetért, attól
eltérni nem kíván. Ezzel összefüggésben a Kúria kiemeli, hogy az Art. 124/C-D. §-i kifejezetten előírják
az adózói visszatérítési kérelem szükségességét, az Art. 124/C. § (6) és 124/D. § (3) bekezdésében
szabályozott késedelmi kamat hivatalbóli megállapítását pedig csak a kérelemhez kötötten, ahhoz
kapcsolódóan lehet értelmezni. Hasonlóképpen szabályozta a Mód.tv. a visszatérítési kérelmet, illetve
bevallás benyújtásának szükségességét. Ilyen visszatérítési kérelem hiányában nem terhelte az alperest
az áfakamat hivatalbóli megállapítása, mert csak a kérelem benyújtása alapján tudta felismerni a
visszatérítés szükségességét és az ehhez párosuló kamatfizetési kötelezettségét.
Mivel a felperesnek ilyen áfa visszatérítésre irányuló kérelme nem volt, ezért kizárólag külön kérelem
alapján érvényesíthette volna az Art. 124. /D. § (3) bekezdéséből eredő kamatigényét. Ezt pedig nem
vitásan az elévülési idő bekövetkezéséig 2009. októbere és 2011. májusa közötti időszakra nyújtotta be.
A Kúria korábbi döntéséből, és a Delphi végzésből sem vezethető le az a következtetés, hogy az
alperesnek hivatalból intézkednie kellett volna a kamat felszámításáról és kiutalásáról a perbeli tényállás
alapján. A Delphi végzés kizárólag a késedelem miatti kamat fizetés szükségességét állapította meg, de
nem adott konkrét iránymutatást annak gyakorlati lebonyolítására. Kifejezetten utalt arra, hogy az
Európai Unió vonatkozó szabályozása hiányában a nemzeti jog feladata, hogy az egyenértékűség és a
tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartásával meghatározza az ilyen kamatok kifizetésére
vonatkozó szabályokat. Az erre a döntésre épülő kúriai ítélet sem mondta ki, hogy az adóhatóságot
hivatalból terhelné annak kiszámítása és kiutalása, sőt annak [46] pontja kifejezetten arra utal, hogy
ilyen kérelmet a felperesnek kell előterjesztenie. A döntést ismertető Sajtóközleményben egyértelműen
szerepelt a kamatigény érvényesítésének kezdő és végső határideje, abból a felperes egyértelműen
következtethetett arra, hogy annak igénylésére 2016. decemberéig van lehetősége.

Kfv.I.35.193/2021/4.
Amennyiben a felperes a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó áfa kiutalását a tárgyidőszaki
bevallásában már kérte, az adó késedelmes kiutalása miatt fizetendő adó utáni kamatigényének
elbírálására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 37. § (4) és (6) bekezdése alkalmazandó.
A kiutalás megtagadásának kizárólagos oka – pénzösszeg kiutalása előtti ellenőrzés keretében hozott
határozat szerint – az Európai Unió Bírósága 2011. július 28-i C-274/10 (Bizottság kontra
Magyarország) ítélettel közösségi joggal, a 2006/112/EK tanácsi irányelvből (a továbbiakban: Héairányelv) 183. cikkével ellentétesnek minősített, a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)
186. § (2) – (4) bekezdéseiben megfogalmazott megfizetettségi feltétel megsértése volt.
A felperes a kiutalási kérelmét 2009. április 23-án terjesztette elő (bevallásában), az adóhatóság az
ellenőrzés akadályozása miatt a felperest mulasztási bírsággal sújtotta (2009. május 19.), az ellenőrzés
a 2009. szeptember 3-i jegyzőkönyvvel zárult.
A 2003. évi CXII. törvény (a továbbiakban. Art.) 37. § (4) bekezdés második mondata kimondja, hogy
a visszaigényelt általános forgalmi adót, ha a visszaigényelhető adó összege az 500 ezer forintot
meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni. Ugyanezen bekezdés c) pontja szerint a kiutalásra nyitva álló
határidőt, ha a kiutalási igény jogosságának ellenőrzése az igény (bevallás) beérkezésének napjától
számított 30 napon belül megkezdődik, és az ellenőrzés akadályozása miatt mulasztási bírság
kiszabására kerül sor, az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv átadásának napjától kell számítani.
Megállapítható tehát, hogy a felperes részére az adót 2009. szeptember 3-tól számított 45 napon belül,
legkésőbb 2009. október 19-én vissza kellett volna utalni, erre azonban csak 2012. május 2-án került
sor.
Az Art. 37. § (6) bekezdése értelmében, ha az adóhatóság a kiutalást késedelmesen teljesíti, a késedelem
minden napjára a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet. Késedelmes kiutalás ellenére sem
jár kamat, ha az igénylés (bevallás) az igényelt (bevallott) összeg 50%-át meghaladóan jogosulatlan,
vagy a kiutalást az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett mulasztása akadályozza.
Mindezek következtében a felperes kamatigénye 2009. október 20-tól az általa megjelölt időpontig,
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2011. október 20-ig megalapozott.
Az adott ügyben nincs annak jelentősége, hogy a felperes a kiutalás iránti kérelmét a 2011. III. negyedévi
bevallásában (is) szerepeltette, és az áfa ennek következtében került az kiutalásra, mert amennyiben az
adóhatóság a közösségi joggal ellentétes Áfa tv. 186. § (2) – (4) bekezdéseit nem alkalmazza az első
kiutalási kérelem (2009. I. negyedéves bevallás) ellenőrzésekor, a felperesnek az adó összegéhez már
2009. október 19-ig hozzá kellett volna jutnia. Az adóhatósági késedelem tehát fennállt, így a
kamatigény már ezen időpontot követő naptól alapos. Az Európai Unió Bizottsága 2009. október 8-án
felszólította Magyarországot, hogy két hónapon belül tegye meg intézkedéseit a Héa-irányelvnek
megfelelő szabályok érvényesüléséhez, ezt követően kelt a jogosulatlan igénylést megállapító első- és
másodfokú határozat (2009. december 8. és 2010. június 7.) és a felügyeleti intézkedés mellőzéséről
hozott döntés (2011. június 6.), ezért utóbb az állam nem hivatkozhat arra, hogy nem esett késedelembe
az áfa-visszatérítéssel, illetve a késedelmes visszafizetésre azért került sor, mert a felperes a Mód tv.
hatályban lépése előtt bevallásaiban az áfa-t nem göngyölítette.
A felperes részére a kamat nem a 2011. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Mód tv.) és az Art. 124/C.
és 124/D. §-a szerint jár. A felperes a bevallásában érvényesíteni kívánt a visszatérítendő adóhoz nem
jutott hozzá a megfizetettségi feltétel miatt, így ezen feltétel és a késedelmes visszautalás között az okokozati összefüggés fennáll [Kfv.I.35.472/2016/5. számú ítélet 47. bekezdés]. A kiutalásnak a 2009. I.
negyedéves bevallása alapján kellett volna megtörténnie, ennek következtében a Mód tv.-ben foglalt
feltételek – így a hatályba lépését megelőző bevallásban az adott számla áfa-tartalmának pénzügyileg
nem rendezett beszerzésekre jutó adóként való szerepeltetése - vizsgálatára nincs szükség.
Az Európai Unió Bírósága 2020. április 23-án meghozott C-13/18. és C-126/18 (Sole-Mizo és
Dalmandi) ítéletének a C-13/18. ügy az első, második és harmadik, illetve a C-126/18. számú ügy első,
második és hetedik kérdésére való válaszában [33-43. pontok] – megerősítve ezzel a 2014. július 17-i
C-654/13. (Delphi) végzésében foglaltakat - rögzítette, hogy az Art. 37. §-ának (6) bekezdésében előírt
késedelmi kamat a fizetendő összeg kiutalása iránt az adóalany által benyújtott kérelem időpontját
követő időszakra alkalmazandó, az Art. 124/C. és 124/D. §-a szerinti kamatot pedig az ilyen kérelmet
megelőző időszakra kell alkalmazni, így a két kamatszabálynak nincs hasonló tárgya és jogalapja, amely
pedig feltétele lenne annak, hogy összehasonlítás alapjául szolgálhassanak azt illetően, hogy a nemzeti
szabályok biztosítják-e az adóalanyoknak az uniós jogból eredő igényeik vonatkozásában a tényleges
érvényesülés és egyenértékűség elvének megfelelő jogalkalmazást.
Mivel azonban a perbeli esetben a felperes nem (csak) utólag, hanem a tárgyidőszaki bevallásában (is),
azaz az előírt határidőben érvényesítette a visszatérítés iránti igényét, az igénye elbírálására azon
szabályoknak kell érvényesülniük, amelyek arra az esetre vonatkoznak, amelyekben az adóhatóság a
visszatérítés iránti kérelemnek a belső jog szabályai szerint nem adott időben helyt.
A Kúria tehát az Európai Unió Bírósága C-654/13. (Delphi) és C-13/18. és C-126/18. (Sole-Mizo és
Dalmandi) döntéseiben foglalt követelmények érvényesítését az eredeti, visszautalási kérelmet
tartalmazó bevallás, mint jogszerű, jövőre szóló kérelem figyelembe vétele alapján látta biztosítottnak,
amely következtében a felperes kamatigényének elbírálására az Art. 37. § (4) és (6) bekezdése
alkalmazandó.
Végül a a felperes garanciális jogai nem sérültek azzal, hogy az alperes megsemmisítő végzésében és
az adatok gyűjtését célzó ellenőrzési jegyzőkönyvben foglalt azon megállapítása ellenére, hogy a
felperest a közösségi joggal ellentétes nemzeti szabályozás folytán vagyoni hátrány érte, majd a kamat
jogalapját nem ismerte el, mert az alperes jogerős határozata ellen a felperes bírósági jogorvoslatot vett
igénybe, így nem perdöntő, hogy az adóhatóság a döntésén kívül milyen egyéb megállapításokat tett az
eljárás során.

Kfv.III.37.388/2021/2.
A felperes Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont aa), ab), ac) és ad) alpontjaira, illetve b) pontjára; valamint
az alperes Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjaira alapított felülvizsgálati kérelmének
befogadását a Kúria megtagadta.
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A 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 118. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjához kapcsolódóan
kiemelte, hogy az ügyleti döntés fogalmának jelen ügy tényállása mellett való értelmezéséhez szükséges
előzetes döntéshozatal kezdeményezése.
A Kp. 118. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti befogadási okkal kapcsolatban előadta, hogy az
alperes megsértette a felperes tisztességes eljáráshoz való jogát. Különösen az észszerű időben való
döntéshozatal alapelvét sértette az alperes eljárásának elhúzódása, illetve az ügyintézési határidő lejárta
ellenére kiszabott bírság, ami a Kúria Kf.VI.39.085/2021/5. számú ítéletével is ellentétes volt.
A Kúria az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának szükségességére figyelemmel a
felülvizsgálatot akkor engedélyezi (közigazgatási perben a felülvizsgálati kérelmet akkor fogadja be),
ha úgy ítéli meg, hogy a fél által feltett kérdést az Európai Unió Bírósága elé kell terjeszteni.
A Kúria a jelen közigazgatási jogvitához kapcsolódóan az Európai Unió Bírósága előtti előzetes
döntéshozatali eljárásának szükségességét nem tudta megállapítani, ezért a Kp. 118. § (1) bekezdés ac)
pontjára alapított befogadásnak sincs helye.

Kpkf.VI.40.125/2021/2.
Az azonnali jogvédelem iránti kérelem nem alapulhat feltételezéseken és kizárólag az alperesi
közigazgatási cselekmény által önmagában okozott hátrányra képezheti a jogvédelem alapját. Szintén
nem képezheti az azonnali jogvédelem alapját az a körülmény, hogy a felszámolási eljárásban sérülne
a jogvédelmet kérő fél a tisztességes eljáráshoz, a hatékony jogorvoslathoz, a védelemhez való jog
sérelme. Nem elegendő önmagában a pénzügyi-gazdasági ellehetetlenülést valószínűsíteni, hanem okokozati összefüggést is valószínűsíteni kell a gazdasági ellehetetlenülés és az alperesi közigazgatási
eljárási cselekmény között.
Az uniós jog sérelmével kapcsolatban az elsőfokú bíróság részletes, okszerű indokolást adott és
helytállóan állapította meg, hogy felperesnek a védekezéshez való joga és a tisztességes eljáráshoz való
joga sérelmére vonatkozó érvelése alaptalan. A tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jog
alapelveit nem csak az Alapjogi Charta, de az Alaptörvény és a 2017. évi I. törvény (a továbbiakban:
Kp.) is tartalmazza. Helyesen rögzítette az elsőfokú bíróság, hogy a C-500/10. számú ügy a héabeszedéséhez fűződő közérdeknek, illetve annak az ésszerű eljárási időhöz való jognak az ütköztetéséről
szóló döntés vizsgálata nem tartozik az azonnali jogvédelem vizsgálata körében figyelembe veendő
szempontok közé. Szintén helytállóan rögzítette az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban:
EJEB) Teltronic-Catv vs. Lengyelország ügyében hozott döntéssel kapcsolatban az álláspontját, hiszen
ebben az ügyben az eljárás tárgya a tisztességes eljárás és az eljárási illeték/költség viszonya volt, amely
nem vonható párhuzamba a jelen perbeli azonnali jogvédelemmel. Jelen ügyben nincs szó kötelezően
előírt illetékről, illetve arról, hogy annak meg nem fizetése esetén a felperes elesne a bírósági úttól,
jogorvoslattól.
A Kúria az előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel kapcsolatban egyrészt utalt az előbbiekre, másrészt
rögzítette azt is, hogy az elsőfokú bíróság nem azért utasította el a felperes azonnali jogvédelem iránti
kérelmét, mert a héa-beszedéséhez fűződő közérdeket abszolút jellegűnek tekintette, hiszen ebben az
esetben nem végezte volna el a Kp.51. § (3) bekezdése szerinti mérlegelést. A Kúria e körben kiemelte
az elsőfokú bíróság által is hivatkozott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikkében
foglaltakat is, melynek értelmében kizárólag az ügy érdemét érintő, az ítélet meghozatalához szükséges
kérdés képezheti előzetes döntéshozatal tárgyát, a perbeli esetben azonban az ítélet meghozatalához
szükséges kérdés nem merült fel, hiszen az azonnali jogvédelem elbírálásakor az ügy érdemére tartozó
kérdések nem vizsgálhatóak, azok kizárólag az ítéletben bírálhatóak el. Mindezek miatt a Kúria a
felperes érvelését és az előzetes döntéshozatal iránti eljárás kezdeményezése iránti kérelmet nem találta
megalapozottnak, ezért az elsőfokú bíróság végzését – annak helyes indokainál fogva – a fellebbezett
részében a Kp. 114. § (5) bekezdése alapján helybenhagyta.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen határozat.
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Polgári ügyszak
Pfv.III.21.663/2019/15.
Az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata az uniós jog kiegészítő jogforrása, de az erre történő
hivatkozás nem pótolja a megsértettként állított uniós jog konkrét rendelkezésének a megjelölését.
Alaptörvényt sértő jogalkotással vagy jogalkotási mulasztással okozott kár megtérítése iránti igény
érvényesítésének feltétele a jogalkotási tevékenység, illetve mulasztás alaptörvény-ellenességét kimondó
alkotmánybírósági határozat. Az Egyezményben és a Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségek teljesítése
az EJEB előtt kényszeríthető ki, azok megsértéséből eredő kártérítési igény a nemzeti bíróság előtt nem
érvényesíthető.
Az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata az uniós jog kiegészítő jogforrása, de az erre történő
hivatkozás nem pótolja a megsértettként állított uniós jog konkrét rendelkezésének a megjelölését. Az
uniós jog kötelező ereje az Alaptörvény E) cikkén alapul, alkalmazandó konkrét uniós jogi aktus
hiányában azonban nem lehetséges az Európai Unió Bírósága ítéletének kiterjesztő értelmezésével a
hazai jogszabályt figyelmen kívül hagyni {11/2020. (VI. 3.) AB határozat Indokolás [54] és [59]}; uniós
jogi érintettség hiányában a magyar jog alkalmazása nem mellőzhető {26/2020. (XII. 2.) AB határozat
Indokolás [30]}; a hatályos magyar jog félretétele mindig kivételes, ultima ratio jellegű {16/2021. (V.
13.) AB határozat Indokolás [32]}. Mivel a felperes az uniós jog megsértett konkrét rendelkezését nem
jelölte meg, ezért a Kúria azt nem vizsgálhatta. Erre figyelemmel szükségtelen az uniós jog
értelmezésére irányuló előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése.

Pfv.I.20.777/2020/12.
A pénzügyi lízingszerződés lényeges eleme a tőkerészből és a kamatrészből álló lízingdíj és annak
ütemezése.
A C-932/19. számú ügyben az indítványozó arra vonatkozóan kérte az Európai Unió Bírósága
állásfoglalását, hogy a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről
szóló, a Tanács 1993. április 5-ei 93/13/EGK irányelvével ellentétesek-e a 2014. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: DH1 törvény) 3.§ (1) és (2) bekezdései, amelyek semmisnek nyilvánítják a devizaalapú
szerződések árfolyamrésre vonatkozó kikötését. Az indítványozó azt sérelmezte, hogy a semmis kikötés
helyébe a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamát léptették, anélkül, hogy számításba vették
volna: ezzel a fogyasztót valóban megóvják-e a káros következményektől, illetve nem tették a fogyasztó
számára lehetővé arra vonatkozó szándéka kinyilvánítását sem, hogy igényt tart-e a jogszabály szerinti
védelemre.
Az árfolyamrés kérdése – a szerződés létrejötte kapcsán – tárgya volt a jelen eljárásnak is. E
vonatkozásban a bíróságok álláspontja az volt, hogy a lízingdíj összegét az esedékesség napján kell
kiszámítani az akkor érvényesülő árfolyam figyelembevételével, amennyiben pedig ugyanazon a napon
több árfolyamadat is van, az utóbb közzétett árfolyam a megelőző árfolyam helyébe lép, továbbá a
középárfolyam (DH1 törvény alkalmazása) következtében az eltérő árfolyamok miatti alkalmazási
nehézség, alkalmazási bizonytalanság kérdését már nem is kell kivizsgálni.] Magyarországon az
árfolyamrés alkalmazásának és a szerződés emiatt bekövetkező részleges semmisségének kérdését
hatályos jogszabályi rendelkezés: a DH 1 törvény rendezte, a törvény rendelkezéseit pedig – mindaddig,
amíg hatályban vannak – a bíróságoknak alkalmazniuk kell. Amennyiben az Európai Unió Bírósága a
C-932/19. számú előzetes döntéshozatali eljárás eredményeként arra a következtetésre jut, hogy a DH 1
törvény 3-§-ának rendelkezései nem egyeztethetők össze az uniós normákkal, az ezáltal kialakult
helyzetet nyilvánvalóan jogszabályalkotással kell majd rendezni, de az nem tekinthető eljárási
szabálysértésnek, hogy az első- és a másodfokú bíróság nem kérdőjelezte meg a DH 1 törvény
rendelkezéseit, hanem elfogadta az alkalmazásukat.
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Pfv.I.20.992/2020/8.
Az árfolyamkockázati tájékoztatás tartalmi és időbeli megfelelősége megítélésének szempontjai
devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződés esetén.
A perbeli esetben is alkalmazott II. rendű alperesi írásbeli tájékoztatót a Kúria több egyedi ügyben hozott
határozatában (például a Gfv.VII.30.066/2020/14., a Pfv.I.20.307/2019/6, a Pfv.VI.21.929/218/6 és a
Pfv.V.22.307/2016/4. számú határozatokban) megfelelőnek találta és a jelen esetben sem látott okot
ezzel ellentétes álláspont elfoglalására. A szerződésbe foglalt tájékoztatás a külön okiratban feltüntetett
adatokkal együtt megfelelt a jogszabályoknak és a kapcsolódói bírói gyakorlatnak: alkalmas volt arra,
hogy az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes átlagos fogyasztó annak alapján felmérje, hogy a
törlesztő részletek nagysága a futamidő alatt jelentős mértékben megemelkedhet, ez a változás pénzügyi,
vagyoni helyzetét kedvezőtlenül befolyásolhatja és felső határ nélkül hárítja rá az árfolyamváltozás
terhét. Ez a tartalom az Európai Unió Bírósága C-51/17. számú határozat előírásainak is megfelel.
A felperes által hivatkozott Treasury tájékoztató nem vitatottan jóval a szerződés megkötése után, már
a gazdasági krízist követően keletkezett, hiszen annak szövege visszautal a 2008. évi válságra. Mindez
annyit jelent, hogy a Treasury tájékoztatóban foglaltak a már lezajlott recesszió tapasztalatait
felhasználva, visszatekintve tartalmazzák azokat az információkat, melyeket egy eltérő ügyfélkörrel –
pénzpiaci partnerekkel –, eltérő gazdasági tevékenységre – export, import ügyletek – vonatkoztatva
alkalmazott a II. rendű alperes, emiatt sem kérhetők számon a perbeli szerződésen. A Treasury
tájékoztató szövege továbbá nem is értelmezhető úgy, ahogyan azt a felperes előadta: a tájékoztató az
adott ügyletekkel kapcsolatos legkedvezőtlenebb lehetőségeket, elképzeléseket vázolta, mindezt nem
lehet akként értékelni, hogy a II. rendű alperes a szerződéskötésekor előre látta a bekövetkező
eseményeket, vagy azok tendenciáját, csupán a kockázatot akarta érzékeltetni a lehetséges üzletfelekkel.
A kereslet-kínálat csupán egy szempont a pénzpiaci folyamatok értékelésében, az árfolyamok alakulását
további számos tényező befolyásolja, melyek a pénzintézetek által sem voltak teljes körűen átláthatók
vagy prognosztizálhatók. Az I. rendű alperes helytállóan hivatkozott arra, hogy sem a PSZÁF
tájékoztatója, sem a jegybank stabilitási jelentései nem utaltak az utóbb bekövetkező jelentős mértékű
árfolyamromlásra. Amennyiben viszont a felperes tévesnek, eljárását megtévesztőnek tartja a II. rendű
alperes tájékoztatását, a 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 210. §-a alapján – a törvényben
előírt határidő alatt – a szerződés megtámadásának lehet helye, ilyen hivatkozással azonban a felperes a
perben nem élt.
A szerződéskötés időpontjában még nem volt konkrét jogszabályi előírás arra, hogy a szerződés
megkötéséhez képest mikor kell megtörténnie a tájékoztatásnak, csupán a PSZÁF felügyeleti tanácsának
felperes által is hivatkozott 9/2006. (XI.7.) számú ajánlása adott eligazítást, ennek és a jogszabályi
előírásoknak pedig a II. rendű alperes tájékoztatása megfelelt. A kölcsönszerződés 4. pontja szerint a
felperes tájékoztatására előzetesen került sor, a felperes annak ismeretében döntött a kölcsön
felvételéről. A szerződés 4. pontjának megfogalmazása azt támasztja alá, hogy a tájékoztatás a szerződés
aláírását megelőzően megtörtént, az abban foglaltakat a felperes értelmezte és mindazok ismeretében
írta alá a kölcsönszerződést.

Pfv.IV.21.175/2020/8.
I. A határon átnyúló elemet nem tartalmazó ügyben szükségtelen a felülvizsgálati eljárás felfüggesztése
és előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése, ha nem merül fel az alkalmazandó jogszabályok
uniós jogi szempontú vizsgálata.
II. Ha a felperes által állított jogsértés elbírálása nem a polgári bíróság hatáskörébe tartozik, nincs
helye a keresetlevél büntető hatósághoz vagy büntető bírósághoz való áttételének.
Bár az Európai Unió Bírósága bizonyos esetekben elfogadhatónak ítélte az előzetes döntéshozatal iránti
kérelmeket akkor is, amikor az alapügy tényállása nem tartozott ugyan közvetlenül az uniós jog hatálya
alá, ám az uniós jog rendelkezéseit a nemzeti jog alkalmazandóvá tette, amely jog a minden elemében
egyetlen tagállamra korlátozódó helyzetekre adott megoldásaira nézve az uniós jog által nyújtott
megoldásokhoz igazodott (2018. március 22‑i Jacob és Lassus ítélet, C‑327/16 és C‑421/16,
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EU:C:2018:210, 33. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat), azonban ez a feltétel sem
állapítható meg a perbeli jogvita tekintetében.
Az Alapjogi Charta alkalmazhatósága sem merülhet fel az adott ügyben, mivel az 51. cikk (1) bekezdése
azt írja elő, hogy a tagállamok csak annyiban címzettjei a Charta rendelkezéseinek, amennyiben az Unió
jogát hajtják végre. Az Európai Unióról Szóló Szerződés 6. cikk (1) bekezdése – a Charta 51. cikkének
(2) bekezdéséhez hasonlóan – pontosítja, hogy ezen utóbbi rendelkezései semmilyen módon nem
terjesztik ki az Európai Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit (lásd Dutka és Sajtos
végzés, C‑614/12 és C‑10/13, EU:C:2014:30, 13. pont). Az Európai Unió Bírósága jogértelmezése
szerint amennyiben valamely jogi tényállás nem tartozik az uniós jog alkalmazási körébe, az Európai
Unió Bírósága annak elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, a Charta esetleg hivatkozott
rendelkezései pedig önmagukban nem alapozhatják meg e hatáskört [lásd 2019. november 19‑i A. K.
és társai (a legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsának függetlensége) ítélet, C‑585/18, C‑624/18 és C‑
625/18, EU:C:2019:982, 78. pont, Åkerberg Fransson‑ítélet, C‑617/10, EU:C:2013:105, 22. pont;
továbbá Cholakova‑végzés, C‑14/13, EU:C:2013:374, 30. pont; Nagy és társai végzés, C‑488/12–C‑
491/12 és C‑526/12, EU:C:2013:703, 17. pont, valamint Dutka és Sajtos végzés, EU:C:2014:30, 15.
pont].

Pfv.II.20.444/2021/8.
A szokásos tartózkodási hely megállapításánál csecsemő esetén figyelembe kell venni a tagállam
területén való tartózkodás időtartamát, rendszerességét, a költözés körülményeit és indokait, továbbá
az anya földrajzi és családi gyökereit, a családi és szociális kapcsolatokat.
A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló Hágában, 1980. évi
október 25. napján kelt szerződés kihirdetéséről szóló 1986. évi 14. törvényerejű rendelet (a
továbbiakban: Hágai Egyezmény) 3. cikke értelmében – ezzel összhangban áll a Tanács 2201/2003 EK
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. cikke 11. pontja – a gyermek elvitele, visszatartása akkor
jogellenes, ha sérti azon szerződő állam jogrendszere szerint egy személynek juttatott felügyeleti jogot,
amelyben a gyermeknek az elvitelét közvetlenül megelőzően a szokásos tartózkodási helye volt, és
ezeket a jogokat az elvitel időpontjában gyakorolta is (BH 2004.239.).
Az eljárásban a kérelmezőt terheli az elvitel (visszatartás) jogellenessége bizonyításának kötelezettsége
[2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 265. § (1) bekezdés], a kérelmezettnek kell
bizonyítania a visszavitel megtagadásának megalapozottságát [Hágai Egyezmény 13. cikk]. A jelen
ügyben a felek között a Hágai Egyezmény 3. cikke b) pontjában foglalt feltétel fennállását (a szülői
felügyelet közös gyakorlását) okirat bizonyítja, és az Egyezmény 3. cikke a) pontjában foglalt
felügyeleti jog sérelme mindkét állam jogrendszere szerint fennállhat. A kérelmezőnek tehát kizárólag
a harmadik feltételt kellett bizonyítania: a gyermek szokásos tartózkodási helyének Ausztria tekintendő.
A Hágai Egyezmény és a Rendelet a szokásos tartózkodási hely fogalmát nem definiálja, azt a
bíróságnak minden egyes esetben a rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelésével kell megállapítania.
Az ítélkezési gyakorlat szerint a szokásos tartózkodási hely általában az a hely, amely huzamosabb ideig
– és akár a véglegesség szándéka nélkül is – a szülő és a gyermek együttélésének természetes és
zavartalan helyszíne: ideértve a megfelelő közös lakást, a gyermeket eltartó szülő munkahelyét és azt a
mikroközösséget, ahová az adott időszakban a gyermek beilleszkedett. A szokásos tartózkodási hely a
fenti feltételek megvalósulása esetén nem függ attól, hogy a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők
azt nem szánták véglegesnek (Legfelsőbb Bíróság (Kúria) 2003.950 Polgári Elvi Határozat), a bírói
gyakorlat nem önmagában az időtartamot, hanem a szülők döntését és az arra irányuló közös akaratukat
tekinti elsődlegesnek (BH 2014.180., Pfv.II.20.123/2015/6.).
A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény definíciója szerint az ember szokásos
tartózkodási helye az a hely, ahol az adott jogviszony összes körülményéből megállapíthatóan
életvitelének tényleges központja van, ennek meghatározása során az érintett szándékára utaló tényekre
is figyelemmel kell lenni [Nmjtv. 3. § b) pont]. Ezzel szemben lakóhely az a hely, ahol az ember
állandóan vagy a végleges letelepedés szándékával lakik [Nmjtv. 3. § c) pont]. A jogi meghatározások
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más jogviszonyokban is alkalmazhatók (Miniszteri indokolás).
A fenti szempontok vizsgálatával általában meghatározható a család és a gyermek életének központja.
Különös gondot jelent viszont az, ha a szülők egymást követően vagy egy időben több államban élnek.
Helytállóan mutatott rá a másodfokú bíróság arra, hogy a két- vagy többlakiság problémája esetén
hangsúlyozottan értékelendő a szülők szándéka: hol alakították ki a család együttélésének természetes
és zavartalan helyszínét, családi, szociális viszonyaik alapján melyik országhoz kapcsolódnak
szorosabban.
Az Európai Unió Bírósága a Mercredi kontra Chaffe ügyben állást foglalt a szokásos tartózkodási hely
fogalmának gyermekre vonatkozó értelmezésében különösen akkor, amikor a jogvita olyan csecsemő
helyzetére vonatkozik, akit anyja a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamba
vitt jogszerűen, és aki ott még csak pár napja tartózkodott [továbbiakban: C-497/10. számú ítélet 41.
pont]. A gyermek ugyanis egy időben rendelkezhet több egyszerű tartózkodási hellyel (lakóhellyel), de
szokásos tartózkodási helye csak egy lehet.
A Bíróság elsődlegesen általánosságban kimondta: a gyermek tekintetében szokásos tartózkodási hely
az a hely, ahol a szociális és családi környezetbe bizonyos mértékig beilleszkedett. Ezt a helyet a nemzeti
bíróságnak az adott ügy konkrét tényállásának valamennyi körülménye alapján kell megállapítani [47.
pont]. A meghatározásnál az értékelés szempontja lehet a gyermeknek a tagállam területén való
tartózkodása körülményei és indoka, az állampolgársága, továbbá a fizikai jelenléten kívül az
állandóságra utaló egyéb körülmények pl. a szülők másik tagállamban való letelepedési szándéka
(lakásbérlés, lakásvásárlás). A szokásos tartózkodást ugyanis az különbözteti meg a pusztán átmeneti
jelenléttől, hogy annak rendszerint el kell érnie egy bizonyos időtartamot ahhoz, hogy kellő állandóságot
tükrözzön. A Rendelet viszont nem ír elő ilyen minimális időtartamot. Ezért elsődlegesen az érdekelt
akaratát kell figyelembe venni [50-51. pont].
Az alapvető fontosságú szociális és családi környezet az életkor függvényében változó lehet.
Főszabályként a kisgyermek környezetét döntően a családi környezet jelenti, amelyet az a személy vagy
azok a személyek határoznak meg, akikkel a gyermek együtt él, akik őt ténylegesen nevelik és
gondozzák [54. pont]. Csecsemő gyermek esetén a szociális és családi környezet szükségszerűen azonos
az őt eltartó családtagjaiéval. Következésképpen abban az esetben, ha a csecsemőt az anyja neveli, az
anya szociális és családi környezetbe való beilleszkedését kell értékelni, a kimondott kritériumok (a
másik tagállamba költözés okai, nyelvismerete, földrajzi és családi gyökerei) az anya szempontjából
vehetők figyelembe [56. pont]. Ha pedig a gyermek szokásos tartózkodási helye nem állapítható meg,
úgy a (joghatósági) meghatározást a Rendelet 13. cikke szerinti „jelenlétével” kapcsolatos kritérium
alapján kell elvégezni [57. pont].
A Rendelet 8. és 10. cikke szerinti szokásos tartózkodási hely fogalmát – és ezzel összefüggésben a
Hágai Egyezmény 3. cikke a) pontjában előírt feltételt – tehát úgy kell értelmezni, hogy csecsemő
gyermek esetén figyelembe kell venni a tagállam területén való tartózkodás időtartamát,
rendszerességét, a költözés körülményeit és indokait, továbbá az anya földrajzi és családi gyökereit, a
családi és szociális kapcsolatokat [határozat 1. pont].
Tényként állapítható meg, hogy a szülők a gyermek egy hónapos korában egyező akaratelhatározással
helyezték át a lakhatásukat Magyarországra. A gyermek jogellenes (kérelmezetti egyoldalú, a másik
szülő hozzájárulása nélküli) elvitele tehát fel sem merülhet, a kérelmezett a gyermeket jogszerűen vitte
Magyarországra. A Kúria rámutat arra, hogy a jogvita elbírálásánál az osztrák polgári törvénykönyv
tartózkodási hely megváltoztatására vonatkozó rendelkezése nem irányadó, mivel a jelen ügyben a felek
között a Hágai Egyezmény 3. cikkében előírt szokásos tartózkodási hely volt vitatott.
A jelen esetben a felek közokirati nyilatkozata alapján a gyermek – a szülői felügyelet közös gyakorlása
mellett – a kérelmezett háztartásában él, a szülők nem élnek közös háztartásban. Kétségtelen, hogy az
eljárásban egyezően adták elő, miszerint a gyermek születését követően a kérelmező ingatlanában
laktak, a kérelmező szabadságot vett ki, és az első időszakot együtt töltötték. Az egy ingatlanban való
együtt lakás („közös fedél alatt élés”) azonban nem azonos a nyilatkozatban feltüntetett közös
háztartásvezetéssel: egy ingatlanban ugyanis számtalan okból lakhatnak együtt emberek (szívességi
lakáshasználat), ezzel szemben a közös háztartásvezetés az együttlakást meghaladóan a
mindennapokban való szoros pénzügyi és döntési együttműködést feltételez. A Kúria megjegyzi, hogy
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a magyar polgári törvénykönyv az élettársi kapcsolat tényhelyzete egyik konjunktív törvényi
feltételének tekinti a közös háztartásban élést [2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:514. § (1)
bekezdés], és az érzelmi és gazdasági kapcsolattal együttes fennállása az élettársi kapcsolat
tényhelyzetét alapozza meg, amely egyben jogkövetkezményt (élettársi tartás, lakáshasználat,
vagyonszaporulat megosztása) von maga után. Tévesen hivatkozik a kérelmező a jognyilatkozatban
foglaltakkal szembeni bizonyítottságra: az egy lakásban való élés és a közös háztartásvezetés jogi
szempontból két különböző fogalom. A felek párkapcsolatának jellege a jelen eljárásban nem releváns,
kizárólag az vehető figyelembe, hogy a gyermek a felek közös elhatározása alapján a szülői felügyelet
közös gyakorlása mellett a kérelmezett gondozásában van, azaz vele él, ő neveli.
A Bíróság állásfoglalása alapján a csecsemő esetében állampolgársága, az eltöltött időtartam és az anyja
(kérelmezett) szociális és családi kapcsolatai, a költözésük indoka, földrajzi és családi kapcsolatai
vizsgálandók.
A gyermek osztrák állampolgár, Magyarországra vitelekor egy hónapos volt, addig Ausztriában élt.
A kérelmező a magyarországi tartózkodás átmeneti, ideiglenes jellegével, a gyermek „bemutatása”
motivációjával érvelt, azaz családi, baráti látogatásként hivatkozott rá. Állítását a peradatok nem
támasztották alá, hivatkozását nem bizonyította. Saját előadása szerint a kérelmezettnek S.-ben nem volt
kiterjedt szociális kapcsolatrendszere. A másodfokú bíróság helytállóan mutatott rá arra is, hogy a
tartózkodás időtartama (több, mint három hét) túlmutat a kérelmező által megjelölt célon.
A peradatok a költözés indokaként a kérelmezett állítását igazolják: a gyermekkel a saját lakásában
Magyarországon kívánt élni, a szülés után már egy héttel jelezte visszatérési szándékát. Magyarországon
lakást vásárolt, azt a gyermek fogadására berendezte, a kérelmező befektetési célú vásárlásra
hivatkozása az állítás szintjén maradt. Az sem kétséges, hogy a kérelmezett a kérelmezőhöz a jobb
osztrák egészségügyi ellátás igénybevételére vonatkozó közös elhatározásuk miatt költözött. A felek a
saját életvitelüket, önállóságukat nem kívánták feladni, a kérelmező nem költözött a várandós
kérelmezetthez a felújított soproni lakásba, a kérelmezett pedig a császármetszéssel lefolyt szülésből
való felépülés után vissza kívánt térni a saját otthonába. A szülők közösen döntöttek arról, hogy
életterüket S.-be helyezik át (függetlenül attól, hogy azt a kérelmező nem szánta véglegesnek), közös
akaratuk a családi életük helyszínére nem állapítható meg (BH 2014.180.), erről mindketten eltérően
gondolkodtak. Önmagában az, hogy a kérelmező a család élettereként Ausztriában gondolkodott (az
ausztriai lakás, a nagyszülői segítség, a hivatalos ügyintézés), nem jelenti az elhatározás közös voltát,
annak másik szülő (a kérelmezett) általi elfogadását. A felek a családi életük közös helyszínében, a
családi otthonban nem állapodtak meg, a kérelmezett szubjektív feltételezése és a másik fél
hozzájárulása hiányában egyoldalú elhatározása – miszerint nála fognak majd élni – az ausztriai közös
otthon tényét nem alapozza meg.
A kérelmezettet a családi és szociális kapcsolatai elsődlegesen Magyarországhoz kötik, ingatlannal
rendelkezik, a családja Magyarországon él. Munkahelyi kapcsolata a gyermek gondozására figyelemmel
jelenleg nincs, Ausztriához a családi juttatások és támogatások igénybevétele miatt kapcsolódik. A
kérelmezett szokásos tartózkodási helyének egyértelműen Magyarország tekintendő, a Bíróság
határozatában megfogalmazott szempontok szerinti mérlegelés eredményeként a gyermek szokásos
tartózkodási helye Magyarország lett.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.322/2020/6.
A pénzügyi intézmény által nyújtott tájékoztatásból egyértelműen felismerhetőnek kell lennie az átlagos
fogyasztó számára, hogy az árfolyamkockázat kizárólag őt terheli.
A Kúria a felülvizsgálati kérelem alapján először azt vizsgálta, hogy a perbeli hitelszerződésben az
árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 209. § (4)
bekezdése alapján – figyelemmel az Európai Unió Bírósága és a Kúria vonatkozó joggyakorlatára –
tisztességes tájékoztatásnak minősül-e. A Kúria a 6/2013. PJE határozatában úgy foglalt állást, hogy a
pénzügyi intézmény által nyújtott tájékoztatásból egyértelműen felismerhetőnek kell lennie az átlagos
fogyasztó számára, hogy az árfolyamkockázat korlátozás nélkül kizárólag őt terheli, és hogy az árfolyam
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rá nézve kedvezőtlen változásának nincs felső határa. A Kúria ezzel kapcsolatos joggyakorlatában –
amely az Európai Unió Bíróságának a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen
feltételekről szóló 93/13/EGK irányelvet értelmező joggyakorlatán alapul – a deviza alapú
kölcsönszerződések kapcsán a tájékoztatás tartalma vonatkozásában azt a minimális elvárást fogalmazza
meg, hogy abból egyértelműen ki kell derülnie egy átlagosan tájékozott fogyasztó számára, hogy az
árfolyamkockázatot kizárólag ő viseli és annak eredményeként a fizetési kötelezettsége és a
tőketartozása akár jelentős mértékben is változhat (BH2020. 151., BH2020. 152.). A perbeli szerződés
7. pontja és az üzletszabályzat vonatkozó rendelkezése szó szerint ugyanazt a tájékoztatást tartalmazza,
amelynek értelmében a törlesztőrészletek forintban fizetendő összege a devizanem árfolyam és kamat
alakulásától függően változhat, ami egyúttal a teljes hátralévő tőketartozást is növelheti. A szerződés
rögzítette az adósoknak azt a nyilatkozatát is, hogy tudatában vannak a deviza alapú finanszírozás
fokozott kockázatával.
Ez a tájékoztatás a fent hivatkozott követelményeknek megfelel, abból az átlagosan tájékozott fogyasztó
számára egyértelműen megállapítható, hogy a konkrét, perbeli deviza alapú kölcsönszerződés
árfolyamkockázata korlátlan, és az őt terheli, a tájékoztatás tartalmából nem volt megállapítható ezzel
ellentétes következtetés. A Kúria egyetértett a másodfokú bírósággal abban is, hogy a konkrét tényállás
mellett az alpereseknek a tájékoztatás áttanulmányozására megfelelő idő lehetőségként fennállt, olyan
körülményre felülvizsgálati kérelmükben sem hivatkoztak, ami kifejezetten megakadályozta volna őket
ebben, illetve e körben jogszabálysértésként a bizonyítékok okszerűtlen mérlegelését sem állították.

Gfv.VII.30.326/2020/6.
A devizaalapú kölcsönszerződések és az aláírásokat megelőző kockázatfeltáró nyilatkozatok együttes
tartalma alapján a korlátlan árfolyamkockázat viselésére vonatkozó tájékoztatás teljesítette a világos
és érthető megfogalmazás, illetve az átláthatóság követelményét.
Az árfolyamkockázat kérdéskörében a felek szerződéseit megelőző kockázatfeltáró nyilatkozatok és a
megkötött kölcsönszerződések vonatkozó szabályozásának együttes jelentőségéről, ebből következő
együttes vizsgálatuk szükségességéről az árfolyamkockázat viselését szabályozó kikötések
tisztességtelenségének megítélése során helytállóan foglaltak állást az ügyben eljárt bíróságok. A
kölcsönszerződésben foglalt szerződési feltételekben szereplő, az adós fizetési kötelezettségét
szabályozó kikötések átláthatóságának, vagyis annak megítélése során, hogy az árfolyamkockázat
mibenlétéről a fogyasztó megfelelő tartalmú tájékoztatást kapott-e a szerződéskötéskor – a 2/2014. PJE
jogegységi határozat, valamint az Európai Unió Bírósága C-186/16. számú ügyben hozott ítéletének
indokolásából is kitűnően – a felek közti szerződés szövegén túl jelentősége van a pénzügyi intézmény
részéről egyéb úton nyújtott tájékoztatásnak, magának a kockázatfeltáró nyilatkozatnak is [1959. évi IV.
törvény (a továbbiakban: rPtk.) 205. § (3) bekezdés, 209. § (1) és (2) bekezdés].
A felülvizsgálni kért ítéletben a másodfokú bíróság olyan tartalmat tulajdonított az Európai Unió
Bírósága C-51/17. számú és a C-186/16. számú ügyekben hozott határozatainak, amely azokból nem
olvasható ki, ezen felül a hazai jogból levont következtetése is téves.
Az adott ügyben másodfokon eljárt bíróságnak az árfolyamkockázat kérdéskörében elfoglalt jogi
álláspontja egyfelől a külföldi kamatlábak változására, valamint annak a kedvezőtlen
árfolyamváltozással együttes hatása bemutatására kiterjedő tájékoztatás elmaradásán, másfelől pedig a
kockázatfeltáró nyilatkozatokban és a szerződésekben is megjelenő, a fogyasztót érintő következmény
– a forintban fizetendő törlesztőrészletek akár „jelentős mértékű” emelkedése – előreláthatóságának
hiányán alapult. Az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatással szemben a jogerős ítéletben
megfogalmazott elvárás azonban – az alábbiakban részletezettek szerint – sem a 93/13/EGK irányelvből
(a továbbiakban: fogyasztói irányelv) és az Európai Unió Bírósága kapcsolódó gyakorlatából, sem pedig
a hazai szabályozói környezetből és az azt értelmező bírósági gyakorlatból nem olvasható ki.
Az árfolyamkockázat a kirovó és a lerovó pénznem eltéréséből adódó, szükségképpeni és automatikus
következmény, a devizaalapú kölcsönszerződések jellegéből következik [6/2013. PJE jogegységi
határozat III/2. a) pontjához tartozó indokolás; Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ítélet]. A
kölcsönszerződés részét képező általános szerződési feltételeknek az árfolyamkockázat viselését

71

szabályozó kikötései a szerződés főszolgáltatására vonatkoznak, ezért adott esetben nem világos, nem
érthető jellegük miatt idézhetik elő a szerződés – egészének – érvénytelenségét, a kikötések
tisztességtelenségén keresztül [1/2014. PJE jogegységi határozat 1. pontjához tartozó indokolása].
Az árfolyamkockázat mibenlétét szabályozó szerződéses feltételek átláthatóságával kapcsolatban
felállított követelményrendszert maga a fogyasztói irányelv, az irányelvet a hazai jogba átültető
szabályozás, valamint az Európai Unió Bíróságának a fogyasztói irányelvet kötelező jelleggel értelmező
ítéletei adják meg, miként azokat a Kúria is értékelte és figyelembe vette vonatkozó jogegységi döntése
meghozatalakor [2/2014. PJE jogegységi határozat 1. pontjához tartozó indokolás].
A C-26/13. számon indult előzetes döntéshozatali eljárásban – amelyet az alapügyben vizsgált
devizaalapú szerződésben kikötött árfolyamrés, vagyis a folyósításra előírt vételi típusú árfolyammal
szemben a törlesztőrészletek kiszámítására az adott deviza eladási árfolyama alkalmazását lehetővé tévő
szerződéses feltétel tett indokolttá – a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdésének értelmezésével úgy
foglalt állást az Európai Unió Bírósága, hogy az adott alapügyben szereplőhöz hasonló szerződési
feltétel esetén a szerződési feltétel világos és érthető megfogalmazásának követelménye alatt nem
kizárólag az érintett feltétel nyelvtani szempontú érthetőségét kell érteni a fogyasztó számára, hanem
azt is, hogy a szerződésnek átlátható jelleggel fel kell tüntetnie az érintett feltételben meghatározott
külföldi pénznem átváltási mechanizmusának konkrét működését, valamint az e mechanizmus és a
kölcsön folyósítására vonatkozó többi feltételben előírt mechanizmus közötti viszonyt oly módon, hogy
a fogyasztónak módjában álljon egyértelmű és érthető szempontok alapján értékelni a számára ebből
eredő gazdasági következményeket.
Az Európai Unió Bírósága az előzőekben hivatkozott ítéletében tehát a fogyasztói irányelv 4. cikk (2)
bekezdésével összefüggésben a világos és érthető megfogalmazás szempontrendszerébe tartozóként
generális jelleggel határozta meg az alaki és nyelvtani érthetőség teljesülését, továbbá ezen felül a
fogyasztó megalapozott döntéséhez olyan egyértelmű és érthető kritériumok megadását, amelyekből a
fogyasztó előre láthatja a kikötés eredményeként jelentkező, őt érintő gazdasági következményeket.
Szintén általánosan megfogalmazott követelményként jelenik meg az Európai Unió Bírósága ítéletében
az az elvárás, hogy a fogyasztó számára ténylegesen lehetőséget kell biztosítani a szerződés valamennyi
feltételének, továbbá a szerződéskötés következményeinek megismerhetőségére. A felállított
szempontrendszer alkalmazása során fogyasztó alatt nem a konkrét fogyasztó értendő, hanem az
általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó. Az Európai Unió
Bírósága ítéletének az a része, amely meghatározott külföldi pénznem átváltási mechanizmusának
konkrét működése, valamint az e mechanizmus és a kölcsön folyósítására vonatkozó többi feltételben
előírt mechanizmus közötti viszony bemutatásának elvárására vonatkozik, a konkrét előzetes
döntéshozatali eljárás alapját jelentő szerződéses feltételre specializált megállapítás, abból következően,
hogy az eljárásban vizsgált különnemű árfolyamok kikötése – a szerződéses feltétel természetéből
adódóan – feltételez és magában hordoz egy szükségszerű számítási műveletet.
A Kúria a C-26/13. számú ítélet kihirdetése után, annak iránymutató megállapításai figyelembevételével
hozta meg a 2/2014. PJE jogegységi határozatát, a 6/2013. PJE jogegységi határozattal addig el nem
döntött jogkérdésekről. Idetartozott egyebek mellett a devizaalapú kölcsönszerződésekben az
árfolyamkockázat korlátlan viselésére vonatkozó kikötés megítélése is.
A 2/2014. PJE jogegységi határozat értelmében a világos és érhető megfogalmazás, illetve az
átláthatóság elvéből következően a vizsgált szerződéses feltétel tekintetében a fogyasztót olyan
helyzetbe kell hozni a szerződéskötéskor, hogy megfelelően fel tudja mérni az általa vállalt
kötelezettségeket, árfolyamkockázat esetén azt, hogy a jövedelme szerinti pénznem leértékelődésével
annak hatása a fizetési kötelezettségére korlátlan. Az általános szerződési feltételekben szereplő, az
árfolyamkockázat mibenlétére, tartalmára, viselésére vonatkozó kikötés akkor világos és érthető, ha az
„átlagos fogyasztó” mércéjén keresztül megítélt konkrét fogyasztó számára felismerhető, hogy a
számára kedvezőtlen árfolyamváltozás korlátozás nélkül kizárólag őt terheli, az árfolyam rá nézve
kedvezőtlen változásának felső határa nincs [2/2014. PJE jogegységi határozat III/1. pontjához tartozó
indokolás]. Kiolvasható a jogegységi döntés indokolásából az is, hogy az árfolyamkockázat várható
alakulásának, realitásának megjelölése nem elvárás a fogyasztó felé teljesítendő tájékoztatással
szemben. Ez utóbbi körbe tartozó többletinformációnak – így a fogyasztó által viselendő
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árfolyamkockázat nem valós vagy korlátozott jellegére közölt adatnak – csupán a szerződés egyértelmű
megfogalmazásával, illetve a megfelelő tartalmú kockázatfeltáró nyilatkozattal szemben, a bennük
foglalt tájékoztatást lerontó hatás tulajdonítható.
Mindezeket követően hozta meg az Európai Unió Bírósága a C-51/17. számú ítéletét, amelyben
kifejezetten az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses feltétellel összefüggésben
értelmezte a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdését. Kimondta, hogy a szerződési feltételek világos
és érthető megfogalmazásának követelménye ahhoz, hogy a fogyasztók tájékozott és megalapozott
döntéseket hozhassanak, magában foglalja, hogy az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek
nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell
lennie a fogyasztó számára, abban az értelemben, hogy az általánoson tájékozott, észszerűen figyelmes
és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz a
kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem értékelni kell tudnia egy
ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági
következményeit is. A pénzügyi intézmények feladatába tartozó tájékoztatásnak ki kell terjednie a
kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi
kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre gyakorolt hatására. Mindezek közelebbről annyit
jelentenek, hogy a kölcsönfelvevőnek világos tájékoztatást kell kapnia egyrészt arról, hogy a deviza
alapú kölcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely gazdaságilag
nehezen viselhetővé válhat, amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét kapja, leértékelődik azon
devizához képest, amelyben a kölcsönt nyújtották; másrészt fel kell hívnia a banknak a figyelmet az
átváltási árfolyam lehetséges változásaira és a devizában felvett kölcsönnel összefüggő kockázatokra;
végül pedig a fogyasztó számára tényleges lehetőséget kell biztosítani az összes szerződéses feltétel
megismerésére.
Az ügyben másodfokon eljárt bíróság álláspontjától eltérően a pénzügyi intézményeket az
árfolyamkockázattal összefüggésben terhelő tájékoztatási kötelezettség tekintetében nem elvárás az
árfolyamváltozás prognózisa a teljes szerződéses futamidőre előre [6/2013. PJE III.3. pontjához tartozó
indokolás], és az Európai Unió Bírósága C-186/16. számú ügyben hozott ítéletéből sem olvasható ki az
ítélőtábla döntésében megjelenő értelmezés. Az Európai Unió Bírósága hivatkozott döntésének ügyben
releváns tartalma a fogyasztói irányelv 3. cikk (1) bekezdésének értelmezése körében azt mondja ki,
hogy a szerződési feltétel tisztességtelen jellegének megállapításához a bíróságoknak a szerződéskötés
időpontjára vetítetten kell vizsgálni a szerződéskötés valamennyi körülményét, idetartozóan azt is,
amiről a szolgáltatónak a szerződés megkötésének időpontjában tudomása lehetett és a szerződés
későbbi teljesítésére kihathatott, mégpedig amiatt, mert a szerződési feltétel magában foglalhat a felek
között olyan egyenlőtlenséget, amely csak a szerződés teljesítése során válik nyilvánvalóvá.
Egyebekben a Bankszövetség ítéletben értékelt irata alátámasztja, hogy a pénzügyi intézmények sem
látták előre a 2008-as pénzügyi, majd az azt követő gazdasági válságot és annak hatását az
árfolyamváltozáson keresztül a kölcsönügyletek törlesztőrészleteire. Az I. és II. rendű alperesek
ugyanakkor – a perben vizsgált, a későbbiekben részletezett kockázatfeltáró nyilatkozatokból kitűnően
– felhívták a felperesek figyelmét arra, hogy az árfolyamváltozásnak kitett törlesztőrészletek összege
előre nem állapítható meg. Mindebből következően a jogerős ítéletben kiemelt körülmény – az
árfolyamváltozás előreláthatósága – nem hathatott ki a keresettel támadott szerződéses kikötések
tisztességtelenségének megítélésére.
A jogerős ítélet – az Európai Rendszerkockázati Testületnek az Európai Unió Bírósága hivatkozott
döntésében háttéranyagként megjelenő, ERKT/2011/1. számú 2011. szeptember 21-i ajánlása (a
továbbiakban: Ajánlás) tartalmi vizsgálata nélkül – tévesen következtetett a külföldi kamatlábak
változásának elvi jelentőségére és az árfolyamkockázati tájékoztató erre kiterjedően elvárt
szükségképpeni tartalmára a C-51/17. számú ítélet alapján. Az Ajánlás 1. szakasz A.1. pontja valóban
tartalmazza azt a tételt – amelyet a C-51/17. számú határozat indokolása át is vesz –, miszerint a
tagállamoknak ajánlott előírnia a pénzügyi intézmények számára, hogy a kölcsönfelvevőket
megfelelően tájékoztassák a devizahitelezéssel járó kockázatokról, illetve hogy a tájékoztatásnak
elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a kölcsönfelvevők tájékozott és megalapozott döntéseket
hozhassanak, ki kell terjednie legalább a kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam fizetőeszköze
súlyos leértékelődésének és a külföldi kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre gyakorolt
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hatására. Az így megfogalmazott konkrét ajánlás egyes elemei között azonban szükséges a
differenciálás, amely – magyarázatával együtt – világosan kitűnik az Ajánlás mellékletéből. A Testület
a hitelminőséget rontó hatások azonosítására és elkülönítésére, különösen az árfolyam és a külföldi
kamatok számlájára együttesen írható hatások felkutatására fókuszálva vizsgálta a devizahitelek
kamatkockázatát és árfolyamkockázatát: vizsgálata során jól elhatárolható különbséget tett elsőként a
rögzített és a lebegő árfolyamrendszert alkalmazó országok (előbbieknél a válság alatt a devizahitelezés
árfolyamkockázata nem materializálódott), majd pedig a lebegő árfolyamrendszert alkalmazó országok
között az egyes árazási rendszerek szerint. Megállapította, hogy a lebegő árfolyamrendszert alkalmazó
országoknál attól eltérően jelentkezett a belföldi pénznem leértékelődése, hogy a különféle hitelfajtákat
kínáló bankok milyen árazási rendszert alkalmaztak: amennyiben a devizalapú hitel kamatát a piaci
kamatlábhoz kötötték (Ausztria, Lengyelország, Románia), – annak ellenére, hogy az euró és svájci
frank kamatok csökkenése ellensúlyozta az adott ország pénzneme árfolyamának leértékelődéséből
származó negatív hatásokat –, a belföldi árfolyam és a külföldi kamatlábak kölcsönhatásba kerültek.
Ettől eltér a Magyarországon tapasztalt helyzet: a magyar bankok árazási gyakorlata ugyanis lehetővé
teszi a lakossági hitelkamat egyoldalú meghatározását, ezzel együtt a külföldi kamatok változásának
figyelmen kívül hagyását, így az emellett emelkedő devizahitel-kamatok felerősítették az
árfolyamkockázat materializálódását (egyidejűleg fellépő árfolyam- és kamatsokk) (Ajánlás melléklet
II. A devizahitelezéssel járó kockázatok, II.1. a devizaárfolyam és a külföldi kamatok változásának
hatása a hitelkockázatra).
Az Ajánlás elvárása a belföldi árfolyam alakulása (a hazai fizetőeszköz leértékelődése) mellett a külföldi
kamatláb-emelkedés hatására kiterjedő tájékoztatást illetően alapvetően ott, azokkal a tagállamokkal
szemben értelmezhető, amelyek esetében a belföldi árfolyam és a külföldi kamatlábak kölcsönhatása –
a bankok egyedi és egyoldalú kamatmeghatározása helyett a kizárólag a piaci kamatlábhoz kötöttség
miatt – felmerülhet.
Az előzőekben ismertetett követelményrendszernek a felperesek keresetével támadott szerződéses
feltételre konkretizált alkalmazása körében hangsúlyozza a Kúria, hogy a felperesek az
árfolyamkockázat viseléséről nem egyedül és első ízben az aláírt kölcsönszerződések vizsgált pontjaiból
(V.4., illetve V.5.) szereztek tudomást, hanem az az I-II. rendű alperesektől már a szerződéskötéseket
megelőzően tájékoztatást tartalmazó iratot kaptak az árfolyamkockázat mibenlétéről, az általuk aláírt –
az alábbiakban részletesen elemzett – kockázatfeltáró nyilatkozatok szerint.
A szerződési feltételek világos és érthető jellegéhez alapvető jelentőségű – de nem egyedüliként
érvényesülő – alaki, nyelvtani szempontból elvárt érthetőséggel kapcsolatban megállapítható, hogy
mind a kockázatfeltáró nyilatkozat, mind pedig a vizsgált V.4., illetve V.5. szerződéses pontok –
szerkezeti elhelyezésükből, valamint megszövegezésükből adódóan – áttekinthető szerkezetben,
egyértelműen azonosítható és értékelésre alkalmas, érthető tartalommal jelentek meg a fogyasztó
számára. A perbeli esetben az alaki szempontú érthetőség elvárása ezáltal nem sérült.
Az I-II. rendű alperesek által alkalmazott megoldás – a külön okiratba foglalt kockázatfeltáró
nyilatkozattal a fogyasztók előtt a szerződéskötést megelőzően feltárt és megismertetett ügyleti
kockázatokra, majd a fogyasztók ezt követő, a szerződés megkötésével egyidejű nyilatkozatával a
korlátlan árfolyamkockázat viseléséről – a szerződéskötés következményeinek kellő idejű
megismerhetőségét biztosította, ahogy arra vonatkozó elvárását az Európai Unió Bírósága is
következetesen megfogalmazta korábban vizsgált ítéleteiben.

Gfv.VII.30.351/2020/9.
A szerződés érvényességét, ezen belül tisztességtelenségét a szerződés megkötésekor fennálló tények, és
érvényben lévő jogszabályok tükrében kell vizsgálni.
A perbeli szerződéses feltétel tisztességtelenségét az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) és a
18/1999. (II.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó szabályainak alkalmazása
során a 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) céljainak megfelelően kell
értelmezni. Az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásban hozott határozatai nem
rendelkeznek erga omnes hatállyal (66/80.sz. International Chemical Corporation-ügy, 18.pont), ami a
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magyar nemzeti eljárásjogban ismert jogegységi határozat jelleget önmagában kizárja. A tagállami
bíróságoknak az uniós jog értelmezése és alkalmazása során az Európai Unió Bírósága joggyakorlatát
követniük kell (28/62. sz. Da Costa-ügyben kifejtett indokok miatt), ezért a másodfokú bíróság helyesen
vizsgálta az Európai Unió Bírósága C-34/18. számú, a perbeli tényálláshoz nagyon hasonló ügyben
hozott ítéletében a ténytanúsítvány tisztességtelensége vizsgálata körében megfogalmazott
szempontokat.
A per tárgyát képező szerződéses kikötés a szerződés megkötésének idején hatályos jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel (6/2013. PJE határozat III.2. pont) tisztességtelen így érvénytelen szerződési
feltételnek minősül-e. Ez a jogértelmezés jelenik meg az Európai Unió Bírósága joggyakorlatában is
(Európai Unió Bírósága C-229/19. és C-289/19. számú egyesített ügyek [52] pont.).
A Kúria a perbeli keresettel támadott szerződési feltétellel tartalmilag, a lényegét tekintve megegyező
szerződéses kikötés tisztességtelensége megítélésének kérdésében az EBH 2018.G.1. számon közzétett
gazdasági elvi határozatában, illetve BH2018. 146. számú határozatában már állást foglalt, amely
döntések a Kúria következetes - jelen perben is irányadónak tekintendő – joggyakorlatát tükrözik. Az
ott kifejtettektől a Kúria jogegységi eljárás kezdeményezése és eltérő tartalmú jogegységi határozat
nélkül nem is térhet el. A Kúria a hivatkozott határozatokban és azt követően hozott határozataiban
kifejtetteket változatlanul, minden részletében irányadónak tekinti. A fenti ügyekben akként foglalt
állást, hogy az a szerződéses rendelkezés, amely szerint a pénzügyi intézmény a saját nyilvántartásai
alapulvételével jogosult a fogyasztói tartozások kimutatására, és a szerződő felek az e kimutatás alapján
készült, közokiratba foglalt ténytanúsítványt tekintik irányadónak, nem minősül joghatályos
tartozáselismerő nyilatkozatnak, ezért a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára nem változtatja meg
és nem korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetőségét sem. Döntéseinek
jogi indokolásában hangsúlyosan hivatkozott az rPtk. 242. §-ában, az 1994. évi LIII. törvény (a
továbbiakba: Vht.) 21. §-ában, az 1991. évi XLI. tv. (a továbbiakban: közjegyzői tv.) 111. § (1)
bekezdésében, a Korm. rendelet 1. § (1) bek. i) és j) pontjaiban írtakra. Mindezekre tekintettel a Kúria
úgy ítélte, hogy a perbeli szerződéses rendelkezés a bizonyítási terhet nem fordította meg, ennek
ellenkezőjét a perben eljárt bíróságok téves jogkövetkeztetéssel állapították meg.
A jogerős ítélet a perbeli kikötést tartalmát tekintve nem tekintette az rPtk. 242. §-a szerinti
tartozáselismeréssel azonos hatályú nyilatkozatnak. A Kúria a BH 2018.146. számon közzétett
határozatában többek között rámutatott, hogy a jelen perbelihez hasonló tartalmú szerződéses
rendelkezés joglemondásként sem értékelhető, és nem tekinthető vélelem hatásával bíró kikötésnek, az
a bizonyítási eljárás lefolytatását nem befolyásolja. Rámutatott arra is, hogy a polgári peres eljárásban
a felek eljárási jogaira és kötelezettségeire – idetartozik a tényállítási és bizonyítási kötelezettségük – az
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) közjogi jellegű szabályai az irányadók, és az rPp. kógens
szabályait a felek szerződéses autonómiája nem törheti át. Ezért is téves a másodfokú bíróság azon
álláspontja, hogy a felülvizsgálati eljárás tárgyát képező szerződéses kikötéssel, mint megállapodással
a szerződő felek „a bizonyítási terhet meghatározó szabályokat felülírták” volna.
A magyar jogban a bizonyítási teher eljárásjogi fogalom, valamely anyagi jogi igény polgári perben
történő érvényesítése esetén a jogvita érdemi eldöntése szempontjából releváns tény bizonyítatlansága
következményére, a bíróság érdemi döntésében kifejezésre jutó hátrányára utaló szabály [rPp. 3. § (3)
bekezdés]. Alkalmazásra akkor kerül, ha a bizonyításra kötelezett fél nem tesz eleget e
kötelezettségének. Az rPp. 164. § (1) bekezdés alapján a per eldöntéséhez szükséges tényeket általában
annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy a bíróság azokat valónak fogadja el.
Eszerint a főbizonyítás a kereset vagy a keresettel szembeni védekezés alapjául szolgáló tények
fennállására, valóságára, míg az ellenbizonyítás – a főbizonyító fél perbeli ellenfelének a
cselekményeként – ugyanezen tények fenn nem állására, valótlanságára vonatkozik. A bizonyítási teher
átfordulása azt jelenti, hogy a fő- és az ellenbizonyításra köteles fél személye felcserélődik. Ez alapulhat
törvényi vélelmen, eljárásjogi rendelkezésen (pl. sajtó-helyreigazítási per) vagy anyagi jogi szabályon
[pl. a Ptk. 242. § (1)-(2) bekezdésben szabályozott tartozáselismerés]. A perbeli kikötés esetén egyik
eset sem áll fenn, vagyis a szerződési kikötés a bizonyítás kötelezettségét és terhét nem változtatja meg.
Az rPp. 195. § (1) bekezdése értelmében a közokirat teljesen bizonyítja az okirattal tanúsított adatok és
tények valóságát. Ez az adott ügyben a támadott kikötéssel együtt is csupán azt jelenti, hogy az alperes

75

kérelmére kiállított közjegyzői okirat azt tanúsítja, hogy az alperes könyvei, nyilvántartásai szerint az
adós felpereseknek aktuálisan milyen összegű tartozása áll fenn. A ténytanúsítvány tehát a jogerős
ítéletben kifejtett téves állásponttal szemben, nem az adós fennálló tartozásának – vagy annak
helyességének - közokirati bizonyítéka. A tartozás összegének fogyasztó általi vitatására ezért nem az
rPp. 195. § (6) bekezdése szerinti ellenbizonyítás szabályai az irányadók. A kölcsönszerződés
felmondása esetén pedig annak jogszerűségével kapcsolatos polgári perben az rPp. általános
rendelkezései vonatkoznak.
A Kúria az előző pontokban már hivatkozott BH 2018.146. számon közzétett határozatában azt is
kifejtette, amennyiben a kölcsönszerződés vizsgált kikötésének tartalma mégsem volna egyértelműen
megállapítható, az rPtk. 207. § (2) bekezdésében foglalt értelmezési szabály alkalmazása válna
szükségessé. Aszerint a vitás tartalmú általános szerződési feltétel – vagy fogyasztói szerződés –
tartalmát a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezés szerint kell megállapítani. A vizsgált szerződéses
feltétel értelmében a közjegyzői tanúsítvány pusztán az alperes egyoldalú – a felperes teljesítésével
összefüggésben nyilvántartott adatokra vonatkozó – nyilatkozatához kapcsolódik. A per tárgyává tett
kikötésnek tehát az rPtk. 207. § (2) bekezdésére figyelemmel sem tulajdonítható olyan tartalom, amely
kihatna a felek igényérvényesítési és bizonyítási lehetőségeire, kötelezettségeire. A perbeli szerződéses
kikötés tehát a felperesek jogi helyzetét nem érinti, azt nem teszi hátrányosabbá.
A Kúria nem értett egyet a másodfokú bíróság azon álláspontjával sem, hogy a végrehajtási záradék
kibocsátásához megkövetelt jogszabályi előírások nem teljesülnének a perben támadott szerződési
feltétel nélkül. Ezzel szemben változatlanul fenntartja az előző pontokban már hivatkozott közzétett
határozataiban kifejtett azon álláspontját, hogy a perben támadott kikötés nem befolyásolja a
kölcsönszerződésből eredő követelés kapcsán a végrehajtási záradék kiállításának a feltételeit, tehát nem
érinti a szerződő felek igényérvényesítési, illetve védekezési lehetőségeit, és nem hat ki a végrehajtási
záradék alapján indult végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perekben a bizonyítási
kötelezettség alakulására sem.
Az adós szerződésszegésének, illetőleg a felmondásnak a tényét, valamint a végrehajtást kérő
nyilvántartásai szerint fennálló tartozás aktuális összegét a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata
alapján rögzítő, a közjegyzői tv. 111. §-ában szabályozott közjegyzői okirat nem ügyleti, hanem jogi
jelentőségű tényeket rögzítő ténytanúsító okirat (közjegyzői tanúsítvány). Az ilyen okirat kiállítását a
végrehajtást kérő akkor is kérheti a közjegyzőtől, ha erről az adóssal kötött szerződésben előzetesen
külön nem rendelkeztek, illetve az adós előzetesen nem nyilatkozott külön arról, hogy a végrehajtást
kérő nyilvántartásában rögzített adatok a ténytanúsítvány kiállításának alapjául szolgálhatnak. A
közjegyzői ténytanúsítvány kiállítását és a végrehajtási záradék kibocsátását tehát a végrehajtást kérő a
perbeli szerződéses kikötés hiányában is ugyanilyen módon és tartalommal kérhetné.
A közjegyzői tv. 111. § (1) bekezdésének és 136. § (1) bekezdésének g) pontjának rendelkezései alapján
az alperesnek tehát a kölcsönszerződés támadott kikötése hiányába is lehetősége van arra, hogy
közjegyzői ténytanúsítvány kiállítását kérje a nyilvántartásai szerinti felperesi tartozás összegéről,
továbbá arról a tényről, hogy a kölcsönszerződést felmondta. A jogerős ítéletnek ezzel ellentétes jogi
következtetése a Kúria megítélése szerint egyebekben ellentétes a Kúriának a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény 23/C. §-a alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 3/2020. Polgári
jogegységi határozatában kifejtetekkel. A hivatkozott szabályozás megegyezik a szerződéskötés idején
hatályos 21. § (1) bekezdésében írtakkal. Az ebben foglaltak szerint ugyanis egyrészt a végrehajtási
záradék kiállítása során a közjegyző nem vizsgálhatja a tartozás összegét, nem foglalhat állást arról,
hogy a tartozás fennáll-e és milyen összegű, másrészt a közjegyzői tv. 144. § (1) bekezdésében foglaltak
sem képezik akadályát annak, hogy a közjegyző a közjegyzői tv. 136. § (1) bekezdés g) pontja alapján
a jogosult nyilatkozatáról (mint „egyéb jogi jelentőségű tényről”) tanúsítványt állíthasson ki. A
közjegyzői tv. 136. § (1) bekezdés g) pontja és 144. §-a szerinti eljárás keretében a közjegyző az általa
észlelt tényeket tanúsíthatja jegyzőkönyvi formában. Ez lehet valamely állapot, fizikailag észlelhető
körülmény, jelenlévő személy előadott nyilatkozata.
Ha a végrehajtási záradék kiállítására sor kerül, az adós a tartozását az rPp. 369. §-a szerinti végrehajtás
megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben vitathatja. Ez azonban a végrehajtási záradék és a
közjegyzői tanúsítvány jogintézményére vonatkozó, a fentiekben ismertetett szabályokból következik.
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A peres felek között létrejött kölcsönszerződés e vonatkozásban sem biztosít több jogosultságot az
alperes részére, illetve nem ró több kötelezettséget a felperes terhére, mint amelyek az irányadó
jogszabályok alapján őket egyébként megilletnék, illetőleg terhelnék. A bizonyítási teher pedig az rPp.
369. §-a szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben is az rPp. 164. § (1)
bekezdésének megfelelően alakul. Az igényérvényesítés lehetőségei, a bizonyítási teher alakulása
körében tehát a kölcsönszerződés I.8. pontjában foglaltak a felperesek jogi helyzetét nem érintik,
semmilyen módon nem teszik hátrányosabbá.
A jogerős ítélet a perbeli szerződéses rendelkezést a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés i) pontjába
ütközően is tisztességtelennek találta, mert megítélése szerint az lehetővé teszi a hitelező számára a
jogvita egyoldalú lezárását. A Kúria nem értett egyet a jogerős ítéletnek ezzel a következtetésével sem
az alábbiak miatt.
Maga a jogerős ítélet is azt rögzíti, hogy a szerződés megkötésekor nem állt fenn olyan jogszabályi
rendelkezés, amely lehetővé tette volna az alperes részére a jogvita egyoldalú lezárását, mert a
közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal való ellátása esetén az adós felperesek az rPp. 369. § szerinti
végrehajtás korlátozása, illetve megszüntetési iránti, valamint érvénytelenségi pert is indíthattak, és a
végrehajtási per megindítása esetén az rPp. 370. § alapján kérhették a végrehajtás megszüntetését is. Ezt
támasztja alá egyebekben az Európai Unió Bírósága C-34/18. számú ítéletének indokolása (annak [53][59] pontjai) is.
A jogvita érdemi elbírálására nem hathat ki a szerződés megkötését követően több mint 10 évvel később
hatályba lépett megváltozott eljárásjogi szabályozás, amely a végrehajtási perekre vonatkozó
rendelkezéseket jelentősen módosította. Ettől függetlenül a 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) megváltozott szabályaira tekintettel sem lehet alappal arra a következtetésre jutni, hogy a perbeli
szerződéses rendelkezés a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés i) pontja alapján tisztességtelen.
Az rPp. rendelkezéseivel szemben a Pp. 528. § (2) bekezdése a végrehajtási per keretei között valóban
nem teszi lehetővé a végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső okirattal
elrendelt végrehajtás megszüntetését és korlátozását a követelés létre nem jöttére történő hivatkozással.
Ugyanakkor az új szabályozás ezzel nem vesz el jogot az adóstól, nem zárja el attól, hogy a végrehajtani
kívánt követelés érvényes létrejöttét perben vitássá tegye, és ennek megállapítása iránt pert
kezdeményezzen. Azokban az esetekben ugyanis, amikor a végrehajtás elrendelését nem előzte meg a
követelés érvényes fennállásának az érdemi elbírálása, az adós az általános szabályok szerint
megindított, a követelés érvényes létre nem jöttére alapított perben kérheti a sérelmezett jogviszony
anyagi jog szabályai szerinti rendezését. Ebben a perben pedig a Pp. 129. §-a alapján ugyanolyan
feltételek mellett kérheti a perbíróságtól a folyamatban lévő végrehajtás felfüggesztését, mint az rPp.
370. §-a szerint tehette. Az ügyben megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel sem lehet alappal
olyan jogkövetkeztetésre jutni, hogy a perbeli szerződéses rendelkezés elzárja a fogyasztót az
igényérvényesítéstől, vagy ezt érdemben korlátozná.
A kifejtettek alapján alapvetően téves a jogerős ítéletnek „a jogvita végleges lezárása körében” kifejtett
azon álláspontja, hogy a perbeli feltétel tisztességtelenségének a megállapítása iránti keresetet jogerősen
elutasító ítélethez fűződő anyagi jogerőhatás azt jelentené, hogy a felperesek nem vitathatják a tartozás
összegét, vagy nem indíthatnának pert a tartozás összegét befolyásoló feltétel tisztességtelensége, illetve
az egész szerződés érvénytelensége iránt. Éppen ellenkezőleg, ettől az adósok nincsenek elzárva,
tekintettel arra, hogy az alperesi nyilatkozat nem az adós fennálló tartozásának a közokirati bizonyítéka,
illetve nem a perben támadott szerződési feltétel teszi lehetővé a ténytanúsítvány kiállítását.
A másodfokú bíróság végül érvelt azzal is, hogy a jogvita egyoldalú lezárását eredményező helyzet áll
elő azáltal is, ha az alperes gyakorolja a perbeli szerződés biztosítására kötött zálogszerződés III.10.
pontjaiban biztosított jogát, és nem záradékolással, hanem a zálogtárgy végrehajtáson kívüli
értékesítésével érvényesíti a zálogjogát. Ezzel kapcsolatban a Kúria hangsúlyozza, hogy ezt a helyzetet
nem a perben támadott szerződési feltétel teszi lehetővé, hanem kifejezetten a szerződő feleknek az ettől
teljesen független, a kölcsönszerződéshez kapcsolódó zálogszerződés III.10. pontjában foglalt, és az
rPtk. 255. § (1) bekezdésében, illetve 257-258. §-ai által lehetővé is tett megállapodása. Ezt a biztosítéki
szerződést, és a benne szereplő szerződési feltételt egyrészt a felperesek keresetükben nem is támadták,
annak vizsgálata nem volt a per tárgya. Másrészt a jelzálogszerződés ezen pontjából nem következik a
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perben támadott szerződési feltétel tisztességtelensége, tekintve, hogy azok egymástól függetlenek. A
Kúria emiatt csupán utal arra, hogy a jogerős ítélettel szemben egyébként még ebben az esetben is van
lehetőség a folyamat megállítására és bírósági beavatkozásra. Amennyiben ugyanis a felperesek vitatják
a kimutatott tartozás összegét és akár erre alapítva, vagy akár a szerződés egészének, vagy annak egy
részének az érvénytelenségére iránt pert kezdeményeznek, a Pp. VIII. fejezetében szabályozott
ideiglenes intézkedés jogintézményével megakadályozhatják a zálogtárgy végrehajtáson kívüli
értékesítését is a jogvita eldöntéséig.
A szerződéses kikötés tisztességtelensége megállapításának az rPtk. 209. § (1) bekezdésében írt feltétele
mindezekre figyelemmel nem valósult meg, mivel az alperes a feleknek a szerződésből eredő jogait és
kötelezettségeit nem határozta meg a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megsértésével
egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára. Az irányadó törvényi szabályozáshoz képest nem
biztosított kedvezőtlenebb jogi helyzetet a fogyasztó felperesek számára, a kikötés nem fosztja meg,
nem is korlátozza a felpereseket a jogszabály alapján őket megillető vitatás, igényérvényesítés
lehetőségétől sem.

Gfv.VII.30.371/2020/7.
Nem tisztességtelen a deviza alapú kölcsönszerződésben az árfolyamkockázatról adott tájékoztatás, ha
a reális, ténylegesen bekövetkezhető lehetőségként vázolta a fogyasztásra kedvezőtlen változást.
A bizonyítottan írásban nyújtott tájékoztatás tartalma szerint megfelelt a Kúria és az Európai Unió
Bírósága által felállított követelményrendszernek. Ugyan a tájékoztatás – egyébként a valóságnak
megfelelően – kitért az árfolyam fogyasztóra kedvező változásának lehetőségére is, de reális,
ténylegesen bekövetkezhető lehetőségként vázolta a fogyasztóra kedvezőtlen változást, azt, hogy az
árfolyamváltozás ez esetben a fogyasztó fizetési kötelezettségeit jelentősen megnövelheti. Tájékoztatást
adott továbbá arról is, hogy a deviza irányadó kamatának alakulás eltér a forint kamatának változásától,
ami a fogyasztó fizetési kötelezettségét ugyancsak növelheti.
A tájékoztatás időpontja kapcsán a felperes állította, hogy csak a szerződéskötés során kapott
tájékoztatást az árfolyamkockázatról és emiatt kérte az ezen dokumentumoknak a „bizonyíték köréből
történő” kizárását. E körben megsértett jogszabályhelyként az 1996. évi CXII. törvény 203. §-át, az
1959. évi IV. törvény 4. § (1) és (4) bekezdését, a 205. § (3) bekezdését tüntette fel. Ugyanakkor e
hivatkozások annak alátámasztására szolgálhatnának, hogy a nyújtott tájékoztatás megítélése szerint
jogszabályba ütközött. A felperes ugyanakkor nem adott elő olyan érvet, amellyel vitatta volna a
másodfokú bíróságnak a tájékoztatás tisztességes voltával összefüggésben kifejtett álláspontjának helyt
állóságát a tájékoztatás időpontja tekintetében mérlegelt tényezőket megsértett jogszabályhelyként
adekvát eljárási szabályokat sem jelölt meg, így az ezzel kapcsolatos kérelme, a tájékoztatásra
vonatkozó dokumentumok kirekesztése a felülvizsgálati eljárásban mint rendkívüli jogorvoslati
eljárásban nem volt vizsgálható.

Gfv.VII.30.372/2020/10.
A korlátlan árfolyamkockázat viselésére vonatkozó tájékoztatás teljesítette a világos és érthető
megfogalmazás, illetve az átláthatóság követelményét.
I. A Kúria a felülvizsgálati eljárásban érdemben vizsgálható jogszabálysértések mellett nem találta
indokoltnak, ezért mellőzte a felülvizsgálati eljárás tárgyalásának felfüggesztését és az Európai Unió
Bírósága előtt előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését [1952. évi III. törvény (a továbbiakban:
rPp.) 155/A. § (1)-(3) bekezdés]. A jogerős ítélettel elbírált kereset tárgya, a rendelkezésre álló
bizonyítékok köre, valamint a felülvizsgálati eljárás keretei miatt nem volt jelentősége a felülvizsgálati
eljárásban a felperesek által felvetett jogkérdésnek, mivel az – az alábbiakban részletezettek szerint – a
felülvizsgálati eljárásban érdemben vizsgálható jogszabálysértéseken kívül irányult a fogyasztóvédelmi
rendelkezések értelmezésére.
II. Az árfolyamkockázat kérdéskörében a felek szerződéseit megelőző kockázatfeltáró nyilatkozat és a
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megkötött kölcsönszerződés vonatkozó szabályozásának együttes jelentőségéről, ebből következő
együttes vizsgálatuk szükségességéről az árfolyamkockázat viselését szabályozó kikötések
tisztességtelenségének megítélése során helytállóan foglaltak állást az ügyben eljárt bíróságok. A
kölcsönszerződésben foglalt szerződési feltételekben szereplő, az adós fizetési kötelezettségét
szabályozó kikötések átláthatóságának, vagyis annak megítélése során, hogy az árfolyamkockázat
mibenlétéről a fogyasztó megfelelő tartalmú tájékoztatást kapott-e a szerződéskötéskor – a 2/2014. PJE
jogegységi határozat, valamint az Európai Unió Bírósága C-186/16. számú ügyben hozott ítéletének
indokolásából is kitűnően – a felek közti szerződés szövegén túl jelentősége van a pénzügyi intézmény
részéről egyéb úton nyújtott tájékoztatásnak, magának a kockázatfeltáró nyilatkozatnak is [1959. évi IV.
törvény (a továbbiakban: rPtk.) 205. § (3) bekezdés, 209. § (1) és (2) bekezdés].
Az árfolyamkockázat a kirovó és a lerovó pénznem eltéréséből adódó, szükségképpeni és automatikus
következmény, a devizaalapú kölcsönszerződések jellegéből következik [6/2013. PJE jogegységi
határozat III/2. a) pontjához tartozó indokolás; Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ítélet]. A
kölcsönszerződés részét képező általános szerződési feltételeknek az árfolyamkockázat viselését
szabályozó kikötései a szerződés főszolgáltatására vonatkoznak, ezért adott esetben nem világos, nem
érthető jellegük miatt idézhetik elő a szerződés – egészének – érvénytelenségét, a kikötések
tisztességtelenségén keresztül [1/2014. PJE jogegységi határozat 1. pontjához tartozó indokolása].
Az árfolyamkockázat mibenlétét szabályozó szerződéses feltételek átláthatóságával kapcsolatban
felállított követelményrendszert maga a 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv), az
irányelvet a hazai jogba átültető szabályozás, valamint az Európai Unió Bíróságának a fogyasztói
irányelvet kötelező jelleggel értelmező ítéletei adják meg, miként azokat a Kúria is értékelte és
figyelembe vette vonatkozó jogegységi döntése meghozatalakor [2/2014. PJE jogegységi határozat 1.
pontjához tartozó indokolás].
A C-26/13. számon indult előzetes döntéshozatali eljárásban – amelyet az alapügyben vizsgált
devizaalapú szerződésben kikötött árfolyamrés, vagyis a folyósításra előírt vételi típusú árfolyammal
szemben a törlesztőrészletek kiszámítására az adott deviza eladási árfolyama alkalmazását lehetővé tévő
szerződéses feltétel tett indokolttá – a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdésének értelmezésével úgy
foglalt állást az Európai Unió Bírósága, hogy az adott alapügyben szereplőhöz hasonló szerződési
feltétel esetén a szerződési feltétel világos és érthető megfogalmazásának követelménye alatt nem
kizárólag az érintett feltétel nyelvtani szempontú érthetőségét kell érteni a fogyasztó számára, hanem
azt is, hogy a szerződésnek átlátható jelleggel fel kell tüntetnie az érintett feltételben meghatározott
külföldi pénznem átváltási mechanizmusának konkrét működését, valamint az e mechanizmus és a
kölcsön folyósítására vonatkozó többi feltételben előírt mechanizmus közötti viszonyt oly módon, hogy
a fogyasztónak módjában álljon egyértelmű és érthető szempontok alapján értékelni a számára ebből
eredő gazdasági következményeket.
Az Európai Unió Bírósága az előzőekben hivatkozott ítéletében tehát a fogyasztói irányelv 4. cikk (2)
bekezdésével összefüggésben a világos és érthető megfogalmazás szempontrendszerébe tartozóként
generális jelleggel határozta meg az alaki és nyelvtani érthetőség teljesülését, továbbá ezen felül a
fogyasztó megalapozott döntéséhez olyan egyértelmű és érthető kritériumok megadását, amelyekből a
fogyasztó előre láthatja a kikötés eredményeként jelentkező, őt érintő gazdasági következményeket.
Szintén általánosan megfogalmazott követelményként jelenik meg az Európai Unió Bírósága ítéletében
az az elvárás, hogy a fogyasztó számára ténylegesen lehetőséget kell biztosítani a szerződés valamennyi
feltételének, továbbá a szerződéskötés következményeinek megismerhetőségére. A felállított
szempontrendszer alkalmazása során fogyasztó alatt nem a konkrét fogyasztó értendő, hanem az
általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó. Az Európai Unió
Bírósága ítéletének az a része, amely meghatározott külföldi pénznem átváltási mechanizmusának
konkrét működése, valamint az e mechanizmus és a kölcsön folyósítására vonatkozó többi feltételben
előírt mechanizmus közötti viszony bemutatásának elvárására vonatkozik, a konkrét előzetes
döntéshozatali eljárás alapját jelentő szerződéses feltételre specializált megállapítás, abból következően,
hogy az eljárásban vizsgált különnemű árfolyamok kikötése – a szerződéses feltétel természetéből
adódóan – feltételez és magában hordoz egy szükségszerű számítási műveletet.
A Kúria a C-26/13. számú ítélet kihirdetése után, annak iránymutató megállapításai figyelembevételével
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hozta meg a 2/2014. PJE jogegységi határozatát, a 6/2013. PJE jogegységi határozattal addig el nem
döntött jogkérdésekről. Idetartozott egyebek mellett a devizaalapú kölcsönszerződésekben az
árfolyamkockázat korlátlan viselésére vonatkozó kikötés megítélése is.
A 2/2014. PJE jogegységi határozat értelmében a világos és érhető megfogalmazás, illetve az
átláthatóság elvéből következően a vizsgált szerződéses feltétel tekintetében a fogyasztót olyan
helyzetbe kell hozni a szerződéskötéskor, hogy megfelelően fel tudja mérni az általa vállalt
kötelezettségeket, árfolyamkockázat esetén azt, hogy a jövedelme szerinti pénznem leértékelődésével
annak hatása a fizetési kötelezettségére korlátlan. Az általános szerződési feltételekben szereplő, az
árfolyamkockázat mibenlétére, tartalmára, viselésére vonatkozó kikötés akkor világos és érthető, ha az
„átlagos fogyasztó” mércéjén keresztül megítélt konkrét fogyasztó számára felismerhető, hogy a
számára kedvezőtlen árfolyamváltozás korlátozás nélkül kizárólag őt terheli, az árfolyam rá nézve
kedvezőtlen változásának felső határa nincs [2/2014. PJE jogegységi határozat III/1. pontjához tartozó
indokolás]. Kiolvasható a jogegységi döntés indokolásából az is, hogy az árfolyamkockázat várható
alakulásának, realitásának megjelölése nem elvárás a fogyasztó felé teljesítendő tájékoztatással
szemben. Ez utóbbi körbe tartozó többletinformációnak – így a fogyasztó által viselendő
árfolyamkockázat nem valós vagy korlátozott jellegére közölt adatnak – csupán a szerződés egyértelmű
megfogalmazásával, illetve a megfelelő tartalmú kockázatfeltáró nyilatkozattal szemben, a bennük
foglalt tájékoztatást lerontó hatás tulajdonítható.
Mindezeket követően hozta meg az Európai Unió Bírósága a C-51/17. számú ítéletét, amelyben
kifejezetten az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses feltétellel összefüggésben
értelmezte a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdését. Kimondta, hogy a szerződési feltételek világos
és érthető megfogalmazásának követelménye ahhoz, hogy a fogyasztók tájékozott és megalapozott
döntéseket hozhassanak, magában foglalja, hogy az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek
nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell
lennie a fogyasztó számára, abban az értelemben, hogy az általánoson tájékozott, észszerűen figyelmes
és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz a
kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem értékelni kell tudnia egy
ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági
következményeit is. A pénzügyi intézmények feladatába tartozó tájékoztatásnak ki kell terjednie a
kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi
kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre gyakorolt hatására. Mindezek közelebbről annyit
jelentenek, hogy a kölcsönfelvevőnek világos tájékoztatást kell kapnia egyrészt arról, hogy a deviza
alapú kölcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely gazdaságilag
nehezen viselhetővé válhat, amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét kapja, leértékelődik azon
devizához képest, amelyben a kölcsönt nyújtották; másrészt fel kell hívnia a banknak a figyelmet az
átváltási árfolyam lehetséges változásaira és a devizában felvett kölcsönnel összefüggő kockázatokra;
végül pedig a fogyasztó számára tényleges lehetőséget kell biztosítani az összes szerződéses feltétel
megismerésére.
Nem elvárás a pénzügyi intézményeket az árfolyamkockázattal összefüggésben terhelő tájékoztatási
kötelezettség tekintetében az árfolyamváltozás prognózisa a teljes szerződéses futamidőre előre [6/2013.
PJE III.3. pontjához tartozó indokolás], és az Európai Unió Bírósága C-186/16. számú ügyben hozott
ítéletéből sem olvasható ki a felperesek által előadott értelmezés. Az Európai Unió Bírósága hivatkozott
döntésének ügyben releváns tartalma a fogyasztói irányelv 3. cikk (1) bekezdésének értelmezése
körében azt mondja ki, hogy a szerződési feltétel tiszteségtelen jellegének megállapításához a
bíróságoknak a szerződéskötés időpontjára vetítetten kell vizsgálni a szerződéskötés valamennyi
körülményét, idetartozóan azt is, amiről a szolgáltatónak a szerződés megkötésének időpontjában
tudomása lehetett és a szerződés későbbi teljesítésére kihathatott, mégpedig amiatt, mert a szerződési
feltétel magában foglalhat a felek között olyan egyenlőtlenséget, amely csak a szerződés teljesítése során
válik nyilvánvalóvá. A Bankszövetség felperesek által is hivatkozott irata szerint – amelyet az elsőfokú
eljárásban a 2014. december 30-i beadványuk mellékleteként maguk a felperesek csatoltak – a pénzügyi
intézmények sem látták előre a 2008-as pénzügyi, majd az azt követő gazdasági válságot és annak
hatását az árfolyamváltozáson keresztül a kölcsönügyletek törlesztőrészleteire. Az árfolyamváltozás
előreláthatósága így – egyéb, az alperes előzőektől eltérő konkrét tudomására vonatkozó és bizonyító
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félként a felperesek által szolgáltatandó bizonyíték hiányában [rPp. 164. § (1) bekezdés] – nem hathatott
ki a keresettel támadott szerződéses kikötés tisztességtelenségének megítélésére.
Az előzőekben ismertetett követelményrendszernek a felperesek keresetével támadott szerződéses
feltételre konkretizált alkalmazása körében hangsúlyozza a Kúria, hogy a felperesek az
árfolyamkockázat viseléséről nem egyedül és első ízben az aláírt kölcsönszerződések vizsgált pontjából
(4.) szereztek tudomást, hanem az alperestől már a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást tartalmazó
iratot kaptak az árfolyamkockázat mibenlétéről, az általuk aláírt – az alábbiakban részletesen elemzett
– kockázatfeltáró nyilatkozat szerint.
A szerződési feltételek világos és érthető jellegéhez alapvető jelentőségű – de nem egyedüliként
érvényesülő – alaki, nyelvtani szempontból elvárt érthetőséggel kapcsolatban megállapítható, hogy
mind a kockázatfeltáró nyilatkozat, mind pedig a vizsgált szerződéses pont – szerkezeti elhelyezéséből,
valamint megszövegezéséből adódóan – áttekinthető szerkezetben, egyértelműen azonosítható és
értékelésre alkalmas, érthető tartalommal jelentek meg a fogyasztó számára. A perbeli esetben az alaki
szempontú érthetőség elvárása ezáltal nem sérült.
Az alperes által alkalmazott megoldás, a külön okiratba foglalt kockázatfeltáró nyilatkozattal a
fogyasztók előtt a szerződéskötést megelőzően feltárt és megismertetett ügyleti kockázatokra, majd a
fogyasztók ezt követő, a szerződés megkötésével egyidejű nyilatkozatával a korlátlan árfolyamkockázat
viseléséről biztosította a szerződéskötés következményeinek megismerhetőségét, amelyre az adott
ügyben a felülvizsgálati eljárásban nem vitatottan, kellő időben került sor.
A felperesek részéről a kölcsönszerződés megkötését megelőzően aláírt kockázatfeltáró nyilatkozat
vizsgálatával megállapítható, hogy az irat szemléltető, a forint árfolyamának a szerződésben kikötött
devizához képest lehetséges változására részletes és informatív szöveges magyarázatot adott a
devizaalapú kölcsönügyletekben rejlő – a forintügyletektől eltérő – kockázatokra. A vizsgált
kockázatfeltáró nyilatkozat – a személyi adatok és az irat átvételének rögzítését követően – az első
bekezdésben kiemelt helyen, félreérthetetlenül tartalmazta a konstrukcióval járó, a forint/svájci frank
árfolyammozgásából adódó veszteség kockázatát. Ezt részletezték a következő megállapítások: a
konstrukció kitett a devizaárfolyamok piaci mozgásának; fokozott kockázatot jelent és a felperesek azt
vállalják, hogy az általuk kötött szerződés futamideje alatt, a forint/svájci frank árfolyamának
kedvezőtlen változásával – a forintnak a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest előálló
gyengülésével – a svájci frankban megállapított törlesztőrészletek forintban megfizetendő ellenértéke
akár jelentősen is emelkedhet. Kitért az irat az előzőek további, a felperesek aktuális tőketartozását és
további fizetési kötelezettségét érintő következményeként arra is, hogy amennyiben a forint/svájci frank
árfolyam kedvezőtlen változása miatt, a felperesek svájci frankban fennálló aktuális
kölcsöntartozásának forintban számított összege és a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan forintban
megállapított fedezeti értéke összevetésével a kettő aránya meghaladja az alperes által elfogadott
hitel/fedezet arányt, az alperes tőlük további biztosítékokat követelhet, illetve a kölcsönt forintalapú
kölcsönné konvertálhatja. Világosan tartalmazta tehát a vizsgált irat a devizaalapú konstrukcióval járó,
a felpereseket érintő és őket a teljes futamidő alatt veszélyeztető kockázatot, ami a forint/svájci frank
kedvezőtlen elmozdulásából adódóan nem egyedül az esedékes törlesztőrészlet fizetési
kötelezettségükre hathatott ki és emelhette azt meg akár jelentős mértékben, de aktuális tőketartozásuk
alakulása a biztosítékszolgáltatási kötelezettségüket is érinthette.
A felek között megkötött devizaalapú kölcsönszerződés utalt a kirovó és a lerovó pénznem eltérésére: a
forintösszegben meghatározott finanszírozási igény alapján svájci frankban meghatározott és
nyilvántartott kölcsönösszegre, az ÁSZF 10. pontja alatt a törlesztések pénznemeként a forintban történő
teljesítésre.
A felperesek az árfolyamváltozásokból eredő kockázat jellegét – külön nyilatkozatuk szerint –
megértették, a devizában nyilvántartott kölcsön folyósítását erre figyelemmel is kifejezetten kérték a
szerződés vizsgált 4. pontjában.
A felek közti kölcsönszerződés ismertetett kikötései, valamint a szerződéskötés előtt aláírt
kockázatfeltáró nyilatkozat együttesen meghatározott tartalma alapján a felperesek – az általánosan
tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó mércéjén keresztül – nemcsak azt
vehették számításba, hogy a perbeli kölcsönszerződéshez kapcsolódik árfolyamkockázat, de fel kellett
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ismerjék annak konkrét lényegét, mibenlétét, a fizetési kötelezettségükre gyakorolt hatását, továbbá azt,
hogy kockázatviselésüknek nincs felső határa, az korlátlan. A korlátlan árfolyamkockázat viselésére
vonatkozóan az alperes részéről nyújtott tájékoztatás teljesítette a világos és érthető megfogalmazás,
illetve az átláthatóság követelményét, ebből következően nem volt megállapítható a keresettel támadott
főszolgáltatást megállapító szerződéses kikötés tisztességtelensége [rPtk. 209. §].

Gfv.VII.30.387/2020/6.
Érdemben csak a felülvizsgálati kérelemben írt, a tartalmi követelményeknek megfelelő, 60 napos
határidőn belül előterjesztett hivatkozások vizsgálhatók.
A két dokumentum alapján megállapítható, hogy a felperesnek e körben adott tájékoztatás megfelelt a
Kúria, illetve az Európai Unió Bírósága vonatkozó joggyakorlatában a tisztességes tájékoztatással
szembeni követelményeknek. Abból az általánosan tájékozott fogyasztó számára egyértelműnek kellett
lennie, hogy az árfolyam fogyasztó hátrányára történő változása reálisan bekövetkezhet, az a fizetési
kötelezettségeit jelentős mértékben megnövelheti és az nem korlátozott. A deviza kamata esetleges
változásának hatására a tájékoztatást nem tért ki, de ennek azért nincs az adott tényállás mellett az ügy
érdemi eldöntésére kiható hatása, mert a szerződés az ügyleti kamat változását a 7/4. pontban rögzített
feltételek változásához kötötte, nem a CHF kamat változásához. Egyébként is ezen szerződési
rendelkezés tisztességtelensége megállapítást nyert és a többek között emiatt tisztességtelenül
felszámított összeg a felperes javára jóváírásra került.
Az árfolyamkockázati tájékoztatóban foglaltak figyelembe vehetők voltak és ha a hiteligénylés
időpontja (amely során készült egyik okirat volt a kockázatfeltáró nyilatkozat) nem is ismert, az biztosan
megelőzte a szerződés aláírását, ahogyan azt az eljárt bíróságok is egyezően megállapították. Azt pedig
a felperes nem állította, hogy az okirat aláírására a szerződéskötéssel egyidejűleg került volna sor.

Gfv.VII.30.407/2020/5.
Kölcsönszerződéssel összefüggésben előírt kezelési költség kikötése a szerződéses kapcsolat lényegét
meghatározó feltételekhez képest járulékos jellegű, nem a szerződések alapvető szolgáltatásait állapítja
meg. A kezelési költség felszámítására vonatkozó szerződéses feltétel tisztességtelen jellegének
megítéléséhez - a kikötés átláthatóságához - vizsgálni a kell a bíróságnak a jóhiszeműség
követelményének megsértését, a fogyasztó kárára kialakult jelentős egyenlőtlenség esetleges
fennállását.
I. Önmagában az, hogy a másodfokú bíróság döntésével nem várta be az Európai Unió Bírósága előtt
C-621/17. és a C-34/18. számon kezdeményezett – időközben befejezett – előzetes döntéshozatali
eljárásokat, nem tette jogszabálysértővé a másodfokú bíróság döntését és nem eredményezhette a
felülvizsgálni kért ítélet hatályon kívül helyezését. A jogerős ítélet indokolásából kitűnően továbbá nem
vezetett az érvénytelenségi kereset elutasításához, vagy bármely, a kereset alapjául megjelölt
érvénytelenségi jogcím félretételéhez és érdemi vizsgálata elmaradásához az érvénytelenség felperes
által alkalmazni kért jogkövetkezményének hibája, miből következően megalapozatlan volt a
felülvizsgálati kérelem hivatkozása az ítélet jogszabálysértő jellegére a 2014. évi XL. törvény (a
továbbiakban: DH2. tv.) 37. § (1) bekezdése alapján is.
Megállapítható volt a felek közti kölcsönszerződés érvényes létrejötte a csatolt iratokban rögzített
tartalommal. Az elsőfokú eljárásban rendelkezésre bocsátott iratokból – kiemelten a hitelkérelem és a
kölcsönszerződés alapján – megállapítható: a peres felek között valamennyi lényeges kérdésre
kiterjedően a kölcsönszerződés az írásban rögzített tartalommal létrejött [1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: rPtk.) 523. §, 205. § (1) és (2) bekezdés, 218. § (1) bekezdés], a szerződés – a
következőkben részletezettek szerint – megfelelt az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: rHpt.)
213. § (1) bekezdés vizsgált pontjaiban megfogalmazott elvárásoknak is.
Nem hagyott kétséget a felek közti jogügylet deviza alapú jellege felől a szerződésben alkalmazott
konstrukció, amely megfeleltethető volt a 6/2013. PJE jogegységi határozat tartalmának. A deviza alapú
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kölcsön lényege, hogy az adós tartozása devizában keletkezik, a folyósításra és a törlesztésre pedig
forintban kerül sor. Deviza alapú kölcsönügyleteknél a kölcsönösszeg, ezáltal a törlesztőrészletek
meghatározásának egyformán tipikus módja, ha a felek a kölcsönt devizában, de az is, amennyiben
forintban határozzák meg, ugyanakkor a szerződés egyéb rendelkezései nem hagynak kétséget afelől,
hogy a hitelező a devizában megállapított és nyilvántartott kölcsönt a szerződésben kikötött – tipikusan
a kölcsönt nyújtó pénzintézet által alkalmazott – irányadó árfolyamon átszámítva forintban folyósítja,
az adósnak pedig ennek az összegnek megfelelő összeget és annak járulékait kell visszafizetnie
forintban, a szerződésben meghatározott árfolyam aktuális értékének figyelembevételével [6/2013. PJE
jogegységi határozat indokolása III. 2.a) pont, rPtk. 200. § (1) bekezdés].
A Kúria a devizaalapú kölcsönszerződések érvényességét a kölcsön összege és a törlesztőrészletek
meghatározottsága szempontjából már több jogegységi határozatában vizsgálta: iránymutatást adott a
6/2013. PJE jogegységi határozaton túl az 1/2016. PJE jogegységi határozatban is. Ez egyben azt is
jelenti, hogy a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott Gfv.VII.30.172/2015/5. számú ítéletben
megjelenő jogi álláspont meghaladott, a bírói gyakorlatban a türelmi idő megítélésében korábban
mutatkozó eltérést és bizonytalanságot az 1/2016. PJE jogegységi határozat megszüntette.
A deviza alapú kölcsön lényegéből, vagyis abból következően, hogy az adós tartozása devizában
keletkezik és így kerül megállapításra, a kölcsön folyósítása és törlesztése pedig egyaránt forintban
történik, az adós forintban teljesítendő fizetési kötelezettsége a forint erősödésétől, gyengülésétől függ.
A devizaalapú kölcsönszerződés jellege – a kirovó és a lerovó pénznem eltérése és ebből adódó lényege
– nem zárja ki ugyanakkor a törlesztés összegének meghatározottságát a szerződéskötés időpontjában.
A devizaalapú kölcsöntartozás éppolyan egyértelműen meghatározott, mint az effektivitási kikötéssel
ellátott devizakölcsön. Az adós tartozása mindkét esetben a szerződéskötés időpontjában egyértelműen
rögzül a kirovó pénznemben meghatározott összegben. A kirovó és a lerovó pénznem eltéréséből
ugyanakkor szükségszerűen fakad, hogy a szerződéskötés időpontjában nem lehet megmondani, hogy a
lerovás (szerződéskötéskor nem is szükségszerűen ismert) pénzneméből mennyit kell adni ahhoz, hogy
az adós teljesítsen. Ez azonban a kirótt tartozás egyértelmű meghatározottságát nem érinti (6/2013. PJE
III/1. indokolás).
A felek szerződésében alkalmazott devizakonstrukcióban a szerződés a folyósítani vállalt kölcsön
forintösszegben való feltüntetése mellett a folyósítandó kölcsönösszeg devizában történő
megállapításához egyértelműen meghatározta az átszámításra irányadó időpontot (folyósítás napja) és a
vonatkozó árfolyamot (I. rendű alperes által alkalmazott deviza vételi árfolyam) az I.1. pontban, miáltal
maradéktalanul teljesült az rHpt. 213. § (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott követelmény,
ahogyan azt a Kúria az 1/2016. PJE jogegységi határozatban már értelmezte. Az rHpt. 213. § (1)
bekezdés a) pontjában írt elvárás teljesüléséhez egyebekben nem is lenne érvényességi kelléke a
szerződésnek a kirovó pénznem megjelölésén túlmenően – akár naptárszerű megjelöléssel, akár más,
egyértelmű meghatározással (pl. a folyósítást megelőző napon) – az irányadó átszámítási időpont
megjelölése, ez utóbbi ugyanis – a felek eltérő rendelkezésének hiányában – ipso iure a folyósítás
napjában rögzülne az rPtk. 231. § (2) bekezdésében írtak szerint. Megfelel a devizaalapú
kölcsönszerződés az rHpt. 213. § (1) bekezdés e) pontjában írtaknak, ha rögzíti a törlesztőrészletek
számát, azok pontos száma, vagy a futamidő és a törlesztés gyakorisága megadásával, meghatározza a
törlesztőrészletek összegét a számítás módja és az ehhez szükséges adatok egyértelmű megadásával,
továbbá tartalmazza a törlesztési időpontokat, vagyis az egyes törlesztő részletek esedékességét, akár
annak naptárszerű megjelölésével, akár annak más, egyértelmű meghatározásával (pl. míg az első
törlesztő részlet a folyósítást követő napon esedékes, addig a további törlesztő részletek havonta, az első
törlesztés napjának megfelelő naptári napon esedékesek; kiszámítható a törlesztő részletek esedékessége
akkor is, ha a szerződés azt tartalmazza, hogy az adós minden hónap 5. munkanapján köteles teljesíteni).
Nem érvényességi kelléke a szerződésnek, hogy tételesen tartalmazza a törlesztőrészletek összegét akár
a kirovó, akár a lerovó pénznemben, mint ahogy az sem, hogy dátumszerűen rögzítse az irányadó
átszámítási időpontot. Kiszámíthatónak minősül a törlesztőrészletek összege, ha az az átszámítás
szerződésben rögzített későbbi időpontjában pontosan meghatározható. Az előzőekben ismertetett
elvárás teljesül a perbeli kölcsönszerződés alapján mind a száz hónapos türelmi időszakra, mind pedig
az azt követő, a hiteldíjat és a tőkét egyenletes (annuitásos) törlesztéssel teljesítendő hátralévő törlesztési
időszakra a szerződés III.1. és 2. pontja egybevetésével (1/2016. PJE jogegységi határozat IV/1. és 2.
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pont).
A devizaalapú kölcsönszerződések egyoldalú kamat-, költség-, és díjemelést lehetővé tevő kikötései
tisztességtelenségét – mind a múltra, mind a jövőre nézve – a DH-törvények kiküszöbölték (1/2016. PJE
jogegységi határozat IV/2. pont), ezért az adott kikötés tisztességtelenséget eredményező és a 2014. évi
XXXVIII. törvényben (a továbbiakban. DH1. tv.) 4. §-a alá így tartozó hibája miatt megalapozatlanul
hivatkozott a felperes egyben a szerződés rHpt. 213. § (1) bekezdés d) pontja szerint is teljesülő
érvénytelenségére a hiteldíj megváltoztatását megalapozó feltételek, körülmények részletes
meghatározása hiányában.
A THM mikénti feltüntetését illetően a Kúria a 6/2021. PJE jogegységi határozatában értelmezte az
rHpt. 213. § (1) bekezdés b) pontját: a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés akkor tekinthető
semmisnek az rHpt. hivatkozott rendelkezése alapján, ha az éves, százalékban kifejezett teljes
hiteldíjmutatót egyáltalán nem tartalmazza. Csak a THM hiánya és nem annak téves (hibás) megjelölése
eredményez semmisséget az rHpt. értelmezett szabálya alapján.
Az árfolyamkockázat kérdéskörében a felek szerződését megelőző kockázatfeltáró nyilatkozat és a
megkötött kölcsönszerződés vonatkozó szabályozásának együttes jelentőségéről, ebből következő
együttes vizsgálatuk szükségességéről az árfolyamkockázat viselését szabályozó kikötések
tisztességtelenségének megítélése során helytállóan foglaltak állást az ügyben eljárt bíróságok. A
kölcsönszerződésben foglalt szerződési feltételekben szereplő, az adós fizetési kötelezettségét
szabályozó kikötések átláthatóságának, vagyis annak megítélése során, hogy az árfolyamkockázat
mibenlétéről a fogyasztó megfelelő tartalmú tájékoztatást kapott-e a szerződéskötéskor – a 2/2014. PJE
jogegységi határozat, valamint az Európai Unió Bírósága C-186/16. számú ügyben hozott ítéletének
indokolásából is kitűnően – a felek közti szerződés szövegén túl jelentősége van a pénzügyi intézmény
részéről egyéb úton nyújtott tájékoztatásnak, magának a kockázatfeltáró nyilatkozatnak is [rPtk. 205. §
(3) bekezdés, 209. § (1) és (2) bekezdés].
Az árfolyamkockázat a kirovó és a lerovó pénznem eltéréséből adódó, szükségképpeni és automatikus
következmény, a devizaalapú kölcsönszerződések jellegéből következik [6/2013. PJE jogegységi
határozat III/2. a) pontjához tartozó indokolás; Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ítélet]. A
kölcsönszerződés részét képező általános szerződési feltételeknek az árfolyamkockázat viselését
szabályozó kikötései a szerződés főszolgáltatására vonatkoznak, ezért adott esetben nem világos, nem
érthető jellegük miatt idézhetik elő a szerződés – egészének – érvénytelenségét, a kikötések
tisztességtelenségén keresztül [1/2014. PJE jogegységi határozat 1. pontjához tartozó indokolása].
Az árfolyamkockázat mibenlétét szabályozó szerződéses feltételek átláthatóságával kapcsolatban
felállított követelményrendszert maga a 13/93/EGK irányelvvel (a továbbiakban: fogyasztói irányelv),
az irányelvet a hazai jogba átültető szabályozás, valamint az Európai Unió Bíróságának a fogyasztói
irányelvet kötelező jelleggel értelmező ítéletei adják meg, miként azokat a Kúria is értékelte és
figyelembe vette vonatkozó jogegységi döntése meghozatalakor [2/2014. PJE jogegységi határozat 1.
pontjához tartozó indokolás].
A C-26/13. számon indult előzetes döntéshozatali eljárásban – amelyet az alapügyben vizsgált
devizaalapú szerződésben kikötött árfolyamrés, vagyis a folyósításra előírt vételi típusú árfolyammal
szemben a törlesztőrészletek kiszámítására az adott deviza eladási árfolyama alkalmazását lehetővé tévő
szerződéses feltétel tett indokolttá – a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdésének értelmezésével úgy
foglalt állást az Európai Unió Bírósága, hogy az adott alapügyben szereplőhöz hasonló szerződési
feltétel esetén a szerződési feltétel világos és érthető megfogalmazásának követelménye alatt nem
kizárólag az érintett feltétel nyelvtani szempontú érthetőségét kell érteni a fogyasztó számára, hanem
azt is, hogy a szerződésnek átlátható jelleggel fel kell tüntetnie az érintett feltételben meghatározott
külföldi pénznem átváltási mechanizmusának konkrét működését, valamint az e mechanizmus és a
kölcsön folyósítására vonatkozó többi feltételben előírt mechanizmus közötti viszonyt oly módon, hogy
a fogyasztónak módjában álljon egyértelmű és érthető szempontok alapján értékelni a számára ebből
eredő gazdasági következményeket.
Az Európai Unió Bírósága az előzőekben hivatkozott ítéletében tehát a fogyasztói irányelv 4. cikk (2)
bekezdésével összefüggésben a világos és érthető megfogalmazás szempontrendszerébe tartozóként
generális jelleggel határozta meg az alaki és nyelvtani érthetőség teljesülését, továbbá ezen felül a
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fogyasztó megalapozott döntéséhez olyan egyértelmű és érthető kritériumok megadását, amelyekből a
fogyasztó előre láthatja a kikötés eredményeként jelentkező, őt érintő gazdasági következményeket.
Szintén általánosan megfogalmazott követelményként jelenik meg az Európai Unió Bírósága ítéletében
az az elvárás, hogy a fogyasztó számára ténylegesen lehetőséget kell biztosítani a szerződés valamennyi
feltételének, továbbá a szerződéskötés következményeinek megismerhetőségére. A felállított
szempontrendszer alkalmazása során fogyasztó alatt nem a konkrét fogyasztó értendő, hanem az
általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó. Az Európai Unió
Bírósága ítéletének az a része, amely meghatározott külföldi pénznem átváltási mechanizmusának
konkrét működése, valamint az e mechanizmus és a kölcsön folyósítására vonatkozó többi feltételben
előírt mechanizmus közötti viszony bemutatásának elvárására vonatkozik, a konkrét előzetes
döntéshozatali eljárás alapját jelentő szerződéses feltételre specializált megállapítás, abból következően,
hogy az eljárásban vizsgált különnemű árfolyamok kikötése – a szerződéses feltétel természetéből
adódóan – feltételez és magában hordoz egy szükségszerű számítási műveletet.
A Kúria a C-26/13. számú ítélet kihirdetése után, annak iránymutató megállapításai figyelembevételével
hozta meg a 2/2014. PJE jogegységi határozatát, a 6/2013. PJE jogegységi határozattal addig el nem
döntött jogkérdésekről. Idetartozott egyebek mellett a devizaalapú kölcsönszerződésekben az
árfolyamkockázat korlátlan viselésére vonatkozó kikötés megítélése is.
A 2/2014. PJE jogegységi határozat értelmében a világos és érhető megfogalmazás, illetve az
átláthatóság elvéből következően a vizsgált szerződéses feltétel tekintetében a fogyasztót olyan
helyzetbe kell hozni a szerződéskötéskor, hogy megfelelően fel tudja mérni az általa vállalt
kötelezettségeket, árfolyamkockázat esetén azt, hogy a jövedelme szerinti pénznem leértékelődésével
annak hatása a fizetési kötelezettségére korlátlan. Az általános szerződési feltételekben szereplő, az
árfolyamkockázat mibenlétére, tartalmára, viselésére vonatkozó kikötés akkor világos és érthető, ha az
„átlagos fogyasztó” mércéjén keresztül megítélt konkrét fogyasztó számára felismerhető, hogy a
számára kedvezőtlen árfolyamváltozás korlátozás nélkül kizárólag őt terheli, az árfolyam rá nézve
kedvezőtlen változásának felső határa nincs [2/2014. PJE jogegységi határozat III/1. pontjához tartozó
indokolás]. Kiolvasható a jogegységi döntés indokolásából az is, hogy az árfolyamkockázat várható
alakulásának, realitásának megjelölése nem elvárás a fogyasztó felé teljesítendő tájékoztatással
szemben. Ez utóbbi körbe tartozó többletinformációnak – így a fogyasztó által viselendő
árfolyamkockázat nem valós vagy korlátozott jellegére közölt adatnak – csupán a szerződés egyértelmű
megfogalmazásával, illetve a megfelelő tartalmú kockázatfeltáró nyilatkozattal szemben, a bennük
foglalt tájékoztatást lerontó hatás tulajdonítható.
Mindezeket követően hozta meg az Európai Unió Bírósága a C-51/17. számú ítéletét, amelyben
kifejezetten az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses feltétellel összefüggésben
értelmezte a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdését. Kimondta, hogy a szerződési feltételek világos
és érthető megfogalmazásának követelménye ahhoz, hogy a fogyasztók tájékozott és megalapozott
döntéseket hozhassanak, magában foglalja, hogy az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek
nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell
lennie a fogyasztó számára, abban az értelemben, hogy az általánoson tájékozott, észszerűen figyelmes
és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz a
kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem értékelni kell tudnia egy
ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági
következményeit is. A pénzügyi intézmények feladatába tartozó tájékoztatásnak ki kell terjednie a
kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi
kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre gyakorolt hatására. Mindezek közelebbről annyit
jelentenek, hogy a kölcsönfelvevőnek világos tájékoztatást kell kapnia egyrészt arról, hogy a deviza
alapú kölcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely gazdaságilag
nehezen viselhetővé válhat, amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét kapja, leértékelődik azon
devizához képest, amelyben a kölcsönt nyújtották; másrészt fel kell hívnia a banknak a figyelmet az
átváltási árfolyam lehetséges változásaira és a devizában felvett kölcsönnel összefüggő kockázatokra;
végül pedig a fogyasztó számára tényleges lehetőséget kell biztosítani az összes szerződéses feltétel
megismerésére.
A pénzügyi intézményeket az árfolyamkockázattal összefüggésben terhelő tájékoztatási kötelezettség
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tekintetében nem elvárás az árfolyamváltozás prognózisa a teljes szerződéses futamidőre előre [6/2013.
PJE III.3. pontjához tartozó indokolás], és az Európai Unió Bírósága C-186/16. számú ügyben hozott
ítéletéből sem olvasható ki a felülvizsgálati kérelemben megjelenő értelmezés. Az Európai Unió
Bírósága hivatkozott döntésének ügyben releváns tartalma a fogyasztói irányelv 3. cikk (1)
bekezdésének értelmezése körében azt mondja ki, hogy a szerződési feltétel tiszteségtelen jellegének
megállapításához a bíróságoknak a szerződéskötés időpontjára vetítetten kell vizsgálni a szerződéskötés
valamennyi körülményét, idetartozóan azt is, amiről a szolgáltatónak a szerződés megkötésének
időpontjában tudomása lehetett és a szerződés későbbi teljesítésére kihathatott, mégpedig amiatt, mert
a szerződési feltétel magában foglalhat a felek között olyan egyenlőtlenséget, amely csak a szerződés
teljesítése során válik nyilvánvalóvá. Az I. és II. rendű alperesek ugyanakkor – a perben vizsgált, a
későbbiekben részletezett kockázatfeltáró nyilatkozatból kitűnően – felhívták a felperes figyelmét arra,
hogy az árfolyamváltozásnak kitett törlesztőrészletek összege előre nem állapítható meg. Mindebből
következően az árfolyamváltozás előreláthatósága nem hathatott ki a keresettel támadott szerződéses
kikötés tisztességtelenségének megítélésére.
Az előzőekben ismertetett követelményrendszernek a felperes keresetével támadott szerződéses
feltételre konkretizált alkalmazása körében hangsúlyozza a Kúria, hogy a felperes az árfolyamkockázat
viseléséről nem egyedül és első ízben az aláírt kölcsönszerződés vizsgált pontjából (V.4.) szerzett
tudomást, hanem az az I-II. rendű alperesektől már a szerződéskötéseket megelőzően tájékoztatást
tartalmazó iratot kapott az árfolyamkockázat mibenlétéről, az általa aláírt – az alábbiakban részletesen
elemzett – kockázatfeltáró nyilatkozat szerint.
A szerződési feltételek világos és érthető jellegéhez alapvető jelentőségű – de nem egyedüliként
érvényesülő – alaki, nyelvtani szempontból elvárt érthetőséggel kapcsolatban megállapítható, hogy
mind a kockázatfeltáró nyilatkozat, mind pedig a vizsgált V.4. szerződéses pont – szerkezeti
elhelyezéséből, valamint megszövegezéséből adódóan – áttekinthető szerkezetben, egyértelműen
azonosítható és értékelésre alkalmas, érthető tartalommal jelent meg a fogyasztó számára. A perbeli
esetben az alaki szempontú érthetőség elvárása ezáltal nem sérült.
Az I-II. rendű alperesek által alkalmazott megoldás – a külön okiratba foglalt kockázatfeltáró
nyilatkozattal a fogyasztók előtt a szerződéskötést megelőzően feltárt és megismertetett ügyleti
kockázatokra, majd a fogyasztók ezt követő, a szerződés megkötésével egyidejű nyilatkozatával a
korlátlan árfolyamkockázat viseléséről – a szerződéskötés következményeinek kellő idejű
megismerhetőségét biztosította, ahogy arra vonatkozó elvárását az Európai Unió Bírósága is
következetesen megfogalmazta korábban vizsgált ítéleteiben.
A felperes részéről a kölcsönszerződés megkötését megelőzően aláírt kockázatfeltáró nyilatkozat
vizsgálatával megállapítható, hogy az irat szemléltető, a forint árfolyamának a szerződésben kikötött
devizához képest lehetséges változására részletes és informatív szöveges magyarázatot adott a
devizaalapú kölcsönügyletekben rejlő – a forintügyletektől eltérő – kockázatokra, egyben a svájci frank
alapú kölcsönügyleteknek az euró alapú ügyleteket is meghaladó kockázatára. A vizsgált kockázatfeltáró
nyilatkozat első két bekezdése – összevetésüket kellően szolgáló alakban, egymást követően, de két
külön bekezdésben – hangsúlyozottan szerepeltette a devizaalapú kölcsön kockázatának alapvető okát:
a forintban igényelt, de devizában nyilvántartott kölcsön forintban történő folyósítását az I. rendű
alperesnek a folyósítás napján érvényes deviza vételi árfolyamán, illetve a kölcsön forintban történő
törlesztését az I. rendű alperesnek az egyes törlesztések esedékességének napját megelőző napon
érvényes deviza eladási árfolyamán. Ezt követően emelte ki az irat a szerződésben rögzített
devizaárfolyammal kapcsolatban, hogy az „napról napra változik”, – míg euró esetében meghatározott
15 %-os sávon belül, addig – a svájci frank esetében „bármilyen irányban és bármilyen mértékben”,
ebből következik, hogy az „esedékesség napján megfizetendő törlesztőrészlet forintösszege előre nem
állapítható meg”, amennyiben „a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama
gyengül, a devizában megállapított törlesztőrészletek forintban megfizetendő ellenértéke akár jelentős
mértékben is emelkedhet”. Hangsúlyozta az irat az adós kötelezettségeként, hogy a szerződésben
szereplő devizanem „állandó változására” tekintettel a kölcsön törlesztéséül szolgáló lakossági
folyószámlán köteles az esedékesség időpontjában az aktuális törlesztőrészlet bank általi beszedéséhez
elegendő forintösszeget tartani. A felperes ezt követően tett külön nyilatkozatot az irat végén arról, hogy
az árfolyamváltozásokból eredő kockázat jellegét megértette, a devizában nyilvántartott kölcsön
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folyósítását kéri, a felmerülő kockázatot viseli.
A felek között – a már ismertetett tartalommal – megkötött devizaalapú kölcsönszerződés utalt a kirovó
és a lerovó pénznem eltérésére: a forintösszegben meghatározott finanszírozási igény alapján svájci
frankban meghatározott kölcsönösszegre, egyúttal a folyósítás és a törlesztések pénznemeként egyaránt
a forintban történő teljesítésre.
Mindezeket követően szól a keresettel támadott kölcsönszerződés V.4. pontja a felperes megtett
nyilatkozataként arról, hogy adósként tudomásul vette, a forint/deviza árfolyam piaci mozgásából
adódóan felmerül a veszteség kockázata; nyilatkozott tudomásáról miszerint a „szerződés futamideje
alatt” a folyósítás napján érvényes és az I. rendű alperes által alkalmazott forint/deviza árfolyamhoz
képest a forint árfolyamának gyengülésével a devizában megállapított törlesztőrészletek forintban
megfizetendő ellenértéke „akár jelentős mértékben is” emelkedhet, „amely kockázat vagyoni kihatásait
teljes mértékben” ő viseli, az árfolyamváltozásból eredő veszteség lehetőségét gondos megfontolás
tárgyává tette és fizetési képességének megfelelően mérlegelte.
A felek közti kölcsönszerződés ismertetett kikötései, valamint a szerződéskötés előtt aláírt
kockázatfeltáró nyilatkozat együttesen meghatározott tartalma alapján a felperes – az általánosan
tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó mércéjén keresztül – nemcsak azt
vehette számításba, hogy a perbeli kölcsönszerződéshez kapcsolódik árfolyamkockázat, de fel kellett
ismerje annak konkrét lényegét, mibenlétét, a fizetési kötelezettségére gyakorolt hatását, továbbá azt,
hogy kockázatviselésének nincs felső határa, az korlátlan. A korlátlan árfolyamkockázat viselésére
vonatkozóan az I-II. rendű alperesek részéről nyújtott tájékoztatás teljesítette a világos és érthető
megfogalmazás, illetve az átláthatóság követelményét, ebből következően nem volt megállapítható a
keresettel támadott főszolgáltatást megállapító szerződéses kikötés tisztességtelensége [rPtk. 209. §].
II. Az EBH 2018.G.1. számon közzétett gazdasági elvi határozatában kifejtetteket változatlanul, minden
részletében irányadónak tekinti. Az adott ügyben a perbelivel a tartalmát és a lényegét tekintve
megegyező szerződéses rendelkezés tekintetében a Kúria akként foglalt állást, hogy az a bizonyítási
terhet a fogyasztó hátrányára nem fordítja meg. Rámutatott, az a szerződéses rendelkezés, amely szerint
a pénzügyi intézmény a saját nyilvántartásai alapulvételével jogosult a fogyasztói tartozások
kimutatására, és a szerződő felek az e kimutatás alapján készült, közokiratba foglalt ténytanúsítványt
tekintik irányadónak, nem minősül joghatályos tartozáselismerő nyilatkozatnak, nem korlátozza a
fogyasztó jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetőségét sem. Döntésének jogi indokolásában
hangsúlyosan hivatkozott az rPtk. 242. §-ában, az rHpt. 206. §-ában, 1994. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Vht.) 21. §-ában, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban:
Közjegyzői tv.) 111. § (1) bekezdésében, a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdés i) és j) pontjaiban írtakra. A vizsgált szerződéses kikötés nem
értékelhető az adós részéről joglemondásként sem, és nem tartalmaz a felek szerződésében olyan
vélelmet sem, amelynek értelmében a hitelező az igénye alapjául szolgáló, valamely egyébként
bizonyítást igénylő tényt egy attól különböző, másik tény bekövetkezésével és igazolásával
bizonyíthatná, és így képes lenne elhárítani bizonyítási kötelezettségét a bizonyítást igénylő, döntő
tényre nézve. Az rPtk. 207. § (4) bekezdése értelmében az igényérvényesítésről vagy a vitatásról való
lemondásnak félreérthetetlennek és határozottnak kell lennie, nincs helye a nyilatkozat kiterjesztő
tartalmú értelmezésének (BH1993. 673.).
Mindez azt jelenti, hogy amennyiben az alperesek a felek közti szerződésből eredő követelésüket a
felperessel szemben peres úton kívánják érvényesíteni, a perben az 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: rPp.) 164. § (1) bekezdése értelmében őket terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés
milyen tartalommal jött létre, ennek alapján milyen összeget folyósítottak a felperes részére, a saját
nyilvántartásukban rögzített felperesi törlesztésekre figyelemmel mekkora a felperessel szemben
fennálló követelésük. Az alperesek erre vonatkozó tényállításai – maga a ténytanúsítvány is –
nyilvánvalóan a saját nyilvántartásukon alapulnak, vita esetén azonban perben az alpereseknek be kell
mutatnia a nyilvántartás elszámolási elveit, módszereit és adatait, számításaikat le kell vezetniük. Ha a
felperes mindezeket követően is azt állítja, hogy az alperesi elszámolás nem felel meg a szerződésben
foglaltaknak, illetőleg a közölt számítás hibás, vagy arra hivatkozik, hogy részéről nagyobb összegű
teljesítés történt, ellenbizonyítással élhet. Amennyiben pedig a felperes azt állítja, hogy túlfizetése
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keletkezett és ebből eredően igényt érvényesít az alperesekkel szemben, az alperesek nyilvántartásában
szereplő – a jogvita eldöntése szempontjából releváns, bizonyításra szoruló – tényekkel kapcsolatban a
bizonyítási szükséghelyzet jogintézménye bírósági gyakorlatban kimunkált elveinek alkalmazása
merülhet fel.
A vizsgált kikötés nem befolyásolja a kölcsönszerződésből eredő követelés kapcsán a végrehajtási
záradék kiállításának feltételeit, tehát nem érinti a szerződő felek igényérvényesítési, illetve védekezési
lehetőségeit, és nem hat ki a végrehajtási záradék alapján indult végrehajtás megszüntetése, illetve
korlátozása iránti perekben a bizonyítási kötelezettség alakulására sem. A Vht. felek közötti
szerződéskötés idején hatályos 21. § (1) bekezdése, illetve a jelenleg hatályos 23/C. § (1) bekezdése
értelmében végrehajtási záradékkal látható el a közjegyzői okirat, ha az tartalmazza a szolgáltatásra és
ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a
kötelezettségvállalás tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, valamint a teljesítés módját és
határidejét. Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a
végrehajthatósághoz a Vht. korábbi 21. § (2) bekezdése, illetve jelenlegi 23/C. § (2) bekezdése szerint
az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa. E szabályok értelmében
a közokiratba foglalt kölcsön- vagy lízingszerződés, illetve egyoldalú kötelezettségvállalás alapján az
adós tartozásának már lejárt részleteire minden további feltétel nélkül, a szerződés felmondása esetén a
teljes tartozás összegére pedig akkor van helye végrehajtási záradék kibocsátásának, ha a végrehajtást
kérő az adós szerződésszegése miatt szintén közokiratba foglalt jognyilatkozattal felmondta a
szerződést. Az, hogy ez utóbbi esetben a szerződésszegés valóban bekövetkezett-e és így az emiatt
közölt felmondás jogszerű-e, a végrehajtási záradék kiállítására irányuló kérelem elbírálása során
érdemben nem vizsgálható, e vonatkozásban elegendő a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata
(BH1997.348., BH2002.491., Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.).
Az adós szerződésszegésének, illetőleg a felmondásnak a tényét, valamint a végrehajtást kérő
nyilvántartásai szerint fennálló tartozás aktuális összegét a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata
alapján rögzítő, a Közjegyzői tv. 111. §-ában szabályozott közjegyzői okirat nem ügyleti okirat, hanem
jogi jelentőségű tényeket rögzítő ténytanúsító okirat (közjegyzői tanúsítvány). Az ilyen okirat kiállítását
a végrehajtást kérő akkor is kérheti a közjegyzőtől, ha erről az adóssal kötött szerződésben előzetesen
külön nem rendelkeztek, illetve az adós előzetesen nem nyilatkozott külön arról, hogy a végrehajtást
kérő nyilvántartásában rögzített adatok a ténytanúsítvány kiállításának alapjául szolgálhatnak. A
közjegyzői ténytanúsítvány kiállítását és a végrehajtási záradék kibocsátását tehát a végrehajtást kérő e
szerződéses kikötés hiányában is ugyanilyen módon és tartalommal kérhetné.
A végrehajtás közjegyzői okirat záradékolása útján, tehát a peres út igénybevétele nélküli elrendelését
lehetővé tevő szabályozás pedig az Alkotmánybíróság 1423/B/2010.AB és 1245/B/2011.AB számú
határozatai szerint nem alkotmányellenes, nem sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, és az Európai
Unió Bírósága C-32/14. számú Erste Bank kontra Sugár Attila ügyben hozott határozata szerint nem
összeegyeztethetetlen a fogyasztói irányelv fogyasztóvédelmi követelményeivel sem.
Ha a végrehajtási záradék kiállítására sor kerül, az adós a tartozását valóban csak az rPp. 369. §-a szerinti
végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben vitathatja. Ez azonban a végrehajtási
záradék és a közjegyzői tanúsítvány jogintézményére vonatkozó, a fentiekben ismertetett szabályokból
következik. A peres felek között létrejött kölcsönszerződés e vonatkozásban sem biztosít több
jogosultságot az alperesek részére, illetve nem ró több kötelezettséget a felperes terhére, mint amely az
irányadó jogszabályok alapján őt egyébként megilletné, illetőleg terhelné. A bizonyítási teher az rPp.
369. §-a szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben is az rPp. 164. § (1)
bekezdésének megfelelően alakul. Az igényérvényesítés lehetőségei, a bizonyítási teher alakulása
körében tehát a kölcsönszerződés támadott rendelkezésében foglaltak a felperes jogi helyzetét nem
érintik, semmilyen módon nem teszik hátrányosabbá.
Habár az rPp. rendelkezéseivel szemben a 2018. január 1-jével hatályba lépett 2016. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: Pp.) 528. § (2) bekezdése a végrehajtási per keretei között valóban nem teszi lehetővé
a végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső okirattal elrendelt végrehajtás
megszüntetését és korlátozását a követelés létre nem jöttére történő hivatkozással, mégsem vesz el jogot
az adóstól az új szabályozás mindezzel, nem zárja el attól, hogy a végrehajtani kívánt követelés érvényes
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létrejöttét perben vitássá tegye, és ennek megállapítása iránt pert kezdeményezzen. Azokban az
esetekben ugyanis, amikor a végrehajtás elrendelését nem előzte meg a követelés érvényes
fennállásának érdemi elbírálása, az adós az általános szabályok szerint megindított, a követelés érvényes
létre nem jöttére alapított perben kérheti a sérelmezett jogviszony anyagi jog szabályai szerinti
rendezését. Ebben a perben pedig a Pp. 129. §-a alapján ugyanolyan feltételek mellett kérheti a
perbíróságtól a folyamatban lévő végrehajtás felfüggesztését, mint az rPp. hatálya alatt a 370. § szerint
tehette. Az ügyben megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel sem lehet tehát alappal olyan
jogkövetkeztetésre jutni, hogy a perbeli szerződéses rendelkezés elzárja a fogyasztót az
igényérvényesítéstől, vagy ezt érdemben korlátozná.
A Kúria a BH 2018.146. számon közzétett döntésében kifejtette, amennyiben a kölcsönszerződés
vizsgált kikötésének tartalma mégsem volna egyértelműen megállapítható, az rPtk. 207. § (2)
bekezdésében foglalt értelmezési szabály alkalmazása válna szükségessé. Aszerint a vitás tartalmú
általános szerződési feltétel – vagy fogyasztói szerződés – tartalmát a fogyasztó számára kedvezőbb
értelmezés szerint kell megállapítani. A kölcsönszerződés III. pontjában foglalt szerződéses feltétel
értelmében a közjegyzői tanúsítvány pusztán az alperesek egyoldalú – az adósok teljesítésével
összefüggésben nyilvántartott adatokra vonatkozó – nyilatkozatához kapcsolódik. A per tárgyává tett
kikötésnek tehát az rPtk. 207. § (2) bekezdésére figyelemmel sem tulajdonítható olyan tartalom, amely
kihatna a felek igényérvényesítési és bizonyítási lehetőségeire, kötelezettségeire.
III. A kezelési költség felszámítására vonatkozó, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses rendelkezés
tisztességtelensége körében a másodfokú bíróság – ítéletéből kitűnően – az adott költséget a
főszolgáltatásért nyújtott ellenszolgáltatás részének tekintette, amellyel szemben a Kúria az Európai
Unió Bírósága C-621/17. számú ügyben hozott ítéletében megadott szempontokat követte.
Kiemelte elsőként – miként tette korábban a Gfv.VII.30.356/2019/11. számú döntésében is – az Európai
Unió Bírósága C-26/13. számú ítéletéből, hogy a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdése szerinti, a
tisztességtelenség vizsgálhatóságának kivételét jelentő feltételeket megszorítóan kell értelmezni (42.
pont). A Kúria a devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződések egyes rendelkezéseinek
tisztességtelenségéről szóló 2/2014. PJE határozatában az Európai Unió Bírósága jogértelmezését alapul
véve maga is úgy foglalt állást, hogy a főszolgáltatást megállapító szerződési rendelkezéseknek azok
tekinthetők, amelyek a szerződés jellemző szolgáltatását határozzák meg.
A szerződés azon feltételeit, amelyek a szerződés elsődleges tárgyának fogalmába tartoznak, úgy kell
érteni, mint amelyek a szerződés alapvető szolgáltatásait állapítják meg, és amelyek ilyenekként
jellemzik azt. Ezzel szemben azok a feltételek, amelyek magának a szerződéses kapcsolatnak a lényegét
meghatározó feltételekhez képest járulékos jelleggel bírnak, nem tartozhatnak az említett fogalomba (C621/17. számú ítélet 32. pont, C-186/16. számú ítélet 35-36. pont).
Az rPtk. 523. § (1) bekezdése szerint a kölcsön nyújtásnak, azaz a főszolgáltatásnak az ellenértéke a
kamat, amelytől függetlenül a felek nincsenek elzárva attól, hogy megállapodjanak az adóst a kamaton
felül terhelő további fizetési kötelezettségben. A felek utóbbi megállapodásával sem válik azonban az
adós kamaton felül kikötött fizetési kötelezettsége a főszolgáltatás ellenértékévé – az adósnak a hitelező
által rendelkezésére bocsátott összeg visszafizetéséből álló szolgáltatása alapvető elemévé (Európai
Unió Bírósága C-621/17. 33. pont) –, ezért tisztességtelensége a fogyasztói irányelv 5. cikke alapján
vizsgálható.
A Kúria a C-621/17. számú ügyben hozott ítéletből kiemelte az Európai Unió Bírósága által jelen ügyben
is irányadó jelleggel megfogalmazott elvárásokat. A fogyasztói irányelvben biztosítani kívánt védelemre
tekintettel – a fogyasztónak az eladóhoz vagy szolgáltatóhoz képest jelentkező, mind tájékozottsági
szintjében, mind tárgyalási lehetőségeiben megmutatkozó hátrányos helyzete miatt – fontos, hogy a
ténylegesen nyújtott szolgáltatások jellege a teljes egészében tekintett szerződésből észszerűen érthető
vagy levezethető legyen. Ezenkívül a fogyasztónak képesnek kell lennie annak ellenőrzésére, hogy
nincs-e átfedés a különböző költségek, vagy az azok ellenében nyújtott szolgáltatások között (43. pont).
Habár a szerződési feltételek világos és érthető megfogalmazásának követelménye nem kívánja meg,
hogy a fogyasztói kölcsönszerződésben a fogyasztót terhelő kezelési költség összegét, kiszámításának
módját és teljesítésének idejét pontosan meghatározzák, az érintett összegek ellenében nyújtott
valamennyi szolgáltatást is részletezzék (45. pont), a fogyasztói irányelv megköveteli, hogy minden
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egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel vizsgálható legyen az esetlegesen tisztességtelen
jellegének megítélése céljából, melynek keretében a nemzeti bíróság feladata, hogy a fogyasztói irányelv
3. cikkének (1) bekezdésében és 5. cikkében megállapított szempontokat figyelembe véve
meghatározza, az adott tényállás körülményeire tekintettel egy ilyen feltétel megfelel-e a jóhiszeműség,
az egyensúly és az átláthatóság irányelvben támasztott követelményének. A vizsgált szerződési feltétel
átlátható jellege az egyikét képezi azoknak a tényezőknek, amelyeket figyelembe kell venni a feltétel
tisztességtelen jellegének a nemzeti bíróság által elvégzendő értékelése keretében, melynek során a
bíróságnak az eljárás valamennyi körülményére tekintettel meg kell vizsgálnia először a jóhiszeműség
követelményének az esetleges megsértését, és másodszor az ezen utóbbi rendelkezés értelmében vett, a
fogyasztó kárára kialakult jelentős egyenlőtlenség esetleges fennállását (48-49. pontok).
A felülvizsgált ítélet eltérő álláspontja miatt érdemben nem vizsgálta, hogy a kezelési költségre
vonatkozó szerződéses rendelkezés eleget tesz-e a jóhiszeműségre, illetve az egyensúlyra (arányosságra)
vonatkozó, az Európai Unió Bírósága hivatkozott ítéletéből is következő szempontoknak, amit a Kúria
a felülvizsgálati eljárásban – annak korlátaiból következően – nem pótolhatott.
IV. A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet – részítéletként – a felek közti szerződés létrejötte,
az rHpt.-n alapuló semmissége, az árfolyamkockázattal összefüggésben adott tájékoztatás és a
ténytanúsítványra vonatkozó kikötés tisztességtelensége tekintetében az rPp. 275. § (3) bekezdése
alapján hatályában fenntartotta, a kezelési költség tekintetében viszont az rPp. 275. § (4) bekezdése
alapján hatályon kívül helyezte, és a másodfokú bíróságot ebben a körben új eljárásra és új határozat
hozatalára utasította.
A megismételt eljárásban a kezelési költség felszámítására vonatkozó szerződéses feltétel
tisztességtelenségének megítélése körében a fellebbezés és a kereset megalapozottságához vizsgálni kell
az előzőekben kifejtettek szerint – az Európai Unió Bírósága hivatkozott ítéletének a fentieken
túlmenően az 50., 51. és 55. pontjaiban is kifejtett – jóhiszeműség és egyensúly (arányosság) feltételének
együttes teljesülését, elsődlegesen a szerződéskötéskori piaci kamatok figyelembevételével, az adott
időben hasonló kondíciókkal (pénznem, futamidő, kockázati besorolás) rendelkező
kölcsönszerződésekben felszámított átlagos – kezelési költség nélkül alkalmazott – kamatmérték, a
kamat és a kezelési költség együttes átlagos mértéke és a THM mértékének értékelésével.

Gfv.VII.30.412/2020/4.
A deviza alapú kölcsönszerződés az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás tisztességtelen, ha az nem
hívja fel a fogyasztó figyelmét arra, hogy az árfolyamnak a fogyasztó terhére történő megváltozásának
realitása van.
I. A szerződés 32. pontját követően az alperesek által külön is aláírt Általános kockázatfeltáró
nyilatkozatban írtak nem felelnek meg a Kúria és az Európai Unió Bírósága joggyakorlata által felállított
követelményeknek. A tájékoztatás szerint a törlesztési és kamatfizetési kötelezettség erősen függ a forint
árfolyamának alakulásától és ez egyaránt növelheti, ill. csökkentheti a hitelszolgálat és a forintban
folyósított kölcsön összegét. Arra a felperes helyesen mutatott rá, hogy sem a kockázatfeltáró
nyilatkozatból sem a szerződés egyéb rendelkezéseiből nem következik, hogy a fogyasztó által
viselendő árfolyamkockázatnak van felső határa, de önmagában ez nem jelenti, hogy a tájékoztatás
tisztességes volt. A Gfv.VII.30.090/2019 sz. ügyben a Kúria öttagú tanácsban eljárva részletesen
kifejtette, hogy a perbelivel megegyező tájékoztatás tisztességtelen, ugyanis abból az következik, hogy
az árfolyamváltozás akár növelheti, akár csökkentheti a fogyasztó fizetési kötelezettségét. Arra nem
hívja fel a fogyasztó figyelmét, hogy az árfolyamnak a fogyasztó terhére történő megváltozásának
realitása van, az akár nagy mértékben növelheti a fogyasztó terheit, nehezen elviselhető helyzetet
eredményezhet. A szerződés egyéb rendelkezéseit figyelembe véve sem lehet ezzel ellentétes
megállapításra jutni. Önmagában az a felperesi hivatkozás, hogy a fogyasztó a szerződés aláírása előtt
jóval a szerződéstervezet birtokába került, nem teszi a tájékoztatást tisztességessé, annak tartalmára
figyelemmel. A Kúria a hivatkozott határozatban kifejtetteket változatlanul irányadónak tekinti.
II. A problémás ügykezelés díjazására vonatkozó szerződés rendelkezés tisztességtelenségét a perben
eljárt bíróságok a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § j) pontjára
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hivatkozással állapították meg. A felperes tévesen hivatkozott az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
rPtk.) 205. § (5) bekezdésében (a szerződéskötés időpontjában a (4) bekezdésben) írtakra, mint amely
kizárná e szerződéses rendelkezés tisztességességének vizsgálatát. A hivatkozott rendelkezés a
főszolgáltatást megállapító, a szolgáltatás ellenszolgáltatás arányát megállapító szerződéses rendelkezés
tisztességtelenségének vizsgálatát zárja ki és nem zárja ki a problémás ügykezelés díjazására vonatkozó
rendelkezés tisztességtelenségének vizsgálatát. Ezt az értelmezést támasztja alá a hivatkozott Korm.
rend. 2. § j) pontja, amely a fogyasztói irányelv melléklete 1 pont e) pontjának átültetése.
A másodfokú bíróság olyan jogi megállapítást nem tett, amelyből az következnék miszerint a késedelmi
kamattal párhuzamba állította volna a problémás ügykezelés költségét; a szerződéses rendelkezésben
megjelenített fizetési kötelezettségeket (felszólítással kapcsolatos költségek, igény érvényesítéssel
kapcsolatos költségek, igazolt költségek) vizsgálva figyelembe véve a felszámítás időtartamát is jutott
arra a megállapításra, hogy a 22. pontban foglalt szerződési rendelkezés tisztességtelen. Ezeket a
megállapításokat érdemben nem cáfoló felperesi érvelést (bizonyítékok hiányában) a Kúria nem látta
felülbírálhatónak.

Gf.VII.30.429/2020/4.
Bíróság a tárgyalást más ügyben már folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig
akkor függesztheti fel, ha a konkrét jogvitával megegyező tényállás mellett ugyanannak - az érdemi
döntésre kihatóan uniós jogi normának az értelmezése vitás.
A Kúria vonatkozó joggyakorlata értelmében nem változtatja meg, nem helyezi hatályon kívül a kellően
megindokolt, az előzetes döntéshozatali eljárásra tekintettel a per tárgyalásának felfüggesztéséről
rendelkező végzéseket. Ezzel kapcsolatos álláspontját a BH2019. 116. számú határozatában részletesen
kifejtette. Ennek lényege, a 3/2005. (XI. 14.) PK-KK véleményben kifejtettek szerint a per
felfüggesztése megengedésének indoka, hogy megakadályozza (ne tegye szükségessé) az azonos uniós
jogszabály értelmezésével kapcsolatosan azonos tényekre alapítottan, azonos jogkérdés elbírálása iránt
folyamatban lévő perben további előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését. Az előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésének jogát pedig felsőbb bíróság nem vonhatja el. A Kúria
ugyanakkor már abban is állást foglalt, hogy a bíróság a tárgyalást más ügyben már folyamatban lévő
előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig akkor függesztheti fel, ha a konkrét jogvitával megegyező
tényállás mellett ugyanannak – az érdemi döntésre kiható – uniós jogi normának az értelmezése vitás
(BH2017. 409.).
Az árfolyamréssel kapcsolatos felperesi hivatkozás a Kúria által érdemben még el nem bírált, az
ítélőtábla előtt folyamatban lévő eljárásban vizsgálandó kereseti kérelmek elbírálását nem érinti, a per
eldöntése nem függ az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő előzetes kérdés elbírálásától. A
Kúria utal arra, hogy a megelőző eljárásban hozott határozatában ugyancsak nem találta indokoltnak az
eljárás felfüggesztését a C932/19. szám alatt folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásra.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen határozat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. Jurčić Horvátország elleni ügye (54.711/15. sz. ügy)50
A kérelmező 1993-tól 2009. november 1-ig szinte folyamatosan alkalmazásban állt. 2009. november 17én mesterséges megtermékenyítésen esett át. A kérelmező 2009. november 27-én elhelyezkedett egy
spliti társaságnál, majd nyilvántartásba vették a horvát egészségbiztosítási rendszerben. Decemberben
értesült a terhességéről, és betegszabadságot írtak elő a terhességgel kapcsolatos szövődmények miatt.
A kérelmező a betegszabadság idején kérte fizetésének kifizetését. A hatóságok ezt követően magukra
vállalták a kérelmező egészségbiztosítási állapotának felülvizsgálatát. Teljesen megtagadták tőle a
társadalombiztosítási ellátást, tekintve, hogy munkája fiktív volt, és kizárólag a terhesség alatti kifizetés
biztosítására irányult. Azt is megállapították, hogy a mesterséges megtermékenyítés miatt orvosilag
alkalmatlan volt egy távoli városban dolgozni.
A kérelmező a bírósághoz fordult, azzal érvelve, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesült, mint
mesterséges megtermékenyítésen átesett nő. A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság elutasította a
keresetet, amelyet az Alkotmánybíróság később hatályában fenntartott. A kérelmező a nemek közötti
egyenlőséggel foglalkozó ombudsmanhoz is fordult, aki úgy találta, hogy a kérelmező helyzetének
hatósági értelmezése azon a feltevésen alapult, hogy minden nő, aki mesterséges megtermékenyítésen
esett át vagy terhes, valójában egyetlen munkáltatónál sem áll alkalmazásban.
A kérelmező – az Egyezmény 14. cikkére az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke tekintetében
hivatkozva – sérelmezte egészségbiztosítási jogviszonyának felbontását, állítva, hogy ez annak
következménye, hogy mesterségesen megtermékenyítésen átesett nő.
A Kormányzat azzal érvelt, hogy a kérelmezőt ugyanúgy kezelték, mint minden olyan nőt, aki fiktív
munkaszerződésekből akart előnyt szerezni. A döntés a közpénzek védelme érdekében született.
A Bíróság először is kiemelte: a döntés, hogy megtagadják a társadalombiztosítási ellátást azon az
alapon, hogy foglalkoztatása a kérelmező terhessége miatt fiktívnak minősül, csak egy nő tekintetében
hozható meg. A kérelmező ügyében egy ilyen döntés tehát nemen alapuló eltérő bánásmódot
eredményezett. Ezenkívül hangsúlyozta, hogy a tényleges terhesség önmagában nem lehet csalárd, és
hogy a nők terhessége alatt az államra rótt pénzügyi kötelezettség önmagában nem lehet
kellően súlyos indok ahhoz, hogy igazolják a nemen alapuló eltérő bánásmódot.
A kérelmező ügyében a Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező rövid időn belül munkába állt a mesterséges
megtermékenyítés után, és hogy a hatóságok jogosultak voltak ellenőrizni azon tények fennálltát,
amelyekre vonatkozóan biztosított volt. Ugyanakkor a közigazgatási bíróság által a Kormányzat által
benyújtott ítélkezési gyakorlatot általában problémásnak ítélte, mivel azt jelezte, hogy az ilyen
felülvizsgálatok a gyakorlatban gyakran terhes nőket céloznak meg.
A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező ügyének eldöntésekor a hazai hatóságok arra a következtetésre
szorítkoztak, hogy a mesterséges megtermékenyítési eljárás miatt orvosilag alkalmatlan volt a szóban
forgó pozíció betöltésére, ami azt jelenti, hogy tartózkodnia kellett volna attól, amíg terhességét
megerősítették. Ez a megközelítés közvetlenül mind a hazai, mind a nemzetközi jogba ütközött, és
egyenlő volt azzal, hogy a kérelmezőt elriasztotta attól, hogy terhessége miatt állást keressen. A Bíróság
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véleménye szerint ez önmagában elegendő volt ahhoz a következtetéshez, hogy a kérelmezőt neme
alapján diszkriminálták. Ezenkívül a Bíróság kiemelte, hogy a horvát hatóságok nem mutatták be, hogy
a kérelmező munkába állása hogyan lehetett csalárd, mivel a munkaviszony megkezdésekor nem
tudhatta, hogy a mesterséges megtermékenyítési eljárás sikeres volt-e, és nem volt semmilyen jogi
kötelezettsége, hogy erről. tájékoztassa a munkáltatóját. A hatóságok azt sem vizsgálták, hogy valóban
megkezdte-e a munkát, vagy az általa elvégzett mesterséges megtermékenyítési miatt egészségügyi
okok miatt nem kellett dolgoznia. Végül a Bíróság figyelmeztetett arra, hogy a hatóságok nemi
sztereotípiái, amint azt a kérelmező esetében megfigyelték, komoly akadályt jelentettek a valódi érdemi
nemek közötti egyenlőség megvalósításában, amely az Európa Tanács tagállamainak egyik fő célja.
Hangsúlyozva, hogy a várandós nők alkalmazása vagy a munkaviszonnyal összefüggő juttatás a
elismerésének megtagadása a terhessége alapján közvetlen nemi megkülönböztetésnek minősül, a
Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezővel szembeni eltérő bánásmód nem volt
objektíven indokolt, ami ahhoz vezetett, hogy Egyezményben foglalt jogait megsértették.
A Bíróság a kérelmező javára 7.500,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. Azizov és Novruzlu Azerbajdzsán elleni ügye (65.583/13. és 70.106/13. sz. ügy)51
Mindkét kérelmező a NIDA, egy nem kormányzati ifjúsági szervezet tagjaként vett részt békés
kormányellenes tüntetéseken, amelyek a katonák nem harci helyzetben bekövetkezett halálához
kapcsolódtak. Letartóztatták és őrizetbe vették őket kábítószerek és Molotov-koktélok illegális
birtoklásának vádjával, miután átkutatták lakásukat, egy nappal azelőtt, hogy újabb tüntetést terveztek.
Előzetes letartóztatásukat számos hazai bírósági határozat értelmében meghosszabbították, és alternatív
házi őrizetük iránti kérelmüket elutasították. További büntetőeljárások is indultak.
A kérelmezők – az Egyezménye 5. cikkének 3. bekezdésére és az Egyezmény 18. cikkére az Egyezmény
5. cikkének 3. bekezdése vonatkozásában hivatkozva – azt sérelmezték, hogy a bíróságok nem
indokolták meg előzetes letartóztatásukat, vagy azok meghosszabbítását, és jogaikat az Egyezményben
leírtaktól eltérő okok miatt korlátozták.
A Bíróság hivatkozott az ítélkezési gyakorlatában megállapított, és a Buzadji Moldova elleni ügyében
hozott ítéletében rögzített általános elvekre, amelyek a jelen ügyre ugyancsak vonatkoznak.
Az Egyezmény 5. cikke 3. bekezdésének alkalmazásában figyelembe veendő időszakot illetően a
Bíróság kiemelte, hogy ez az időszak 2013. március 7-én kezdődött, amikor a kérelmezőket őrizetbe
vették, és 2014. május 6-án ért véget, amikor a Bakui Büntető Törvényszék elítélte őket. Így mindkét
kérelmezőt 1 évig, 1 hónapig és 29 napig tartották előzetes letartóztatásban.
A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezők előzetes letartóztatását a Nasimi Kerületi Bíróság és a Bakui
Fellebbviteli Bíróság számos határozattal meghosszabbította, amelyek szintén elutasították a
kérelmezők házi őrizetbe helyezésére irányuló kérelmeit. Ezzel kapcsolatban a Bíróság kiemelte, hogy
mind az elsőfokú bíróság, mind a másodfokú bíróság egységes sablont használt. A hazai bíróságok
különösen arra szorítkoztak, hogy elvont és sztereotip módon megismételték a fogva tartás számos
indokát, anélkül, hogy megindokolták volna, hogy miért tartják relevánsnak ezeket az indokokat a
kérelmezők ügyeiben. Ezenfelül elmulasztották megemlíteni az ezen indokok szempontjából érdemi
esetspecifikus tényeket, és nem támasztották alá azokat érdemi és kellő indokokkal. A Bíróság azt is
feltűnőnek tartja, hogy a hazai bíróságok az első kérelmező életmódjára és a külföldi államokkal való
kapcsolataira hivatkoztak a további fogva tartása indokaként, anélkül, hogy indokolását alátámasztó
bármilyen magyarázatot vagy adatot szolgáltattak volna.
A Bíróság kiemelte, hogy a hazai bíróságok irreleváns indokokra is hivatkoztak, amikor
meghosszabbították a kérelmezők előzetes letartóztatását. Különösen megállapították, hogy több időre
van szükség a vizsgálat befejezéséhez. A Bíróság azonban emlékeztett, hogy az Egyezmény 5. cikkének
3. bekezdése értelmében az olyan indokok, mint a további vizsgálati intézkedések végrehajtásának
szükségessége, vagy az a tény, hogy az eljárást még nem fejezték be, nem feleltethetők meg egyik olyan
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elfogadható indoknak, amely miatt a személyt tárgyalás folyamatban léte alatt fogva tartják.
A Bíróság nem hagyhatja figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy a hazai bíróságok teljesen figyelmen
kívül hagyták a második kérelmező életkorát az előzetes letartóztatását meghosszabbító döntéseikben.
Ezzel kapcsolatban a Bíróság kiemelte, hogy a második kérelmező előzetes letartóztatását kiskorúként
az Azerbajdzsán nemzetközi kötelezettségeivel és a CCrP 434.2. cikkével összhangban a legvégső
intézkedésként és a legrövidebb megfelelő időre kellett volna megfontolni. A hazai bíróságok azonban
meg sem próbálták kifejteni döntéseikben, hogy miért kellett volna meghozni ezt a kivételes intézkedést
a második kérelmező tekintetében.
Tekintettel a fenti megfontolásokra, a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a hatóságok a egységes
sablon használatával, amely csupán a fogva tartás indokait sorolja fel, anélkül, hogy foglalkoznának a
kérelmezők eseteinek konkrét tényeivel, és irreleváns indokokra hivatkozva, nem adták „érdemi” és
„elegendő” indokát a kérelmezők előzetes letartóztatása meghosszabbításának szükségességéhez.
Ennek megfelelően az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdését megsértették.
A jelen ügy kérelmezőit és a Rashad Hasanov és társai ügy kérelmezőit ugyanazon büntetőeljárás
keretében ítélték el. Azonban Rashad Hasanov és társai esettől eltérően a jelen ügyben a Bíróság nem
volt hivatott megvizsgálni, hogy a kérelmezőket anélkül fosztották-e meg szabadságuktól, hogy nem
volt „megalapozott gyanúja” annak, hogy bűncselekményt követtek el, mivel a kérelmezők e tekintetben
nem merítették ki a hazai jogorvoslati lehetőségeket. A jelen ügyet ezért meg kellett különböztetni
azoktól az esetektől, amikor a kérelmező jogát vagy szabadságát kizárólag olyan célból korlátozták,
amelyet az Egyezmény nem írt elő, nevezetesen a Bíróságnak kellett foglalkoznia a lehetséges célok
sokféleségével.
Ennek során a Bíróság a következőket állapította meg:
Először is elegendő elem volt ahhoz, hogy megállapítsák, hogy a kérelmezők előzetes letartóztatása
mögöttes célt, mégpedig a NIDA tagjainak megbüntetését és elhallgattatását szolgálta a kormányellenes
tüntetésekben való aktív részvételük miatt. Különösen az eljáró hatóságok:
(i) amint azt Rashad Hasanov és társai Azerbajdzsán elleni ügyben megállapították, egyértelműen a
NIDA -t és tagjait célozta meg;
(ii) a büntetőeljárás kezdetétől fogva megpróbálta összekapcsolni a kérelmezők állítólagos kábítószerés Molotovkoktél-birtoklását a NIDA-tagságukkal;
(iii) figyelembe véve az időzítést (egy másik demonstráció előestéjén) a büntetőeljárás intézményét és
a kérelmezők előzetes letartóztatását használta fel a további demonstrációk megszervezésének
megakadályozására; és
(iv) megpróbálta illegális anyagként bemutatni a második kérelmező lakásában talált, „sürgősen szükség
van demokráciára, tel: + 994, cím: Azerbajdzsán” szövegű szórólapokat, mint amelyek bizonyítják
az erőszakra és polgári zavargásokra való felbujtásra irányuló szándékot a következő napra tervezett
demonstráción.
Másodszor, ez a hátsó szándék volt a szabadságuk korlátozásának fő célja. E következtetés levonásakor
a Bíróság figyelembe vette:
(i) a kormánykritikusok, az emberi jogok védelmezői és a civil társadalom aktivistái, köztük a NIDA
tagjai önkényes letartóztatásának és letartóztatásának hátterét és mintáját, megtorló büntetőeljárások
és a büntetőjoggal való visszaélés révén (amint azt az Alijev Azerbajdzsán elleni ügyében hozott és
a későbbi ítéletek megerősítették);
(ii) a NIDA mint szervezet és annak adminisztrációja különös célbavételét tevékenységének
megbénítása céljából (Rashad Hasanov és társai Azerbajdzsán elleni ügye), valamint a további
tiltakozások megelőzésére irányuló kísérlet a kérelmezők elleni büntetőeljárások indítás és előzetes
letartóztatásba helyezés útján; és végül,
(iii) a hazai bíróságok kudarcait a kérelmezők előzetes letartóztatásának vizsgálata során, amint azt az
Egyezmény 5. cikk 3. bekezdése szerint megállapította.
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Az Egyezmény 18. cikkét az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdése vonatkozásában tehát megsértették.
A Bíróság a kérelmezők javára fejenként 20.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

3. Centrum för rättvisa Svédország elleni ügye (35.252/08. sz. ügy)52
A kérelmező egy nonprofit alapítvány, amelyet 2002-ben hoztak létre, és a jogvitákban képviseli az
ügyfeleket, különösen az állammal szemben. A kérelmező alapítvány különösen azzal érvelt, hogy
fennáll annak a kockázata, hogy a kommunikációját jelhírszerzés útján lehallgatták vagy lehallgatják és
megvizsgálták, mivel napi rendszerességgel kommunikált magánszemélyekkel, szervezetekkel és
vállalatokkal Svédországban és külföldön e -mailben, telefon és faxon, gyakran kényes ügyekben. A
kérelmező alapítvány nem indított belföldi eljárást, azt állítva, hogy az Egyezményben foglalt panaszaira
nincs hatékony jogorvoslat.
A jelhírszerzés úgy definiálhatjuk, mint az elektronikus jelekből származó titkos információ elfogását,
feldolgozását, elemzését és rögzítését, beleértve a szöveget, a képeket és a hangot. Svédországban az
elektronikus jelek tömeges gyűjtése a külföldi hírszerzés egyik formája, és ezt a jelhírszerzésről szóló
törvény szabályozza. Ez a jogszabály felhatalmazza a Honvédelmi Rádió Létesítményt (FRA), a
Honvédelmi Minisztérium alá tartozó kormányzati ügynökséget, hogy tömeges lehallgatáson keresztül
végezzen jelhírszerzést.
A tömeges jelhírszerzéshez az FRA-nak engedélyt kell kérnie a Külföldi Hírszerző Bíróságtól. A
Külügyi Hírszerző Bíróság állandó bíróból és más, négyéves időtartamra kinevezett tagokból áll. A
bíróság tárgyalja a jel-hírszerzési engedély iránti kérelmeket. Tevékenységét a gyakorlatban teljes
titoktartásban végzik.
A Külföldi Hírszerzési Felügyelőség, amelynek igazgatótanácsát állandó bírák vagy volt bírák vezetik,
jelfeldolgozási engedélynek megfelelően hozzáférést biztosít az FRA-hoz a kommunikációhoz, és
felügyeli tevékenységét az elejétől a végéig. A Felügyelőség felülvizsgálja különösen az anyagok
lehallgatását, elemzését, felhasználását és megsemmisítését. Vizsgálhatja a használt keresési
kifejezéseket, és hozzáférhet az FRA összes vonatkozó dokumentumához. Az Adatvédelmi Hatóságnak
kiegészítő szerepe is van.
A parlamenti ombudsmanok és az igazságügyminiszter is véleményt nyilváníthat az FRA és a Külföldi
Hírszerző Bíróság tevékenységéről.
A kérelmező alapítvány – Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – azt állította, hogy a svéd jogszabályok
és gyakorlat a jelhírszerzése területén megsértették és továbbra is megsértik jogait. Nem indított belföldi
eljárást, azzal érvelve az Egyezmény 13. cikke szerint, hogy Svédországban nincs hatékony jogorvoslati
lehetőség az Egyezményben foglalt panaszaira.
Tekintettel arra, hogy az államok egyre gyakrabban szembesülnek olyan nemzetközi szereplők
hálózatainak fenyegetésével, akik az internetet használták kommunikációra, és akik gyakran elkerülik
az észlelést a kifinomult technológia használatával való észlelést, a Bíróság úgy ítélte, hogy az Államok
széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek („mérlegelési mozgástér”) annak eldöntésében, hogy milyen
felügyeleti rendszerre van szükség a nemzetbiztonság védelme érdekében. A tömeges lehallgatási
rendszer működtetéséről szóló döntés tehát önmagában nem sértette meg az Egyezmény 8. cikkét.
A Bíróság mindazonáltal úgy ítélte, hogy a modern kommunikációs technológia változó jellegére
tekintettel, a célzott felügyeleti rendszerekre vonatkozó szokásos megközelítését hozzá kell igazítani
ahhoz, hogy tükrözze a tömeges lehallgatási rendszer sajátosságait, amelyekkel együtt jár a visszaélések
kockázata és a jogos titoktartási igény. Az ilyen rendszert különösen „végpontok közötti
biztosítékoknak” kellett alávetni, ami azt jelenti, hogy hazai szinten a folyamat minden szakaszában
értékelni kell a meghozandó intézkedések szükségességét és arányosságát; hogy a tömeges lehallgatást
független engedélyhez kell kötni már a művelet tárgyának és hatályának meghatározásakor; és hogy a
műveletet felügyeletnek és független utólagos felülvizsgálatnak kell alávetni. A Bíróság ezért számos
kulcsfontosságú kritériumot azonosított, amelyeket egyértelműen rögzíteni kell a hazai jogban, mielőtt
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egy ilyen rendszert az Egyezmény előírásainak megfelelőnek lehet mondani.
Ezeket az újonnan kidolgozott kritériumokat Svédország tömeges lehallgatási rendszerére alkalmazva a
Bíróság kiemelte, hogy a svéd hírszerző szolgálatok nagy gondot fordítottak az Egyezmény szerinti
feladataik ellátására, és hogy a svéd tömeges lehallgatási rendszer fő jellemzői megfelelnek az
Egyezmény követelményeinek. A Bíróság azonban arra a következtetésre jutott, hogy a rendszernek
három hibája volt, nevezetesen: nincs egyértelmű szabály az elfogott, személyes adatokat nem
tartalmazó anyagok megsemmisítésére vonatkozóan; a jelhírszerzési törvényben vagy más vonatkozó
jogszabályban nem szerepel olyan követelmény, hogy a hírszerzési anyagok külföldi partnereknek
történő továbbításáról szóló döntés meghozatalakor figyelembe veszik az egyének magánéletének
érdekeit; és a hatékony utólagos felülvizsgálat hiánya.
Ezek a hiányosságok azt jelentették, hogy a svéd tömeges lehallgatási rendszer túllépte az alperes állam
hatóságainak e tekintetben meghagyott mérlegelési mozgásterét, és nem védett az önkény és a visszaélés
veszélye ellen, amely az Egyezmény 8. cikkének megsértéséhez vezetett.
Az Egyezmény 13. cikke alapján nem merült fel külön kérdés, tekintettel a Bíróságnak az Egyezmény
8. cikke szerinti megállapításaira.

4. Behar és Gutman Bulgária elleni ügye (29.335/13. sz. ügy) és Budinova és Chaprazov
Bulgária elleni ügye (12.567/13. sz. ügy)53
A zsidó és cigány származású kérelmezők azt állították, hogy egy politikai párt vezetője nyilvános
nyilatkozatokat tett, amely a zsidók zaklatására és hátrányos megkülönböztetésre buzdítást jelentett két
könyvből való részletek révén, valamint a bulgáriai cigányok zaklatására és hátrányos
megkülönböztetésre buzdítást televíziós műsorban tett kijelentések sora, interjúk, beszédek és egy
könyv révén. A kérelmezők többek között azzal érveltek, hogy a kisebbség tagjaként mindegyiküket
személyesen érintették ezek a kijelentések. A kérelmezők panaszait a hazai bíróságok elutasították, és
sikertelenül fellebbeztek.
A kérelmezők – különösen az Egyezmény 8. és 14. cikkére hivatkozva – sérelmezték a politikus ellen
benyújtott keresetük elutasítását, illetve, hogy a politikus nézeteinek „tényekként” való elutasítása
legitimálta a rasszizmust.
A jelen ügyben az volt a kérdés, hogy a társadalmi csoportról szóló negatív nyilvános kijelentések úgy
tekinthetők-e, mint amelyek befolyásolják az adott csoport egyes tagjainak „magánéletét”, kiváltva az
Egyezmény 8. cikkének alkalmazását. Ezen a területen Aksu Törökország elleni ügyében lefektetett
álláspont: a cikk alkalmazásának kiváltásához, ha úgy kell tekinteni, mint amely képes befolyásolni egy
etnikai vagy társadalmi csoport azonosságtudatát, valamint a csoport tagjainak önértékelési és önbizalmi
érzését. Az alkalmazhatóság szempontjából a csoport negatív sztereotipizálásának el kellett érnie egy
bizonyos szintet. Ezt a szintet csak a konkrét eset körülményeinek összessége alapján lehetett
meghatározni. Mindazonáltal az értékeléssel kapcsolatos esetleges megfontolások levonhatók a Bíróság
e tekintetben hozott ítélkezési gyakorlatából, valamint az Egyezmény 8. cikk alkalmazhatóságának a
Denisov Ukrajna elleni ügyében kifejtett általános megközelítéséből, amelyet később más kérdésekre is
alkalmaztak, amelyekben egy nyilatkozat vagy egy cselekedet valakinek a „magánéletére” gyakorolt
negatív hatásának a „súlyossági küszöb” fölé kell emelkednie.
A jelen ügyekhez hasonló esetekben az Egyezmény 8. cikk alkalmazhatóságának eldöntéséhez
szükséges tényezők magukba foglalják az alábbiakat, de nem feltétlenül korlátozódik azokra:
1. a csoport jellemzői (például mérete, homogenitása, különleges sebezhetősége vagy megbélyegzés
története, valamint a társadalom egészével szembeni helyzete);
2. a csoportra vonatkozó negatív kijelentések pontos tartalma (különösen az, hogy milyen mértékben
tudnak negatív sztereotípiákat közvetíteni a csoport egészére vonatkozóan, és e sztereotípia sajátos
tartalma);
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3. a nyilatkozatok megtételének formája és kontextusa, azok elérhetősége (amely attól függhet, hogy hol
és hogyan tették őket), szerzőjük helyzete és státusza, valamint az, hogy milyen mértékben tud hatni
a csoport identitásának és méltóságának egyik központi elemére.
Mindezen tényezők kölcsönhatása volt a fontos. Az egyes esetek általános kontextusa, különösen a
nyilatkozatok elhangzásának idején uralkodó társadalmi és politikai légkör is fontos szempont lehet.
A bulgáriai zsidók és cigányok, a politikus kijelentései által érintett csoportok, kiszolgáltatott helyzetben
lehetnek.
Az első ügyben a kijelentések ártalmasan antiszemiták voltak. Bár néhányan konkrét tényekre
hivatkoztak, mindannyian kipróbált, régi antiszemita narratívához tartozott. Különösen a holokauszt
valóságát tagadó, és azt a pénzügyi zsarolás eszközeként kitalált történetnek feltüntető kijelentések
tekintetében a Bíróság változatlanul a zsidó közösség elleni támadásoknak és a faji és idegengyűlöletre
uszításnak tekintette. A második ügy kapcsán úgy tűnt, hogy a kijelentések szándékosan gyújtó hatású
kifejezések voltak, láthatóan arra törekedve, hogy a bulgáriai cigányokat bűnözésre és romlottságra
kivételesen hajlamosnak mutassák. Rendszeresek voltak, és rendkívüli ártalmasságuk jellemezte őket.
A kijelentések mindkét esetben szélsőségesen negatív sztereotípiáknak minősültek, amelyek célja az
volt, hogy ezeket a csoportokat gyalázzák, és előítéletet és gyűlöletet szítsanak velük szemben.
Míg a politikus első ügyben sérelmezett kijelentései közül a legveszélyesebbek két könyvben
szerepeltek, amelyek nem voltak nagy forgalomban, később egy feltörekvő politikai párt elnökévé vált,
és néhány évvel később második helyet szerzett az elnökválasztáson, ami jelentősen növelte a zsidókkal
kapcsolatos kijelentéseinek jelentőségét. A második ügyben a politikus számos kommunikációs
csatornán gyakran megismételte alapvető üzenetét, amely így széles közönséghez jutottak el. Amikor e
nyilatkozatok nagy részét tette, már a bolgár társadalom jól ismert személyisége volt, ráadásul heves,
cigányellenes álláspontja úgy tűnt, hogy pártja politikai üzenetének központi elemét képezi. A
kérelmezők mindkét esetben pontosan abban az időben nyújtották be követeléseiket a politikus ellen,
amikor politikai pályafutása fellendült, és amikor beszédei egyre ismertebbé váltak.
Tekintettel mindazon tényezőkre, amelyek ugyanabba az irányba mutattak és megerősítették egymást, a
kifogásolt kijelentések elegendő hatást gyakorolhattak a bolgár zsidók és cigányok azonosságtudatára,
valamint önértékelésükre és önbizalmát, hogy elérte a megkövetelt „bizonyos szintet” vagy „súlyossági
küszöböt”. Ez hatással volt a kérelmezők „magánéletére”. Az Egyezmény 8. cikke, és így az Egyezmény
14. cikke alkalmazandó.
A bolgár hatóságok nem értékelték megfelelően a politikus kijelentéseinek tartalmát. Bár elismerték
vehemenciájukat, lekicsinyelték azon képességüket, hogy mindkét csoportot megbélyegezzék, és
gyűlöletet és előítéletet ébresszenek velük szemben, és nyilvánvalóan úgy látták, hogy a kijelentések
nem több, mint egy közérdekű kérdésekről szóló jogos vita részei. Az első ügyben azonban könnyen
belátható volt, hogy két könyvében szereplő kifogásolt kijelentések a zsidók meggyalázását és a velük
szembeni előítéletek és gyűlöletek felkeltését célozták. A korábbi nyilatkozatok és az antiszemita
diskurzus fényében, amelyben politikai pártja részt vett, a politikusnak a választások előtti gyűlésen és
a Parlamentben tett kijelentései többek között a zsidók ellen irányultak. A második ügyben tett
kijelentései túlmutattak azon, hogy a bulgáriai etnikai kapcsolatokról és bűnözésről folytatott nyilvános
vita legitim része legyen, akárcsak a szélsőséges negatív sztereotípiái, amelyek azt célozták, hogy az
ország cigányait gyalázzák, és előítéleteket és gyűlöletet szítsanak velük szemben.
A Bíróság következetesen úgy ítélte meg, hogy egész etnikai, vallási vagy egyéb csoportokat támadó
vagy negatív megvilágításba helyező elsöprő kijelentések nem érdemeltek semmilyen védelmet vagy
nagyon korlátozott védelmet élvez az Egyezmény 10. cikk alapján, az Egyezmény 17. cikk fényében
olvasva. Ez teljes mértékben megfelelt az Egyezmény 14. cikkéből következő, a faji megkülönböztetés
leküzdésére irányuló követelménynek. Az a tény, hogy e nyilatkozatok szerzője politikus volt, vagy
parlamenti képviselőként beszélt, nem változtat ezen. Azáltal, hogy a hazai bíróságok tulajdonképpen
jelentős súlyt tulajdonítottak a politikus véleménynyilvánítási szabadságának a kifogásolt
kijelentésekkel kapcsolatban, és lecsökkentették azok hatását a kérelmezők mint Bulgáriában élő zsidók
és cigányok magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogára, elmulasztották megteremteni a szükséges
egyensúly kialakítását a Bíróság ítélkezési gyakorlatával összhangban. Azzal, hogy megtagadták a
kérelmezőktől jogorvoslatot a politikus megkülönböztető kijelentései miatt, nem tettek eleget pozitív
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kötelezettségüknek, miszerint megfelelően válaszoljanak a kérelmezők etnikai származásuk miatti
megkülönböztetésére, és biztosítsák „magánéletük” tiszteletben tartását.
A Bíróság úgy ítélte, hogy az Egyezmény 14. cikkének az Egyezmény 8. cikke tekintetében történő
megsértésének megállapítása önmagában elegendő igazságos elégtételt jelent a kérelmezők által
elszenvedett nemvagyoni károk orvoslására.

5. Big Brother Watch és mások Egyesült Királyság elleni ügye (58.170/13, 62.322/14 és
24.969/15. sz. ügyek)54
A kérelmezők olyan szervezetek és magánszemélyek, akik a polgári szabadságjogokkal és az újságírói
jogokkal kapcsolatos kérdésekben kampányolnak.
A három kérelmet azután nyújtották be, hogy Edward Snowden, az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági
Ügynökségének (NSA) volt beszállítója felfedte az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság hírszerző
szolgálatai által működtetett megfigyelési és információmegosztási programok létezését. A kérelmezők
úgy vélték, hogy tevékenységük jellege azt jelenti, hogy elektronikus kommunikációjukat, illetve
kommunikációs adataikat valószínűleg az Egyesült Királyság hírszerző szolgálatai lehallgatták, vagy
azokat a kommunikációs szolgáltatóktól vagy a külföldi hírszerző ügynökségektől, például az NSA-tól
szerezték be.
A kérelmezők – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – sérelmezték a kommunikáció tömeges
lehallgatására, a külföldi kormányoktól, illetve hírszerző ügynökségektől származó hírszerzési adatok,
és a hírközlési szolgáltatóktól származó adatok megszerzésére szolgáló rendszereket. A kérelmezők egy
része – az Egyezmény 10. cikk ére hivatkozással – sérelmezte újságírói és hírszerkesztői munkájának
akadályozását.
A Bíróság megvizsgálta a kommunikáció tömeges lehallgatásának rendszerét, amelyet a nyomozati
hatáskörről szóló 2000. évi rendelet (RIPA) 8. §-ának (4) bekezdése szabályoz.
Tekintettel arra, hogy az Államok egyre gyakrabban szembesülnek olyan nemzetközi szereplők
hálózatainak fenyegetésével, akik az internetet használták kommunikációra, és akik gyakran elkerülték
a kifinomult technológia használatával való észlelést, a Bíróság úgy ítélte, hogy széles mérlegelési
jogkörrel rendelkeznek („mérlegelési mozgástér”) annak eldöntése, hogy milyen felügyeleti rendszerre
van szükség a nemzetbiztonság védelme érdekében. A tömeges lehallgatási rendszer működtetéséről
szóló döntés tehát önmagában nem sértette az Egyezmény 8. cikkét.
A Bíróság mindazonáltal úgy ítélte, hogy a modern kommunikációs technológia változó jellegére
tekintettel, a célzott felügyeleti rendszerekre vonatkozó szokásos megközelítését hozzá kell igazítani
ahhoz, hogy tükrözze a tömeges lehallgatási rendszer sajátosságait, amelyekkel együtt jár a visszaélések
kockázata és a jogos titoktartási igény. Az ilyen rendszert különösen „végpontok közötti
biztosítékoknak” kellett alávetni, ami azt jelenti, hogy hazai szinten a folyamat minden szakaszában
értékelni kell a meghozandó intézkedések szükségességét és arányosságát; hogy a tömeges lehallgatást
független engedélyhez kell kötni már a művelet tárgyának és hatályának meghatározásakor; és hogy a
műveletet felügyeletnek és független utólagos felülvizsgálatnak kell alávetni. A Bíróság ezért számos
kulcsfontosságú kritériumot azonosított, amelyeket egyértelműen rögzíteni kell a hazai jogban, mielőtt
egy ilyen rendszert az Egyezmény előírásainak megfelelőnek lehet mondani.
Ezeket az újonnan kidolgozott kritériumokat az Egyesült Királyság tömeges lehallgatási rendszerére
alkalmazva a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Egyesült Királyság rendszerének három
hibája volt, nevezetesen: a tömeges lehallgatások független engedélyezésének hiánya; a keresési
kifejezések kategóriáinak hiánya az engedélyekben; és annak biztosításának elmulasztása, hogy az
egyénhez kapcsolódó keresési kifejezések (azaz meghatározott azonosítók, például e -mail cím) előzetes
belső engedélyezéshez kötöttek legyenek.
E következtetésre jutva a Bíróság elismerte az értékes felügyeletet és a hatékony bírósági jogorvoslatot,
amelyet az (akkori) lehallgatási kommunikációs biztos, a titkosszolgálati tevékenységek független
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felügyeletéért felelős tisztviselő és az Nyomozati Hatásköri Bíróság, egy bírói testület biztosított,
amelyet a polgárok azon állításainak meghallgatására állítottak fel, hogy a kommunikációjukba
jogellenesen beavatkoztak. Ezek a biztosítékok azonban nem voltak elégségesek a rendszer
hiányosságainak pótlására.
Ezek a hiányosságok azt jelentették, hogy a tömeges lehallgatási rendszer képtelen volt megtartani a
polgárok magánéletéhez fűződő jogaiba való „beavatkozás” olyan keretek között, amire „szükség volt
egy demokratikus társadalomban”. Ennek megfelelően az Egyezmény 8. cikkét megsértették.

6. Xhoxhaj Albánia elleni ügye (15.227/19. sz. ügy)55
Több év alatt Albániában végzett felmérések azt mutatták, hogy a közvélemény széles körben aggódik
az igazságszolgáltatási rendszerben észlelt korrupció szintje miatt. Többek között úgy vélték, hogy
széles körben elterjedtek a bírói kinevezések csúszópénz fejében, az ügyészek megvesztegetése az
ügyek tusolására, hogy a bírók kenőpénzt vesznek át a tárgyalások elhalasztására vagy bizonyos felek
javára.
2016-ban az albán parlament módosította az alkotmányt, és elfogadta a bírák és ügyészek átmeneti
átértékeléséről szóló törvényt (más néven „ellenőrzési törvény”), hogy lehetővé tegye a reformot.
Valamennyi bírót és ügyészt ellenőrzi az újonnan létrehozott Független Képesítő Bizottság (IQC) első
fokon és a Fellebbezési Tanács másodfokon. Az ellenőrzési eljárás három kritérium újraértékeléséből
állna: az ellenőrizendő személy és közvetlen családtagjai tulajdonában lévő vagyontárgyak
értékeléséből, a szervezett bűnözéshez való esetleges kapcsolatokra vonatkozó integritási
háttérellenőrzésből és a szakmai kompetencia értékeléséből. A Velencei Bizottság véleményt
nyilvánított mind az alkotmánymódosításokról, mind az Ellenőrzési Törvényről, megállapítva, hogy a
bírák és ügyészek ellenőrzése indokolt és szükséges ahhoz, hogy Albánia „megvédje magát a korrupció
csapásától, amely, ha nem foglalkoznak vele, teljesen elpusztíthatja az igazságszolgáltatási rendszert".
Az albán Alkotmánybíróság is úgy ítélte, hogy az ellenőrzési törvény nem alkotmányellenes.
A kérelmezőt 1995-ben nevezték ki a Tiranai Járásbíróság bírájává, később az Igazságügyi Főtanács
tagjaként szolgált, majd 2010-ben kilenc évre az Alkotmánybíróság bírájává választották. 2003-tól
élettársával, aki szintén köztisztviselő volt, évente vagyonnyilatkozatot tett. 2016-ban három külön
nyilatkozatot nyújtott be, nevezetesen vagyonnyilatkozatot, integritási háttér-nyilatkozatot, valamint
szakmai önértékelési formanyomtatványt az ellenőrzésnek törvénynek megfelelően. Ami a
vagyonnyilatkozatot illeti, a kérelmező egyebek mellett felfedte, hogy 101 nm-es lakás társtulajdonosa
és bizonyos külföldi bankszámlák tulajdonosa.
2017 novemberében megalakult egy IQC tanács, amely vizsgálatot indított a kérelmező nyilatkozatai
tárgyában az alkotmánybírói bírói státusz miatt. 2018 márciusában az IQC tájékoztatta a kérelmezőt
előzetes megállapításairól, rámutatva a kérelmező egyes vagyontárgyaival és bizonyos években állítólag
nem igazolt likvid eszközeivel kapcsolatban azonosított következetlenségekre. Ezenkívül egy
magánszemély sérelmezte az őt és apját érintő összeférhetetlenséget, amire tekintettel nem zárta ki
magát az adott személy által benyújtott alkotmányjogi panaszbeadvány vizsgálatából. A törvénynek
megfelelően a bizonyítási teher rá hárult, hogy igazolja vagyonának jogszerűségét, és magyarázatot
kellett adnia ezekre az eltérésekre. A kérelmező széles körű írásbeli és szóbeli érvelést nyújtott be egy
nyilvános meghallgatáson.
2018. június 4 -én az IQC meghozta döntését, megállapítva, hogy a 101 négyzetméter alapterületű lakás
tekintetében nem bizonyított, hogy a kérelmező és élettársa elegendő törvényes jövedelemmel
rendelkezett e vagyontárgy megszerzéséhez. Továbbá nem tette közzé a valóságban a megszerzéséhez
felhasznált jövedelemforrást, és ezt a vagyontárgyat évek óta nem tette közzé vagyonnyilatkozatában.
Ezenkívül hiányoztak a felhasznált jövedelemforrás jogszerűségét igazoló jogi dokumentumok. Az IQC
ezenkívül többek között úgy ítélte meg, hogy a kérelmező elmulasztotta nyilvánosságra hozni az
összeférhetetlenségét, és nem zárta ki magát az alkotmánybírósági eljárásból, amelyre egy
magánszemély panaszkodott. E jogsértések miatt elrendelték a bírói hivatalbóli elmozdítását.
55
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A kérelmező fellebbezést nyújtott be a Fellebbezési Tanácshoz, és kiterjedt érvelést terjesztett elő,
különös tekintettel arra, hogy elmozdítása aránytalan volt, és hogy az ellenőrzési eljárás többek között
tisztességtelen, pártatlan és törvénysértő volt. A fellebbezést zárt eljárásban vizsgálták meg. A
Fellebbezési Tanács kiterjedt megállapításokat tett az ellenőrző szervek előtti eljárásról és az
újraértékelési kritériumokról. Ami a vagyontárgyak értékelését illeti, egyesek tekintetében megdöntötte
az IQC néhány megállapítását, de helybenhagyta azt a megállapítást, hogy a kérelmező és élettársa nem
rendelkezett elegendő jövedelemmel a 101 négyzetméteres lakás megvásárlásához, és hamis
nyilatkozatot tett, és ezt a vagyontárgyat évekig eltitkolta. Az egyes évek nem igazolt likvid eszközeit
illetően a Fellebbezési Tanács megállapította, hogy „a kérelmező [nem] magyarázta el meggyőzően ezen
pénzösszegek jogszerű forrását; megpróbálta elrejteni és pontatlanul bemutatni a likvid eszközöket; és
ő és [élettársa] nem igazolták a jövedelem jogszerűségét ezen pénzösszegek tekintetében”. A
Fellebbezési Tanács továbbá úgy találta, hogy élettársa az évek során nem vallott be készpénzösszeget,
így törvénysértően járt el, és nem tette közzé külföldi bankszámláit az éves vagyonnyilatkozatokban.
Végül, ami a szakmai kompetencia értékelését illeti, a kérelmező mulasztását illetően, hogy nem zárta
ki magát az alkotmánybírósági eljárásból, úgy találta, hogy az aláássa az igazságszolgáltatás iránti a
közbizalmat. A kérelmező hivatalból való elmozdításáról szóló határozatot helybenhagyták, és az
jogerőre emelkedett.
A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkére hivatkozva – azt sérelmezte, hogy az ellenőrző szervek nem
voltak függetlenek és pártatlanok, különös tekintettel arra, hogy tagjai nem rendelkeznek a szükséges
szakmaisággal és tapasztalattal, mivel az igazságszolgáltatás közreműködése nélkül nevezték ki őket,
mert e szervek fogalmazták meg a „vádat”, és döntöttek a „vád” érdemeiről, továbbá az eljárás
tisztességtelen volt számos okból, végül – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy
elbocsátása önkényes volt.
A Bíróság először is úgy döntött, hogy az Egyezmény 6. cikkének kizárólag a polgári jogi vetülete
alkalmazható, tekintettel a kellően egyértelmű jogalapra (vagyis az Alkotmányra és az ellenőrzési
törvényre), amely biztosította az IQC és a Fellebbviteli Tanács kizárólagos joghatóságát és hatáskörét a
bírák, ügyészek, jogi tanácsadók és asszisztensek átmeneti felülvizsgálatának elvégzésére, valamint a
kérelmező ügyében való megalakítását, az ellenőrző szerveket törvényes módon állították fel és
állították össze, és így „törvény által létrehozott bíróság”-nak minősült.
A Bíróság nem látott bizonyítékot az IQC vagy a Fellebbviteli Tanács függetlenségének hiányára. Nem
kérdőjelezte meg az ellenőrző szervek tagjainak kinevezésének módját, mivel kinevezésük a törvényben
előírt eljárásnak megfelelően történt. Az ügy irataiból kiderült, hogy kinevezésük után a végrehajtó
hatalom nem gyakorolt rájuk nyomást a kérelmező ügyének vizsgálata során. Az, hogy az ellenőrző
szervek tagjait nem a hivatásos bírák testületeiből választották ki, összhangban voltak az ellenőrzési
folyamat szellemével és céljával, különösen az egyéni összeférhetetlenségek elkerülése és a közbizalom
biztosítása érdekében . Hivatali idejük meghatározott időtartama érthető volt, tekintettel az ellenőrzési
folyamat rendkívüli jellegére. A Bíróság megelégedett azzal, hogy a hazai jogszabályok garanciákat
biztosított eltávolíthatatlanságukra és megfelelő működésükre.
A pártatlansággal kapcsolatban a Bíróság kiemelte, hogy nem volt keveredés az IQC szerepköreiben:
törvényi kötelezettség volt a vizsgálat megindítása, amely nem függött attól, hogy az IQC fegyelmi
vádat emel a kérelmező ellen; előzetes megállapításai a rendelkezésre álló információkon alapultak,
anélkül, hogy a kérelmező védekezését előnyben részesítették volna; és a kérelmező fegyelmi
felelősségéről való döntését az összes rendelkezésre álló beadvány alapján hozta meg, beleértve a
bizonyítékokat és a kérelmező nyilvános tárgyaláson elhangzott érveit. A Bíróság álláspontja szerint
pusztán az a tény, hogy az IQC előzetes megállapításokat tett a kérelmező ügyében, nem volt elegendő
ahhoz, hogy objektíven megalapozott félelmeket indítson el a pártatlansággal kapcsolatban. A
Fellebbviteli Tanács kapcsán a Bíróság megállapította, hogy a kérelmező nem nyújtott be érdemi
vizsgálatra alkalmas érveket. Megerősítette azt is, hogy teljes jogkörrel rendelkezett a fellebbezés
indokainak megvizsgálására, és részletes döntést hozott az ügyében.
A Bíróság így nem állapította meg az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének megsértését az ellenőrző
szervek függetlenségének és pártatlanságának állítólagos hiányára tekintettel.
A Bíróság emlékeztetett, hogy nem feladata a hazai bíróságok helyébe lépni. Elsősorban a nemzeti
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hatóságok, nevezetesen a bíróságok feladata volt a hazai jogszabályok értelmezési problémáinak
megoldása és a bizonyítékok értékelése.
A Bíróság először is kiemelte, hogy a vizsgálatot az IQC a törvénynek megfelelően indította meg. Annak
lezárásakor a kérelmező előzetes megállapításokat kapott. A Bíróság álláspontja szerint a vizsgálat
eredményeinek lehetővé kellett volna tenniük a kérelmező számára, hogy felismerje az előzetes
megállapítások komolyságát és összeállítsa védekezését. A kérelmező, akit egy általa választott ügyvéd
képviselt, kiterjedt érvelést és észrevételeket nyújtott be. Semmi nem utalt arra, hogy hiányzott volna az
ideje és lehetősége a megfelelő védelem előkészítésére. A kérelmező azon vádját, miszerint az IQC
visszatartotta a bizonyítékokat, a Bíróság szerint nem támasztotta alá semmilyen, az ügy irataiban
szereplő bizonyíték, és „puszta sejtés” volt. Az IQC teljes joghatósággal rendelkezett minden ténybeli
és jogi kérdésben, és a kérelmező fő érvei alapján megfelelő indokolással ellátott határozatot hozott.
Végül a Bíróság úgy ítélte, hogy a Fellebbviteli Tanács a joggal összhangban teljes joghatósággal
rendelkezett az előtte folyó eljárásban, és megvizsgálta a kérelmező fellebbezésének minden indokát,
beleértve az új bizonyítékok elfogadásának megtagadását is, kellő indoklással ellátva döntését. A
Bíróság így nem állapította meg a 6. cikk 1. bekezdésének megsértését az eljárás állítólagos
tisztességtelensége tekintetében.
A Bíróság emlékeztetett, hogy úgy ítélte: a nyilvános tárgyaláshoz való jog magában foglalja a szóbeli
meghallgatáshoz való jogot legalább egy szinten. Ezenkívül a Bíróság kijelentette, hogy a bírák fegyelmi
eljárását csak kivételesen szabad szóbeli tárgyalás nélkül lefolytatni. A Bíróság kiemelte, hogy az IQC
előtt nyilvános tárgyalás volt, amely független és pártatlan volt, és hogy a kérelmező nem kért szóbeli
tárgyalást a Fellebbviteli Tanács előtt, amely ennek ellenére megfelelően indokolta a nyilvános tárgyalás
mellőzését. Tekintettel a fellebbezési eljárás jellegére, amelynek során bőséges lehetősége volt írásban
előadni érveit, és nem volt szükség tanúk meghallgatására vagy egyéb szóbeli bizonyítékok
beszerzésére, a nyilvános tárgyalás megtartására nem volt szigorúan szükség. A Bíróság így nem
állapította meg az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének megsértését a Fellebbviteli Tanács előtti
nyilvános tárgyalás állítólagos hiánya tekintetében.
A Bíróság emlékeztetett, hogy az elévülési idők fontosak a jogbiztonság biztosítása érdekében. A
Bíróság azonban megállapította, hogy a vagyonbevallás – mint korrupcióellenes intézkedés – különleges
jellemzőket mutatott, mivel a vagyontárgyak egy teljes élettartam alatt halmozódnak fel, és a nemzeti
hatóságoknak fel kellett mérniük az ellenőrizendő személyek által megszerzett összes eszköz
jogszerűségét. A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezővel szembeni kedvezőtlen megállapításokat a
vagyon-ellenőrző nyilatkozatban és a hosszú éveken keresztül tett előzetes nyilatkozatokban tett
nyilatkozattal kapcsolatban tették. Míg a kérelmező némileg nehéz helyzetbe került, hogy megindokolja
a mögöttes pénzügyi források jogszerűségét, amelyek a 101 négyzetméteres lakás megvásárlásának
alapjául szolgáltak, ez részben annak köszönhető, hogy nem vallotta be ezt a vagyontárgyat annak
megszerzésekor. Ezenkívül a kérelmező nem nyújtott be olyan dokumentumokat, amelyek igazolják a
pénzügyi források jogszerűsége bizonyításának objektív lehetetlenséget, ami az ellenőrzési törvényben
előírt enyhítő körülmény. Továbbá önmagában nem volt önkényes, hogy a bizonyítási teher az előzetes
megállapítások után a kérelmezőre hárult az ellenőrzési eljárásban. A Bíróság így nem állapította meg
az Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének megsértését a jogbiztonság elvének állítólagos sérelme
tekintetében.
A Bíróság megállapította, hogy a hivatalból való elmozdítás a kérelmező magánélethez való jogába való
beavatkozást jelentett, amely összhangban volt a hazai joggal, és az Egyezménynek megfelelő törvényes
célokat követett. A hivatalból való elmozdítás talán a legsúlyosabb fegyelmi büntetés volt, amelyet egy
személyre lehet róni, és így az etikai vagy szakmai jogsértése nagyon szilárd bizonyítékaira volt szükség.
Az intézkedés szükségességének felmérése során a Bíróság tudomásul vette Albánia „sürgető társadalmi
szükségletét” az igazságszolgáltatási rendszer megreformálására, mivel az igazságszolgáltatási
korrupció riasztó mértékű volt.
Annak értékelésekor, hogy az ellenőrző szervek által felhozott indokok „érdemiek és elegendőek”
voltak-e, megvizsgálta azokat az okokat, amelyek a kérelmező hivatalból való elbocsátásához vezettek,
különösen a vagyontárgyak és a szakmai kompetencia értékelését.
A vagyontárgyak értékelését illetően kiemelte, hogy a kérelmezőnek igazolnia kellett a vagyonának
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megszerzésére szolgáló mögöttes törvényes jövedelmet. A Bíróság nem talált semmi önkényesnek vagy
nyilvánvalóan észszerűtlennek a kapcsolódó hazai döntésekben, amelyek arra a következtetésre jutottak,
hogy a kérelmező részt vett a 101 négyzetméteres lakás megvásárlásában, amelyet évek óta nem vallott
be. A nemzetközi elvekre hivatkozott, amelyek megkövetelték, hogy a bírák különösen magas
feddhetetlenségi követelményeknek feleljenek meg bíróságon kívüli magánügyeik intézése során ésszerű megfigyelő szemszögéből szemlélve – a nyilvánosság bizalmának megőrzése és erősítése,
valamint az igazságszolgáltatás integritásába vetett hit megerősítése érdekében. A Bíróság kiemelte a
hazai megállapításokat is, amelyek szerint a kérelmező bizonyos években nem rendelkezett elegendő
jövedelemmel a likvid eszközök igazolásához, hogy nem hozta nyilvánosságra a külföldi bankszámláján
lévő pénz eredetét, és partnere nem tett közzé megfelelő időben nagy mennyiségű készpénzt, megsértve
a vonatkozó jogszabályokat.
A szakmai kompetencia értékelését illetően a Bíróság úgy ítélte, hogy a jelen ügy körülményeire
tekintettel az ellenőrző szervek nem adtak megfelelő indokokat ahhoz, hogy igazolják azt a
megállapítást, hogy aláásta a nyilvánosságba vetett bizalmat, mivel állítólagos nem zárta ki magát az
alkotmánybírósági eljárásból. Ezenkívül a Bíróság emlékeztetett, hogy nem volt szükség minden olyan
bíró automatikus kizárására, aki vérségi kapcsolatban álltak egy másik bíróval, aki az eljárás egyik vagy
valamennyi felet érintő eljárást elbírált, különösen egy Albánia méretű ország esetében. Ennek ellenére
a Bíróság úgy ítélte, hogy a vagyontárgyak értékelésével kapcsolatos megállapítások a nemzeti jog
szerint kellően komolyak ahhoz, hogy igazolják a kérelmező hivatalból való elmozdítását.
A Bíróság a hazai bíróságok megállapításaira hivatkozva úgy ítélte meg, hogy a kérelmező elbocsátása
tisztségéből arányos volt. A korlátozott létszámú szankciók létezése az ellenőrzési törvényben
összhangban volt az ellenőrzési eljárások szellemével, amely egyedi folyamat során az
igazságszolgáltatás korrupt elemektől való megszabadulását és az egészséges rész megőrzését tűzte ki
célul. Ezenkívül úgy ítélte, hogy a kérelmezőre és a súlyos etikai jogsértések miatt hivatalból elmozdított
egyéb személyekre vonatkozó, külön jogszabály által elrendelt, életre szóló tilalom összhangban volt az
igazságszolgáltatási hivatal integritásának és az igazságszolgáltatási rendszerbe vetett közbizalom
biztosításának céljával. Ez a tilalom annál is inkább indokolt volt, tekintettel a jogállamiság folyamatos
konszolidációjának nemzeti kontextusára. Így az Egyezmény 8. cikkét nem sértették meg a.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bpkf.I.460/2021/2.
Éven túli letartóztatást továbbra is fenntartó végzés helybenhagyása.
A Be. 296. §-a szerint a letartóztatás a terhelt személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős ügydöntő
határozat meghozatala előtt.
A Be. 276. § (1) bekezdése értelmében a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt folytatott
eljárásban a terhelttel szemben személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés
elrendelésének, meghosszabbításának és fenntartásának akkor van helye, ha
a) a terhelt bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, vagy vele szemben vádat
emeltek, és
b) a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés céljának eléréséhez ez szükséges
és az elérni kívánt cél más módon nem biztosítható.
A Be. 276. § (2) bekezdése szerint a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés
rendelhető el,
a) a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében, ha
aa) megszökött, szökést kísérelt meg, vagy a bíróság, az ügyészség, vagy a nyomozó hatóság elől
elrejtőzött, illetve
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ab) megalapozottan feltehető, hogy a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, így különösen
megszökne, elrejtőzne;
továbbá
c) a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében, ha
ca) a gyanúsítotti kihallgatását követően az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatta, vagy a
gyanúsítotti kihallgatását követően elkövetett újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos
bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki, illetve
cb) megalapozottan feltehető, hogy a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghez vinné,
az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná, vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb
bűncselekményt követne el.
A letartóztatás feltételeinek vizsgálatánál konkrét, az adott ügyre vonatkozó tényeken alapulhat az a
következtetés, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés vagy a bűnismétlés veszélye (BH 2009.7.).
Az Emberi Jogok Európai Bírósága az EJEB 2013.53129/2009. Imre Zsolt kontra Magyarország
ítéletében kifejtette: azt, hogy a vádlott előzetes letartóztatásnak fenntartása ésszerű-e, minden esetben
az ügy speciális vonásainak a fényében kell megítélni. Az elhúzódó fogvatartás egy adott ügyben csak
akkor lehet indokolt, ha a közérdek valódi követelményének olyan specifikus jelei állnak fenn, amelyek
– az ártatlanság vélelme ellenére – nagyobb súllyal esnek latba, mint az Egyezmény 5. cikkében
lefektetett, az egyéni szabadság tiszteletben tartását előíró szabályok [indokolás 41].
A Kúria a BH 2017.46. számon közzétett határozatában kifejtette: a szökés, elrejtőzés megakadályozása
olyan közérdek, amely megelőzi a nem jogerősen, hosszabb tartamú szabadságvesztésre ítélt személy
szabadságának tiszteletben tartását is. Ez, valamint a szabadságvesztés végrehajtását biztosító
célszerűség olyan súllyal figyelembe veendő szempontok, hogy azokra tekintettel – az enyhébb
kényszerintézkedésekkel szemben – az előzetes letartóztatás tekinthető szükségszerű és arányos
kényszerintézkedésnek.
A nyomozási bíró eljárásáról az előzetes letartóztatás elrendelése tárgyában született 93/2011. BK.
vélemény szerint, amikor a bíróság az (előzetes) letartóztatás különös feltételeit vizsgálja, rendkívüli
gondossággal kell eljárnia. Figyelembe kell venni, hogy olyan feltételezés, amely egy jövőbeni esemény
bekövetkezésének a valószínűsítéséből áll, csak tényeken alapuló következtetések útján történhet. A
megalapozottan feltehető kifejezés olyan jövőbeli történésre, eseményre utal, amelynek a bekövetkezése
a rendelkezésre álló körülményekből, tényekből előre látható, elképzelhető, várható, gyanítható, vagyis
valószínűsíthető, valószínű. A bűncselekmény – büntetési tételben megnyilvánuló – tárgyi súlya csak a
konkrét ügy speciális jellemzőjével együtt jut szerephez, illetve ad ilyen következtetésre alapot. A tárgyi
súly kapcsán önmagában az (Btk. Általános és Különös Része szerinti) jogalkotói értékelés nem biztosít
az előzetes letartóztatás indokoltságára önálló következtetési alapot.
Az előzetes letartóztatás szükségessége a büntetőeljárási törvényben meghatározott különös okok és a
konkrét ügy jellemzőjének egybevetett vizsgálata eredményeként válik megismerhetővé (BH
2007.403.).
A jelen ügyben a terhelttel szemben elrendelt és az elsőfokú bíróság által továbbra is fenntartott
letartóztatás alapjául szolgáló okok ilyen, megalapozott feltevésen alapulnak, ezért azok
megállapításához az ügy konkrét körülményeinek vizsgálata szükséges. Önmagában az eljárás tárgyát
képező bűncselekmény büntetési tételében megnyilvánuló tárgyi súly nem ad alapot az ilyen
következtetés levonására, a letartóztatás fenntartásának indokolása körében vizsgálni kell az ügy egyéni
körülményeit. Ennek a követelménynek az ítélőtábla – ha szűkszavúan is – eleget tett.
Az ítélőtábla a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában írt szökés, elrejtőzés veszélyének ténybeli
alátámasztásaként egyrészt a vádlott terhére rótt kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményt, másrészt a
korábbi hajléktalan életmóddal járó életvezetését, kedvezőtlen személyi és egzisztenciális körülményeit
jelölte meg. A Kúria ebben a körben megállapította, hogy az ügyben eljáró bíróságok a vádlott
letartóztatása elrendelése, meghosszabbítása, majd fenntartása során a terhére rótt bűncselekmény tárgyi
súlyán kívül egyetlenegy esetben sem rögzítették a vádlott azon személyi, családi és egyéb
egzisztenciális körülményeit, amely alapján megalapozottan lehetett arra következtetést levonni, hogy a
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személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés nélkül a vádlott jelenléte az eljárásban nem lenne
biztosítható, illetve elszökne vagy elrejtőzne. A Kúria megállapítja, hogy a vádlott nyomozás során
történő gyanúsítotti kihallgatásakor, illetve a vádemelést követő kihallgatásakor csak igen kismértékben
kerültek feltárásra azok a körülmények, amelyek a letartóztatás körében vizsgálandók. A nyomozási bíró
által a letartóztatás elrendelése, majd meghosszabbítása tárgyában hozott végzése, illetve a vádemelést
követően a bíróságnak letartóztatás fenntartása tárgyában hozott, majd hat hónap elteltével elvégzett
felülvizsgálat körében hozott elsőfokú és az azt helybenhagyó másodfokú határozat sem tartalmaz a
gyanúsításban, majd a vádban megjelölt cselekmény tárgyi súlya mellett a vádlottra vonatkozó
bármilyen, a letartóztatás ezen különös okát megalapozó személyi körülményt. A Kúria megállapítja,
hogy az ügyben először az ítélőtábla fellebbezéssel támadott, a letartóztatást a vádemelést követő egy
év eltelte miatt felülvizsgáló határozatban jelenik meg egyáltalán a vádlott olyan személyi körülménye,
amelyre alapozva az egyéni összevetést és értékelést el lehet végezni, és amely alapján következtetést
lehet levonni arra, hogy a letartóztatás hosszú időtartamával szemben a szökés, elrejtőzés, az eljárástól
való távolmaradás veszélyében megnyilvánuló olyan közérdek áll fenn, amely a letartóztatás
fenntartását, annak tartama ellenére továbbra is indokolja.
A Kúria a vádlott nyomozati vallomása, valamint tárgyaláson tett vallomásai és nyilatkozatai, illetve a
sértett, mint élettársa, valamint tanúk vallomása alapján tudott csak arra a következtetésre jutni, hogy az
ítélőtábla helyesen állapította meg azt, hogy a vádlottnak kedvezőtlen személyi és egzisztenciális
körülményei vannak, amelyek a hajlék nélküli életmóddal együtt megalapozzák annak a veszélyét, hogy
a vádlott a jelentős tárgyi súlyú bűncselekmény miatt többszörösen büntetett előéletére figyelemmel
várható hosszabb tartamú büntetés elkerülése érdekében ismeretlen helyre távozna, az eljárás során
elérhetetlenné válna. A vádlott a vádbeli cselekmény sértettjével élt élettársi kapcsolatban, 18 év alatti
gyermeke nincs, az 1 főre eső havi átlagjövedelme 16.000 forint volt, vagyontalan, élettársával italozó
életmódot folytatott letartóztatása előtt, személyi viszonyaira jellemző a sodródó életvitel. A vád
tárgyává tett, a Btk. 164. § (1) bekezdésébe ütköző, (8) bekezdés I. fordulata szerint minősülő testi sértés
két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntethető. A vádlott visszaesőnek nem
tekinthető, többszörös bűnismétlő, korábban a jelen eljárás tárgyához hasonló bűncselekmények – erős
felindulásból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, rablás bűntette és garázdaság vétsége – miatt
is elítélték. Mindezen tények alapján megalapozott az a feltevés, hogy a vádlott szabadlábra kerülése
esetén megszökne, jelenléte az eljárásban nem lenne biztosítható.
A Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában megjelölt bűnismétlés veszélyének alapjául az
ítélőtábla a bűncselekménynek a vádiratban körülírt jellegét, a vádlott igazságügyi pszichológus
szakértői vélemény szerinti személyiségstruktúráját és többszörös büntetettségét jelölte meg.
A Kúria megállapította, hogy a vádlott korábban többször volt büntetve, minden esetben erőszakos, és
több esetben élet elleni bűncselekmények miatt. A vádlottat egy alkalommal különös visszaesőként
ítélték el emberölés bűntettének kísérlete miatt, mely bűncselekményt a jogerős ítélet szerint ugyancsak
élettársa, jelen ügy sértettje sérelmére követte el, a jelen ügy vádiratával azonos elkövetési módon. Az
ügyben kirendelt igazságügyi elmeorvos-szakértő, pszichológus szakértő tárgyaláson történő
meghallgatása alapján megállapítható, hogy a vádlott érzelmi életét jelentősen torzította az időszakos
alkoholfogyasztás, a vádlottnál az erőszakos, késsel való indulati megoldások állapíthatók meg. A sértett
tárgyaláson tett vallomásából, valamint a sértett és a vádlott tárgyaláson tett nyilatkozataiból
megállapítható, hogy a köztük lévő érzelmi viszony továbbra is erős, erre figyelemmel alappal feltehető,
hogy a vádlott szabadlábra kerülése esetén a sértettel élettársi kapcsolatát helyreállítaná, és életvitelére,
személyiségszerkezetére figyelemmel alappal feltehető, hogy újabb élet, testi épség elleni
bűncselekményt követne el akár élettársa, akár vele konfliktusba kerülő más személy sérelmére.
Mindezek alapján megállapítható, hogy az első fokon eljáró ítélőtábla a letartóztatás okait az ügy egyedi
körülményei alapján, a vádlott személyére konkretizálva vizsgálta, az okok fennállását az ügy
körülményeire alapozva állapította meg, amely a Kúria által tett kiegészítő megállapításokkal alapos.
Mivel a vádlott esetében a letartóztatás meghatározott okai továbbra is fennállnak, ezért a letartóztatás
megszüntetésére nem kerülhet sor (BH 2011.274.).
A vádlott vonatkozásában a letartóztatással elérni kívánt cél enyhébb kényszerintézkedés elrendelésével
nem biztosítható, bűnügyi felügyelet a terhelt letartóztatás előtti életvitelére, személyi viszonyaira
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figyelemmel nem alkalmas annak megelőzésére, hogy a vádlott elrejtőzzön vagy az eljárás hatálya alól
magát kivonja; emellett arra figyelemmel, hogy a bűnismétlés veszélyét megalapozó okok a korábbi
élettársa vonatkozásában is fennállnak, az élettársi kapcsolat helyreállítása mellett az enyhébb
kényszerintézkedés a bűnismétlés jelen ügy szerinti konkrét veszélyét ugyancsak nem tudná
kiküszöbölni.
A letartóztatás elrendelésének különös okai közül a Be. 277. § (4) bekezdés a), c), d) és e) pontja ad
alapot. A letartóztatás a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményt a vád szerint vele élettársi viszonyban
élő sértett sérelmére elkövető, hasonló cselekményekben megnyilvánuló, erőszakra hajlamos
személyiségszerkezeti vonásokkal rendelkező, élet, testi épség elleni bűncselekményeket korábban több
alkalommal elkövető vádlottal szemben a letartóztatás fenntartása továbbra is indokolt.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.II.37.003/2021/7.
A családegyesítési célú tartózkodási engedély megszerzéséhez az eltartottság és a családi kapcsolat
igazolása is szükséges, azok konjunktív feltételek. A bizonyítási teherről történő tájékoztatásnak az adott
ügyre vonatkozó, egyedi, kellően konkrét tájékoztatásnak kell lennie.
Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkében deklarált családi élethez való jog nem jelent
mindenekfelett álló, korlátozhatatlan jogot arra, hogy a menekültként elismert felperes és a kérelmező
édesapja Magyarországon együtt éljenek, a 2007. évi II. törvény (Harmtv.) által előírt követelményeknek
ilyen esetekben is teljesülniük kell.

Kpk.V.39.913/2021/2.
Kizárási kérelem elutasítása.
A Kúriának a kizárási indítványok kapcsán kialakított értékelése szerint akkor lehet megállapítani azt,
hogy egy bírótól valamely ügy tárgyilagos megítélése elfogultság okából nem várható, ha vannak olyan
okok, amelyekből az elfogultságra észszerűen és tárgyilagosan következtetni lehet.
A bíró személyes nyilatkozatának az elfogultság körében jelentősége van, de ezen túlmenően valóban
figyelembe kell venni olyan objektív körülményeket, amelyekből eldönthető, hogy az adott ügy
pártatlan elbírálása várható-e tőle. A perbeli esetben a Kúria úgy ítélte meg, hogy a felperes által
előadottak ilyen objektív körülményt nem tartalmaztak, indokai nem voltak alkalmasak arra, hogy
megalapozzák az elfogultságot, ezáltal a Kúria K.III. tanácsának a kizárását, a következőkre
figyelemmel.
A kizárási ok vizsgálatánál mindig a konkrét ügy körülményeiből kell kiindulni. Amennyiben a fél jelent
be elfogultságra alapított okot, valószínűsítenie kell, hogy az adott per szempontjából miért nem várható
– álláspontja szerint – annak tárgyilagos megítélése a bírótól, a bíróság tanácsától, miből következtet
arra, hogy a konkrét jogvita érdemi eldöntésére is kiható ok áll fenn. A jelen ügyben a felperes ilyen
okot, az adott ügy mikénti elintézésére utaló körülményt nem tárt fel.
A felperes a kizárást megalapozó egyik okként hivatkozott a Kfv.III.37.110/2020/6. számú ítélettel lezárt
ügyben – az álláspontja szerinti – tisztességtelen bírósági eljárásra a Kúria részéről, és utalt arra, hogy
ez az ítélet szolgált a Kúria Kfv.IV.37.028/2020/9. számú határozatának alapjául, amellyel szemben
jogegységi panaszeljárás van folyamatban. Ezáltal közvetve a felperes a jogegységi panasszal –
álláspontja szerint – a Kfv.III.37.110/2020/6. számú ítéletet is támadta.
A Kúria jelen tanácsa ez utóbbi hivatkozást és az esetleges tisztességtelen bírósági eljárásra történő
utalást együttesen vizsgálva a következőket állapította meg. A felülvizsgálati ellenkérelemnek, illetve a
tárgyaláson kívüli elbírálásról szóló tájékoztatásnak a kúriai érdemi döntés előtt történő megküldésének
az elmaradása, ezzel a felperesi nyilatkozattételi jog, a tárgyaláshoz való jog - megítélése szerinti kizárása olyan hivatkozások, amelyek csak az adott ügyre vonatkoztathatók, az abban a perben folytatott
bírósági eljárást érintik, amelyek miatt a felperes - az előadásából kitűnően - alkotmányjogi panaszt
terjesztett elő, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságához (továbbiakban: EJEB) fordult. Az állított
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jogsérelme orvoslása érdekében tehát az egyedi ügyben a felperes élt a jogi eszközökkel, az álláspontja
szerinti tisztességtelen bírósági eljárással szemben fel tudott lépni, ennek esetleges orvoslása is az adott
per keretein belül marad. A Kúria K.III. tanácsa továbbá a felperes által is hivatkozott módon a konkrét
perben, a Kfv.III.37.110/2020/11. számú végzésben tájékoztatást adott arról, hogy milyen okból nem
küldte meg a tárgyalás tartása körében hozott végzését a felperesnek. Mindezek az eljárásjogi
események tehát az adott ügyben relevánsak, nincs azonban önmagukon túlmutató jelentőségük, miként
annak sincs, hogy a jogegységi panaszeljárásban közvetve érintve van a Kfv.III.37.110/2020/6. számú
ítélet. Így ebből az érvelésből nem vonható le olyan következtetés, hogy a felperes személyét illetően a
K.III. tanács tagjai elfogultak volnának, vagy, hogy a felperesre kedvezőtlen döntés lenne várható a jelen
perben. A Kúria következetes ítélkezési gyakorlata szerint nem kizárási ok, ha az adott bíróság a fél más
ügyében már eljárt, és akkor nem a félnek kedvező döntést hozott.
A másik körülmény, amelyre a felperes utalt, az az volt, hogy a 2017. évi I. törvény (a továbbiakban:
Kp.) alapján nem is lett volna lehetőség az alperes felülvizsgálati kérelmének a befogadására a tárgyi
ügyben. Ezzel kapcsolatban a Kúria rámutatott arra, hogy a befogadást az eljáró kúriai tanács mindig
egyedileg, az adott ügy sajátosságai alapján bírálja el, és a jogalkotó adta meg - a Kp. 118. § (1)
bekezdésének a megalkotásakor - azokat a szempontokat, amelyek vizsgálat tárgyát képezhetik, és csak
ezek fennállása vezethet a felülvizsgálati kérelem befogadására. A szabályozásból is következik, a Kp.
118. § (1) bekezdés a) és b) pontjának összevetéséből, hogy a felülvizsgálati eljárások - jogalkotó által
deklarált - célja a jogegység biztosítása, és emellett jelenik meg szempontként az ügy egyedi elbírálása.
A Kp. 118. § (1) bekezdés a) pontja esetén az ügy érdemére kiható jogszabálysértés vizsgálata mellett a
joggyakorlatra történő kihatást is vizsgálat tárgyává kell tenni. Nem tekinthető azonban az adott ügyben
kizárást megalapozó körülménynek az, hogy miként mérlegelt a Kúria a befogadáskor, illetve, hogy az
ellenérdekű fél (jelen esetben az alperes) felülvizsgálati kérelmét befogadta a Kúria K.III. tanácsa,
valamint a felperes ezt vitató álláspontja. A felperesi érvelésből nem vonható le következtetés arra, hogy
a befogadás körében hozott döntése miatt az adott tanácstól az ügy tárgyilagos megítélése ne volna
várható. A perbeli esetben a felperes - az alperes felülvizsgálati kérelmére vonatkozó - ellenérveit a
felülvizsgálati ellenkérelmében kifejthette, ki is fejtette (ahogy erre hivatkozott a kizárási indítványban),
és e kérelmek - későbbi - érdemi elbírálása kapcsán a felperes semmilyen olyan tényt vagy körülményt
nem valószínűsített, nem vetített előre, amely elfogultságot vetne fel.
A befogadás kérdésével az Alkotmánybíróság több döntése is foglalkozott, ahogy általában a rendkívüli
jogorvoslat lehetőségével is. Ahogy arra az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásban érvényesülő
másodfellebbezés vizsgálata kapcsán hozott 6/2020. (III. 3.) AB határozatában is rámutatott (Indokolás
[111]): a rendkívüli jogorvoslat lehetőségének a biztosítása nem következik „kényszerítően az
Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdéséből”, de kívánalom, hogy a „jogalkotó által megnyitott
jogorvoslat lehetősége az Alaptörvényből levezethető követelményeknek megfelelően (…)
érvényesüljön” (Indokolás [112]). A Kúria a jelen ügyre vonatkozóan kiemeli, hogy amennyiben e
követelmények érvényesülése kapcsán az ellenérdekű félnek bármilyen sérelme van a másik fél
felülvizsgálati kérelmének a befogadásával összefüggésben, akkor az adott per keretei között erre
hivatkozhat. A felperes is utalt rá a jelen perben, hogy a kifogásait a felülvizsgálati ellenkérelmében
részletezte.
Az igazságszolgáltatás alapelveiből, rendjéből következően az egyes ügyeket, perbeli jogvitákat a
hatáskörrel és illetékes rendelkező bíróság ügyelosztási rend szerint kijelölt tanácsának kell elbírálnia
és az ügyet attól elvonni csak alapos okból, kivételes esetben lehetséges. Ezt tükrözi a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 8. § (1) bekezdésében foglalt
törvényes bíróhoz való jog is. A Kúria K.III. tanácsának bírái - a nyilatkozatukra figyelemmel - a perben
nem elfogultak, esetleges elfogultságukat a felperes által felhozottak nem támasztották alá, így a perbeli
jogvitának az ügyelosztási rend szerint eljáró tanácstól való elvonására nincs lehetőség.

Kpk.V.40.006/2021/3.
Kizárás iránti kérelem elutasítása.
A II. rendű felperes a felülvizsgálati kérelem elbírálására kijelölt tanács kizárását a függetlenség, a
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tárgyilagosság és a pártatlanság hiánya miatt kérte, ezáltal a kérelmét tartalma szerint a 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 10. § (1) bekezdésének h) pontjában foglalt okra alapította.
A Kp. 10. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a per elintézéséből ki van zárva, és abban mint bíró nem
vehet részt az, akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható. A Kúria hangsúlyozza,
hogy azt, hogy a bírótól valamely ügy tárgyilagos megítélése elfogultság miatt nem várható el - a
következetes gyakorlat szerint - akkor lehet megállapítani, ha vannak olyan okok, amelyekből az
elfogultságra észszerűen és tárgyilagos szemlélettel is következtetni lehet. Az igazságszolgáltatás
alapelveiből, rendjéből következően az egyes ügyeket, perbeli jogvitákat az arra illetékes bíróságnak
kell elbírálnia és az ügyet attól elvonni csak alapos okból, kivételes esetben lehetséges. Ezt tükrözi a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 8. § (1)
bekezdésében foglalt törvényes bíróhoz való jog is.
A II. rendű felperes által a prejudikáció és a más ügyekben hozott döntések alapján kifejtett érvek
vonatozásában a Kúria kiemeli, hogy nem kizáró ok, ha az adott bírák a fél más ügyében már eljártak,
akkor sem, ha a félre nézve kedvezőtlen döntés született. A Kp. 10. § (1) bekezdésének h) pontjára,
valamint a II. rendű felperes által hivatkozott, az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésére és az
Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikk 1. pontjára utalva a Kúria rámutatott arra, hogy a
rendelkezésre álló iratokból az igazságszolgáltatás pártatlanságához fűződő fontos érdeket sértő, illetve
elfogultságra utaló körülményeket nem észlelt, és nem talált megállapíthatónak olyan okot sem, amely
indokolhatná az eljárásra egyébként kijelölt tanács helyett más kúriai tanács kijelölését.
A kizárási ok vizsgálatánál mindig a konkrét ügy körülményeiből kell kiindulni. Amennyiben a fél jelent
be elfogultságra alapított okot, valószínűsítenie kell, hogy az adott per szempontjából miért nem várható
- álláspontja szerint - annak tárgyilagos megítélése a bírótól, a bíróság tanácsától, miből következtet
arra, hogy a konkrét jogvita érdemi eldöntésére is kiható ok áll fenn. A kizárás iránti kérelemben
hivatkozott más ügyekben hozott döntések nem szolgálhatnak kizárási ok alapjaként. A következetes
gyakorlat szerint nem kizárási ok, ha az adott bíróság a fél más ügyében már eljárt, és akkor nem a félnek
kedvező döntést hozott. A felek nyilatkozatainak tartalmi megítélése, az AB határozatokban
foglaltaknak a felülvizsgálati eljárás alapját képező ügy tényállásával való összevetése a felülvizsgálati
eljárásban még nem történhetett meg, ugyanis a felülvizsgálati eljárás – éppen az Alkotmánybíróság
eljárására figyelemmel – fel volt függesztve, ezt követően az eljárás folytatása során a kitűzött tárgyalás
határnapját megelőzően benyújtott írásbeli nyilatkozatokban a II. rendű felperes kizárási iránti kérelmet
terjesztett elő. Mindezek alapján az állapítható meg, hogy a prejudikáció, a pártatlanság, a II. rendű
felperes nyilatkozatai tartalmi figyelembevételének hiánya, valamint az alperesi nyilatkozatoknak
megfelelő eljárás, ezáltal a tisztességes eljárás sérelme körében tett felperesi hivatkozások pusztán a II.
rendű felperes előzetesen megnyilvánuló szubjektív értékítéletét fejezik ki, azonban azokat a
felülvizsgálati eljárás iratai nem támasztják alá, így kizárás alapjául nem szolgálhatnak.

Kpkf.VI.40.125/2021/2.
Az azonnali jogvédelem iránti kérelem nem alapulhat feltételezéseken és kizárólag az alperesi
közigazgatási cselekmény által önmagában okozott hátrányra képezheti a jogvédelem alapját. Szintén
nem képezheti az azonnali jogvédelem alapját az a körülmény, hogy a felszámolási eljárásban sérülne
a jogvédelmet kérő fél a tisztességes eljáráshoz, a hatékony jogorvoslathoz, a védelemhez való jog
sérelme. Nem elegendő önmagában a pénzügyi-gazdasági ellehetetlenülést valószínűsíteni, hanem okokozati összefüggést is valószínűsíteni kell a gazdasági ellehetetlenülés és az alperesi közigazgatási
eljárási cselekmény között.
Az uniós jog sérelmével kapcsolatban az elsőfokú bíróság részletes, okszerű indokolást adott és
helytállóan állapította meg, hogy felperesnek a védekezéshez való joga és a tisztességes eljáráshoz való
joga sérelmére vonatkozó érvelése alaptalan. A tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jog
alapelveit nem csak az Alapjogi Charta, de az Alaptörvény és a 2017. évi I. törvény (a továbbiakban:
Kp.) is tartalmazza. Helyesen rögzítette az elsőfokú bíróság, hogy a C-500/10. számú ügy a héabeszedéséhez fűződő közérdeknek, illetve annak az ésszerű eljárási időhöz való jognak az ütköztetéséről
szóló döntés vizsgálata nem tartozik az azonnali jogvédelem vizsgálata körében figyelembe veendő
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szempontok közé. Szintén helytállóan rögzítette az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban:
EJEB) Teltronic-Catv vs. Lengyelország ügyében hozott döntéssel kapcsolatban az álláspontját, hiszen
ebben az ügyben az eljárás tárgya a tisztességes eljárás és az eljárási illeték/költség viszonya volt, amely
nem vonható párhuzamba a jelen perbeli azonnali jogvédelemmel. Jelen ügyben nincs szó kötelezően
előírt illetékről, illetve arról, hogy annak meg nem fizetése esetén a felperes elesne a bírósági úttól,
jogorvoslattól.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.III.21.663/2019/15.
Az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata az uniós jog kiegészítő jogforrása, de az erre történő
hivatkozás nem pótolja a megsértettként állított uniós jog konkrét rendelkezésének a megjelölését.
Alaptörvényt sértő jogalkotással vagy jogalkotási mulasztással okozott kár megtérítése iránti igény
érvényesítésének feltétele a jogalkotási tevékenység, illetve mulasztás alaptörvény-ellenességét kimondó
alkotmánybírósági határozat. Az Egyezményben és a Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségek teljesítése
az EJEB előtt kényszeríthető ki, azok megsértéséből eredő kártérítési igény a nemzeti bíróság előtt nem
érvényesíthető.
Az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 221. § (1) bekezdése szerint az ítélet indokolásának
röviden tartalmaznia kell a megállapított tényállást, annak bizonyítékait, a bizonyítékok mérlegelésénél
irányadónak vett körülményeket, a bizonyítás mellőzése, illetve a bizonyítatlanság okait, valamint a
döntés alapjául szolgáló jogszabályokat. A jogerős ítélet tartalmazza a jogszabályban előírt tartalmi
elemeket, abból a bíróság döntése és annak indokai egyértelműen megállapíthatóak. A jogerős ítélet az
alperes jogalkotással okozott károkért való felelősségét az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
339. § (1) bekezdése alapján, a Brasserie-ítéletben kifejtett értelmezés szempontjait alkalmazva
vizsgálta, és döntését részletesen indokolta. Nem jelenti a Pp. 221. § (1) bekezdésének a megsértését, ha
a jogerős ítélet külön nem tér ki a fél által felhozott valamennyi érvre, elegendő a bíróság mérlegelési
szempontjait és jogi álláspontját tartalmaznia (Kúria Pfv.III.20.737/2019/4.). Az indokolt hatósági
döntéshez való jog semmiképpen sem jelentheti azt, hogy az ügyben eljáró bíróságot a felek valamennyi
érvelése tekintetében részletes indokolási kötelezettség terhelné {7/2013. (III. 1.) AB határozat
Indokolás [31]}. A bíróságok indokolási kötelezettségéből nem következik a felek által felhozott minden
észrevétel egyenként való megcáfolási kötelezettsége, különösen nem a szubjektív elvárásaikat is
kielégítő mélységű érvrendszer bemutatása; az indokolásnak az ügy érdeme szempontjából releváns
kérdésekre kell kiterjednie {26/2020. (XII. 2.) AB határozat Indokolás [22]}. A jogerős ítélet anyagi jogi
álláspontja miatt a Jegyzőkönyv 1. cikkére alapított igényt külön nem indokolta, ennek azonban az
alábbiakra figyelemmel nincs kihatása az ügy érdemi elbírálására.
A jogalkotásra mint az általános és absztrakt magatartási szabályok létrehozására irányuló
tevékenységre és a hozzá kapcsolódó felelősségre kizárólag a közjog (alkotmányjog) szabályai
vonatkoznak. A jogszabály hatálybalépésével összefüggésben bekövetkezett károsodás nem keletkeztet
a jogalkotó és a károsult között kötelmi jogviszonyt, és ilyen értelmű jogszabályi rendelkezés hiányában
a polgári jogi kárfelelősség szabályai sem alkalmazhatók (EBH1999. 14., Kúria Pfv.III.20.892/2015/4.).
Az állam közjogi jellegű tevékenysége a polgári perben eljáró bíróság által csak akkor vizsgálható, ha
erre a jogalkotó felhatalmazást ad. Ilyen felhatalmazásnak minősül az államigazgatási, bírósági és
ügyészségi jogkörben okozott károkért való felelősség elbírálása. Nem tartozik azonban ebbe a körbe a
jogalkotási tevékenységgel okozott károkért való felelősség, mivel azt a törvény nem szabályozza
sajátos felelősségi tényállásként {Kúria Pfv.III.20.092/2019/4.}. A magánjogi felelősséget kizáró
közjogi jogviszony akkor hiányzik, ha a jogalkotás eredménye nem hordoz jogi kötőerőt. Ha az
Alkotmánybíróság az Alaptörvénnyel való kollíziója miatt megsemmisíti a megalkotott és kihirdetett
jogszabályt, ezzel a döntésével kinyilvánítja, hogy ez a jogalkotási tevékenység nem hordoz közjogi
kötőerőt, a jogalkotási aktus közjogilag érvénytelen, kívül esik az állami jogalkotó szervek
Alaptörvényben kapott felhatalmazásának keretein, nem alkalmas az állam és a jogalkotó
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tevékenységének alávetett jogalanyok között közjogi jogviszony létrehozására. Ha az ilyen jogalkotói
cselekvés valamely jogalanynak vagy a jogalanyok valamely összességének vagyoni érdeksérelmet
okoz, a magatartás már polgári jogi jelentőséggel bír (Kúria Pfv.III.20.308/2018/8., megjelent:
EBH2019. P.1.).
Az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdése szerint a bírák a törvényeknek vannak alárendelve. A bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a bíróságok
feladata a jogalkalmazás, amelynek során biztosítják a jogszabályok érvényesülését. Az Alaptörvény 28.
cikkéből következően a bíróságok a jogalkalmazás során értelmezhetik a jogszabályokat, de nem
dönthetnek azok helyességéről vagy érvényességéről. Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdése alapján az
Alkotmánybíróság vizsgálhatja felül a jogszabály Alaptörvénnyel való összhangját, erre a bíróság nem
jogosult.
Az Alkotmánybíróság az AB határozatban nem állapított meg alaptörvény-ellenességet. Az indokolás
szerint a kártalanítás biztosítása a jogállamiságból eredő elvárás, de a határozat nem állapított meg
mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet sem. A jogalkotó az eltelt időben sem gondoskodott
kártalanításról, azonban a 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 46. §-a alapján a kártalanítás
elmaradásával kapcsolatos mulasztásos alkotmánysértés megállapítására kizárólag az
Alkotmánybíróság jogosult. Ennek hiányában nincs olyan közjogi döntés, amely egyéb többlettényállási
elem esetén megalapozná az állam jogalkotással okozott kárért való felelősségét (EBD2014. P.1.).
Alaptörvény-sértő jogalkotással vagy jogalkotási mulasztással okozott kár megtérítése iránti igény
érvényesítésének feltétele a jogalkotási tevékenység, illetve mulasztás Alaptörvénybe ütközését
megállapító alkotmánybírósági határozat hozatala (Kúria Pfv.III.20.870/2019/7., megjelent: BH2020.
239.). Mindezek alapján a jogerős ítélet nem sérti a Ptk. kártérítési felelősséggel kapcsolatos
rendelkezéseit.
A Kúria következetes gyakorlata szerint az aláíró államok által az Egyezményben és a Jegyzőkönyvben
vállalt kötelezettségek teljesítése az EJEB előtt kényszeríthető ki, azok megsértéséből eredő kártérítési
igény a nemzeti bíróság előtt nem érvényesíthető (Kúria Pfv.III.21.077/2018/6., Pfv.III.21.184/2019/11.,
Pfv.III.21.287/2019/11.). Erre figyelemmel a jogerős ítélet nem sérti a Jegyzőkönyv 1. cikkét.

Pfv.I.20.606/2020/8.
A releváns tények, körülmények és adatok tükrében készült szakértői vélemény egyértelmű
megállapításaira figyelemmel az aggályokat nem vet fel, annak további kiegészítése, új szakvélemény
beszerzése szükségtelen, az erre irányuló bizonyítási indítvány mellőzendő, az a bíróságot nem köti.
Az alperes ezért a tényállás megállapításának módját eredménnyel nem támadhatja, az ügy érdemi
elbírálására kiható lényeges eljárási szabálysértés az adott esetben nem áll fenn. Ebből következően nem
sérült az alperesnek a hatékony jogorvoslathoz való Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében és a
1950. november 4-én kelt Római Egyezmény 13. cikkében biztosított joga sem.

Pfv.III.21.022/2020/13.
I. Felülvizsgálati ellenkérelemben nincs lehetőség a jogerős határozat megtámadására.
II. A Pp. 2. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség esetleges megsértése nem orvosolható felülvizsgálati
eljárásban. Az indokolásnak az ügy érdeme szempontjából releváns kérdésekre kell kiterjednie.
III. A Pp. 163. § (2) bekezdése a bizonyítás nélküli ténymegállapítás egyik esetkörét szabályozza, amit
a bíróság nem sért, ha nem él ezzel a lehetőséggel.
A 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 2. § (1) bekezdése a bíróság polgári perbeli feladatát
szabályozza, és ennek körében az igazságszolgáltatás alapelveit rögzíti, összhangban az 1993. évi
XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában,
1950. november 4-én kelt Egyezmény 6. cikk 1. bekezdésével, valamint a Magyarország Alaptörvénye
XXVIII. cikk (1) bekezdésével. Ha a bíróság nem teljesíti a Pp. 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott
feladatát, úgy a fél erre hivatkozással a Pp. 2. § (3) bekezdése szerinti igényeket érvényesítheti. A Pp.
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275. § (3) bekezdése alapján csak az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatással bíró, konkrét eljárási
szabálysértés vezethet a jogerős határozat hatályon kívül helyezésére. Mindezek alapján a Pp. 2. § (1)
bekezdésében foglalt kötelezettség esetleges megsértése felülvizsgálati eljárásban nem orvosolható
(Kúria Pfv.III.21.034/2017/8., Pfv.III.21.450/2017/8., Pfv.III.21.472/2019/6.), nem alapozhatja meg a
jogerős határozat hatályon kívül helyezését, így az állított jogszabálysértés érdemi vizsgálatára nem volt
lehetőség.
A felülvizsgálati kérelem a jogerős ítélet tartalmi hiányát, és így a Pp. 221. § (1) bekezdésének a
megsértését állította.
A Pp. 221. § (1) bekezdése szerint az ítélet indokolásának röviden tartalmaznia kell a megállapított
tényállást, annak bizonyítékait, a bizonyítékok mérlegelésénél irányadónak vett körülményeket, a
bizonyítás mellőzése, illetve a bizonyítatlanság okait, valamint a döntés alapjául szolgáló
jogszabályokat.
A jogerős ítélet tartalmazza a jogszabályban előírt tartalmi elemeket, abból a bíróság döntése és annak
indokai egyértelműen megállapíthatóak. A jogerős ítélet az elsőfokú bíróságtól eltérően értelmezte az
alperes ellenkérelmének tartalmát és így a bizonyítás nélküli ténymegállapítás lehetőségének körét,
majd erre figyelemmel értékelte a rendelkezésre álló bizonyítékokat, amelynek helyessége a Pp. 206. §
(1) bekezdésének a megsértése körében vizsgálható.
Nem jelenti a Pp. 221. § (1) bekezdésének a megsértését, ha a jogerős ítélet külön nem tér ki a fél által
felhozott valamennyi érvre, elegendő a bíróság mérlegelési szempontjait és jogi álláspontját
tartalmaznia (Kúria Pfv.III.20.737/2019/4.). Az indokolt hatósági döntéshez való jog semmiképpen sem
jelentheti azt, hogy az ügyben eljáró bíróságot a felek valamennyi érvelése tekintetében részletes
indokolási kötelezettség terhelné {7/2013. (III. 1.) AB határozat Indokolás [31]}. A bíróságok indokolási
kötelezettségéből nem következik a felek által felhozott minden észrevétel egyenként való megcáfolási
kötelezettsége, különösen nem a szubjektív elvárásaikat is kielégítő mélységű érvrendszer bemutatása;
az indokolásnak az ügy érdeme szempontjából releváns kérdésekre kell kiterjednie {26/2020. (XII. 2.)
AB határozat Indokolás [22]}.

Pfv.III.21.075/2020/7.
A mozgástér alsó határát a büntetés-végrehajtás során biztosítani kell. Ha az állam két olyan
kötelezettséget telepít a büntetés-végrehajtási intézetre, amelyek egyidejűleg - az állam magatartása
miatt - az állami szerv által nem teljesíthetőek, és e miatt az állami szerv magatartása kárt okoz, úgy az
állami szervnek ez a magatartása nem minősül az adott helyzetben általában elvárható magatartásnak.
A Kúria több döntésében állást foglalt abban a kérdésben, hogy személyhez fűződő jogot sért, ha a
jogszabályban meghatározott fogvatartási körülményeket az előírt minimális mozgástér biztosításával
nem teszik lehetővé a fogvatartott számára (Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.21.778/2010/4., Kúria
Pfv.IV.22.372/2011/9., Pfv.IV.21.654/2015/11., Pfv.III.20.356/2017/3., Pfv.III.22.332/2017/5.).
A Kúria következetes gyakorlata szerint az alperes befogadási kötelezettsége nem zárja ki a magatartás
felróhatóságát, a szűkös költségvetési források önmagában nem szolgálhatnak a felelősség alóli
kimentési okként (Kúria Pfv.IV.21.344/2015/6.). Ha a büntetés-végrehajtási intézet az IM rendeletben
meghatározott, a fogvatartás során irányadó kötelezettségét nem teljesíti, azzal felróható magatartást
tanúsít; a büntetés-végrehajtási intézményben az alperes kötelezettsége a jogszabályok betartása, a
fogvatartott megfelelő elhelyezéséről való gondoskodás, ezért a felperest az intézményben ért sérelem
miatt felelősséggel tartozik. Az alperes önmagában azon az alapon, hogy befogadási kötelezettség
terhelte, a felelősség alól nem mentesülhet (Kúria Pfv.IV.21.654/2015/11.). A 2014. december 31-ig
hatályos 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 137. § (1) bekezdésének
rendelkezése alapján sem mentesül a felelősség alól az alperes önmagában azon az alapon, hogy az
elítéltekre jutó légtér és mozgástér minimális mértékét a jogszabály szövege szerint lehetőség szerint
kellett biztosítani. A lehetőség a mozgástérnek és a légtérnek azt az alsó határát jelöli, amelyet a
büntetés-végrehajtás során az alperesnek biztosítania kell (Kúria Pfv.IV.22.029/2016/3.).
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 28. cikke szerint a bíróságok a
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jogalkalmazás során kötelesek a jogszabályok szövegét az Alaptörvénnyel összhangban értelmezni. Az
Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság jogosult a jogszabályok
Alaptörvénnyel való összhangjának, valamint nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatára. Az
Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 39. § (1) és (3) bekezdése alapján az
Alkotmánybíróság az alkalmazott jogkövetkezményeket maga állapítja meg, valamint az
Alkotmánybíróság döntése mindenkire kötelező. A 32/2014. (XI. 3.) AB határozatában (a továbbiakban:
AB határozat) szerint az IM rendelet 2010-es módosításának rendelkezése – amely lehetővé teszi a
fogvatartottak elhelyezését olyan zárkában is, amelyben a minimálisan megkövetelt mozgástér nem
biztosított – nem felel meg a nemzetközi szerződésből és az Alaptörvényből eredő követelményeknek
{Indokolás [56] bekezdés}. Az Alkotmánybíróság a megsemmisítés időpontjának meghatározásakor
arra volt figyelemmel, hogy a „lehetőleg” és „lehetőség szerint” szövegrészekre vonatkozó mozaikos
megsemmisítésre nincs lehetőség, mert e rendelkezések nélkül a fogvatartottak számára kedvezőbb
irányba sem lenne biztosított az eltérés; a rendelkezés teljes, ex nunc hatállyal történő megsemmisítése
esetén pedig nem állna rendelkezésre semmilyen, a fogvatartottak részére biztosítandó lég-, illetve
mozgástér mennyiségére vonatkozó jogszabályi előírás {Indokolás [60] bekezdés}. Az
Alkotmánybíróság így arra a következtetésre jutott, hogy a támadott rendelkezések ideiglenes hatályban
tartása a jogbiztonság kisebb sérelmét eredményezi, mintha meghatározott ideig nem létezne a
fogvatartottak számára biztosítandó mozgástér mértékét meghatározó jogszabály; ezért döntött a
jövőbeli megsemmisítésről, időt hagyva a jogalkotónak a nemzetközi kötelezettségekkel és az
Alaptörvénnyel összhangban álló új jogszabályi rendelkezés kidolgozására {Indokolás [61] bekezdés}.
Az IM rendelet 137. § (1) bekezdését az Alaptörvénnyel összhangban ezért úgy kell értelmezni, hogy a
mozgástér alsó határát a büntetés-végrehajtás során biztosítani kell; az ezzel ellentétes értelmezés nem
felelne meg a nemzetközi szerződésből és az Alaptörvényből eredő követelményeknek.
Az alperest tehát két jogszabályi kötelezettség terhelte: a felperest be kellett fogadnia, ugyanakkor oly
módon kellett elhelyeznie, hogy az ne sértse az emberi méltóságot. Az alperes az első kötelezettségét
teljesítette, a másodikat nem.
A büntetés-végrehajtás közhatalom gyakorlása (BH2001. 319.). Az 53/1992. (X. 29.) AB határozatban
is kifejtettek szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1959-es
Ptk.) hatálybalépése előtt nem létezett általános szabály a közhatalom gyakorlásával okozott károkért
viselt felelősségre, az egyes speciális rendelkezéseket a bírói gyakorlat fejlesztette tovább: e szabályok
nem az állam, hanem a vétkes állami alkalmazott személyének, illetőleg alkalmazójának a felelősségét
mondták ki. E fejlődés eredményeként az 1959-es Ptk. 349. § (1) bekezdése, valamint a 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:52. § (2) bekezdése értelmében alkalmazandó 6:548. § (2) bekezdése
az alkalmazotti károkozásra vonatkozó polgári jogi rendelkezés specifikus esete. A felelősség alanyát az
adott közhatalmi tevékenységet szabályozó, és az azzal kapcsolatos szervezetrendszert létrehozó
jogszabályok alapján lehet meghatározni. A büntetés-végrehajtás során az állam a közhatalmat az önálló
jogi személyiségű, önálló felelősségű szervein, büntetés-végrehajtási intézeteken keresztül gyakorolja
[a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdés, 2. § (5) bekezdés,
6. § (1) bekezdés, IM rendelet 1. § (2) bekezdés].
Mindezek alapján a közhatalom gyakorlásával okozott kár megtérítése érdekében a károsult az államot
nem perelheti, hanem csak az állam szervét, a büntetés-végrehajtási intézetet. A károsult által nem
perelhető állam magatartása (a büntetés-végrehajtási intézetek számának és költségvetésének
meghatározása) az állam szervén keresztül hat a károsultra. Ha az állam két olyan kötelezettséget telepít
a büntetés-végrehajtási intézetre, amelyek egyidejűleg – az állam magatartása miatt – az állami szerv
által nem teljesíthetőek, és e miatt az állami szerv magatartása kárt okoz, úgy az állami szervnek ez a
magatartása nem minősül az adott helyzetben általában elvárható magatartásnak. Az ellenkező
értelmezés oda vezetne, hogy az állami szerv kimenthetné magát a kártérítési felelősség alól az állam
magatartására hivatkozva, akit azonban a károsult nem perelhet; az állam saját szervén keresztül kárt
okozhatna anélkül, hogy ezt a kárt meg kellene téríteni. Ha az emberi méltóságot sértő elhelyezési
körülményekre alapított kártérítési felelősség alól a büntetés-végrehajtási intézet kimenthetné magát az
állam magatartására hivatkozva, úgy ez az értelmezés nem állna összhangban az Alaptörvénynek
azokkal a rendelkezéseivel, amelyek az emberi méltóságot sérthetetlennek tételezik (II. cikk), tiltják az
embertelen, megalázó bánásmódot vagy büntetést [III. cikk (1) bekezdés], valamint biztosítják a
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hatóságok által feladatuk teljesítése során jogellenesen okozott kár megtérítésének jogát [XXIV. cikk
(2) bekezdés].

Pfv.IV.21.175/2020/8.
I. A határon átnyúló elemet nem tartalmazó ügyben szükségtelen a felülvizsgálati eljárás felfüggesztése
és előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése, ha nem merül fel az alkalmazandó jogszabályok
uniós jogi szempontú vizsgálata.
II. Ha a felperes által állított jogsértés elbírálása nem a polgári bíróság hatáskörébe tartozik, nincs
helye a keresetlevél büntető hatósághoz vagy büntető bírósághoz való áttételének.
A 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) preambuluma rögzíti, hogy a magánjogi jogviták
tisztességes eljárás elvén nyugvó rendezése és az anyagi jogok hatékony érvényre juttatása érdekében
került megalkotásra.
A Pp. 1. § (1) bekezdése szerint e törvényt kell alkalmazni a bíróság eljárására, ha jogszabály biztosítja
a bírói utat és törvény nem rendeli eltérő szabályok alkalmazását
A Pp. 7. § (1) bekezdés 8. pontja alapján jogalap: az az anyagi jogi jogszabályi rendelkezés, amely az
alanyi jogot közvetlenül keletkeztető tényeket meghatározza és annak alapján az igény támasztására
feljogosít;
A felperes nem jelölt meg olyan, a fenti rendelkezéseknek megfelelő anyagi jogi jogszabályt, amely a
perbe vitt anyagi jogi igénye érvényesítésére feljogosítja és megfelel a Pp. 7. § (1) bekezdés 8. pontja
szerinti fogalomnak. A Pp. az 1. § (1) bekezdésében a tárgyi és személyi hatály megállapítása körében
azért nem nevesíti a jogviták típusait, és azokat a személyeket, amelyekre a törvényt alkalmazni kell,
mert a polgári bíróság előtti igényérvényesítési jogosultság nem a perjog szabályaiból vezethető le. Az
ugyanis egyfelől alkotmányos megalapozottságú, másfelől az anyagi jog szabályaiból következik. E
feltétel meglétének ellenőrzéséhez ezért kell a felperesnek a keresetlevelében megjelölnie a jogalapot
(is). A Kúria megítélése szerint helytállóan állapították meg az eljárt bíróságok, hogy a felperes által
megjelölt jogalap (a Be. hivatkozott rendelkezéseinek a betartása, illetve „kikényszerítése” az alperessel
szemben) nem alapoz meg magánjogi igény érvényesítését, nem képezheti polgári per tárgyát.
Magánjogi jogvita hiányában a felperes által megjelölt alapelvek értelmezése és alkalmazása az adott
ügyben nem merül (merülhet) fel. A felperes felülvizsgálati kérelmében hivatkozott, az Emberi jogok
Európai Bírósága előtt az X.Y. kontra Magyarország ügyben (43888/08. sz. kérelem) pedig a magyar
kormány többek között a közigazgatási jogkörben okozott kár érvényesítése és nem az iratok kiadása
iránti per „hiányára” hivatkozott az elfogadhatóság körében (2013. március 19-i ítélet, indokolás 20.
pont).

Gazdasági ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen határozat.
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