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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérelmet. 

Közigazgatási ügyszak 

13. A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2017. 

szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-556/17. sz. 

ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére figyelemmel a nemzetközi védelem 

megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló Európai Parlament és 

Tanács 2013. június 26-i 2013/32/EU irányelv 46. cikk (3) bekezdését úgy kell-e értelmezni, 

hogy a magyar bíróságok jogosultak a menekültügyi hatóság nemzetközi védelmet megtagadó 

közigazgatási határozata megváltoztatására és a nemzetközi védelem megadására? 

 

14. A Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lengyelország) által 2017. 

szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-566/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28–i 2006/112/EK tanácsi 

irányelv 168. cikkének a) pontjával és a hozzáadottérték-adó semlegességének elvével az olyan 

nemzeti gyakorlat, amely szerint teljes mértékben biztosított az adólevonási jog olyan termékek 

megvásárlásával és szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, amelyeket az adóalany héa 

hatálya alá tartozó (adóköteles és adómentes) és héa hatálya alá nem tartozó tevékenységeihez is 

felhasználnak, tekintettel arra, hogy a nemzeti jog nem szabályozza az előzetesen felszámított héa-

összegek fenti fajtájú tevékenységek szerinti megosztásának módszerét és feltételeit? 

 

15. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2017. október 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-577/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Akkor is elfogadhatja-e megkeresett – és a „Dublin III” rendelet III. fejezetében megállapított 

feltételek szerint felelős – tagállam a „Dublin III” rendelet 23. cikkének (1) bekezdése szerinti 

visszavétel iránti megkeresést, ha a „Dublin III” rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott válaszadási határidő már lejárt, és a megkeresett tagállam a visszavétel iránti 

megkeresést korábban már határidőn belül elutasította, valamint a végrehajtási rendelet 5. cikkének (2) 

bekezdésére alapított, ismételt vizsgálatra irányuló megkeresésre a határidőn belül elutasító választ 

adott? 

Amennyiben az első kérdésre adott válasz nemleges: 
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Köteles-e a visszavétel iránti megkeresésnek a „Dublin III” rendelet III. fejezetében megállapított 

feltételek szerint felelős tagállam általi, határidőn belüli megtagadása következtében a megkereső 

tagállam, amelyben az új kérelmet előterjesztettek, e kérelmet megvizsgálni annak biztosítása 

érdekében, hogy a kérelmet valamely tagállam a „Dublin III” rendelet 3. cikkének (1) bekezdése 

szerint megvizsgálja? 

 

16. A Finanzgerichts Baden-Württemberg (Németország) által 2017. október 4-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-581/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci 

Államszövetség között létrejött, a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i – 2002. 

június 1-jén hatályba lépett – megállapodás  rendelkezéseit, különösen annak preambulumát, 1., 2., 4., 

6., 7., 16. és 21. cikkét, valamint I. mellékletének 9. cikkét, hogy azokkal ellentétes az olyan tagállami 

szabályozás, amely alapján, hogy az adózás anyagi jogi alapja ne vesszen el, (halasztás nélkül) 

megadóztatják a társasági részesedésből származó rejtett, még nem realizált tőkejövedelmet, ha e 

tagállamnak valamely állampolgára, akit ebben az államban először teljes körű jövedelemadó-

kötelezettség terhel, lakóhelyét ebből az államból Svájcba, nem pedig az Európai Unió valamely 

tagállamába vagy olyan államba helyezi át, amelyre az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodás alkalmazható? 

 

17. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2017. október 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-585/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Valamely támogatási programnak az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése alapján (főszabály szerint) 

kötelezően bejelentendő módosításának minősül-e a jelen ügyben szereplőhöz hasonló helyzetben az 

engedélyezett támogatási program olyan módosítása, amellyel a tagállam lemond a támogatási 

jóváhagyás kedvezményezettek meghatározott (elkülöníthető) csoportja javára történő további 

felhasználásáról, és ezáltal egy létező támogatás tekintetében csak csökkenti a támogatások összegét? 

2. Eredményezheti-e az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése szerinti végrehajtási tilalom a jóváhagyott 

támogatási program korlátozásának alkalmazhatatlanságát a 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK 

bizottsági rendelet alkalmazása keretében (általános csoportmentességi rendelet) felmerült alaki hiba 

esetében, és ennek következtében köteles-e a tagállam a végrehajtási tilalom miatt végeredményben a 

támogatás meghatározott kedvezményezettek részére történő kifizetésére („végrehajtási 

kötelezettség”)? 

3.a. Teljesíti-e az energiaadó visszatérítésére vonatkozó – a jelen ügybelihez hasonló – program, 

amelynek esetében az energiaadó-visszatérítés összegét a törvény egy számítási képlettel 

egyértelműen meghatározza, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 

kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 

651/2014/EU bizottsági rendelet feltételeit? 

3.b. Az energiaadó visszatérítésére vonatkozó említett program mentességét eredményezi-e a 

651/2014/EU rendelet 58. cikkének (1) bekezdése a 2011 januárjától kezdődő időszak 

tekintetében? 
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18. A Raad van State (Hollandia) által 2017. október 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-586/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) a) Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett, a 

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

június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) 46. cikkének (3) 

bekezdésével az olyan rendszer, amely szerint a menekültügyekkel foglalkozó elsőfokú 

közigazgatási bíróságnak a keresetről való döntés során főszabály szerint nem szabad figyelembe 

vennie a külföldi által a menedékjog iránti kérelemnek először az előtte folyamatban lévő 

eljárásban felhozott indokát? 

b) Változtat-e a megítélésen, hogy valóban a menedékjog iránti kérelem új indokát adják elő, vagyis a 

nemzetközi védelem kérelmezésének olyan tényeken és körülményeken alapuló indokát, amely az 

eljáró hatóság nemzetközi védelem iránti kérelemről hozott döntését követően merült fel, vagy a 

menedékjog iránti kérelem elhallgatott indokát adják elő, vagyis a nemzetközi védelem 

kérelmezésének olyan tényeken és körülményeken alapuló indokát, amely a hatóság nemzetközi 

védelem iránti kérelemről hozott döntését megelőzően merült fel, és amelyről a külföldi az arról 

való tudomása ellenére felróható módon nem nyilatkozott már a közigazgatási eljárásban? 

c) Változtat-e a megítélésen, ha a hatóságnak a nemzetközi védelem iránti első kérelemről szóló 

határozatával vagy ismételt kérelemről szóló határozatával szemben előterjesztett kereset keretében 

adják elő a menedékjog iránti kérelem indokát a menekültügyekkel foglalkozó elsőfokú 

közigazgatási bíróság előtt? 

2) Az 1.a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Az uniós jog akadályozza-e a menekültügyekkel 

foglalkozó elsőfokú közigazgatási bíróságot abban is, hogy úgy határozzon, hogy a menedékjog iránti 

kérelem először az előtte folyamatban lévő eljárásban felhozott indokának vizsgálata érdekében új 

eljárásra utasítja a hivatalt a bírósági eljárás szabályos lefolytatásának biztosítása vagy ezen eljárás 

elfogadhatatlan késleltetésének megakadályozása érdekében? 

 

19. A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanyolország) által 2017. október 10-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-589/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az uniós joggal, és különösen a Közösségi Vámkódex 220. cikke (2) bekezdésének b) 

pontjával, valamint 239. cikkével a Jamaicából származóként bejelentett textiltermékek importjáról 

(REM 03/07 ügy) szóló, 2008. november 3-i C(2008) 6317 végleges bizottsági határozat, amely 

megállapította, hogy a behozatali vámok utólagos könyvelésbe vétele elvégezhető, és e vámok 

elengedése nem igazolt egy sajátos esetben? 

2) Ha egy elengedés iránti kérelem előterjesztése esetén a Bizottság értesítést küld azon határozatáról, 

amely szerint az ügy ténybeli és jogi elemei hasonlóak valamely olyan más, korábbi ügyhöz, amelyben 

már döntést hozott, illetve azon határozatáról, hogy előtte döntéshozatal céljából folyamatban van egy 

hasonló ügy, úgy kell-e tekinteni a Bizottság bármely szóban forgó határozatát, mint egy jogi aktust, 

amely köti azon tagállam hatóságait, amelyben az elengedés iránti kérelmet előterjesztették, és ennek 

megfelelően az megtámadható az elengedés iránti kérelmet előterjesztő [a Közösségi Vámkódex 

létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 239. cikke] vagy a könyvelésbe 

vétel mellőzését kérő (a Közösségi Vámkódex 220. cikke (2) bekezdésének b) pontja) személy által? 

3) Abban az esetben, ha nem tekinthető úgy, hogy a Bizottság határozata kötelező jogi erővel bír, a 

nemzeti hatóságoknak van-e hatáskörük annak értékelésére, hogy az adott ügyben fennállnak-e 

összehasonlítható ténybeli és jogi elemek? 

4) Igenlő válasz esetén, ha ez az elemzés megtörtént, és az a következtetés kerül levonásra, hogy 
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nincsenek ilyen elemek, alkalmazható-e a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK 

tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó meghatározott rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. 

július 2-i 2454/93/EGK bizottság rendelet (2) 905. cikkének (1) bekezdése, és ennek következtében a 

Bizottságnak kötelező jogi erővel bíró határozatot kell-e hoznia, amely köti e nemzeti hatóságokat? 

 

20. A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2017. október 13-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-593/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Érvényes-e az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2014. július 14-i 

767/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet? 

2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén: Figyelembe kell-e venni az Európai Bizottságnak a 

Kombinált Nómenklatúra 1902 3010 vámtarifaalszámához 2015. március 4-én közzétett magyarázatát 

a KN 1902 3010 vámtarifaalszám értelmezésekor, amennyiben abban a sütést az ipari szárítási 

folyamatra szolgáló példaként említik? 

 

21. A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2017. október 16-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-597/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

2006/112/EK tanácsi irányelv  132. cikke (1) bekezdésének c) pontját, hogy e rendelkezés az abban 

említett adómentességet mind a hagyományos, mind a nem hagyományos gyógymódok tekintetében 

kizárólag az egészségügyi hivatásokra vonatkozó nemzeti jogszabályok hatálya alá tartozó orvosi vagy 

paramedicinális hivatások e nemzeti jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő 

gyakorlói számára biztosítja, és hogy az e követelményeknek nem megfelelő, de a kiropraktikusok és 

oszteopátok szakmai szövetségének tagságával rendelkező és az e szövetség által támasztott 

követelményeknek megfelelő személyek ki vannak zárva annak köréből? 

2) Különösen az adósemlegességre tekintettel úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének b), 

c) és e) pontját, valamint 134. és 98. cikkét ezen irányelv III. mellékletének 3. és 4. pontjával 

összefüggésben, 

a) hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely a terápiás jellegű beavatkozások vagy 

kezelések során használt gyógyszerekre és orvostechnikai eszközökre kedvezményes héamérték 

alkalmazását írja elő, míg a tisztán esztétikai jellegű beavatkozások vagy kezelések során használt 

és ezekhez szorosan kapcsolódó gyógyszerekre és orvostechnikai eszközökre az általános 

héamérték alkalmazandó, 

b) vagy pedig úgy, hogy azok lehetővé teszik, illetve megkövetelik a két fent említett helyzet azonos 

kezelését? 

3) Köteles-e […] az alkotmánybíróság […] a megsemmisítendő rendelkezések, valamint az adott 

esetben teljesen vagy részben megsemmisítendő rendelkezések joghatásait ideiglenesen fenntartani, ha 

az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első és második kérdésre adott válaszból az következik, hogy 

e rendelkezések ellentétesek az Európai Unió jogával, hogy a jogalkotó képessé váljon e 

rendelkezések uniós joggal való összhangjának megteremtésére? 
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22. A Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Hollandia) által 2017. október 16-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti (C-598/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Létező támogatás módosításaként értelmezett új támogatási intézkedésnek minősül-e az, ha egy 

létező támogatási program hatályát kiterjesztik valamely adóalanynak az EK-Szerződés 56. cikke 

(jelenleg EUMSZ 63. cikk) szerinti szabad tőkemozgásra alapozott eredményes fellebbezése 

következtében? 

2) Ha igen, kizárja-e a nemzeti bíróság EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése szerinti feladatainak ellátását 

az, hogy az adóalany részére az adóalany által az EK-Szerződés 56. cikke (jelenleg EUMSZ 63. cikk) 

alapján követelt adókedvezményt biztosítanak, vagy be kell-e jelenteni a Bizottságnál e kedvezmény 

biztosítására vonatkozó tervezett bírósági döntést, vagy köteles-e a nemzeti bíróság az EUMSZ 108. 

cikk (3) bekezdése alapján rá háruló ellenőrzési feladatára tekintettel másképp eljárni vagy más 

intézkedést hozni? 

 

23. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. október 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-606/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Kiterjed-e az építési beruházásra, a szolgáltatásnyújtásra és az árubeszerzésre irányuló 

közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó uniós szabályozás, különösen a 2004/18/EK 

irányelv 1. és 2. cikkének hatálya azokra az összetett ügyletekre is, amelyek révén egy ajánlatkérő 

közigazgatási szerv közvetlenül kíván egy meghatározott gazdasági szereplőnek olyan 

célfinanszírozást nyújtani, amely a szóban forgó szállítónak történő bármely ellenérték fizetése alól 

mentes különböző szervek számára további pályázati eljárás nélkül, áruk ingyenes szállításra irányul; 

következésképpen ellentétes-e a hivatkozott uniós szabályozással az olyan nemzeti szabályozás, amely 

lehetővé teszi olyan célfinanszírozás közvetlen odaítélését, amely a szóban forgó szállítónak történő 

bármely ellenérték fizetése alól mentes különböző szervek számára további pályázati eljárás nélkül, 

áruk szállításra irányul? 

2) Ellentétes-e az építési beruházásra, a szolgáltatásnyújtásra és az árubeszerzésre irányuló 

közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó uniós szabályozással, különösen a 2004/18/EK 

irányelv 1. és 2. cikkével, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 49., 56., 105. és azt követő 

cikkeivel az olyan nemzeti szabályozás, amely az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában részt vevő 

más magánjogi jogalanyok általános akkreditációs viszonyaitól eltérő sajátos szerződésekkel 

szabályozott, a nemzeti közegészségügyi tervezés rendszerébe illesztésük révén a közkórházakkal 

egyenértékűnek tekinti a „minősített” magánkórházakat, és a közjogi szervezetként történő elismerés 

és az in-house beszerzés útján megvalósítható közvetlen odaítélés feltételeinek hiányában azokban az 

esetekben is kivonja az említett magánkórházakat a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó nemzeti és 

uniós szabályozás hatálya alól, amelyekben a szóban forgó jogalanyokat azzal bízzák meg, hogy 

ingyenesen állítsanak elő és szállítsanak az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 

meghatározott árukat a közegészségügyi szerveknek úgy, hogy egyidejűleg a szóban forgó áruval való 

ellátás végrehajtását szolgáló funkcionális közfinanszírozást kapnak? 

 

24. A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2017. október 24-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-607/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Annak értékelése során, hogy valamely másik tagállamban található leányvállalatnál felhalmozott 

veszteség többek között az A ügyben hozott ítéletben megfogalmazottak alapján véglegesnek minősül-
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e, és így az anyavállalat az EUMSZ 46. cikk alapján levonhatja a veszteséget, figyelemmel kell e lenni 

arra a körülményre, hogy a leányvállalat államának jogszabályai alapján korlátozottak azok a 

lehetőségek, amelyek alapján az adósságot felhalmozó féltől eltérő fél maga vonhatja le a veszteséget? 

2) Amennyiben figyelembe kell venni az 1. kérdésben megfogalmazotthoz hasonló korlátozást, 

figyelemmel kell-e lenni arra, hogy a kérdéses ügyben ténylegesen van-e olyan másik fél a 

leányvállalat államában, amely levonhatná a veszteségeket, amennyiben azt a jogszabályok lehetővé 

tennék? 

 

25. A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2017. október 24-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-608/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Annak érdekében, hogy valamely anyavállalatot egy tagállamban az EUMSZ 49. cikk alapján 

megillesse az a – többek között a Marks & Spencer ügyből [C-446/03, ECLI:EU:C:2005:763] eredő – 

jog, hogy levonhatja valamely másik tagállamban lévő leányvállalatánál keletkezett végleges 

veszteségeket, szükséges-e, hogy a leányvállalat az anyavállalat közvetlen tulajdonában álljon? 

2) Véglegesnek lehet-e tekinteni a veszteségek azon részét, amelyet a leányvállalat államának 

jogszabályai szerint nem volt lehetőség beszámítani az adott évben elért nyereségbe, hanem tovább 

lehetett vinni, hogy a későbbiekben azt esetlegesen le lehessen vonni egy következő évben? 

3) Annak megítélése során, hogy a veszteség végleges-e, figyelemmel kell-e lenni arra a tényre, hogy a 

leányvállalat államának jogszabályai szerint a veszteséget felhalmozó féltől eltérő felek lehetősége a 

veszteség levonására korlátozott? 

4) Amennyiben figyelemmel kell lenni a 3. kérdésnél meghatározott korlátozásra, arra is figyelemmel 

kell-e lenni, hogy a korlátozás mennyiben eredményezte ténylegesen azt, hogy a veszteségek valamely 

részét nem lehetett beszámítani egy másik fél által elért nyereségbe? 

 

26. A Corte dei Conti (Olaszország) által 2017. október 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-612/17. és C-613/17. sz. ügyek)1 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Olyan kiterjesztően kell-e értelmezni az 549/2013/EU rendelet (ún. ESA 2010) 20.15. pontjában 

szereplő „azonos tevékenységi területen működő valamennyi egységre vonatkozó általános 

szabályozások formájában megvalósuló állami beavatkozás” fogalmát, hogy az a valamennyi országos 

olasz sportszövetségre általánosan vonatkozó, sport jellegű (ún. soft law) irányítási hatásköröket, 

valamint a jogi személyiség megszerzéséhez és a sportszektorban való működéshez szükséges, 

jogszabályban előírt elismerési jogköröket is magában foglalja? 

2) Az 549/2003/EU rendelet (ún. ESA 2010) 20.15. pontjában foglalt általános ellenőrzési indikátort 

(„valamely gazdasági egység általános politikájának vagy programjának a meghatározására való 

képesség”) tartalmi szempontok alapján és úgy kell-e értelmezni, hogy az a nonprofit szervezet 

működésének irányítására, korlátozására és meghatározására való képesség, vagy pedig az említett 

indikátor formálisan és úgy értelmezhető, hogy magában foglalja a 20.15. a), b), c), d) és e) pontban 

meghatározott konkrét ellenőrzési indikátortoktól eltérő, külső felügyeleti hatásköröket is (köztük 

például a beszámolók jóváhagyására, a felügyelőbiztosok kinevezésére, az alapszabályok és egyes más 

szabályozások jóváhagyására, a sporttal kapcsolatos iránymutatásokra vagy a sportcélú elismerésre 

vonatkozó hatásköröket)? 

3) Az 549/2013/EU rendelet (ún. ESA 2010) 20.15., 4.125. és 4.126. pontjának együttes értelmezése 

                                                 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek. 
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alapján figyelembe vehetők-e a tagdíjak az állami ellenőrzés fennállásának megítélése céljából, 

pontosabban az adott tényállás sajátosságaira figyelemmel igazolja-e az említett tagdíjak és más saját 

bevételek jelentős összege a nonprofit szervezet jelentős önrendelkezési képességét? 

 

27. A Tribunal correctionnel de Foix (Franciaország) által 2017. október 26-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-616/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) 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 megfelel-e az elővigyázatosság elvének, amikor nem határozza meg pontosan a 

hatóanyag fogalmát, a kérelmezőre bízva, hogy megválassza, mit nevez meg saját termékének 

hatóanyagaként, és azt a lehetőséget biztosítva számára, hogy az engedélyhez szükséges dokumentáció 

egészét egyetlen anyagra vonatkozóan készítse el, holott a forgalomba hozott készterméke több 

összetevőt is tartalmaz? 

2) Az elővigyázatosság elve és a forgalomba hozatal engedélyezésének pártatlansága biztosított-e 

olyankor, mikor a dokumentációhoz szükséges teszteket, elemzéseket és vizsgálatokat maguk a 

kérelmezők végzik el, akik részrehajlóak lehetnek ezek bemutatása során, anélkül, hogy azok 

bármilyen független ellenőrző elemzésére sor kerülne és – ipari titokvédelem ürügyén – anélkül, hogy 

az engedély iránti kérelmekről jelentést tennének közzé? 

3) Az európai rendelet megfelel-e az elővigyázatosság elvének, mikor egyáltalán nem veszi 

figyelembe több hatóanyag jelenlétét és azok halmozott hatását, különösen, amikor nem írja elő az 

azonos termékben található hatóanyagok halmozódásának európai szintű, teljes körű specifikus 

vizsgálatát? 

4) Az európai rendelet megfelel-e az elővigyázatosság elvének, amikor III. és IV. fejezetében 

felmentést ad a növényvédő szerek azon összetételére vonatkozó toxicitási elemzés (genotoxicitás, 

karcinogenitás vizsgálata, a hormonháztartás zavarainak vizsgálata stb.) elvégzése alól, amely 

formában forgalomba kerülnek, valamint a lakosságra és a környezetre hatást gyakorolnak, és csupán 

szintén a kérelmező által végzett összefoglaló vizsgálatot ír elő? 

 

28. A Gerechtshof Den Haag (Hollandia) által 2017. november 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-624/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) 1. A [2008/98/EK] keretirányelv 3. cikke 1. pontjának értelmében a tárgytól megváló birtokosnak 

kell-e tekinteni az olyan kiskereskedőt, aki valamely fogyasztó által visszaszolgáltatott vagy az 

áruválasztékában fölöslegessé vált tárgyat a szállítója és közte fennálló megállapodás alapján a 

szállítónak (tehát az importőrnek, a nagykereskedőnek, a forgalmazónak, a gyártónak vagy más 

olyan személynek, akitől az árut beszerezte) visszaszolgáltat? 

2. Befolyásolja-e az 1.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy ennek során olyan tárgyról 

van szó, amelynek könnyen megszüntetendő hiányossága vagy hibája van? 

3. Befolyásolja-e az 1.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy ennek során olyan tárgyról 

van szó, amelynek olyan mértékű vagy súlyú hiányossága vagy hibája van, hogy a tárgy ezért 

eredeti rendeltetési céljára már nem alkalmas vagy használható? 

2) 1. A keretirányelv 3. cikke 1. pontjának értelmében a tárgytól megváló birtokosnak kell-e tekinteni 

az olyan kiskereskedőt vagy szállítót, aki a fogyasztó által visszaszolgáltatott vagy az 

áruválasztékában feleslegessé vált tárgyat egy (maradványárukkal kereskedő) felvásárlónak 

értékesíti tovább? 
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2. Befolyásolja-e a 2.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy milyen magas a felvásárló 

által a kiskereskedőnek vagy szállítónak fizetendő vételár? 

3. Befolyásolja-e a 2.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy ennek során olyan tárgyról 

van-e szó, amelynek könnyen megszüntetendő hiányossága vagy hibája van? 

4. Befolyásolja-e a 2.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy ennek során olyan tárgyról 

van-e szó, amelynek olyan mértékű vagy súlyú hiányossága vagy hibája van, hogy a tárgy ezért 

eredeti rendeltetési céljára már nem alkalmas vagy használható? 

3) 1. A keretirányelv 3. cikke 1. pontjának értelmében az árutételtől megváló birtokosnak kell-e 

tekinteni az olyan felvásárlót, aki kiskereskedőktől vagy szállítóktól felvásárolt, a fogyasztók által 

visszaszolgáltatott és/vagy feleslegessé vált áruk nagyobb tételét (külföldi) harmadik személynek 

értékesíti tovább? 

2. Befolyásolja-e a 3.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy mekkora a harmadik személy 

által a felvásárlónak fizetendő vételár? 

3. Befolyásolja-e a 3.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy az árutétel néhány olyan árut 

is tartalmaz, amelyeknek könnyen megszüntetendő hiányosságuk vagy hibájuk van? 

4. Befolyásolja-e a 3.1 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy az árutétel néhány olyan árut 

is tartalmaz, amelyeknek olyan mértékű vagy súlyú hiányosságuk vagy hibájuk van, hogy az 

érintett tárgy ezért eredeti rendeltetési céljára már nem alkalmas vagy használható? 

5 Befolyásolja-e a 3.3 vagy 3.4 pontban foglalt kérdés megválaszolását, hogy a harmadik 

személynek továbbértékesített áruk teljes tételének hány százalékát képezik a hibás áruk? 

Amennyiben igen, hány százaléknál van a küszöbérték? 

 

29. A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2017. november 27-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-662/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovén 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A kérelmezőnek az eljárás folytatásához fűződő, a II. eljárási irányelv2  46. cikke [(2) 

bekezdésének] második albekezdése értelmében vett érdekét úgy kell-e értelmezni, hogy a kiegészítő 

védelmi jogállás nem biztosít a menekült jogállással azonos jogokat és kedvezményeket, amennyiben 

a nemzeti szabályozás értelmében a nemzetközi védelemben részesülő külföldiek ugyanazokat a 

jogokat és előnyöket élvezik, ugyanakkor a nemzetközi védelem időtartamát vagy a kedvezményeket 

eltérő módon határozza meg, mivel a jogállásban a menekült határozatlan időtartamra részesül, e 

jogállás azonban megszűnik, amikor az elismerésének alapját képező feltételek megszűnnek, míg a 

kiegészítő védelem elismerése határozott időtartamra szól és indokolt esetben meghosszabbítható? 

2) A kérelmezőnek az eljárás folytatásához fűződő, a II. eljárási irányelv 46. cikke [(2) bekezdésének] 

második albekezdése értelmében vett érdekét úgy kell-e értelmezni, hogy a kiegészítő védelmi jogállás 

nem biztosít a menekült jogállással azonos jogokat és kedvezményeket, amennyiben a nemzeti 

szabályozás értelmében a nemzetközi védelemben részesülő külföldiek ugyanazokat a jogokat és 

kedvezményeket élvezik, a szóban forgó jogokon és kedvezményeken alapuló járulékos jogok 

azonban eltérnek egymástól? 

3) A kérelmező konkrét helyzete alapján meg kell-e vizsgálni, hogy a menekült jogállás elismerése a 

kérelmezőre vonatkozó konkrét körülményekre tekintettel a kérelmező számára a kiegészítő védelem 

elismerésével biztosítottnál több joggal járna vagy a II. eljárási irányelv 46. cikke [(2) bekezdésének] 

második albekezdése szerinti, az eljárás folytatásához fűződő érdek fennállásához elegendő az olyan 

jogi szabályozás, amely a nemzetközi védelem mindkét formája által biztosított jogokon és 

kedvezményeken alapuló járulékos jogok között különbséget tesz? 

                                                 
2 2013/32/EU irányelv 
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Munkaügyi ügyszak 

4. A Työtuomioistuin (Finnország) által 2017. október 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-609/17. és C-610/17. sz. ügyek)3 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével az olyan, kollektív szerződésbe 

foglalt nemzeti rendelkezés vagy annak olyan értelmezése, amely szerint az a munkavállaló, aki éves 

szabadságának vagy annak egy részének kezdetén munkaképtelen, kérelme ellenére nem jogosult az 

érintett időtartamba eső, a kollektív szerződés alapján őt megillető szabadság későbbi időszakra való 

átvitelére, ha a kollektív szerződésben megállapított szabadság későbbi időszakra való átvitelének 

elmaradása a munkavállalónak a négy hét éves szabadságra való jogosultságát nem csökkenti? 

2) Van-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikke (2) bekezdésének közvetlen hatálya a magánjogi 

jogalanyok közötti munkaviszonyban, azaz rendelkezik-e horizontális közvetlen hatállyal? 

3) Védi-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdése a megszerzett szabadságot, 

amennyiben a szabadság időtartama meghaladja a munkaidő-irányelv 7. cikke (1) bekezdésében előírt 

négy hét minimális éves szabadságot, és ellentétes-e az Alapjogi Charta e rendelkezésével az olyan 

kollektív szerződésbe foglalt nemzeti rendelkezés vagy annak olyan értelmezése, amely szerint az a 

munkavállaló, aki éves szabadságának vagy az éves szabadság egy részének kezdetén munkaképtelen, 

kérelme ellenére nem jogosult az érintett időtartamba eső, a kollektív szerződés alapján őt megillető 

szabadság későbbi időszakra való átvitelére, ha a kollektív szerződésben megállapított szabadság 

későbbi időszakra való átvitelének elmaradása a munkavállalónak a négy hét éves szabadságra való 

jogosultságát nem csökkenti? 

 

5. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2017. november 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-619/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az 1999/70 irányelv mellékletében szereplő, a határozott ideig tartó 

munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszát, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amely a korábbi álláshelyre való visszatérésre jogosult munkavállaló helyettesítésére 

irányuló határozott időre szóló szerződés megszűnése esetén semmilyen végkielégítést nem állapít 

meg, ha a megszűnésre a helyettesített munkavállaló újrafoglalkoztatása miatt kerül sor, és 

ellenkezőleg, megállapít végkielégítést, ha a munkaszerződés a jogszabályban felsorolt egyéb okok 

miatt szűnik meg? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén, a keretmegállapodás 5. szakaszának hatálya alá 

tartozik-e az olyan intézkedés, mint amilyet a spanyol jogalkotó megállapított, amely a munkavállaló 

részére a határozott idejű szerződés megszűnésekor akkor is szolgálati évenként 12 napi munkabérnek 

megfelelő végkielégítést állapít meg, ha a határozott időre szóló alkalmazás egyetlen szerződésre 

korlátozódik? 

3) A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a keretmegállapodás 5. szakaszával ellentétes-e az 

olyan jogszabályi rendelkezés, amely a határozott időre alkalmazott munkavállalók számára a 

szerződés megszűnésekor szolgálati évenként 12 napi munkabérnek megfelelő végkielégítést ismer el, 

de e végkielégítésből kizárja a határozott időre alkalmazott munkavállalókat, ha a szerződést a korábbi 

álláshelyre való visszatérésre jogosult munkavállaló határozott időtartamú helyettesítésére kötik meg? 

                                                 
3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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6. Az Areios Pagos (Görögország) által 2017. november 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-664/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: görög 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 98/50/EK irányelv 1. cikke rendelkezéseinek értelmében és a vállalkozás, üzlet vagy ezek részei 

átruházásának megállapítása szempontjából „gazdasági egység” alatt olyan önfenntartó termelési 

egységet kell-e érteni, amely anélkül képes gazdasági célja elérése érdekében működni, hogy 

harmadik személytől kellene (vétel, kölcsön, bérlet útján, vagy más módon) beszereznie valamely 

termelési tényezőt (nyersanyagot, munkaerőt, gépi berendezéseket, a késztermék alkatrészeit, 

támogató szolgáltatásokat, gazdasági erőforrásokat vagy bármi mást)? Vagy, ellenkezőleg: mivel a 

„gazdasági egység” integrált fogalom, elegendő e az, ha a tevékenységnek van elkülöníthető tárgya, ez 

a tárgy valamely önálló gazdasági tevékenység konkrét céljának minősülhet, a termelési tényezőket 

(nyersanyagot, gépeket és más berendezéseket, a munkaerőt és támogató szolgáltatásokat) pedig 

hatékonyan szervezik a szóban forgó cél elérése érdekében, anélkül, hogy jelentősége lenne annak, 

hogy az új munkáltató a termelési tényezőket részben kívülről szerzi be, vagy hogy az adott esetben 

nem érte el célját? 

2) A 98/50/EK irányelv 1. cikke rendelkezéseinek értelmében kizárt-e az átruházás fennállása abban az 

esetben, ha az átadó vagy a kedvezményezett, vagy mindkettő nem csak a tevékenység új munkáltató 

általi sikeres folytatását határozza el, hanem a vállalkozás végelszámolása révén a tevékenység 

jövőbeni megszüntetését is? 

Polgári ügyszak 

5. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2017. szeptember 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-545/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a 

szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 

97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkével összefüggésben értelmezett 7. cikke (1) 

bekezdésének első mondatát, hogy különleges jognak minősül az olyan nemzeti eljárásjogi 

rendelkezés, mint a polgári perrendtartásról szóló, 1964. november 17-i törvény 165. §-ának (2) 

bekezdése, amely alapján egy eljárási iratnak csak a kijelölt postai szolgáltató, azaz egy 

egyetemesszolgáltatás-nyújtásra kötelezett szolgáltató nemzeti fiókjában történő feladása egyenértékű 

a bírósági benyújtással, az eljárási irat egyéb, nem kijelölt egyetemes postai szolgáltatásnyújtó nemzeti 

fiókjában történő feladása viszont nem? 

2) Ha az első kérdésre a válasz igenlő: úgy kell-e értelmezni a 97/67/EK irányelv 7. cikke (1) 

bekezdésének első mondatát, összefüggésben az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével, hogy a kijelölt 

szolgáltató számára a 97/67/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdése első mondatának megsértésével 

biztosított különleges jogból eredő előnyöket ki kell terjeszteni a többi postai szolgáltatóra, aminek 

következtében az eljárási irat bírósági benyújtásával egyenértékűnek kell tekinteni ezen iratnak a nem 

kijelölt egyetemes postai szolgáltató nemzeti fiókjában történő feladását is, az Európai Unió 

Bíróságának 2007. június 21-i Jonkman ítéletében (C-231/06–C-233/06, ECLI:EU:C:2007:373) 

alkalmazott alapelveknek megfelelően? 

3) Ha a második kérdésre a válasz igenlő: úgy kell-e értelmezni a 97/67/EK irányelv 7. cikke (1) 

bekezdésének első mondatát, összefüggésben az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével, hogy az eljárásban 

részt vevő, valamely tagállamot képviselő fél hivatkozhat a k.p.c. 165. § -a (2) bekezdéséhez hasonló 

nemzeti jogi rendelkezésnek a 97/67/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének első mondatával való 

összeegyeztethetetlenségére? 
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6. A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2017. október 18-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-629/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 2008/95/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt, „olyan 

megjelölések, amelyeket a forgalomban az áru egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak” 

fordulatot, amikor e rendelkezést a borászati termékek jelölése céljából alkalmazott megjelölések és 

jelzések lajstromozásának elfogadhatóságára irányuló vizsgálattal összefüggésben alkalmazzák, hogy 

védjegyként alkalmazott olyan szómegjelölésekben, amelyek a borra vonatkozó eredetmegjelölésként 

oltalom alatt álló földrajzi nevet tartalmaznak, e rendelkezés magában foglalhatja az „adega” [pince] 

szóra történő hivatkozást is, olyan kifejezésként, amelyet általában az ilyen jellegű termékek előállítási 

folyamatainak elvégzésére szolgáló létesítmények és helységek azonosítására használnak, amennyiben 

e szó (adega) az egyik olyan szóelem, amely a védjegybejelentést benyújtó jogi személy megnevezését 

alkotja? 

 

7. A Varhoven kasatsionen sad (Bulgária) által 2017. október 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-604/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Lehetővé teszi-e a 2201/2003/EK rendelet a 8. és 12. cikkében foglalt feltételek fennállásának a hiánya 

esetén azt, hogy a szülői felelősséget érintő ügyeket azon tagállam bírósága vizsgálja, amely a rendelet 

3. cikke szerint a házassági bontóper elbírálására vonatkozóan joghatósággal rendelkezik, ha e bíróság 

a szóban forgó tagállam nemzeti joga értelmében köteles arra, hogy a felügyeleti jogról, a 

kapcsolattartási jogra vonatkozó intézkedésekről, a tartásról és a családi ingatlan használatáról a 

házasság felbontása iránti kérelemmel együtt hivatalból határozzon? 

 

8. Az Investigatory Powers Tribunal – London (Egyesült Királyság) által 2017. október 

31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-623/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Olyan körülmények esetén, amelyekben 

a) a biztonsági és hírszerzési ügynökségeknek4 a kapott tömeges kommunikációs adatok5 

felhasználására való képessége az Egyesült Királyság nemzeti biztonságának megóvása céljából – 

többek között a terrorizmus elleni küzdelem, a kémelhárítás és az atomfegyverek elterjedése elleni 

küzdelem terén – alapvető fontosságú; 

b) a tömeges kommunikációs adatok biztonsági és hírszerző szolgálatok általi felhasználásának 

alapvető jellemzője, hogy a tömeges kommunikációs adatok egy helyen történő összesítésén 

alapuló, nem célzott, tömeges technikák segítségével a nemzeti biztonsággal kapcsolatos, korábban 

ismeretlen fenyegetések feltárását szolgálja. Annak elsődleges hasznossága a cél gyors 

azonosításában és kidolgozásában, valamint közvetlen fenyegetés esetén a fellépés alapjának 

biztosításában áll; 

c) az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjének ezt követően nem kell (a rendes üzletmenethez 

szükséges időszakot követően) megőriznie a tömeges kommunikációs adatokat, hanem azt 

kizárólag az állam (a biztonsági és hírszerzési ügynökségek) őrzi(k) meg; 

d) a nemzeti bíróság (bizonyos fenntartások mellett) megállapította, hogy a tömeges kommunikációs 

                                                 
4 Security and Intelligence Agencies (SIAs). 
5 Bulk Communications Data (BCD). 



 

 14 

adatok biztonsági és hírszerző ügynökségek általi felhasználásával kapcsolatos biztosítékok 

összhangban vannak az EJEE-ben6 foglalt követelményekkel; valamint 

e) a nemzeti bíróság megállapította, hogy a [2016. december 21-i Tele2 Sverige és Watson és társai, C-

203/15 és C-698/15 (EU:C:2016:970)] ítélet 119–125. pontjában meghatározott követelmények (a 

továbbiakban: Watson-követelmények) előírása, amennyiben azok alkalmazandók, meghiúsítaná a 

biztonsági és hírszerző ügynökségek által a nemzeti biztonság megóvása érdekében tett 

intézkedéseket, ezáltal pedig kockázatnak tenné ki az Egyesült Királyság nemzeti biztonságát; 

1) Az EUSZ 4. cikkre és az elektronikus hírközlésről és adatvédelemről szóló 2002/58/EK irányelv (a 

továbbiakban: elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 1. cikkének (3) bekezdésére tekintettel az 

uniós jog és az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv hatálya alá tartozik-e a valamely 

belügyminiszter elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjének adott utasításában szereplő olyan 

követelmény, amely szerint a szolgáltatónak tömeges kommunikációs adatokat kell valamely tagállam 

biztonsági és hírszerző ügynökségeinek rendelkezésére bocsátania? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén alkalmazni kell-e valamelyik Watson-követelményt vagy 

az EJEE által előírt követelményeken felüli más követelményeket az ilyen belügyminiszteri utasításra? 

Amennyiben igen, e követelmények hogyan és milyen mértékben érvényesülnek figyelembe véve azt, 

hogy a biztonsági és hírszerző szolgálatok számára a nemzeti biztonság megóvása céljából a tömeges 

gyűjtési és automatizált kezelési technikák alkalmazása elengedhetetlenül szükséges, és azt a mértéket, 

amennyire ezeket – az EJEE-nek egyébként megfelelő – kapacitásokat az említett követelmény 

előírása kritikus módon megakadályozhatja? 

 

9. A Székesfehérvári Törvényszék (Magyarország) által 2017. november 2-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-620/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Akként kell-e az uniós jogi alapelveket, illetve szabályokat (többek között az EUSZ 4. cikk 

(3) bekezdését és az egységes jogértelmezés követelményét) értelmezni, amint azokat az EUB 

különösen a Köbler ügyben hozott ítéletben értelmezett, hogy a végső fokon eljáró tagállami 

bíróság uniós jogsértő ítéletéért való felelősség megállapítása alapulhat-e kizárólag a nemzeti 

jogon, illetve a nemzeti jog által kimunkált kritériumokon? Nemleges válasz esetén akként 

kell-e az uniós jogi alapelveket, illetve szabályokat, különösen pedig az EUB által a Köbler 

ügyben az „állam” felelősségére vonatkozóan kimunkált három kritériumot értelmezni, hogy a 

tagállami bíróságok uniós jogsértése miatti tagállami felelősség feltételeinek fennállását a 

nemzeti jog alapján kell megítélni? 

2) Akként kell-e az uniós jogi szabályokat, illetve alapelveket (többek között az EUSZ 4. cikk 

(3) bekezdését és a hatékony jogorvoslat követelményét), különösen pedig az EUB-nak 

egyebek mellett a Francovich, Brasserie du pécheur és Köbler ügyekben kimunkált tagállami 

felelősségre vonatkozó ítéleteit értelmezni, hogy a végső fokon eljáró tagállami bíróságok 

uniós jogba ütköző ítéleteinek jogereje kizárja a tagállam kártérítési felelősségének 

megállapítását? 

3) A 2007/66/EK irányelv által módosított 89/665/EGK irányelv, illetve a 92/13/EGK irányelv 

fényében uniós jogi szempontból relevanciával bírnak-e a közösségi értékhatárokat elérő 

értékű közbeszerzésekre irányadó közbeszerzési jogorvoslati eljárás és az ennek során hozott 

közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata? Igenlő válasz esetén irányadóak-e az uniós 

jog és az EUB ítélkezési gyakorlata (egyebek mellett a Kühne & Heitz, a Kapferer, illetve 

különösen az Impresa Pizzarotti ügyekben hozott ítéletek) az ilyen közbeszerzési jogorvoslati 

                                                 
6 Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény. 
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eljárás során hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatával kapcsolatban a nemzeti 

jog szerint felmerülő perújítás mint rendkívüli perorvoslat megengedésének szükségessége 

tekintetében? 

4) A közbeszerzési jogorvoslati irányelveket (nevezetesen az időközben a 2007/66/EK 

irányelv által módosított 89/665/EGK irányelvet, illetve a 92/13/EGK irányelvet) akként kell-

e értelmezni, hogy azzal összhangban áll egy olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az 

Európai Unió Bíróságának – közbeszerzési jogorvoslati eljárás keretében kezdeményezett 

előzetes döntéshozatali eljárás során hozott – ítélete értelmében vizsgálandó tényt figyelmen 

kívül hagyhatják az alapügyben eljáró nemzeti bíróságok, és még az alapügyben hozott 

határozat ellen előterjesztett perújítási kérelem folytán indult eljárásban sem veszik 

figyelembe az eljáró nemzeti bíróságok? 

5) Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések 

odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK 

tanácsi irányelvet, különösen annak 1. cikke (1) és (3) bekezdését, valamint a vízügyi, 

energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól 

szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 24-i 92/13/EGK tanácsi irányelvet, és 

különösen annak 1. és 2. cikkét – különösen a Willy Kempter, a Pannon GSM, illetve a VB 

Pénzügyi Lízing ügyekben, valamint a Kühne & Heitz, a Kapferer, illetve az Impresa 

Pizzarotti ügyekben hozott ítéletek fényében – akként kell-e értelmezni, hogy az említett 

irányelvekkel, valamint a hatékony jogvédelem követelményével, továbbá az egyenértékűség 

és a tényleges érvényesülés elvével összhangban áll egy olyan nemzeti szabályozás, illetve 

annak olyan alkalmazása, amely alapján egy másodfokú eljárásban az ítélethozatal előtt 

kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban hozott európai bírósági ítélet a releváns 

uniós jogi normák értelmezését adja, azonban ezt az eljáró bíróság elkésettségre hivatkozva 

elutasítja, majd ezt követően a perújítási ügyben eljáró bíróság a perújítást nem tartja 

megengedhetőnek? 

6) Ha a nemzeti jog alapján egy új alkotmánybírósági döntés alapján az alkotmányosság 

helyreállítása érdekében meg kell engedni a perújítást, akkor az egyenértékűség elve, illetve a 

Transportes Urbanos elve alapján nem kellene-e megengedni a perújítást olyan esetben, 

amikor egy EUB ítéletet a főeljárásban a nemzeti jog eljárásjogi határidőkre vonatkozó 

rendelkezései alapján nem volt figyelembe vehető? 

7) Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések 

odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK 

tanácsi irányelvet, különösen annak 1. cikke (1) és (3) bekezdését, valamint a vízügyi, 

energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól 

szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelvet, és 

különösen annak 1. és 2. cikkét akként kell-e értelmezni az EUB C-2/06 Willy Kempter 

ügyben hozott ítélet fényében, amely szerint a félnek az EUB ítéleteire nem is kell külön 

hivatkoznia, hogy az említett irányelvek által szabályozott közbeszerzési jogorvoslati 

eljárásokat csak olyan jogorvoslati kérelemmel lehet megindítani, amely a hivatkozott 

közbeszerzési jogsértés kifejezett leírását tartalmazza, és emellett a megsértett közbeszerzési 

jogszabályt tételesen – paragrafusra/cikkre és bekezdésre pontosan – megjelöli, illetve a 

közbeszerzési jogorvoslati eljárásban csak olyan közbeszerzési jogsértés vizsgálható, amelyet 

a kérelmező a megsértett közbeszerzési jogszabályhelyre való – paragrafusra/cikkre és 

bekezdésre pontos – hivatkozással megjelölt, miközben minden más közigazgatási és polgári 
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eljárásban a félnek elegendő a tényeket és az azokat alátámasztó bizonyítékokat szolgáltatnia, 

amely kérelmét az eljáró hatóság vagy bíróság a tartalma szerint bírál el? 

8) A Köbler és Traghetti ítéletekben kimunkált kellően súlyos jogsértés feltételét akként kell-e 

értelmezni, hogy egy ilyen súlyos jogsértés nem áll fenn akkor, ha a végső fokon eljáró 

bíróság a kiforrott és legrészletesebben bemutatott EUB ítélkezési gyakorlattal – amely még 

különböző jogi szakvéleményekkel is alátámasztásra került – nyíltan szembehelyezkedve 

azzal a képtelen indokolással utasítja el a félnek a perújítás megengedésének szükségességére 

vonatkozó előzetes döntéshozatali kérelmét, hogy uniós joganyag – így különösen a 

89/665/EGK irányelv és a 92/13/EGK irányelv – a perújítással kapcsolatban szabályozást nem 

tartalmaz, annak ellenére, hogy ehhez is a legrészletesebben bemutatásra került a vonatkozó 

EUB ítélkezési gyakorlat, ideértve az Impresa Pizzarotti ítéletet is, amely éppen egy 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos perújítás szükségességét mondja ki? Az EUB C-283/81. 

számú C. I. L. F. T. ügyben hozott ítéletére figyelemmel milyen részletességgel kell 

megindokolnia a nemzeti bíróságnak, ha az EUB kötelező érvénnyel kialakított 

jogértelmezésétől eltérve nem engedi meg a perújítást? 

9) Akként kell-e értelmezni az EUSZ 19. cikk és a 4. cikk (3) bekezdése szerinti hatékony 

jogorvoslat és egyenértékűség elvét, illetve a letelepedés és a szolgáltatás-nyújtás EUMSZ 49. 

cikkében lefektetett szabadságát, valamint a Tanács építési beruházásra irányuló 

közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/37/EGK 

irányelvét, valamint a 89/665/EK, a 92/13/EK és a 2007/66/EK irányelveket, hogy ha az 

eljáró hatóságok és bíróságok az alkalmazandó uniós jog nyilvánvaló figyelmen kívül 

hagyásával rendre elutasítják a felperesnek a közbeszerzési eljárásban való részvételének 

ellehetetlenítése miatt igénybe vett jogorvoslati kérelmeit, amely eljárások során adott esetben 

jelentős idő- és költségráfordítás árán kell számos beadványt készíteni, illetve tárgyalásokon 

részt venni, és bár a bírósági jogkörben okozott kárért való felelősség megállapításának 

lehetősége ugyan formálisan rendelkezésre áll, a vonatkozó szabályozás elzárja a felperest 

attól, hogy a bíróságtól a jogellenes intézkedések következtében felmerült kárának 

megtérítését követelhesse? 

10) Akként kell-e értelmezni a Köbler, Traghetti és Saint Giorgio ítéletekben kimunkált 

elveket, hogy nem téríthető meg olyan kár, amely azáltal keletkezett, hogy a végső fokon 

eljáró tagállami bíróság az EUB következetes ítélkezési gyakorlatával szembehelyezkedve 

nem engedte meg a fél által kellő időben kezdeményezett perújítást, amelynek a keretében a 

fél a felmerült költségeinek a megtérítését követelhette volna? 

Gazdasági ügyszak 

6. Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2017. október 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-601/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szereplő „a jegy 

árának a vételi ár szerinti visszatérítése […] a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott módon” 

fogalmat, hogy az azt az összeget jelenti, amelyet az utas a mindenkori repülőjegyért fizetett, vagy azt 

az összeget kell alapul venni, amelyet az alperes légifuvarozó ténylegesen kapott, ha a helyfoglalás 

folyamatába közvetítő vállalkozás van bevonva, amely, anélkül, hogy ezt közölné, megtartja az utas 

által fizetett és a légifuvarozó által kapott összeg közötti különbözetet? 
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7. A Tribunal d'instance de Limoges (Franciaország) által 2017. október 30-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-618/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Amennyiben a fogyasztói hitel teljeshiteldíj-mutatója 5,97377 %, akkor az 1998. február 16-i 98/7/EK 

irányelvben és a 2008. április 23-i 2008/48/EK irányelvben meghatározott szabály értelmében – 

miszerint: „A számítás eredményét legalább egy tizedesnyi pontossággal kell kifejezni. Ha a 

következő tizedeshelyen álló számjegy 5 vagy annál nagyobb, akkor az azt megelőző tizedeshelyen 

álló számjegyet eggyel növelni kell.” – pontosnak tekinthető-e, ha 5,95 %-os teljeshiteldíj-mutató 

kerül feltüntetésre? 

 

8. A Kúria (Magyarország) által 2017. november 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-621/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 1993. 

április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 4. cikk (2) bekezdésében, 

illetve 5. cikkében írt világos és érthető megfogalmazás követelményét úgy kell-e értelmezni, 

hogy annak eleget tesz a fogyasztói kölcsönszerződésben egyedileg meg nem tárgyalt olyan 

szerződési feltétel, amely a fogyasztót terhelő költség, jutalék, díj (a továbbiakban együtt: 

költség) összegét, annak kiszámítási módját, teljesítésének idejét pontosan meghatározza, 

anélkül azonban, hogy rögzítené, hogy az adott költség milyen konkrét szolgáltatás 

ellenértéke; avagy a szerződésnek tartalmaznia kell azt is, hogy az adott költség milyen 

meghatározott szolgáltatás ellenértéke? Utóbbi esetben elegendő-e, ha a költség elnevezéséből 

következtetni lehet a nyújtott szolgáltatás tartalmára? 

2) Az irányelv 3. cikk (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy a jóhiszeműség 

követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben 

jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára a perbeli ügyben alkalmazott olyan 

költség kikötése, amelyért nyújtott konkrét szolgáltatás a szerződés alapján egyértelműen nem 

azonosítható be? 

 

9. Az Općinski sud u Rijeci (Horvátország) által 2017. november 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-630/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: horvát 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 63. cikkét, hogy azokkal 

ellentétes a Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici 

Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (a Horvát Köztársaságban engedély nélküli hitelezővel kötött, 

nemzetközi jellemzőkkel rendelkező kölcsönszerződések semmiségéről szóló törvény; Narodne 

novine 72/2017. sz.), különösen e törvény 10. cikke, amely előírja (a hivatkozott törvény 1. cikke és 2. 

cikkének első francia bekezdése értelmében vett) adós és (az ugyanezen törvény 1. cikke és 2. 

cikkének első francia bekezdése értelmében vett) engedély nélküli hitelező között létrejött 

kölcsönszerződésből következő, vagy azon alapuló kölcsönszerződések és egyéb jogi aktusok 

semmisségét, annak ellenére, hogy azokat e törvény hatályba lépése előtt kötötték meg, és e 

semmisséget a megkötésük időpontjától kezdve írja elő, azon következménnyel, hogy az egyes 

szerződő feleknek vissza kell fizetniük a másik félnek a semmis szerződés alapján kapott összegeket, 

és ha ez nem lehetséges, vagy a teljesítés jellege ellenkezik a visszatérítéssel, a bírósági határozat 
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meghozatalának időpontjában irányadó árak alapján vagyoni formában nyújtott megfelelő kártérítést 

kell fizetniük [?] 

2) 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 rendeletet 

(átdolgozás), különösen a 4. cikkének (1) bekezdését és 25. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal 

ellentétesek a Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u 

Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (a Horvát Köztársaságban engedély nélküli 

hitelezővel kötött, nemzetközi jellemzőkkel rendelkező kölcsönszerződések semmiségéről szóló 

törvény; Narodne novine 72/2017. sz.) 8. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések, 

amelyek megállapítják, hogy az e törvény értelmében a nemzetközi jellemzőkkel rendelkező 

kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogvitákban az adós az engedély nélküli hitelező ellen azon állam 

bíróságai előtt indíthat keresetet, ahol a hitelező székhelye található, vagy az engedély nélküli hitelező 

székhelyétől függetlenül az adós saját lakóhelye, illetve székhelye szerinti bíróságok előtt, míg az 

engedély nélküli hitelező a hivatkozott törvény értelmében kizárólag azon állam bíróságai előtt 

indíthat keresetet az adós ellen, amelyben az adós lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik[?] 

3) Az 1215/2012 rendelet 17. cikkének (1) bekezdése és az egyéb uniós jogi vívmányok rendelkezései 

értelmében vett fogyasztói szerződésről van-e szó, ha a kölcsön kedvezményezettje olyan természetes 

személy, aki szállásadói tevékenység végzése és turisták számára magánszálláshely-szolgáltatás 

nyújtása céljából kötött üdülőapartmanokba történő beruházásra irányuló kölcsönszerződést[?] 

4) Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012 rendelet 24. cikkének 1. pontjában foglalt rendelkezést, hogy a 

kölcsönszerződés és a vonatkozó biztosítéki nyilatkozatok semmisségének megállapítására és az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog törlésére irányuló eljárás elbírálására a Horvát 

Köztársaság bíróságai rendelkeznek joghatósággal, ha a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek 

teljesítésének biztosítása céljából az adósnak a Horvát Köztársaság területén található ingatlanaira 

alapították a szóban forgó jelzálogjogot[?] 

 

10. A Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugália) által 2017. november 15-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-637/17. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Értelmezhető-e úgy a 2014. december 26-i 2014/104/EU irányelv 9. cikkének (1) bekezdése, 10. 

cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, valamint egyéb rendelkezései, illetve az európai uniós jog 

alkalmazandó általános elvei, hogy a magánszemély (a jelen esetben a kanadai jog hatálya alá tartozó 

részvénytársaság) számára olyan jogokat keletkeztetnek, amelyekre e személy másik magánszeméllyel 

szemben (a jelen esetben a portugál jog hatálya alá tartozó részvénytársaság) bíróság előtt hivatkozhat 

a versenyjog megsértése következtében keletkezett esetleges károk megtérítése iránt indított 

keresetben, különösen figyelemmel arra, hogy a szóban forgó bírósági kereset előterjesztésének 

időpontjában (2015. február 27.) az irányelv 21. cikkének (1) bekezdése alapján még nem járt le a 

tagállamok számára az irányelv nemzeti jogba való átültetésére előírt határidő? 

2) Értelmezhető-e úgy az irányelv 10. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, valamint egyéb 

rendelkezései, illetve az európai uniós jog alkalmazandó általános elvei, hogy azokkal 

összeegyeztethetetlen az olyan nemzeti rendelkezés, mint a portugál polgári törvénykönyv 498. 

cikkének (1) bekezdése, amely az irányelv közzététele előtt, ennek hatálybalépése előtt és az 

átültetésére előírt határidő lejárta előtt bekövetkezett tényállásra – szintén az utóbbi időpontot 

megelőzően indított bírósági eljárás keretében – történő alkalmazása esetén: 

a) hároméves elévülési időt állapít meg a szerződésen kívüli polgárjogi felelősségen alapuló kártérítési 

jog tekintetében; 

b) előírja, hogy e hároméves határidő attól a naptól számítandó, amikor a károsult személy tudomást 

szerzett az őt megillető jogról, akkor is, ha a károkozó személyazonossága és a károk pontos 

terjedelme nem ismert; 
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c) egyáltalán nem tartalmaz olyan szabályt, amely e határidő nyugvását vagy megszakadását pusztán 

azon tény alapján előírná vagy lehetővé tenné, hogy a versenyhatóság intézkedéseket tett a 

versenyjog megsértésére irányuló vizsgálat, illetve eljárás keretében, amely jogsértéshez a 

kártérítési eljárás is kapcsolódik? 

3) Értelmezhető-e úgy az irányelv 9. cikkének (1) bekezdése, valamint egyéb rendelkezései, illetve az 

európai uniós jog alkalmazandó általános elvei, hogy ezekkel nem egyeztethető össze az olyan 

nemzeti rendelkezés, mint a portugál polgári perrendtartás 623. cikke, amely az irányelv 

hatálybalépése előtt és az átültetésére előírt határidő lejárta előtt bekövetkezett tényállásra – szintén az 

utóbbi időpontot megelőzően indított bírósági eljárás keretében – történő alkalmazása esetén: 

a) úgy rendelkezik, hogy a jogsértés miatt indult közigazgatási eljárásban történt jogerős 

elmarasztalásnak nincs joghatása az olyan polgári eljárásra, amelyben a jogsértés elkövetésétől 

függő jogviszonyokat vitatnak? Vagy (értelmezéstől függően) 

b) előírja, hogy a jogsértés miatt indult közigazgatási eljárásban történt jogerős elmarasztalás harmadik 

személyekkel szemben csak iuris tantum vélelmet képez a szankció és a jogi jellegű elemek 

feltételeit alkotó tények fennállását illetően, bármely olyan polgári eljárásban, amelyben a jogsértés 

elkövetésétől függő jogviszonyokat vitatnak? 

4) Értelmezhető-e úgy az irányelv 9. cikkének (1) bekezdése, 10. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikkének harmadik bekezdése, vagy az európai uniós 

jog bármely egyéb elsődleges vagy másodlagos rendelkezése, az uniós ítélkezési gyakorlat vagy az 

alkalmazandó általános uniós jogelvek, hogy ezekkel nem egyeztethető össze az olyan nemzeti 

jogszabályok alkalmazása, mint a portugál polgári törvénykönyv 498. cikkének (1) bekezdése és a 

portugál polgári perrendtartás 623. cikke, amelyek az irányelv közzététele előtt, ennek hatálybalépése 

előtt és az átültetésére irányadó határidő lejárta előtt bekövetkezett tényállásra – szintén az utóbbi 

időpontot megelőzően indított bírósági eljárás keretében – történő alkalmazásuk esetén nem veszik 

figyelembe az irányelv szövegét és célját, és nem az irányelv által kitűzött eredmény elérésére 

irányulnak? 

5) Másodlagos jelleggel, és kizárólag amennyiben az Európai Unió Bírósága igenlő választ adna 

bármelyik fenti kérdésre, értelmezhető-e úgy az irányelv 22. cikke, valamint egyéb rendelkezései, 

illetve az európai uniós jog alkalmazandó általános elvei, hogy azokkal nem egyeztethető össze a 

portugál polgári törvénykönyv 498. cikke (1) bekezdésének, illetve a portugál polgári perrendtartás 

623. cikkének hatályos – azonban az irányelv 10. cikkének rendelkezéseivel összeegyeztethető módon 

értelmezett és alkalmazott – szövegének a jelen ügyben a nemzeti bíróság által történő alkalmazása? 

6) Az ötödik kérdésre adandó igenlő válasz esetén valamely magánszemély másik magánszeméllyel 

szemben hivatkozhat-e az irányelv 22. cikkére a nemzeti bíróság előtt a versenyjog megsértése 

következtében keletkezett kár megtérítése iránti eljárásban? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

2. A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2017. július 20-i végzése (az Amtsgericht Kehl 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-346/16. sz. ügy)7 

A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

3. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. november 15-i végzése (Hanseatisches 

Oberlandesgericht in Bremen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az 

Aranyosi Pállal szemben kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (C-496/16. sz. 

                                                 
7 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Büntető ügyszak 21. sz. alatt. 
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ügy)8 

A Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (brémai regionális felsőbíróság, Németország) 2016. 

szeptember 12-i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelemről nem szükséges 

határozni. 

Közigazgatási ügyszak 

24. A Bíróság elnökének 2017. október 17-i végzése (az Amtsgericht Stuttgart 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-2/16. sz. ügy)9  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

25. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. október 24-i végzése (Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hitachi 

Rail Italy Investments Srl (C-655/16. sz. ügy), Finmeccanica SpA (C-656/16. sz. ügy) 

kontra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)10 

A nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (HL L 142., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 20. o.) 5. cikke (4) 

bekezdésének második albekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az 

alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon nemzeti szabályozás, amely „összejátszás” esetén 

lehetővé teszi a nemzeti felügyeleti hatóság számára valamely nyilvános vételi ajánlat árának 

megemelését, anélkül, hogy meghatározná az e fogalomra jellemző konkrét magatartásokat, 

amennyiben – a nemzeti jogban elismert értelmezési módszerek alkalmazásával – az említett fogalom 

értelmezésére e rendeletből kellőképpen egyértelmű, pontos és előrelátható módon lehet következtetni. 

 

26. A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2017. október 24-i végzése (a Sąd Okręgowy 

we Wrocławiu [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-19/17. sz. ügy)11  

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

27. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. október 26-i végzése (a Nederlandstalige 

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

Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol elleni büntetőeljárás (C-356/16. sz. ügy)12  

A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi 

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

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

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

(a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv) akként kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti jogszabály, amely azáltal védi a 

közegészséget, valamint az esztétikai sebészeti és az esztétikai nem sebészeti szakmák méltóságát és 

integritását, hogy minden természetes vagy jogi személy számára megtiltja az esztétikai sebészeti vagy 

nem sebészeti, esztétikai orvosi beavatkozásokkal kapcsolatos reklámok terjesztését. 

 

28. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. november 9-i ítélete (a Landgericht Berlin 

                                                 
8 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 1. szám, Büntető ügyszak 1. sz. alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 85. sz. alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 77. sz. alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 98. sz. alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 219. sz. alatt. 
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[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CTL Logistics GmbH kontra DB 

Netz AG (C-489/15. sz. ügy)13 

A 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a 

vasútiinfrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának 

felszámításáról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

rendelkezéseit, különösen ezen irányelv 4. cikkének (5) bekezdését, valamint 30. cikkének (1), (3), (5) 

és (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló 

olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, amely a rendes bíróságok általi, esetről esetre történő 

felülvizsgálatot tesz lehetővé a vasútiinfrastruktúra-használati díjak méltányos jellege tekintetében, 

adott esetben annak lehetőségével, hogy módosítsák e díjak összegét, függetlenül a 2004/49 

irányelvvel módosított 2001/14 irányelv 30. cikkében szereplő szabályozószervezet általi ellenőrzéstől. 

 

29. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. november 9-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Valsts ieņēmumu dienests kontra „LS Customs 

Services” SIA (C-46/16. sz. ügy)14  

1) Az 1999. április 13-i 955/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a 

Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 29. 

cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a vámérték meghatározásának az e rendelkezésben 

előírt módszere nem alkalmazandó azokra az árukra, amelyeket nem az Európai Unióba irányuló 

exportra adtak el. 

2) A 955/1999 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 31. cikkét e módosított rendelet 6. cikkének (3) 

bekezdésével összefüggésben olvasva úgy kell értelmezni, hogy a megfizetendő vámok összegét 

megállapító határozatukban a vámhatóságok kötelesek megjelölni egyrészt azokat az indokokat, 

amelyek alapján mellőzték a vámérték meghatározásának az ugyanezen módosított rendelet 29. és 30. 

cikkében előírt módszereit, mielőtt megállapítanák az e rendelet 31. cikkében szereplő módszer 

alkalmazását, másrészt fel kell tüntetniük azokat az adatokat, amelyek alapján az áruk vámértékét 

kiszámították, ezzel lehetővé téve az érintett számára a határozat megalapozottságának értékelését, és 

az ügy teljes ismeretében annak eldöntését, hogy hasznos-e megtámadni ezt a határozatot. A 

tagállamok feladata, hogy eljárási autonómiájuk keretében szabályozzák a vámhatóságokat terhelő 

indokolási kötelezettség e hatóságok általi megsértésének következményeit, és meghatározzák, hogy 

lehetséges-e, és ha igen, mennyiben, az ilyen jogsértést bírósági eljárásban orvosolni, az 

egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartása mellett. 

3) A 955/1999 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 30. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy a vámérték meghatározására szolgáló, az ebben a rendelkezésben előírt módszer 

alkalmazásának mellőzése előtt az illetékes hatóság nem köteles felhívni a gyártót az említett módszer 

alkalmazásához szükséges információk benyújtására. Az említett hatóság ugyanakkor köteles 

megvizsgálni a rendelkezésére álló valamennyi információforrást és adatbázist. Ezenfelül az érintett 

gazdasági szereplők számára biztosítania kell annak lehetőségét, hogy minden olyan információt 

átadhassanak, amelyek hozzájárulhatnak az áruk vámértékének az említett rendelkezés alapján történő 

meghatározásához. 

4) A 955/1999 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 30. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy a vámhatóságoknak nem kell megindokolniuk, hogy miért nem az e rendelkezés c) és d) 

pontjában megállapított módszereket alkalmazzák, amikor az áruk vámértékét az 1995. július 19-i 

1762/95/EK bizottsági rendelettel módosított, a 2913/92 rendelet végrehajtására vonatkozó 

rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 151. cikkének 

(3) bekezdésével összhangban a hasonló áruk ügyleti értéke alapján határozzák meg. 

 

                                                 
13 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak 1. sz. alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 79. sz. alatt. 
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30. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. november 9-i ítélete (az Efeteio Athinon 

[Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Európai Bizottság kontra Dimos 

Zagoriou (C-217/16. sz. ügy) 15 

1) Az EUMSZ 299. cikket úgy kell értelmezni, hogy e cikk nem határozza meg az Európai Bizottság 

azon jogi aktusainak végrehajtásához kapcsolódó keresetek elbírálására hatáskörrel rendelkező 

nemzeti bírósági ág megválasztását, amelyek az államoktól eltérő jogalanyokra az említett cikkel 

összhangban végrehajtható vagyoni kötelezettséget rónak, mivel ennek meghatározása az eljárási 

autonómia elve szerint a nemzeti jog alá tartozik, feltéve hogy e meghatározás nem sérti az uniós jog 

alkalmazását és hatékonyságát. 

A nemzeti bíróság feladata annak meghatározása, hogy az EUMSZ 299. cikkben említett valamely jogi 

aktus végrehajtásával kapcsolatos keresetekre vonatkozó nemzeti eljárási szabályok alkalmazására 

nem hátrányosan megkülönböztető módon kerül-e sor azon eljárásokhoz képest, amelyek azonos 

típusú nemzeti jogviták eldöntésére irányulnak, és ez olyan feltételek mellett történik-e, amelyek az 

említett jogi aktusokban említett összegek visszatéríttetését nem teszik nehezebbé, mint a megfelelő 

nemzeti jogi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos, összehasonlítható esetekben. 

2) Az EUMSZ 299. cikket, valamint a strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá 

tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi 

eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi 

rendeletet, a 2052/88 rendeletnek egyrészt a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás 

között, másrészt az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel 

történő összehangolása tekintetében történő végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról 

szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendeletet és az Európai Mezőgazdasági Orientációs 

és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs Részlege tekintetében a 2052/88 rendelet végrehajtására 

vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4256/88/EGK tanácsi rendeletet 

úgy kell értelmezni, hogy azok olyan körülmények között, mint amelyek az alapügyben felmerültek, 

nem határozzák meg azokat a személyeket, amelyekkel szemben a Bizottságnak a kifizetett 

támogatások visszatérítéséről szóló és végrehajtható jogi aktusnak minősülő határozata alapján 

végrehajtási eljárás indítható. 

A nemzeti jognak kell e személyeket az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben 

tartása mellett meghatároznia. 

 

31. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. november 9-i ítélete (a Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jan Theodorus Arts 

kontra Veevoederbedrijf Alpuro BV (C-227/16. sz. ügy)16  

A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen 

támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére 

meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 

378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletet akként kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes az olyan szerződési feltétel, amelynek értelmében azon támogatás összege, amelyet a 

borjútartó az egységes támogatási rendszer címén igényelhet, integrációs üzemhez kerül, amennyiben 

e támogatás átruházása a szerződés felei között megtárgyalt, kölcsönös előnyök és kötelezettségek 

keretébe illeszkedik. 

 

32. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. november 9-i ítélete (a Curtea de Apel Cluj 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Teodor Ispas, Anduţa Ispas kontra 

                                                 
15 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 143. sz. alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 181. sz. alatt. 
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Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj (C-298/16. sz. ügy)17  

A védelemhez való jog tiszteletben tartásának uniós jogi általános elvét úgy kell értelmezni, hogy a 

hozzáadottértékadó-alap ellenőrzésére és megállapítására irányuló közigazgatási eljárásokban 

valamely magánszemélynek lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy kérelmére tájékoztassák a 

közigazgatási iratokban található és a hatóság által a határozatának elfogadása céljából figyelembe 

vett információkról és dokumentumokról, kivéve, ha az említett információkhoz és dokumentumokhoz 

való hozzáférés korlátozását közérdekű célkitűzések igazolják. 

 

33. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. november 9-i ítélete (a Naczelny Sąd 

Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AZ kontra 

Minister Finansów (C-499/16. sz. ügy)18  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 98. 

cikkét úgy kell értelmezni, hogy – amennyiben az adósemlegesség elvét tiszteletben tartották, amit a 

kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia – azzal nem ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, mint 

amelyről az alapügyben szó van, amely a kedvezményes hozzáadottértékadó-mérték süteményekre és 

friss pékárukra való alkalmazását azok „minimális eltarthatósági idejéhez” vagy „fogyaszthatósági 

határidejéhez” kapcsolódó egyetlen kritériumtól teszi függővé. 

 

34. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. november 9-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-

grad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Wind Inovation 1” EOOD, 

felszámolás alatt kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna 

praktika” – Sofia (C-552/16. sz. ügy)19  

1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 

irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, amelynek 

értelmében a hozzáadottértékadó (héa)-nyilvántartásból való kötelező törlés egy olyan társaság 

esetében, amelynek megszüntetését bírósági határozat rendelte el, azt a kötelezettséget vonja maga 

után, hogy meg kell állapítani az e társaság megszüntetése időpontjában rendelkezésre álló eszközök 

után fizetendő vagy előzetesen megfizetett héát, és azt az állam részére be kell fizetni, feltéve hogy e 

társaság a megszüntetésétől kezdve már nem végez gazdasági tevékenységet. 

2) A 2006/112 irányelvet, különösen pedig annak 168. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes 

az olyan nemzeti jogszabály, mint amely az alapeljárásban szerepel, és amelynek értelmében a 

héanyilvántartásból való kötelező törlés egy olyan társaság esetében, amelynek megszüntetését 

bírósági határozat rendelte el, még akkor is, ha e társaság továbbra is gazdasági tevékenységet folytat 

a felszámolása alatt, azt a kötelezettséget vonja maga után, hogy meg kell állapítani az e megszüntetés 

időpontjában rendelkezésre álló eszközök után fizetendő vagy előzetesen megfizetett héát, és azt az 

állam részére be kell fizetni, és amely jogszabály ezáltal az adólevonási jogot e kötelezettség 

teljesítésétől teszi függővé. 

 

35. A Bíróság (nagytanács) 2017. november 14-i ítélete (a Cour de cassation 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Président de l’Autorité de la 

concurrence kontra Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) és társai 

(C-671/15. sz. ügy) 20 

Az EUMSZ 101. cikket az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és 

kereskedelmére történő alkalmazásáról szóló, 1962. április 4-i26. tanácsi rendelet 2. cikkével, a 

                                                 
17 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 192. sz. alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 7. sz. alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 26. sz. alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 59. sz. alatt. 
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gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet 

11. cikkének (1) bekezdésével, a 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelettel módosított, az 

egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő 

alkalmazásáról szóló, 2006. július 24-i 1184/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikkével, a gyümölcs- és 

zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK 

irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és 

a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével, a 2009. 

május 25-i 491/2009/EK tanácsi rendelettel módosított 1234/2007 tanácsi rendelet 122. cikkének első 

bekezdésével 175. cikkével és 176. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy: 

— az alapügyben szereplőhöz hasonló, a minimális ár kollektív rögzítésére, a forgalomba hozott 

mennyiségek összehangolására, illetve stratégiai információk cseréjére irányuló magatartások nem 

vonhatók ki az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésében előírt kartelltilalom hatálya alól, ha e 

magatartásokra különböző termelői szervezetek vagy termelői szervezetek társulásai között vagy az 

érintett piac közös szervezése keretében az európai uniós jogalkotó által meghatározott célok 

megvalósítása érdekében valamely tagállam által el nem ismert olyan jogalanyokkal együtt kerül 

sor, mint amilyenek a termelői szervezet vagy termelői szervezetek társulása jogállásával nem 

rendelkező szakmai szervezetek vagy az európai uniós szabályozás értelmében vett szakmaközi 

szervezetek, és 

— az alapügyben szereplőhöz hasonló, az árak vagy a forgalomba hozott mennyiségek 

összehangolására, illetve stratégiai információk cseréjére irányuló magatartások akkor vonhatók 

ki az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésében előírt kartelltilalom hatálya alól, ha azokra valamely 

tagállam által elismert ugyanazon termelői szervezet vagy termelői szervezetek ugyanazon 

társulásának tagjai között kerül sor, és azok szigorúan szükségesek az európai uniós 

szabályozással összhangban a termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása számára 

kitűzött cél vagy célok eléréséhez. 

 

36. A Bíróság (nagytanács) 2017. november 14-i ítélete (a High Court of Justice (England 

& Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Egyesült Királyság] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – Toufik Lounes kontra Secretary of State for the Home 

Department (C-165/16. sz. ügy)21  

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 

64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 

90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 

29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet akként kell értelmezni, hogy egy olyan 

helyzetben, amikor valamely európai uniós polgár oly módon élt a szabad mozgáshoz való jogával, 

hogy az ezen irányelv 7. cikkének (1) bekezdése, illetve 16. cikkének (1) bekezdése értelmében az 

állampolgársága szerintitől eltérő tagállamba utazott, és ott tartózkodott, majd – eredeti 

állampolgárságának megőrzése mellett – megszerezte e tagállam állampolgárságát, több évvel ez után 

pedig házasságot kötött egy harmadik állam olyan állampolgárával, akivel továbbra is az említett 

tagállam területén tartózkodik, ezt az állampolgárt az említett irányelv rendelkezései alapján nem illeti 

meg a szóban forgó tagállamban a származékos tartózkodási jog. Megilletheti ugyanakkor egy ilyen 

tartózkodási jog az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdése alapján, olyan feltételek mellett, amelyek nem 

lehetnek szigorúbbak, mint az említett jog olyan uniós polgár harmadik állam állampolgárságával 

rendelkező családtagja számára történő biztosítása tekintetében a 2004/38 irányelvben előírt 

feltételek, amely uniós polgár a szabad mozgáshoz való jogát valamely, az állampolgársága szerintitől 

eltérő tagállamban való letelepedés útján gyakorolta. 

 

                                                 
21 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 123. sz. alatt. 
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37. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. november 15-i ítélete (a Bundesfinanzhof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rochus Geissel, az RGEX GmbH 

i.L. megbízott felszámolója kontra Finanzamt Neuss (C-374/16. sz. ügy) és Finanzamt 

Bergisch Gladbach kontra Igor Butin (C-375/16. sz. ügy)22 

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvnek 

az ezen irányelv 226. cikke 5. pontjával összefüggésben értelmezett 168. cikke a) pontját és 178. cikke 

a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti 

szabályozás, amely az előzetesen felszámított hozzáadottérték-adó levonásához való jog gyakorlását 

ahhoz a feltételhez köti, hogy a számlán tüntessék fel azt a címet, amelyen a számla kibocsátója a 

gazdasági tevékenységét folytatja. 

 

38. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. november 15-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-

grad [Bulgária] előzetes döntéshozatali kérelme) – Entertainment Bulgaria System 

EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – 

Sofia (C-507/16. sz. ügy) 23 

A 2009. december 22-i 2009/162/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy 

azzal ellentétes az a tagállami jogszabály, amely azzal az indokkal akadályozza meg az e tagállam 

területén letelepedett adóalanyt abban, hogy levonja az olyan szolgáltatások után e tagállamban 

fizetendő vagy előzetesen megfizetett hozzáadottérték-adót, amelyeket más tagállamokban letelepedett 

adóalanyok nyújtanak, és amelyeket az ezen adóalany letelepedése szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamokban történő szolgáltatásnyújtások céljából vesznek igénybe, hogy ezen adóalanyt a 

2009/162 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 214. cikke (1) bekezdésének d) és e) pontjában 

említett két eset valamelyike alapján vették hozzáadottértékadó-nyilvántartásba. Ezzel szemben a 

2009/162 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 168. cikkének a) pontját és 169. cikkének a) 

pontját úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az a tagállami jogszabály, amely az e 

tagállam területén letelepedett és ott az adómentességi szabályozás alá tartozó adóalanyt 

megakadályozza az e tagállamban azon szolgáltatások után fizetendő vagy előzetesen megfizetett 

hozzáadottérték-adó levonásához való jogának gyakorlásában, amelyeket más tagállamokban 

letelepedett adóalanyok nyújtanak, és amelyeket az ezen adóalany letelepedési tagállamától eltérő 

tagállamokban történő szolgáltatásnyújtások céljából vesznek igénybe. 

 

39. A Bíróság (második tanács) 2017. november 16-i ítélete (a Naczelny Sąd 

Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kozuba 

Premium Selection sp. z o.o. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16. 

sz. ügy)24  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 12. 

cikkének (1) és (2) bekezdését, illetve 135. cikke (1) bekezdésének j) pontját úgy kell értelmezni, hogy 

azokkal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a 

hozzáadottértékadó–mentességet az épületek értékesítésének tekintetében azon feltételnek rendeli alá, 

hogy az épület első használatbavételére adóköteles ügylet keretében kerüljön sor. Ugyanezen 

rendelkezéseket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, hogy az ilyen nemzeti szabályozás 

e mentességet annak a feltételnek rendeli alá, hogy egy már létező épület „korszerűsítése” esetén a 

felmerült költségek ne haladják meg az épület eredeti értékének 30 %-át, amennyiben a 

„korszerűsítés” fogalma ugyanúgy kerül értelmezésre, mint az „átalakításnak” a 2006/112 irányelv 

12. cikke (2) bekezdésében szereplő fogalma, tehát az érintett épületen lényegi módosításokat kell 

                                                 
22 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 236. sz. alatt. 
23 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 257. sz. alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 208. sz. alatt. 
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végezni azzal a céllal, hogy módosuljon annak használata, illetve jelentősen megváltozzanak 

használatbavételének feltételei. 

 

40. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. november 16-i végzése (Supremo Tribunal 

Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Instituto de 

Financiamento da Agricultura e Pescas, IP kontra Maxiflor – Promoção e 

Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda (C-491/16. sz. ügy)25  

1) A Supremo Tribunal Administrativo (legfelsőbb közigazgatási bíróság, Portugália) által 

előterjesztett első és harmadik kérdés nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

2) Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, 

Euratom tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második mondatát úgy kell 

értelmezni, hogy a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 

1999. június 21-i 1260/1999 tanácsi rendelet 9. cikkének f) pontja értelmében vett olyan operatív 

program, mint a 2000. október 30-i C(2000) 2878 bizottsági határozattal jóváhagyott „Mezőgazdaság 

és vidékfejlesztés” operatív program, nem tartozik az elsőként említett rendelkezés értelmében vett 

„többéves program” fogalmába, kivéve, ha e program keretében már végrehajtandó konkrét 

intézkedéseket hoztak, amelynek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

 

41. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. november 16-i végzése (Supremo Tribunal 

Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Instituto de 

Financiamento da Agricultura e Pescas, IP kontra António da Silva Rodrigues (C-

243/17. sz. ügy)26  

1) Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, 

Euratom tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének első albekezdését úgy kell értelmezni, hogy a nem 

folyamatos vagy ismételt szabálytalanságok esetén az előírt négy év elévülési idő azon a napon 

kezdődik, amikor a szabálytalanságot elkövették. 

2) A Supremo Tribunal Administrativo (legfelsőbb közigazgatási bíróság, Portugália) által 

előterjesztett második, harmadik és negyedik kérdés nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

 

42. A Bíróság (hetedik tanács) 2017. november 21-i végzése (a Supremo Tribunal 

Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Giovanna Judith 

Kerr kontra Fazenda Pública (C-615/16. sz. ügy)27  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 15. 

cikkének (2) bekezdését és 135. cikke (1) bekezdésének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy az utóbbi 

rendelkezés értelmében vett „közvetítés” fogalma azzal a feltétellel vonatkozhat az olyan 

tevékenységre, mint a felperes által végzett tevékenység, ha ez megfelel az értékpapírokra vonatkozó 

pénzügyi ügyletek tárgyában kötött szerződésben részes valamelyik fél számára történő 

szolgáltatásnyújtás céljából és díjfizetés ellenében eljáró közvetítő tevékenységének, és e szolgáltatás 

abban áll, hogy a közvetítő megteszi a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy az eladó és a vevő aláírja 

e szerződést, anélkül hogy azt maga a közvetítő aláírná, de mindenképpen anélkül, hogy saját érdeke 

fűződne e szerződés tartalmához. A kérdést előterjesztő bíróság feladata megvizsgálni, hogy 

teljesülnek-e ezek a feltételek az előtte folyamatban lévő jogvitában. 

 

                                                 
25 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 256. sz. alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 165. sz. alatt. 
27 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 95. sz. alatt. 
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43. A Bíróság (második tanács) 2017. november 22-i ítélete (a Varhoven administrativen 

sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Asotsiatsia na balgarskite 

predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) kontra Nachalnik na 

Mitnitsa Burgas (C-224/16. sz. ügy)28  

1) A Bíróság hatáskörrel rendelkezik arra, hogy előzetes döntést hozzon az Európai Gazdasági 

Közösség nevében az 1978. július 25-i 2112/78/EGK tanácsi rendelettel elfogadott, az áruk TIR-

igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben 1975. november 14-én aláírt 

vámegyezménynek a 2009. május 28-i 2009/477/EK tanácsi határozattal közzétett, módosított és 

egységes szerkezetbe foglalt változatának 8. és 11. cikke értelmezéséről. 

2) A Közösség nevében a 2112/78 rendelettel elfogadott, az áruk TIR-igazolvánnyal történő 

nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezménynek a 2009/477 határozattal közzétett, módosított 

és egységes szerkezetbe foglalt változata 8. cikkének (7) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az 

alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben a vámhatóságok eleget tettek az ezen utóbbi 

rendelkezésben előírt azon kötelezettségüknek, hogy az érintett behozatali vámokat és illetékeket, a 

lehetőségekhez mérten, a TIR-igazolvány birtokosától mint az ezen összegek megfizetéséért közvetlenül 

felelős személytől követeljék, mielőtt a garanciavállaló egyesülethez fordulnának követelésükkel. 

3) A 2006. november 20-i 1791/2006/EK tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex 

létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 203. cikke (3) bekezdésének 

harmadik francia bekezdését, valamint 213. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az a körülmény, hogy 

valamely címzett olyan árut szerzett meg vagy tartott birtokában, amelyről tudta, hogy TIR-

igazolvánnyal fuvarozták, valamint az a tény, hogy nem került megállapításra, hogy ezt az árut 

bemutatták és bejelentették a rendeltetési vámhivatalnál, önmagában nem elegendő annak 

megállapításához, hogy az ilyen címzett tudta vagy észszerűen tudnia kellett volna, hogy az említett 

árut az előbbi rendelkezés értelmében véve elvonták a vámfelügyelet alól, ily módon e címzettet 

egyetemlegesen felelősnek kell tekinteni a vámtartozásért az utóbbi rendelkezés értelmében. 

 

44. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. november 22-i ítélete (a Supreme Court [Írország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Edward Cussens, John Jennings, Vincent 

Kingston kontra T. G. Brosnan (C-251/16. sz. ügy)29 

1) A visszaélésszerű magatartás tilalmának elvét úgy kell értelmezni, hogy ezen elv a belső jogrendben 

azt érvényesítő nemzeti intézkedéstől függetlenül közvetlenül alkalmazható az alapügy tárgyát 

képezőhöz hasonló, a 2006. február 21-i Halifax és társai ítélet (C-255/02, EU:C:2006:121) 

meghozatalát megelőzően véghezvitt ingatlanértékesítések hozzáadottérték-adó alóli mentességének a 

megtagadása céljából, anélkül hogy ez ellentétes lenne a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvével. 

2) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös 

hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK 

hatodik tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha az alapügy tárgyát képező 

ügyleteket a visszaélésszerű magatartás tilalma elvének alkalmazásával át kell minősíteni, ezen 

ügyletek közül azok tekintetében, amelyek nem valósítanak meg ilyen magatartást, a nemzeti jog azon 

releváns rendelkezései alapján keletkezhet hozzáadottértékadó-kötelezettség, amelyek ilyen 

kötelezettséget előírnak. 

3) A visszaélésszerű magatartás tilalmának elvét úgy kell értelmezni, hogy annak a 2006. február 21-i 

Halifax és társai ítélet (C-255/02, EU:C:2006:121) 75. pontja alapján történő meghatározása 

keretében, hogy az alapügy tárgyát képező ügyletek alapvető célja adóelőny megszerzése-e, az 

alapügy tárgyát képező ingatlanértékesítéseket megelőző bérleti szerződések célját külön kell 

figyelembe venni. 

                                                 
28 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 162. sz. alatt. 
29  A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 170. sz. alatt. 
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4) A visszaélésszerű magatartás tilalmának elvét úgy kell értelmezni, hogy az olyan 

ingatlanértékesítések, mint amelyek az alapügy tárgyát képezik, a 77/388/EGK hatodik irányelv 

releváns rendelkezéseinek céljával ellentétes adóelőny megszerzéséhez vezethetnek, ha ezen 

ingatlanokat a harmadik személyeknek való értékesítésüket megelőzően a tulajdonosuk vagy a 

bérlőjük még nem vette ténylegesen használatba. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak 

vizsgálata, hogy az alapeljárás keretében erről van-e szó. 

5) A visszaélésszerű magatartás tilalmának elvét úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazandó az 

alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, olyan helyzetre, amely ingatlanértékesítési ügyletnek a 

hozzáadottérték-adó alóli esetleges mentesítését érinti. 

 

45. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. november 23-i végzése – (Tribunale di Pordenone 

– Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Giorgio Fidenato elleni 

büntetőeljárás (C-107/16. sz. ügy)30 

1) A géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 

1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkét 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 53. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy az 

Európai Bizottság nem köteles az ezen utóbbi cikk értelmében vett sürgősségi intézkedéseket hozni, 

amikor egy tagállam ezen utóbbi rendelet 54. cikkének (1) bekezdése értelmében hivatalosan 

tájékoztatja a Bizottságot az ilyen intézkedések meghozatalának szükségességéről, mivel nem 

nyilvánvaló, hogy az 1829/2003 rendelettel vagy azzal összhangban engedélyezett termék komoly 

kockázatot jelent az emberi egészségre, az állati egészségre vagy a környezetre. 

2) Az 1829/2003 rendelet 34. cikkét a 178/2002 rendelet 54. cikkével összefüggésben úgy kell 

értelmezni, hogy egy tagállam azt követően, hogy hivatalosan tájékoztatta az Európai Bizottságot 

sürgősségi intézkedések meghozatalának szükségességéről, és amennyiben az semmilyen intézkedést 

nem hozott a 178/2002 rendelet 53. cikkének megfelelően, ilyen intézkedéseket hozhat nemzeti szinten. 

3) Az 1829/2003 rendelet 34. cikkét a 178/2002 rendelet 7. cikkében meghatározott elővigyázatosság 

elvével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy e cikk nem biztosít lehetőséget a tagállamok számára 

arra, hogy a 178/2002 rendelet 54. cikkével összhangban – az 1829/2003 rendelet 34. cikkében 

megállapított feltételek teljesülése nélkül – pusztán ezen elv alapján ideiglenes sürgősségi 

intézkedéseket fogadjanak el. 

 

46. A Bíróság (első tanács) 2017. november 23-i ítélete (a Commissione tributaria 

provinciale di Siracusa [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Enzo Di 

Maura kontra Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa (C-246/16. sz. 

ügy)31  

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös 

hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 11-i 77/388/EGK 

hatodik tanácsi irányelv 11. cikke C. része (1) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy a tagállamok a hozzáadottértékadó-alap csökkentését nem köthetik a fizetésképtelenségi 

eljárások eredménytelenségének feltételéhez, amennyiben az ilyen eljárás akár több mint tíz évig is 

elhúzódhat. 

 

47. A Bíróság (első tanács) 2017. november 23-i ítélete (a Helsingin hallinto-oikeus 

[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az A Oy által indított eljárás (C-

                                                 
30 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 112. sz. alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 168. sz. alatt. 
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292/16. sz. ügy)32  

Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, mint 

amelyről az alapügyben szó van, amely olyan helyzetben, amelyben egy belföldi társaság 

eszközátruházási ügylet keretében egy külföldi állandó telephelyet egy szintén külföldi társaságra 

ruház át, egyrészt előírja az ezen ügylet során keletkezett tőkenyereség azonnali megadóztatását, 

másrészt nem engedélyezi a fizetendő adó halasztott beszedését, miközben egy egyenértékű belső 

helyzetben ilyen tőkenyereséget csak az átadott eszközök elidegenítése során adóztatnak meg, mivel e 

jogszabály nem teszi lehetővé az ilyen adó halasztott beszedését. 

 

48. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. november 23-i ítélete (a Tribunal Supremo 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gasorba SL, Josefa Rico Gil, 

Antonio Ferrándiz González kontra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (C-

547/16. sz. ügy)33  

Az [EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikkben] meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 

2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet 16. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy 

a Bizottság által e rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján bizonyos vállalkozások közötti 

megállapodásokkal kapcsolatban hozott kötelezettségvállalási határozat nem akadályozza a nemzeti 

bíróságokat abban, hogy ezen megállapodások versenyszabályokkal való összhangját megvizsgálják, 

és adott esetben megállapítsák azok semmisségét az EUMSZ 101. cikk (2) bekezdése alapján. 

 

49. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. november 23-i végzése (Varhoven administrativen 

sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Geocycle Bulgaria” EOOD 

kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko 

Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C-314/17. sz. 

ügy)34  

A közös hozzáadottértékadó-rendszer adósemlegességének és tényleges érvényesülésének elvét úgy kell 

értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam megtagadja az értékesítés beszerzőjétől az 

előzetesen felszámított adó levonásának jogát, amennyiben ugyanazon egyetlen értékesítés 

tekintetében a hozzáadottérték-adó – mivel azt feltüntették a kibocsátott számlán – először az 

értékesítőnél, majd pedig másodszor a beszerzőnél kerül levonásra, ha a nemzeti jogszabályok nem 

írják elő a hozzáadottérték-adó helyesbítésének lehetőségét, amennyiben létezik adóellenőrzési 

határozat. 

 

50. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. november 23-i végzése (a Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Basilicata [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-

486/17. sz. ügy)35 

A Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Basilicata tartomány közigazgatási bírósága, 

Olaszország) által 2017. július 22-i határozatával benyújtott, a Bírósághoz 2017. augusztus 10-én 

érkezett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

Munkaügyi ügyszak 

4. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. október 24-i végzése – (Cour d'appel de Colmar – 

Franciaország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Belu Dienstleistung GmbH & Co 

                                                 
32 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 178. sz. alatt. 
33 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 23. sz. alatt. 
34 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 177. sz. alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 247. sz. alatt. 
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KG, Stefan Nikless elleni büntetőeljárás (C-474/16. sz. ügy)36  

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására 

vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 19. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 

szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (1) és (2) bekezdése 

alapján valamely tagállam illetékes hatósága által kijelölt intézmény által kiállított A 1-es igazolás a 

munkavégzés helye szerinti tagállam társadalombiztosítási szerveit és e tagállam bíróságait egyaránt 

kötelezi, még akkor is, ha ezek megállapítják, hogy az érintett munkavállaló tevékenységének 

körülményei nyilvánvalóan nem tartoznak a 883/2004 rendelet e rendelkezéseinek tárgyi hatálya alá. 

 

5. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. november 9-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 33 de 

Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – María Begoña 

Espadas Recio kontra Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) (C-98/15. sz. ügy)37  

1) Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött 

keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a 

részmunkaidős foglalkoztatásról szóló, 1997. június 6-án kötött keretmegállapodás 4. szakaszának 1. 

pontja nem alkalmazható az alapügyben szereplőhöz hasonló járulékalapú munkanélküli-ellátásra. 

2) A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő 

fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely a vertikális 

részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetében a járulékfizetési napok számításából kizárja a nem 

munkavégzéssel töltött napokat, ebből következően csökkenti a munkanélküli-ellátás időtartamát, 

amennyiben megállapítható, hogy az ilyen szabályozás által hátrányosan érintett, vertikális 

részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók többsége nő. 

 

6. A Bíróság (második tanács) 2017. november 9-i ítélete (a Tribunal da Relação do Porto 

[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – António Fernando Maio Marques 

da Rosa kontra Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA (C-306/16. sz. ügy)38  

A 2000. június 22-i 2000/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a munkaidő-

szervezés egyes szempontjairól szóló, 1993. november 23-i 93/104/EK tanácsi irányelv 5. cikkét, 

valamint a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének első bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azok nem azt 

követelik meg, hogy a munkavállalót megillető huszonnégy órás minimális, megszakítás nélküli heti 

pihenőidőt legkésőbb a hat egymást követő munkanapot követő napon adják ki, hanem azt írják elő, 

hogy azt minden hétnapos időszakon belül adják ki. 

 

7. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. november 29-i ítélete (a Court of Appeal (England & 

Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C. 

King kontra The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar (C-214/16. sz. ügy)39  

1) A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkében 

biztosított hatékony jogorvoslathoz való jogot úgy kell értelmezni, hogy amennyiben jogvita merül fel a 

munkavállaló és a munkáltatója között abban a kérdésben, hogy a munkavállaló az említett 7. cikkel 

összhangban jogosult-e fizetett éves szabadságra, akkor e rendelkezésekkel ellentétes az, ha a 

                                                 
36 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak 44. sz. alatt. 
37 A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak 7. sz. alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Munkaügyi ügyszak 31. sz. alatt. 
39 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak 27. sz. alatt. 
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munkavállalónak azelőtt kell kivennie a szabadságát, hogy meggyőződhetne arról, hogy annak idejére 

jogosult-e fizetett szabadságra. 

2) A 2003/88 irányelv 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétesek azok a nemzeti 

rendelkezések vagy gyakorlatok, amelyek értelmében a munkavállaló azért akadályoztatott az egymást 

követő több referencia-időszak tekintetében igénybe nem vett, fizetett éves szabadsághoz való jogának 

a munkaviszonya megszűnéséig történő átvitelében és adott esetben felhalmozásában, mert a 

munkáltató megtagadta e szabadság kifizetését. 

Polgári ügyszak 

6. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. november 23-i ítélete (a Tribunal Supremo 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Salvador Benjumea Bravo de 

Laguna kontra Esteban Torras Ferrazzuolo (C-381/16. sz. ügy)40  

[Az európai uniós] védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 16. és 18. cikkét 

úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes egy olyan nemzeti rendelkezés európai uniós 

védjegyre történő alkalmazása, amelynek értelmében a jogai megsértésével, vagy valamely jogszabályi 

vagy szerződéses kötelezettség megszegésével bejelentett védjegy lajstromozása miatt sérelmet 

szenvedett személy jogosult az említett védjegy oltalmának átruházását követelni, feltéve hogy a 

szóban forgó helyzet nem tartozik az e rendelet 18. cikkében szabályozott esetek hatálya alá. 

 

7. A Bíróság (első tanács) 2017. november 23-i ítélete (a Sofiyski rayonen sad [Bulgária] 

előzetes döntéshozatali kérelmei) – „CHEZ Elektro Bulgaria” AD kontra Yordan Kotsev 

(C-427/16. sz. ügy) és „FrontEx International” EAD kontra Emil Yanakiev (C-428/16. sz. 

ügy)41  

1) Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével együttesen értelmezett EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését akként 

kell értelmezni, hogy az alapeljárásban alkalmazandóhoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely 

egyrészt nem teszi lehetővé az ügyvéd és az ügyfele számára, hogy olyan összegű díjazásban 

állapodjanak meg, amely alacsonyabb a Vissh advokatski savethez (legfelsőbb ügyvédi tanács, 

Bulgária) hasonló ügyvédi szakmai szervezet által elfogadott rendeletben megállapított minimális 

összegnél, annak terhe mellett, hogy ezen ügyvéddel szemben fegyelmi eljárás indul, másrészt pedig 

nem engedi meg a bíróságnak, hogy az e minimális összegnél alacsonyabb összegű munkadíj 

megtérítését rendelje el, alkalmas arra, hogy az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése értelmében korlátozza 

a belső piacon fennálló versenyt. A kérdést előterjesztő bíróság feladata megvizsgálni, hogy az ilyen 

szabályozás a konkrét alkalmazási módjaira tekintettel valóban megfelel-e jogszerű céloknak, az 

ekként előírt korlátozások pedig arra szorítkoznak-e, ami szükséges e jogszerű célok megvalósításának 

biztosításához. 

2) Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével és az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges 

gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1977. március 22-i 77/249/EGK tanácsi irányelvvel együttesen 

értelmezett EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az 

alapeljárásban alkalmazandóhoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében 

jogtanácsosi képviselet esetén a jogi személyeket és az egyéni vállalkozókat megilleti az ügyvédi díjnak 

a nemzeti bíróság által elrendelt megtérítése. 

3) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 

78. cikke első bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapeljárásban 

alkalmazandóhoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a hozzáadottérték-adó a 

nyilvántartásba vett ügyvédek munkadíjának elválaszthatatlan részét képezi, amennyiben ennek 

következtében e munkadíjakra kétszeresen kerül kivetésre a hozzaádottérték-adó. 

 

                                                 
40 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 59. sz. alatt. 
41 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak 64. sz. alatt. 
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8. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. november 23-i végzése (a Tribunal da Relação do 

Porto – [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-131/17. sz. ügy)42  

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Tribunal da Relação do 

Porto (portói fellebbviteli bíróság, Portugália) által előterjesztett kérdések megválaszolására. 

 

9. A Bíróság (nagytanács) 2017. november 28-i ítélete (a Tribunal da Relação de 

Guimarães [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Isabel Maria Pinheiro 

Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade kontra José 

Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos 

Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto (C-514/16. sz. ügy)43  

A tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó 

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

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a „gépjárművek forgalomban való részvételének” az e 

rendelkezés értelmében vett fogalma nem foglalja magában az olyan helyzetet, amelyben egy 

mezőgazdasági traktor balesetben volt érintett, és e baleset bekövetkezésének pillanatában az 

elsődleges funkciója nem a szállítási eszközként való alkalmazás volt, hanem az, hogy munkagépként 

biztosítsa egy növényvédőszer-permetező szivattyújának a működtetéséhez szükséges hajtóerőt. 

 

10. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. november 29-i ítélete (a Tribunale ordinario di 

Torino [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VCAST Limited kontra R. 

T. I. SpA (C-265/16. sz. ügy)44  

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

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

különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az 

olyan nemzeti jogszabály, amely lehetővé teszi valamely vállalkozás számára, hogy szerzői jogi 

oltalom alatt álló művek magáncélú másolatairól informatikai rendszeren keresztül, felhőmegoldások 

formájában e vállalkozás aktív beavatkozását igénylő távrögzítő-szolgáltatást nyújtson 

magánszemélyek részére a jogosult engedélye nélkül. 

Gazdasági ügyszak 

2. A Bíróság elnökének 2017. szeptember 22-i végzése (az Amtsgericht Hannover 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-196/17. sz. ügy)45  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

3. A Bíróság elnökének 2017. szeptember 22-i végzése (az Amtsgericht Hannover 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-276/17. sz. ügy)46 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

                                                 
42 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak 31. sz. alatt. 
43 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak 4. sz. alatt. 
44 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak 44. sz. alatt. 
45 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak 25. sz. alatt. 
46 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak 25. sz. alatt. 
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4. A Bíróság elnökének 2017. szeptember 28-i végzése (az Amtsgericht Düsseldorf 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-74/17. sz. ügy)47 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

5. A Bíróság második tanácsa elnökének 2017. október 4-i végzése (a Judecătoria 

Câmpulung [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-627/15. sz. ügy)48 

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

6. A Bíróság elnökének 2017. október 25-i végzése (az Amtsgericht Nürnberg 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-418/17. sz. ügy)49  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

7. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. október 26-i végzése (a Tribunal Judicial da 

Comarca de Braga [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-333/17. sz. 

ügy)50  

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a Tribunal Judicial 

da Comarca de Braga (bragai kerületi bíróság, Portugália) által a 2017. március 29-i határozatban 

előterjesztett kérdésre választ adjon. 

 

8. A Bíróság elnökének 2017. október 30-i végzése (a Tribunalul Dolj [Románia] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) (C-400/17. sz. ügy)51 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

9. A Bíróság (első tanács) 2017. november 9-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH 

kontra Expert France (C-641/16. sz. ügy)52  

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem tartozik a fizetésképtelenségi eljárást megindító bíróság 

joghatósága alá annak a tisztességtelen versenymagatartás miatti felelősség megállapítása iránti 

keresetnek az elbírálása, amelyben azt rótták fel a fizetésképtelenségi eljárás keretében megszerzett 

tevékenységi ág kedvezményezettjének, hogy tévesen jelent meg az adós által előállított cikkek 

kizárólagos forgalmazójaként. 

 

                                                 
47 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak 16. sz. alatt. 
48 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak 11. sz. alatt. 
49 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 11. szám, Gazdasági ügyszak 41. sz. alatt. 
50 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak 35. sz. alatt. 
51 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 10. szám, Gazdasági ügyszak 40. sz. alatt. 
52 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak 9. sz. alatt. 
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10. A Bíróság (hetedik tanács) 2017. november 21-i végzése (a Budai Központi 

Kerületi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-

232/17. sz. ügy)53 

A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) 2017. április 10-i határozatával 

előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

 

11. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. november 16-i végzése (a Ministarstvo pomorstva, 

prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte 

[Horvátország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hrvatska agencija za civilno 

zrakoplovstvo kontra Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić (C-476/16. sz. ügy)54  

A Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih 

komunikacija i pošte (Tengerügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium – polgári repülési, 

telekommunikációs és postai igazgatóság, Horvátország) által előterjesztett előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

 

12. A Bíróság (hetedik tanács) 2017. november 21-i végzése (a Budai Központi 

Kerületi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-

259/17. sz. ügy)55 

A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) 2017. március 31-i határozatával 

előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.IV.35.107/2017/4. 

A támogatási cél érvényre juttatását segíti elő az üzemméret valós adatainak az üzleti tervben 

feltüntetése, illetve azok nyilvántartásokban szerepléshez szükséges megadása. 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) 

4. §-a alapján az ügyfél együttműködésre kötelezett. A támogatási cél érvényre juttatását segíti elő 

nyilvánvalóan az üzemméret valós adatainak az üzleti tervben feltüntetése, illetve azok 

nyilvántartásokban szerepléshez szükséges megadása. Bár a bizonyítás az üzemméretet illetően ezzel 

együtt sem válik kötötté, de ebben a tekintetben a kellő gondosság mindenképpen számításba vehető 

az érdekelt részéről. A gazdaság egyéb kapacitásainak utólagos – az üzleti tervtől eltérő – figyelembe 

vétele nem elfogadható, ha az nyilvánvalóan a pályázati cél megvalósítása elmaradásának 

„kiváltására” irányul. Ez ellentétes a támogatások és felhasználásuk céljaival (Eljárási törvény 1–8. §). 

Ugyancsak ellentétes – az Európai Unió Bírósága EMVA-támogatásokra vonatkozó ítélkezési 

gyakorlata (T–28/16. sz. Németország kontra Bizottság ügyben hozott ítélet [ECLI:EU:T:2017:242], 

63. pont) által megerősített – elvvel, amely szerint az európai uniós a költségvetési előirányzatokat a 

                                                 
53 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak 28. sz. alatt. 
54 A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Gazdasági ügyszak 36. sz. alatt. 
55 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak 30. sz. alatt. 
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gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság elvének megfelelően kell felhasználni, az igénybe 

vett források és az elért eredmények közötti legjobb kapcsolat megvalósításával. 

 

Kfv.IV.35.203/2017/5. 

A Jogcímrendelet 3. § (7) bekezdés c) pontja alapján alkalmazandó Egységes kérelem rendelet 3. § (9) 

bekezdés a) pontja kizárja a repülőtérként nyilvántartott terület után egységes területalapú támogatás 

igénybevételét, még abban az esetben is, ha az olyan mezőgazdasági terület, amely megfelel a 

73/2009/EK Tanácsi rendelet 124.cikk (1)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek. 

A felülvizsgálati kérelemben írtak alapján a Kúriának az ügy érdemét tekintve abban a kérdésben 

kellett állást foglalnia, hogy a felperes a „kivett repülőtér” megnevezéssel nyilvántartott terület után 

jogszerűen igényelte-e területalapú támogatást. 

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), 

valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2013. évi igénybevételével 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013 (IV.9.) VM rendelet (a továbbiakban: Jogcímrendelet) 4. 

§ (1) bekezdése alapján egységes területalapú kérelem benyújtására az a mezőgazdasági termelő 

jogosult, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában az Egységes kérelemrendelet 

alapján jogszerű földhasználónak minősül. Az elsőfokú bíróság e jogszabályhely helyes 

alkalmazásával vizsgálta a jogosultsági feltételek együttes fennállását. 

A Jogcímrendelet 3. § (1) bekezdése előírja, hogy az egységes területalapú támogatásra vonatkozó 

kérelem benyújtására, elbírálására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Egységes 

kérelemrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Mindez azt jelenti, hogy az Egységes kérelemrendelet 

a felperes ügyében csak háttérjogszabályként alkalmazandó, azzal, hogy az elsődleges jogforrás a 

Jogcímrendelet, így annak a kérdésnek a vizsgálata során is, hogy mely területek minősülnek az 

egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló területnek. 

A Jogcímrendelet 3. § (3) bekezdése szerint egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló 

területnek a 73/2009/EK Tanácsi rendelet 124. cikk (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

mezőgazdasági területet kell tekinteni. 

A 73/2009/EK Tanácsi rendelet 2. cikk. szerint „E rendelet alkalmazásában: 

h) mezőgazdasági terület”: a szántóterületek, az állandó legelők, vagy az állandó kultúrák által 

elfoglalt terület. „ 

Az EK rendelet 124. cikk (1) bekezdése alapján: „Egy új tagállam esetében – Bulgária és Románia 

kivételével – egységes területalapú támogatásban az a mezőgazdasági területek részesülhetnek, 

amelyek 2003. június 30-án jó mezőgazdasági állapotban tartott, hasznosított mezőgazdasági 

területnek minősülnek, függetlenül attól, hogy ebben az időpontban művelés alatt állnak-e, és 

amelyeket – adott esetben – a szóban forgó új tagállam által a Bizottság jóváhagyását követően 

meghatározott objektív és megkülönböztetéstől mentes kritériumokkal összhangban kiigazította. 

E cím alkalmazásával „hasznosított mezőgazdasági terület”: a szántóterületek, az állandó 

gyepterületek, az állandó kultúrák és a konyhakertek összterülete a Bizottság által statisztikai célokra 

megállapítottak szerint.” 

A támogatás alapjául szolgáló terület meghatározása során azonban alkalmazandó a Jogcímrendelet 3. 

§ (7) bekezdése is, mely az ott felsorolt területeket kizárja a támogatás köréből. A c) pontban utal 

vissza az 22/2013. (IV. 8.) VM rendeletre (a továbbiakban: Egységes kérelemrendelet) annak 

kimondásával, hogy a támogatható területek megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni azt a 

területet, amely az Egységes kérelemrendelet szerint igénybe vehető támogatások alapjául szolgáló 

területek megállapításánál nem vehető figyelembe.  

A Jogcímrendelet tehát ezen a helyen ad felhatalmazást az Egységes kérelemrendelet 3. § (9) bekezdés 

a) pontjának alkalmazására, mely előírja, hogy „amennyiben a 2. § (1) bekezdése szerinti, az egyes 

támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, az igénybe vehető 

támogatások alapjául szolgáló területek megállapításánál nem vehetők figyelembe az alábbiak 



 

 36 

területek: 

a) repülőtér, 

b) a védtöltés területe vagy egyéb terep feletti vízszintet tartó gát, és az épített műtárgy, 

c) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 

29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 50. § (7) bekezdés a) pontja szerinti, a honvédelemért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő „Állami terület 1.” megnevezésű 

művelés alól kivett terület, vagy az Inyvhr. 50. § (8) bekezdés szerinti, a „honvédelmi célra 

feleslegessé nyilvánított terület” megnevezésű művelés alól kivett terület, kivéve a földhasználati 

szerződés alapján hasznosított területek, amelyeknek mezőgazdasági hasznosítása fizikailag is 

biztosított.” 

Megállapítható tehát, hogy az egységes területalapú támogatási rendszerben a repülőtér nem 

támogatható terület. 

A 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) hatálya alá tartozó intézkedések országos 

földterület-azonosítási rendszere az Eljárási tv. 31. §-a alapján a MePAR, mely közhiteles hatósági 

nyilvántartásnak minősül. A MePAR rendelet alkalmazásában területként a 73/2009/EK Tanácsi 

rendelet 124. § (1) és (2) bekezdése szerinti területet kell nyilvántartani, amely egy fizikai blokk 

vonatkozásában a maximális támogatható területet foglalja magában. 

 A támogatási kérelemben megjelölt 1. tábla területe 63,3 ha, mely a 107,15 ha összterülettel és 89,12 

ha támogatható területnagysággal rendelkező fizikai blokk részét képezi. Tény, hogy a területi adatok 

alapján a perbeli két ingatlan is támogatható területként jelenik meg a MePAR-ban. Ennek ellenére a 

kérelem elbírálása során nem hagyható figyelmen kívül az igénybe vehető támogatás alapjául szolgáló 

jogszabály már hivatkozott 3. § (7) bekezdése, mellyel a jogalkotó egyes speciális művelési ágú 

területeket egyértelmű tételes rendelkezéssel kizárta a támogatás köréből. 

A Jogcímrendelet előírásait a „MePAR rendszer leírása” megnevezésű weboldalon adott tájékoztató 

sem írhatja felül, de jelen ügyben ilyenről nincs is szó. Ellenben megállapítható, hogy a felperes a 

támogatási kérelem I. alatt olyan nyilatkozatot tett, hogy az igényelt támogatásra vonatkozó általános 

és egyes támogatások igénybevételének részletes feltételeit meghatározott jogszabályok által előírt 

valamennyi feltételt megismerte, továbbá az azokban foglalt feltételek betartását vállalta. 

A Kúria hangsúlyozta, hogy a kérelem benyújtásakor a felperesnek nem csak a MePAR használatával 

kapcsolatos ismeretekkel, hanem az adott támogatási jogcím vonatkozásában előírt valamennyi 

jogosultsági feltétellel tisztában kellett lennie. Így többek között azzal is, hogy az ingatlan-

nyilvántartásban repülőtér művelési ágban nyilvántartott terület nem felel meg a támogatható terület 

kritériumának. A perbeli területek nyilvántartott művelési ágtól eltérő hasznosítását a jogszerű 

földhasználói minőségét igazolni hivatott megállapodás sem támasztotta alá, mely szerint a felperes a 

perbeli ingatlanokat sporttevékenység céljából használhatja. Mivel jelen esetben a felperes olyan 

területre igényelt támogatást, amely a Jogcímrendelet 3.§ (7) bekezdés c) pontja alapján nem volt 

figyelembe vehető a támogatás alapjául szolgáló terület megállapításánál, ennek következtében az 

eljáró hatóságot hiánypótlásra történő felhívás kiadása sem terhelte az Eljárási tv. 41. §-ában foglaltak 

szerint. A felperes ugyanis nem hiányos, hanem jogosulatlan kérelmet terjesztett elő, amely elutasítási 

ok, így eleve kizárja a hibás kérelem hiánypótlás keretében történő orvoslását. 

Az Eljárási tv. 26. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés céljából átvett adatokkal való összevetési 

kötelezettség éppen a jogosulatlan igények kiszűrésére szolgál, melyet az eljáró hatóság nem sérthetett 

meg, hiszen az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználásával állapította meg a nem támogatható 

terület utáni igénylés fennállását. 

A földterület tényleges hasznosítására vonatkozó további bizonyítás mellőzésével az elsőfokú hatóság 

jogszabálysértést nem követett el, mert az az ügy érdemi elbírálását nem befolyásolta. A 

Jogcímrendelet a 3. § (7) bekezdés c) pontja és az Egységes kérelemrendelet 3. § (9) bekezdés a) 

pontja alapján a felperes által igényelt területre még abban az esetben sem folyósítható a támogatás, ha 

az egyébként megfelel a 73/2009/EK Tanácsi rendelet 124. cikk (1)-(5) bekezdésében foglalt 

rendelkezéseknek, mivel az egységes kérelem benyújtásának több konjunktív feltétele van, bármelyik 
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feltétel nem teljesülése esetén a kérelem elutasítása megalapozott. Mindebből az következik, hogy a 

többi feltétel igazoltsága esetén sem lett volna a felperes számára kedvező döntés hozható. Az elsőfokú 

bíróság ezért jogszabálysértés nélkül mellőzte annak további vizsgálatát, hogy a felperes 

mezőgazdasági termelőnek és jogszerű földhasználónak minősül-e a rendelkezésre álló adatok alapján. 

 

Kfv.V.35.307/2017/4.  

Közösségen belüli termékértékesítéskor kiállított számlában az áruk ellenértéke, mint adóalap nem 

változik azért, mert a felperes nem igazolja a termékek más tagállamba történt kiszállítását. 

A felperes és az elsőfokú bíróság is hivatkozott az Európai Unió Bírósága C-249/12. és C-250/12. 

számú egyesített ügyére, amelyben meghozott döntés e perben nem alkalmazható, mert nem azonos a 

két bírósági ügy tényállása, és az eltérő tényállásra eltérőek az alkalmazandó jogszabályok is. Az 

Európai Unió Bírósága tagállamon belüli, belföldi termékértékesítéshez fűződő jogkérdésről döntött, 

míg felperes ügye közösségen belüli termékértékesítés minősítése és adózása. A nem azonos tényállás 

miatt az Európai Unió Bírósága ítéletéből részelemek kiemelése és alkalmazása az elsőfokú bíróság 

részéről téves döntéshez vezetett. A 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) Közösségen 

belüli termékértékesítésre irányadó 89.§ (1) bekezdése belföldi termékértékesítés esetén nem 

alkalmazható, az Áfa tv. önálló szabályozást nyújt a Közösségen belüli beszerzés (19.§, 50.§, 51.§, 

62.§), a Közösségen belüli termékértékesítés (89.§-90.§) gazdasági eseményekre, a konkrét 

tényállások függvényében. 

Az elsőfokú bíróság tévesen idézte az Európai Unió Bírósága C-621/10. és C-129/11. számú egyesített 

ügyének döntését is, amelynek szintén más a tényállása és nem volt a tárgya a Közösségen belüli 

termékértékesítés (hanem kapcsolt társaságok ügyletei), továbbá az adóhatóság és az adóalany részéről 

beszedett héa összegének összevetése körében alaptalanul idézte e döntés 44. pontját, ugyanis a pernek 

az sem volt a tárgya, hogy a felperes által értékesített termékek beszerzése során megfizetett adót 

visszaigényelte-e az adóhatóságtól és milyen összegben. A Legfelsőbb Bíróság Gfv.IX.30.216/2007/5. 

számú ítéletének sem volt azonos a tényállása (e gazdasági per elvi tartalma szerint, ha az adásvételi 

szerződés földhivatalhoz történő benyújtására kötelezett fél e kötelezettségét elmulasztja és emiatt áfa 

fizetési kötelezettsége keletkezett, azt a nem szerződő félre nem háríthatja át). 

A Kúria rámutatott, azért mert az adóhatóság áfa adónemben végzett ellenőrzést, még a tény- és 

jogazonosság szükséges ahhoz, hogy az Európai Unió Bírósága ítéletei közül a héa-val kapcsolatosan 

meghozott döntések alkalmazhatóak legyenek. A pert az a bizonyított és változatlan tényállás döntötte 

el, ami az a felperesi adózói magatartás, hogy a Közösségen belüli termékértékesítésre hivatkozással 

állította ki a számláját a termékek árának nettó értékű ellenértéke és az áfa 0%-ban meghatározott 

mértéke tartalommal. A termékek ára, az adóalap változatlan maradt az ellenőrzés, a hatósági eljárás és 

a per során, az nettó érték, nem tartalmazza az áfa-t, ezért nincsen lehetőség az adó mértékének 

„felülről” való akkénti meghatározására, hogy az a nettó értékű adóalapból kerüljön levonásra, 

csökkentve annak összegét. 

 

Kfv.IV.35.350/2017/6.; Kfv.IV.35.351/2017/6. 

Az EUTAF által lefolytatott ellenőrzési eljárás nem tartozik a Ket. hatálya alá, az ellenőrzés 

eredményeként készített jelentése nem minősül közigazgatási ügyben hozott érdemi határozatnak, sem 

egyéb olyan döntésnek, melynek közigazgatási perben való bírósági felülvizsgálatát a vonatkozó uniós 

és hazai jog biztosítaná, ezért Az EUTAF jelentése ellen kezdeményezett közigazgatási perben a 

keresetlevél idézés kibocsátás nélküli elutasításának van helye a Pp. 130. § (1) bekezdés f) pontja 

alapján. 

A Kúria elöljáróban rögzítette, hogy a felülvizsgálati eljárásban a keresetlevél idézés kibocsátása 

nélküli elutasító döntés jogszerűségét az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 130. § f) pontja 

alapján kellett megvizsgálni és állást foglalni abban a kérdésben, hogy az alperes keresetlevélben 

támadott döntése közigazgatási hatósági ügyben hozott érdemi határozatnak minősül-e, amely 

közigazgatási perben bíróság által felülvizsgálható. 
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Az alperes jogállását illetően a felperes helytállóan hivatkozott arra, hogy az alperes szervezeti 

felépítése, feladatköre, továbbá az általa lefolytatott ellenőrzések eljárási rendje a hazai jogrendszerben 

a 210/2010.(VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) által szabályozott. A R2. 16. § a) pontja 

alapján a rendelet többek között az EK2 rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja 

meg. Az 1083/2006/EK rendelet (a továbbiakban: EK2 rendelet) mivel az Európai Unió általános 

hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa, azt az alperes eljárásaiban a rendelet 

végrehajtása céljából megalkotott R2. előírásaira is figyelemmel alkalmazni kell. 

Az EK2 rendelet 70. cikke az operatív programok irányításáért és ellenőrzéséért a tagállamok 

felelősségét szabályozza, mely felelősség magában foglalja az irányítási és ellenőrzési hatóságok 

felállításának kötelezettségét is. A tagállami ellenőrzési hatóság az intézményrendszeren belül 

ellenőrzési feladatokat lát el és az EK2 rendelet 62. cikkében foglaltak szerint az Európai Bizottságnak 

végez ellenőrzést és készít jelentést. 

A műveletek ellenőrzése módjával, helyszínével, az ellenőrzések vizsgálandó feltételekkel, a 

mintavétellel kapcsolatos rendelkezéseket az 1828/2006/EK Bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK1 

rendelet) tartalmaz, melynek a hazai jogba történő átültetése a 4/2011.(I. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R1.) megalkotásával történt meg. 

A 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 13. § (4) bekezdése értelmében: „Ha az Európai 

Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa eljárási szabályt állapít meg, e 

törvény rendelkezései az ott szabályozott kérdésben nem alkalmazhatók. E törvény rendelkezéseitől az 

Európai Unió kötelező jogi aktusának végrehajtása céljából – az ahhoz szükséges mértékben és módon 

– törvény, kormányrendelet vagy a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete eltérhet.” 

A Ket. 13. § (4) bekezdés második mondata tehát az uniós jogi megfelelés érdekében ad általános 

felhatalmazást a Ket.-től eltérő szabály megalkotására a jogalkotásnak, az uniós jog végrehajtása 

érdekében szükséges mértékben és módon. Az Európai Unió általános hatályú és közvetlenül 

alkalmazandó kötelező jogi aktusa fordulat alatt az uniós jogforrások közül itt a rendeletet kell érteni, 

mely általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi 

tagállamban. Az alperes eljárására ezért nem a Ket., hanem R1. és R2., valamint az EK rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

Az alperes jogállását a R2. 1. §-a az államháztartásáért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi 

hivatalként működő központi költségvetési szervként határozza meg. Az alperes a R2. 3. § a), b) 

pontjai alapján ellátja az Európai Unió 4. §-ában meghatározott pénzügyi alapjai tekintetében a 

hatósági ellenőrzési feladatokat, valamint az európai uniós és nemzetközi támogatások kormány által 

meghatározott ellenőrzési feladatait. Az R2. 4. § (1) bekezdése szerint az alperes látja el az EK2 

rendeletben meghatározott ellenőrzési hatósági feladatokat is. 

Annyiban helytálló a felperes érvelése, hogy a hatósági jogkörben végzett hatósági ellenőrzés a Ket. 

12. § (2) bekezdése alapján közigazgatási hatósági ügynek minősül. Jelen ügyben az alperes által 

lefolytatott hatósági ellenőrzésre azonban – lévén, hogy az alperes eljárása nem tartozik a Ket. hatálya 

alá – nem a Ket. szabályai, hanem R2. 4. § 6-13. §-aiban megállapított eljárási rend az irányadó. 

Kiemelést érdemel továbbá, hogy jelen ügyben hatóság-ügyfél kapcsolatról sem beszélhetünk, mivel 

az ellenőrzés a felperes és az Irányító hatósággal (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési 

Programokért Felelős Helyettes államtitkárság) szemben folyt, melynek fókuszában az EK1 rendelet 

16-17. cikkei alapján az elszámolhatóság kérdése állt és az ellenőrzés eredménye alapján 

véleménynyilvánítás a tagállam és a Bizottság között elszámolt összegekről. Így az alperes az 

ellenőrzés lezárását követően már csak emiatt sem élhetett volna a Ket. 94. § (1) bekezdésében 

meghatározott felhívással, a hatáskörébe tartozó eljárás hivatalból történő megindításával, a 

hatáskörrel rendelkező hatóság eljárásának kezdeményezési jogával. 

A Kúria itt jegyezte meg, hogy az ellenőrzést végző hatóság Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

kibocsátott felhívása sem minősült volna érdemi, anyagi jogi hatású döntésnek, annak tartalma csak a 

felhívás tárgyát képező jogszabálysértés tekintetében megindult hatósági eljárásban meghozott 

hatósági határozattal szemben igénybe vehető jogorvoslat során támadható. 

Jelen esetben felperes a támogatási szerződés kedvezményezettje, akivel szembeni szabálytalansági 
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eljárás lefolytatására a R1. 85. § (2) bekezdése alapján nem az alperes, hanem „az Irányító hatóság 

jogosult, ha a szabálytalansági gyanút, vagy az azt megalapozó körülményt az Európai Bizottság, az 

ellenőrzési hatóság, a belső ellenőrzési részleg, az igazoló hatóság, vagy bármely, ellenőrzést végző 

szervezet tette.” Ezen szakasz (6) bekezdése szerint: „Ha az ellenőrzési hatóság ellenőrzési 

tevékenysége során szabálytalanságot állapít meg, és annak alapján észleli, hogy a 

költségnyilatkozatban nem elszámolható költség szerepel, felkéri az irányító hatóságot, hogy 

gondoskodjon arról, hogy az átutalás igénylési dokumentáció a nem elszámolható költség nélkül 

kerüljön kiállításra. Az irányító hatóság vezetője az előbbiek alapján gondoskodik az átutalás igénylési 

dokumentáció korrekciójáról, illetve szükség szerint az e rendelet szerinti egyéb jogkövetkezmények 

alkalmazását is elrendeli. Az irányító hatóság döntése ellen a 92. §-ban foglaltak szerint lehetséges 

jogorvoslatot benyújtani. A jogorvoslati kérelmet az irányító hatóságnál kell előterjeszteni.” 

Az alperes a keresettel támadott ellenőrzési jelentésben pénzügyi korrekció végrehajtására vonatkozó 

javaslatot fogalmazott meg, melynek címzettje nem a felperes, hanem az ellenőrzéssel érintett szerv, 

az Irányító hatóság. Az alperesi ellenőrző hatóságnak a javaslat kikényszerítésére a R2. semmilyen 

eszközt nem ad, a jelzés alapján majd az Irányító hatóságnak kell döntést hoznia a szabálytalanságra 

vonatkozóan a pénzügyi korrekció ismeretében, mely a R1. 85. §-a alapján járhat esetenként 

levonással és visszafizetési kötelezettség előírásával. 

A másodfokú bíróság ezért helytállóan vonta le azt a következtetést, hogy a keresettel támadott 

jelentés és az abban foglalt javaslatok nem tekinthetők olyan közigazgatási ügyben hozott érdemi 

döntésnek, amely közigazgatási perben támadható. Az alperes jelentése ugyanis nem minősül a Pp. 

324. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, Ket.-ben meghatározott közigazgatási hatóság, vagy vezetője 

által hatósági ügyben hozott határozatnak, vagy hatósági szerződésben foglalt kötelezettség 

megszegése miatt végrehajtást elrendelő végzésnek és nem minősül olyan szervezet határozatának, 

amely nem tartozik az a) pont hatálya alá, de felülvizsgálatára vonatkozó külön törvény e fejezet 

alkalmazását rendeli. A jelen ügyben irányadó EK rendeletek, valamint az R1. és R2. az alperes 

mintavételes ellenőrzése alapján kiadott jelentéssel szembeni bírósági jogorvoslat lehetőségét nem 

biztosítja, ezért a felperes követelése bírói úton nem érvényesíthető. A jelentésben foglalt 

megállapítások az irányító hatóság által lefolytatott szabálytalansági eljárásban hozott döntéssel 

szembeni jogorvoslat keretében tehetők majd vitássá és nyerhetnek jogorvoslatot. 

Összegezve a fentieket, a Kúria megállapította, hogy a másodfokú bíróságnak a Pp. 130. § (1) 

bekezdés f) pontjára alapított döntése jogszerű. 

 

Kfv.VI.35.381/2017/4. 

Amennyiben a gazdasági esemény nem a számlában szereplő személyek között valósult meg és a 

számlabefogadónak tudnia kellett volna az adókijátszásról, akkor az áfa levonási jog nem 

gyakorolható. 

A felülvizsgálati bíróság rögzítette, hogy a vizsgált időszakban az áfa levonási jog tartalmi feltételeire 

irányadó szabályokat a 112/2006/EK irányelvet (a továbbiakban: Irányelv) 168. cikke és a 2007. évi 

CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 120. §-a, míg a formai feltételeket az Irányelv 178. cikke 

és az Áfa tv. 127. §-a határozták meg. Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden 

esetben alkalmazandó a magyar Áfa tv. mellett az irányadó uniós norma, jelen esetben az Irányelv. 

Ebben a körben figyelembe veendők még a 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15. § (3) 

bekezdésében, 165. §-ában, 166. §-ában írtak és az 5/2016. (IX.26.) KMK véleményben (a 

továbbiakban: KMK vélemény) foglaltak. 

Az Áfa tv. 120. § a) pontja értelmében abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany – ilyen 

minőségében – a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatás nyújtása érdekében 

használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, 

amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá 

áthárított. Az áfa levonás feltételeit ugyanilyen tartalommal szabályozza az Irányelv 168. cikk a) 

pontja. 
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A KMK vélemény rendelkező részének 2) pontjában kiemeli, hogy amennyiben a gazdasági esemény 

megvalósult, de nem a számlában szereplő felek között, akkor – a tényállás függvényében – vizsgálni 

lehet, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. 

A Kúria figyelemmel a felhívott jogszabályokra és az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: 

Európai Unió Bírósága) kötelezően alkalmazandó ítéleteire rögzítette, hogy az alperes határozata és az 

elsőfokú ítélet nem jogszabálysértő. Az adóhatóság eleget tett kötelezettségének, objektív 

bizonyítékokkal igazolta az adólevonási jog alapjául szolgáló számlák hiteltelenségét, azt, hogy a 

számlákban szereplő gazdasági események megvalósultak, de azokat nem a Kft. teljesítette. 

A felülvizsgálati bíróság rámutatott, hogy nem felel meg a tényeknek az a felperesi előadás, mely 

szerint az alperes és az elsőfokú bíróság sem vitatta, hogy a számlák mindenben megfeleltek az Áfa 

tv.-ben és az Sztv.-ben meghatározott követelményeknek. Ezzel szemben az alperes és a bíróság is 

kifejtette, hogy a számlák formai szempontból nem voltak megfelelőek, az azokon feltüntetett fizetési 

mód eltért a ténylegestől. Ezt meghaladóan a másodfokú határozat és az ítélet is rögzítette, hogy a 

számlák nem hitelesek, az azokban szereplő gazdasági események a bizonylatokon feltüntetett felek 

között nem jöttek létre. 

A Kúria rámutatott, hogy az irányadó tényállás teljes körűen tisztázásra került, a felperes nem jelölt 

meg olyan javára szolgáló tényeket, körülményeket, melyeket a hatóság és a bíróság nem 

körültekintően tárt fel. A bizonyítékok értékelése vonatkozásában a felülvizsgálati bíróság mindenben 

egyetért az elsőfokú bíróság által kifejtettekkel. Az alperes határozatában, az elsőfokú bíróság 

ítéletében részletesen rögzítette azon objektív körülményeket, melyek alátámasztják a számlák 

fiktivitását. 

A Kft. a vizsgált időszakban bejelentett alkalmazottal nem rendelkezett, az általa kiállított számlákon 

szereplő áruk beszerzését nem igazolta. A társaság vizsgált időszak ügyvezetője – P. N. – a cég 

gazdasági tevékenységéről nyilatkozni nem tudott, előadta, hogy azt ténylegesen K. J. irányította, 

akinek teljes körű meghatalmazást adott. K. J. számos társaságban töltött be ügyvezetői pozíciót, az 

adóhatóság számára elérhetetlen maradt. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:29. § (1) bekezdése 

szerint a jogi személy törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el. A 3:30. § (3) bekezdése 

alapján az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalói írásbeli 

nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló 

az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel 

együttesen gyakorolhatja. Hasonló tartalmú rendelkezést határoz meg a 2014. március 14. napjáig 

hatályos a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 29. § (1) és (2) bekezdése. 

A felperes ügyvezetője adóhatósági meghallgatása során előadta, hogy a Kft. részéről kizárólag K. J.-

vel állt kapcsolatban, aki tudomása szerint a Kft. ügyvezetője volt. A felperes megismerve P. N. 

hatóság előtt tett nyilatkozatában foglaltakat a későbbiek során előadta, hogy K. J. a Kft. 

ügyvezetőjének meghatalmazására alapítottan járt el. 

A Kúria kiemelte, hogy a Kft.-t a Ptk. 3:29. § (1) bekezdésére és 3:30. § (3) bekezdésére figyelemmel 

K. J. nem képviselhette, mert a vizsgált időszakban nem volt sem a társaság vezető tisztségviselője, 

sem a munkavállalója. Ezt meghaladóan az iratokhoz nem került csatolásra K. J. nevére szóló 

meghatalmazás a Kft. ügyvezetője részéről. 

A felülvizsgálati bíróság szerint kellően gondos eljárás tanúsítása mellett a felperesnek tudnia kellett 

volna, hogy K. J. a Kft. képviseletére nem jogosult, annak nevében nem nyilatkozhat, szerződést nem 

köthet, az általa kiállított számlák adólevonási jog gyakorlására nem alkalmasak. A felperes a 

minimális gondossági követelményt sem tartotta be, amikor a közhiteles cégnyilvántartásban nem 

ellenőrizte le a Kft. ügyvezetőjének a személyét. 

 

Kfv.VI.35.605/2017/4. 

Ha a gazdasági esemény nem a számlában szereplő felek között valósult meg, úgy vizsgálni kell, hogy 

a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna az adókijátszásról. 
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Az adóhatóság részletes, minden releváns körülményre kiterjedő bizonyítási eljárást folytatott le. A 

tényállást teljes körűen tisztázta, a szükséges tanúkat meghallgatta, iratokat beszerezte, ezáltal 

maradéktalanul eleget tett a 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 97.§ (4)-(6) bekezdésében 

foglalt kötelezettségének. 

A perbeli jogvita elbírálásánál irányadók az Európai Unió Bírósága vonatkozó döntései, így a C-80/11. 

és C-142/11. számú egyesített ügyekben (a továbbiakban: Mahagében-Dávid-ügy), a C-324/11. számú 

ügyben (a továbbiakban: Tóth ügy), a C-255/02. számú ügyben (a továbbiakban: Halifax-ügy), a Maks 

Pen-ügyben, a PPUH ügyben és a Signum-ügyben hozott határozata. 

A Mahagében-Dávid ügyben az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az Irányelv rendelkezéseivel 

ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint az adóhatóság megtagadja a levonási jogot azzal 

az indokkal, hogy az adóalany nem győződött meg arról, hogy a levonási jog gyakorlásának alapjául 

szolgáló termékekre vonatkozó számla kibocsátója adóalanynak minősül-e, rendelkezik-e a szóban 

forgó termékekkel, és képes e azok szállítására, illetőleg hogy héa bevallási- és fizetési 

kötelezettségének eleget tesz-e, illetve azzal az indokkal, hogy az említett adóalany az említett 

számlán kívül nem rendelkezik más olyan irattal, amely bizonyítaná az említett körülmények 

fennállását, jól lehet az Irányelvben a lefonási jog gyakorlása vonatkozásában előírt valamennyi 

tartalmi és formai követelmény teljesült, és az adóalanynak nem volt tudomása az említett 

számlakibocsátó érdekkörében elkövetett szabálytalanságra vagy csalásra utaló körülményről (66. 

pont). 

Ugyanakkor a 42. pont szerint a nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak meg kell tagadniuk az 

adólevonás jogát biztosító előnyt, ha objektív körülmények alapján megállapítható, hogy e jogra 

csalárd módon, vagy visszaélésszerűen hivatkoztak. 

Az 54. pontra figyelemmel nem ellentétes az uniós joggal, ha megkövetelik a gazdasági szereplőtől, 

hogy tegyen meg minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az általa 

teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. A Halifax ügyben az Európai Unió Bírósága 

rögzítette, hogy az Irányelvvel ellentétes az, ha az adóalany az előzetesen felszámított héa levonásához 

való jogát olyan ügyletekkel kapcsolatban gyakorolja, amelyek visszaélésszerű magatartást 

valósítanak meg. 

A visszaélésszerű magatartás megállapításához szükséges, hogy a formális feltételek fennállása 

ellenére az érintett ügyletek eredménye olyan adóelőny megszerzése legyen, amely ellentétes az 

Irányelv célkitűzéseivel. Az objektív körülmények összességéből ki kell tűnnie, hogy a szóban forgó 

ügyletek elsődleges célja valamely adóelőny megszerzése. 

A Maks Pen-ügyben a bíróság kifejtette, hogy ellentétes az Irányelvvel, ha az adóalany a szolgáltató 

által kibocsátott számlákon szereplő héa-t levonja, ha a szolgáltatás teljesítése ellenére kitűnik, hogy 

azt ténylegesen nem e szolgáltató vagy alvállalkozója teljesítette, mivel többek között az utóbbiak nem 

rendelkeztek a szükséges munkaerővel, tárgyi eszközzel és vagyonnal vagy, hogy a szolgáltató 

nevében bizonyos dokumentumokat aláíró személyek kiállítói minősége tévesnek bizonyult, azon 

kettős feltétel mellett, hogy az ilyen tények csalárd magatartást valósítanak meg és az adóhatóságok 

által közölt objektív tényezőkre tekintettel megállapításra kerül, hogy az adóalany tudta vagy tudnia 

kellett volna, hogy a levonási jog megalapozására felhozott ügylettel ilyen adócsalásban vesz részt, 

aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

A Signum-ügyben hozott végzés kimondta, hogy az Irányelvvel ellentétes az a nemzetközi gyakorlat, 

miszerint az adóhatóság azon okból tagadja meg valamely adóalanytól a számára nyújtott 

szolgáltatások után fizetendő vagy megfizetett héa levonására való jogot, hogy nem tekinthető 

hitelesnek az e szolgáltatásokra vonatkozó számlák, mivel e számlák kibocsátója nem lehetett az 

említett szolgáltatások tényleges nyújtója, kivéve ha anélkül, hogy az adóalanytól olyan ellenőrzéseket 

követelnének meg, amelyeket nem köteles elvégezni, az objektív tényezőkre figyelemmel 

megállapításra kerül, hogy az adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az említett szolgáltatások 

héacsalás részét képezik, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

A Kúria 5/2016. (IX.26.) KMK véleménye többek között rámutatott, ha a gazdasági esemény 

megvalósult, de nem a számlákban szereplő felek között, akkor – a tényállás függvényében – vizsgálni 
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kell, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. 

A Kúria figyelemmel a felhívott jogszabályokra és Európai Unió Bírósága kötelezően alkalmazandó 

ítéleteire hangsúlyozza, hogy az alperes határozata nem jogszabálysértő. Az adóhatóság eleget tett 

kötelezettségének, objektív bizonyítékkal igazolta egyrészt az adólevonási jog alapjául szolgáló 

számlák hiteltelenségét, vagyis azt, hogy a gazdasági események nem a számlában szereplő felek 

között valósultak meg. Másrészt azt is igazolta, miszerint a felperes tudott, vagy kellő körültekintés 

mellett tudnia kellett volna az adókijátszásról, ezért az adólevonási jog felperest e vitatott számlák 

alapján sem illeti meg. 

 Az adóhatóság a Kft.2. vonatkozásában teljes körűen vizsgálta és határozatában részletesen elemezte a 

gabonák eladására irányuló továbbszámlázási láncolatot, az abban résztvevő cégek szerepét, a cégek 

irányítási viszonyait. Az, hogy a Kft.2. nevében ki járt el, kinek mi volt a szerepe, egyértelműen 

megállapítható volt a vallomásokból.  

A perbeli jogvita eldöntése szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, és az elsőfokú bíróság nem 

értékelte azon tényt, hogy a Kft.2. 2010. március 22-én a székhelyén, telephelyén nem volt található, 

ahogy a képviselője sem. Ennek okán 2010. június 29-én a cég megszüntetésére irányuló eljárást is 

megindították. 2010. április 9-én felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtottak be, 2010. 

november 3-án elrendelték a társaság felszámolását. Hiszen amennyiben a felperes ellenőrzi a 

számlakibocsátó céget a cégnyilvántartásban, úgy e körülmények kiderülnek. 

 A találkozások számában történő eltérés ellenére Magánszemély 1. határozottan állította a 

közigazgatási eljárásban és a per során is, hogy a cég képviselőjével találkozott személyesen 

Miskolcon. Ellenben Magánszemély 3. elmondása szerint Debrecenben találkoztak. Habár ezt 

egyértelműen nem tudta megerősíteni a tárgyaláson arra hivatkozással, hogy nem emlékszik pontosan, 

azonban Magánszemély 2. is akként nyilatkozott a közigazgatási eljárásban, hogy Magánszemély 1. 

találkozott Magánszemély 3-mal Debrecenben. Ezt pedig Magánszemély 3. sem zárta ki. 

Magánszemély 3. egyértelműen elmondta, hogy a cég gabonakereskedelemmel nem foglalkozott, 

ahhoz nem is értett, tényleges gazdasági tevékenységet nem végzett, a gabonával nem rendelkezett, azt 

nem szállította, működése kizárólag a számlák kiállítására korlátozódott úgy, hogy a számlatömböt és 

bélyegzőjét is átadta a felperesi cégnek, amely körülményt Magánszemély 5. is alátámasztott a 

közigazgatási eljárásban. Ezt a számlatömböt egyértelműen felperes használta fel, hogy számla nélküli 

ügyleteit legalizálja és a beszerzések után az áfát levonja. 

A felperesi tudattartalmat támasztják alá – ahogyan a többi cég esetében is – a fuvarozóktól beszerzett 

nyilatkozatok is. 

A felülvizsgálati bíróság a fenti tényekre alapítottan egyetértett az alperes határozatában foglalt 

megállapításával, miszerint a felperes tudott arról, hogy adókijátszás részese volt, így alappal 

állapította meg, hogy a gazdasági esemény nem a számlákon szereplő felek között ment végbe, a 

felperes az adókijátszás elkerülése érdekében szükséges elvárható intézkedéseket nem tette meg, sőt 

aktívan részt vett az adókijátszó tevékenységben. 

 

Kfv.VI.37.218/2017/9.; Kfv.VI.37.228/2017/8. 

A hímivarsejtek reprodukciós eljárásban való felhasználhatóságával kapcsolatos jogvita eldöntése 

során alkalmazandó az Európai Parlament és Tanács 2004/23/EK irányelve. 

A felülvizsgálati bíróság rámutatott, hogy az első- és másodfokú hatóság döntésüket az 1997. évi 

CLIV. törvényre (a továbbiakban: Eütv.) és a 18/1998. (XII.27.) EüM rendeletre (a továbbiakban: EüM 

rendelet) alapították. Az elsőfokú bíróság a fenti jogszabályok mellett helytállóan tulajdonított 

meghatározó jelentőséget a 2004/23/EK parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 

rendelkezéseinek és értelmezte az irányadó nemzeti jogszabályokat az Irányelv tükrében. A 

közigazgatási és munkaügyi bíróság okfejtését alátámasztja, hogy az Eütv. 247. § (6) bekezdés d) 

pontja, valamint az EüM rendelet 18. § (4) bekezdés a) pontja kimondják, miszerint a jogszabály – 

többek között – az Irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
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A Kúria kiemelte, hogy az Irányelv egy másodlagos uniós jogforrás, amely az elérendő célokat 

fogalmazza meg és kötelezi a tagállamokat ezek megvalósítására. A célok teljesítéséhez szükséges 

módszer és eszközök megválasztásában azonban a tagállamok szabad kezet kapnak. Amikor egy uniós 

szabályra a magánfél a tagállam, tagállami szerv ellen alapít igényt, akkor az uniós szabály vertikális 

közvetlen hatályáról beszélünk. Az állam-magánfél szerkezetű (vertikális) jogviszonyt érintő vitákban 

az irányelveknek – vagy azok egyes rendelkezéseinek – akkor lehet vertikális közvetlen hatályuk, ha 

megfelelő mértékben világosak és pontosak, feltétel nélküliek, így nem hagynak teret az önkényes 

végrehajtásnak. Ennek oka az, hogy az egyik tagállam állampolgára nem kerülhet hátrányosabb 

helyzetbe a másik tagállam polgárához képest azért, mert a saját tagállama elmulasztotta átültetni az 

irányelvet a saját belső jogába.  

A felülvizsgálati bíróság hangsúlyozta, hogy az Irányelv perbeli jogviszonyban irányadó rendelkezései 

világosak, pontosak és feltétel nélküliek, ezért vertikális közvetlen hatállyal bírnak. Az Irányelv 

preambulumának (7) bekezdése alapján az Irányelvet alkalmazni kell a reproduktív sejtekre, így a 

petesejtre és ondósejtre is. Az Irányelv 4. cikke rendelkezik a végrehajtásról. A 4. cikk (2) bekezdése 

értelmében ezen irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy olyan szigorú 

védintézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be, amelyek megfelelnek a Szerződés (az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés – EUMSz.) rendelkezéseinek. Valamely tagállam a magas szintű 

egészségvédelem biztosítása érdekében bevezethet az önkéntes és térítésmentes adományozás 

tekintetében olyan követelményeket, amelyek magukban foglalják az emberi szövetek és sejtek 

behozatalára vonatkozó korlátozásokat vagy tilalmakat, feltéve, hogy a Szerződés feltételei 

teljesülnek. A 4. cikk (3) bekezdése rögzíti, hogy ez az irányelv nem gátolja a tagállamokat azon 

határozatok meghozatalában, amelyek megtiltják meghatározott emberi szövet- és sejttípusok vagy 

meghatározott forrásból származó sejtek adományozását, gyűjtését, vizsgálatát, feldolgozását, 

megőrzését, tárolását, elosztását vagy felhasználását, beleértve azokat az eseteket, amikor ezek a 

határozatok az ilyen típusú emberi szövetek és sejtek behozatalára is vonatkoznak. 

A Kúria szerint az Irányelv 4. cikk (2) bekezdése lehetőséget biztosít a nemzeti jogalkotó számára az 

Irányelvben lefektetett garanciákon túlmutató, szigorúbb rendelkezések bevezetésre, azonban ezeket a 

nemzeti jogszabályban kifejezetten rögzíteni szükséges. Az Eütv. és az EüM rendelet rendelkezései 

nem tiltják meg hímivarsejt külföldről történő behozatalát. 

A felülvizsgálati bíróság hangsúlyozza, hogy a közigazgatási perben érvényesül a kereseti kérelemhez 

kötöttség és a határozathoz kötöttség elve. A kereseti kérelemhez kötöttség elve értelmében – 

főszabály szerint – a közigazgatási bíróság csak a keresetben megjelölt jogszabálysértéseket bírálhatja 

el érdemben, más jogszabálysértésre a határozat megváltoztatását vagy hatályon kívül helyezését nem 

alapíthatja. A határozathoz kötöttség elve rögzíti, hogy a keresettel támadott határozat jogszerűségének 

megállapítását nem lehet olyan jogszabályhelyekre, érvekre alapítani, melyeket a határozat nem 

tartalmaz. 

A korábban kifejtettek szerint az első- és másodfokú határozat az Eütv.-n és az EüM rendeleten alapul, 

az elsőfokú hatóság és az alperes döntése során nem vette figyelembe az Irányelvet. Ezért a 

felülvizsgálati kérelemnek az Irányelv 4. cikk (3) bekezdésére – mint a határozat jogszerűségét 

alátámasztó uniós normára – történő hivatkozása sérti a határozathoz kötöttség elvét. 

A Kúria leszögezte, hogy az Irányelv 3. cikkében definiált fogalmak között nem szerepel a „behozatal” 

meghatározása. Az emberi szövetek és sejtek behozataláról és kiviteléről az Irányelv 9. cikke 

rendelkezik. Behozatal alatt szövetek és sejtek harmadik országból való behozatalát érti, vagyis nem 

tekinti behozatalnak, ha szövetet, sejtet az EU egyik tagállamából a másik tagállamba visznek át. Ezt 

támasztják alá az Irányelv 8. cikkének szabályai is, melyek a követhetőség vonatkozásában 

tartalmaznak rendelkezéseket. Ez azt jelenti, hogy a 4. cikk (3) bekezdése nem ad felhatalmazást a 

tagállamoknak arra, hogy meghatározott emberi szövet- és sejttípusok egyik tagállamból a másik 

tagállamba történő átvitelét megtiltsák. 

Az Eütv. 170-174. §-ai az ivarsejt-adományozásra és letétre vonatkoznak, mégpedig a 

Magyarországon történő adományozást szabályozzák, nem terjednek ki a külföldön adományozott 

ivarsejtekre. A nem Magyarországon adományozott ivarsejteket két csoportra kell osztani, melyek 

közül az egyik az EU-n belül adományozott, míg a másik az EU-n kívül adományozott ivarsejtek 
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csoportja. Előbbiek az Irányelv hatálya alá tartoznak, jogi sorsuk megegyezik a belföldön 

adományozott ivarsejtekkel. A nem EU-n belülről származó ivarsejtek eltérő megítélés alá esnek, az 

EüM rendelet 15/B. §-a kimondja, hogy szövet és sejt csak olyan harmadik országból hozható be, ahol 

az e rendeletben foglaltakkal egyenértékű követelmények biztosítottak. Az ennek ellenőrzéséhez 

szükséges bizonylatokat – az Eütv. 243. § (7) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) szerzi be. 

 

Kfv.III.37.229/2017/7. 

Az érdekházasság megállapításánál irányadó szempontok, különös jelentőséggel bír az alperes által 

lefolytatott eljárás alapossága, részletessége. 

Szükségesnek tartotta a Kúria hangsúlyozni a rendelkezésre álló adatok alapján, hogy a felperes és 

házastársa eltérő időpontra tették megismerkedésük időpontját – 1999. novembere, illetve 2002. év –, 

eltérően nyilatkoztak szakításaik gyakoriságáról és időtartamáról is. A felperes felülvizsgálati 

kérelmében is arra hivatkozott, hogy feleségével érzelmeken alapuló valódi szerelemből létesített 

immár több évtizedes ismeretsége áll fenn. Ehhez képest 2009. évben a tartózkodási kártya kiállítása 

iránti kérelmét élettársára B. K. magyar állampolgárra tekintettel nyújtotta be. A személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás adatai szerint a felperes és házastársa közös címe 2014. március 25., illetve 26-tól 

áll fenn. Ezen ténynek ellentmond a felperes házastársának nyilatkozata, mely szerint kb. 4-5 éve vagy 

ennél is több ideje laknak a jelenlegi lakásukban. Megjegyzi azt is a Kúria, hogy a felperes által a 

házastársával való együttélés időszakára esően Koszovóban egy, a közigazgatási eljárásbeli 

meghallgatásakor 12 éves lánya és egy 2 éves fia létezésére derült fény. 

Hangsúlyozta a Kúria, hogy a felperes és házastársa személyes meghallgatása alapján az nyert 

megállapítást, hogy ellentétesen nyilatkoztak a párkapcsolatukra vonatkozó, valamint a mindennapi 

életet érintő általános kérdésekre vonatkozóan is. Különösen értékelendő volt, hogy a felperesnek az 

együttélés időtartamának megjelölt időszaka alatt Koszovóban másik nőtől született gyermeke. 

Helyesen értékelt és mérlegelt a hatóság akkor, mikor azon következtetést vonta le, hogy az eljárás 

során feltárt körülmények alapján a felperes és házastársa közötti szoros érzelmi, gazdasági és lelki 

kapcsolat nem volt megállapítható és az összkörülmények arra utalnak, hogy a felperes a családi 

kapcsolatot a tartózkodási jog megszerzése érdekében létesítette. 

Mindezen körülményeket és a házastársak ezzel kapcsolatos előadásait a Kúria is olyan lényeges, a 

házasság létezésének, ténylegességének, a kapcsolat mibenlétének megállapítására irányadó 

előadásnak tekintette, amelyek ténylegesen alkalmasak voltak arra, hogy azokból a hatóság az 

érdekházasság megállapítására vonatkozó következtetéseket vonjon le. Az első- és a másodfokú 

hatósági eljárás során egyértelműen bizonyítást nyert, hogy tényleges családi életközösség vagyis a 

felperes és házastársa között szoros érzelmi, gazdasági, lelki és fizikai kapcsolat nincs, a családi 

életközösség nem áll fenn köztük és a házasságot a felperes a tartózkodási jog megszerzése érdekében 

kötötte.  

A felülvizsgált határozatokból megállapítható volt, hogy a felperes által hivatkozott körülményeket és 

bizonyítékokat az alperes egyenként és összességében értékelte, és az ezen alapuló meggyőződése 

szerint a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló döntést hozott. Ennek során figyelemmel volt 

a Ptk. 4:24-26. §, 4:36. § és 4:76. §-ának rendelkezésére, valamint az Európai Unió Tanácsának 

97/C.382/01. számú állásfoglalásában foglaltakra. Alkalmazta az Európai Parlament és Tanács 2004. 

április 29-i 2004/38/EK irányelv 10. cikk (1) bekezdésében és 28. Preambulum bekezdésére tekintettel 

megalkotott 25. cikkében foglaltakat is. 

A Kúria álláspontja szerint a felülvizsgált határozatok és a jogerős ítélet is megfelelt a felperes 

felülvizsgálati kérelmében hivatkozott COM(2009.) 313. számú Európai Unió Bizottságának 

Közleményében foglaltaknak, az azzal való összevetéséből egyértelműen megállapítható volt az ott 

kifejtettekkel való összhang is. A felperes érvelésével ellentétben e közlemény éppen a felülvizsgált 

határozatok jogszerűségét, nem pedig a felperesi előadást támasztotta alá, különös tekintettel az ügy 

összes körülményére. A bíróság eljárása során az alperessel egyező következtetésre jutott, amely a fent 

kifejtettekből eredően jogszerű és megalapozott döntést eredményezett a felperesi kereset 
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elutasításakor. 

 

Kfv.III.37.265/2017/3. 

A gépjárművezetői engedély megszerzése érdekében tett elméleti és forgalmi vizsga 

érvénytelenítésének feltételei fennállnak akkor, ha a vizsgára jelentkezést megelőző nyilatkozatában az 

ügyfél a hatóságot félrevezető valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, nem hoz a hatóság tudomására az 

ügy szempontjából releváns tényeket és eltitkol releváns adatot. 

A vezetői engedélyekről szóló Európai Parlament és Tanács 2006/126/EK. irányelv 7. cikk (1) 

bekezdés a) pontja, III. számú melléklete annak 15. pontja és a 7. cikk (5) bekezdése alapján fennálltak 

a felperes által tett vizsgák érvénytelenítésének a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 

15. § (6) bekezdésében foglalt feltételei. Megállapítható volt, a felperes a jelentkezési lapon nem a 

valós adatokat tüntette fel, a közlekedési hatóságot félrevezette, nem hozta olyan helyzetbe, hogy a 

vizsgára bocsátás jogszabályi feltételeinek vizsgálatát a tényleges és teljes körű adatok birtokában 

folytassa le. 

Mindezek kapcsán hangsúlyozta a Kúria, hogy a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott C-419/10. 

számú ügyben hozott európai bírósági ítélet bár hasonló tárgyban – a vezetői engedély 

elfogadhatósága kérdésében – született, azonban a perben felülvizsgált határozatok lényeges 

tényállásbeli alapját nem érintette, arra vonatkozóan semmiféle kitételt nem tartalmazott, az a 

vizsgálódási körébe nem tartozott, így figyelembevételének hiánya a bíróságon nem volt számon 

kérhető. 

 

Kfv.III.37.268/2017/5. 

A hatóság a helyszíni ellenőrzéskor készült jegyzőkönyvben foglalt azonnali intézkedésével, valamint 

az azt követően meghozott határozatával elrendelheti a forgalmi korlátozást, a forgalomból történő 

kivonást, az élelmiszer-előállító tevékenység felfüggesztését, továbbá meghatározott élelmiszerek 

forgalomból történő kivonását és azonnali visszahívását, amennyiben megállapítást nyer, hogy 

jelöletlen tételazonosító nélküli, nem nyomonkövethető élelmiszerek kerültek fellelésre és az 

élelmiszer-előállító nem csak a fellelt élelmiszerek kapcsán nem biztosítja azok nyomonkövethetőségét, 

hanem a jogszabálynak megfelelő nyomonkövetési rendszerrel sem rendelkezik. 

Hangsúlyozta a Kúria, hogy a hatósági ellenőrzési jegyzőkönyv és az abban foglalt egyidejű döntés a 

hatósági ellenőrzési, fogyasztóvédelmi gyakorlatban közismert és elfogadott, jogszabályi előírásokkal 

alátámasztott. A 178/2002/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdésében rögzített élelmiszerjogi cél 

egyértelműen megkívánja az ide vonatkozó uniós és hazai szabályozás következetes betartatását, az 

emberi élet és egészség magas szintű védelmének biztosítását. E körbe tartozik a nyomon-

követhetőség követelménye a 178/2002/EK rendelet 14. cikk (1) bekezdés, (9) bekezdés, 17 cikk (1) 

bekezdés, 18. cikk (1), (2) és (4) bekezdés értelmében, továbbá a 852/2004/EK rendelet 

Preambulumának 20. §-a. Ezen előírások a 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 10. § (1) 

bekezdésében, 16. § (1) és (2) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés b) pontjában és a 3/2010. (VII.05.) 

VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 5. §-ában következetesen megjelennek, ebből 

következően jogszerűen járt el az alperesi hatóság akkor, amikor a felperesi helyszínen tapasztalt 

hiányosságok és jogszabálysértések okán a jegyzőkönyvben foglalt intézkedését azonnali hatállyal 

meghozta, majd ezt követően határozatban is döntött. 

Kiemelte a Kúria, hogy a 178/2002/EK rendelet 5. cikkében, valamint az abban foglaltakat az Éltv. 

céljai közt 1. §-ban megerősítő rendelkezés alapján leszögezhető, hogy az élelmiszer-biztonsághoz, 

továbbá a fogyasztók egészségének és érdekeinek védelméhez kiemelt közérdek fűződik, amelynek 

védelme az élelmiszerjog egyik elsődleges célja. A nyomon-követhetőséget a termelés, feldolgozás és 

forgalmazás minden szakaszában biztosítani kell. A nyomon-követés az eszköze annak, hogy az ismert 

kockázatokat felügyelet alatt lehessen tartani, hiszen a nyomon-követés útján biztosítható, hogy az 

élelmiszerjog előírásai az élelmiszerlánc minden pontján teljesüljenek. A nyomon-követhetőség 

azonosító jelöléssel és vonatkozó dokumentációval biztosítandó. A szállítólevél és számla kapcsán 
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jogszabály külön deklarálja a nyomon-követést szolgáló jelölés feltüntetésének kötelezettségét. A nem 

nyomonkövethető élelmiszer a hivatkozott jogszabályok alapján nem biztonságos élelmiszernek 

minősül, melynek forgalomba hozatala tilos. Az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének nyomon-

követhetőségi eljárást kell létrehoznia és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszert kell 

működtetnie az élelmiszerek, valamint az élelmiszerbe bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb 

anyagok tekintetében. A nyomon-követési dokumentációt haladéktalanul az ellenőrző hatóság 

rendelkezésére kell bocsátani. 

A helyszíni ellenőrzés – felperes által sem vitatott – tapasztalatai szerint a felperesnél jelöletlen, 

valamint tételazonosító hiányában a bemutatott dokumentáció alapján nem nyomon-követhető 

élelmiszerek kerültek fellelésre. Nem csak a fellelt élelmiszerek kapcsán nem biztosította a felperes 

azok nyomon-követhetőséget, hanem a jogszabálynak megfelelő nyomon-követési rendszerrel 

egyáltalán nem is rendelkezett. Helyesen állapította meg a hatóság azt, hogy ennek kidolgozása az 

ismételt működés megkezdésének alapvető feltétele. 

A felperes ezzel kapcsolatos hivatkozásai kapcsán rámutatott arra a Kúria, hogy az élelmiszerek 

nyomon-követhetősége azonosító jelöléssel és a vonatkozó dokumentáción keresztül biztosítható. 

Nyilatkozattal az élelmiszer nyomon-követhetősége a már idézett jogszabályi előírások alapján nem 

igazolható, így a jogsértés ténye a felperesi nyilatkozatokkal nem menthető ki. A nyomon-

követhetőség kapcsán a követelmények teljesítéséhez az azonosító jelölés és a dokumentáció megléte 

mellett követelmény továbbá azok megfeleltethetősége is. Megalapozottan követelte meg tehát az 

alperesi hatóság a felperestől ezek pótlását, a jelöletlen termékek ugyanis nyomon-követési egyedi 

azonosító hiányában nem kapcsolhatóak össze semmilyen nyomon-követési dokumentációval pl.: 

szállítólevéllel. Megjegyezte a Kúria, hogy a perben rendelkezésre állt iratok tanúsága szerint a 

felperesnél sem az alapanyag, sem a gyártás során nincs megfelelő nyomon-követés, az sem 

állapítható meg, hogy mi kerül bele az adott termékbe, ami belekerül annak a lejárati ideje hogyan 

alakul. Tisztázhatatlan, hogy egyáltalán mi kerül feldolgozásra. A felperesi képviselő a per tárgyalásán 

elismerte, hogy az alapanyagok keverednek a tevékenységek folyamán. 

A felülvizsgálati kérelemmel foglaltakkal ellentétben az alperes felülvizsgált határozata részletesen 

rögzíti a felperes által elkövetett jogszabálysértéseket, pontos jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz, 

ütközteti azokat a felperesi működéssel, és az intézkedése alapjául szolgáló uniós és hazai előírásokat 

is pontosan megjelöli. Sem eljárási, sem anyagi jogszabálysértés nem volt megállapítható, helyesen és 

megalapozottan foglalt állást e körben a bíróság. A felperes a terhére rótt jogsértéseket kimenteni nem 

tudta, felülvizsgálati kérelmében is csak eljárási kifogásokat támaszt az alperes ellenőrzésével, 

intézkedésével és határozatával kapcsolatosan. Ezen eljárási kifogások a jogszabályi alapot nélkülözik, 

teljes mértékben alkalmatlanok arra, hogy azok alapján a felülvizsgált alperesi döntések hatályon kívül 

helyezésére kerülhessen sor. A 178/2002/EK rendelet 14. cikk (8) bekezdése, a 882/2004/EK rendelet 

18. cikke kifejezett rendelkezést tartalmaz arra, hogy már gyanú esetén is felhatalmazza az alperest 

intézkedésre, azaz a jogszabályok alapján az intézkedés azonnali foganatosításához fűződő társadalmi 

érdek – a biztonságos, egészségre veszélytelen élelmiszer – ellátás egyértelműen elsőbbséget élvez a 

felperesi gazdasági érdekekkel szemben. A helyszíni ellenőrzéskor kétséget kizáróan megállapítást 

nyert a felperesi jogsértés, azaz, hogy nem biztosított a nyomon-követhetőség sem az alapanyagok, 

sem az előállított élelmiszerek kapcsán. Az idézett törvényi előírásoknak megfelelően ezért 

forgalomba hozataluk tilos. 

Súlyos élelmiszer-biztonsági jogsértésnek minősül a megfelelő dokumentációs rendszer hiánya, amely 

olyan szintű kockázatot jelent, amely az alperes azonnali hatályú intézkedését kétségkívül 

megalapozza. Az alperes a Ket. 72. § (6) bekezdése alapján intézkedett, mely előírás szerint az 

indokolás mellőzhető, ha késleltetné a döntés meghozatalát és a késedelem életveszéllyel vagy súlyos 

kárral fenyegető helyzet kialakulásához vezethet. Az élelmiszer-biztonsági szabályok be nem tartása 

esetén a súlyos kárral fenyegető helyzet fennállása – különösen arra a tényre tekintettel, hogy a 

kockázatok viselője a fogyasztó és nem a felperes – kétségtelenül megállapítható. 

Helytállóan rögzítette a bíróság azt, hogy az alperes intézkedése az Éltv 56. § (1) bekezdésének és 57. 

§ f), v) és s) pontjában foglaltaknak is maradéktalanul megfelelt. Hozzáfűzte ehhez a Kúria azt is, 

hogy az alperesnek nem csupán lehetősége állt fenn a jegyzőkönyvbe foglalt, forgalmi korlátozást, 
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forgalomból kivonást, továbbá az élelmiszer-biztonságot sértő élelmiszer-előállító tevékenység 

felfüggesztését elrendelő intézkedések meghozatalára, de kötelezettsége is. Ugyanez vonatkozik az 

alperes által alkalmazott hatósági zár intézkedésre is. Megjegyzi a Kúria, hogy a felperes által 

példaként és kifogásként hivatkozott eljárásjogi jogintézmény – az ideiglenes biztosítási intézkedés – 

feltételrendszere a speciális élelmiszerjogi szabályozáshoz képest eltérő, az ott meghatározott célok 

eléréséhez elégtelen. 

Utalt még a Kúria a felülvizsgálat körében a kialakult következetes bírói gyakorlatra, mely a perben 

alkalmazott jogszabályi rendelkezések értelmezését a felülvizsgált jogerős ítélethez hasonlóan ítélte 

meg (Kfv.III.37.513/2012/5., Kfv.VI.37.465/2016/10.). 

 Nyomatékosan hangsúlyozta a Kúria, hogy a felperes az ellenőrzés során tapasztalt, működési körébe 

eső hiányosságokkal, mulasztásokkal kapcsolatos megállapításokat sem a közigazgatási eljárás során, 

sem a perben a reá háruló a Pp. 324. § (1) bekezdés folytán a közigazgatási perekben is irányadó Pp. 

164. § (1) bekezdése szerinti bizonyítási teher ellenére sem cáfolni, sem kimenteni nem tudta. Az ügy 

érdemét jelentő, a felperesi működésben tapasztalt súlyos jogsértő szabálytalanságokkal kapcsolatban 

tett alperesi megállapításokat nem cáfolta, a keresetben fel nem hozott, így a bíróság által el nem bírált 

eljárási kifogásokat támasztott felülvizsgálat kérelmében, amelyek ily módon a felülvizsgálati eljárás 

tárgyát nem is képezhették. Egyértelműen megállapítható volt, hogy az alperes a döntéshozatalhoz 

szükséges mértékben feltárta és tisztázta a tényállást, a Ket. 50. § (1) és (6) bekezdését nem sértette 

meg, a bíróság pedig tényszerűen és jogszerűen rögzítette ítéletében, hogy az alperes határozata nem 

jogsértő. 

 

Kfv.VI.37.826/2017/5. 

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés eredményeképpen kötött szerződések teljesítésével összefüggő 

cselekmények vagy mulasztások súlyosan jogsértővé minősítése a továbbiakban kizárási okot jelent, 

így annak hatóság általi teljes körű indokolása szükséges. 

A 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) 128. § (2) bekezdése második mondata 

értelmében az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban 

megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 

ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban 

az ajánlatkérő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

A 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: új Kbt.) 62. § (1) bekezdés q) pontja szerint az 

eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy 

koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt 

rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította. 

A 165. § (11) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy 

indokolt-e a bírság kiszabása, valamint a bírság összegének, illetve az eltiltás időtartamának 

megállapításában az eset összes körülményét – így különösen a jogsértés súlyát, a közbeszerzés 

tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e 

törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő 

magatartását, a jogsértés megtörténte és a jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszú 

időtartamot, támogatásból megvalósult beszerzés esetén azt a körülményt, ha a jogsértéshez más szerv 

eljárásában a támogatás visszafizetésére vonatkozó szankció kapcsolódhat – figyelembe veszi. A 

bírság összegének és az eltiltás időtartamának megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a 

jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. 

A 2014/24/EU irányelvében (a továbbiakban: Irányelv) 57. cikk (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő 

szerv kizárhat gazdasági szereplőt a közbeszerzési eljárásban való részvételből, illetve a tagállamok 

kötelezhetik az ajánlatkérő szervet a gazdasági szereplő kizárására a következő esetek bármelyikében: 
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g) ha a gazdasági szereplő részéről jelentős mértékű vagy tartós meg nem felelés volt tapasztalható, 

valamely korábbi közbeszerzési szerződésből vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi 

szerződésből vagy korábbi koncessziós szerződésből eredő lényeges követelmény teljesítésében és ez 

az említett korábbi szerződés lejárat előtti megszüntetéséhez, kártérítési követeléshez vagy egyéb 

hasonló szankcióhoz vezetett. 

A Kúria rámutatott, hogy az alperesi határozat a súlyos jogsérelmet a jogszabályban foglalt bejelentési 

kötelezettség elmulasztásával, azaz a régi Kbt. 128. § (2) bekezdésével is összefüggésben állapította 

meg, és nem csak a bírság kiszabás körében. Mivel magát a jogsértés tényét, azaz a mulasztást 

minősítette súlyosnak az alperes, így helyesen mutatott rá az elsőfokú bíróság, hogy ezt indokolnia 

kellett volna. Tekintve, hogy jogszabály a jogsértés súlyossá minősítésének pontos kritériumairól nem 

rendelkezik, így a hatóságnak a mulasztás ilyenként való értékelése indokát kifejezetten meg kellett 

volna jelölnie, a döntése szempontjait bemutatnia. 

Ugyancsak alappal mutatott rá az elsőfokú bíróság, hogy a Kbt.-be utóbb bekerült új kizárási ok miatt 

e körülmény többlet-jelentőséget is kapott. A Kúria szerint nem foghatnak helyt azon alperesi érvek, 

melyek a felvetett problémát némileg relativizálva azt fejtik ki, hogy valójában a súlyos jogsértés 

minősítése az ajánlatkérő feladata, ő döntheti el a hatósági határozat vagy az ítélet tartalmának teljes 

körű ismeretében, hogy egy cselekményt vagy mulasztást súlyosnak értékel-e, és figyelembe veszi-e a 

kizárási okok vizsgálata körében vagy sem. 

A Kúria álláspontja az, hogy az ajánlatkérők pont akkor nem tennének eleget az ajánlattevők 

kiválasztásával kapcsolatos ellenőrzési kötelezettségüknek, a körültekintő eljárás követelményének, ha 

figyelmen kívül hagynák (vagy „felülmérlegelnék”) a hatósági határozatban leírt minősítést. 

Jelentősége van tehát annak, hogy az alperes a jogsértést magát, mint önálló tényállási elemet 

minősíti-e súlyosnak, vagy csak a bírságkiszabás körében, a bírság összegének mérlegeléssel való 

megállapításánál a szempontok egyikeként értékeli-e. Mindazonáltal utóbbi esetben is indokolni kell, 

ha a bírságösszeg mértékét a mulasztás súlyossága is befolyásolta. 

Végezetül megállapította a Kúria, hogy az elsőfokú bíróság - noha arra a felek nem hivatkoztak - az 

ítéletét alátámasztotta a fent idézett irányelvi rendelkezésekkel is, annak lényeges jelentőséget is 

tulajdonítva, miután az új kizárási szabály az Irányelv felhatalmazása révén került be a Kbt.-be. A 

Kúria e körben csupán arra mutat rá, hogy az új Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja alkalmazása során 

nem, illetőleg nem csak a fent idézett Irányelv megfogalmazását kell „mindenképpen” irányadónak 

tekinteni, hanem mindenekelőtt a belső jog, a hazai Kbt. szó szerinti szövegét. Annál is inkább, mert 

az Irányelv a különböző aspektusból való „meg nem felelésről” beszél, még a Kbt. a törvényi 

rendelkezések „súlyos megsértéséről”. A Kúria ennyiben szükségesnek látta pontosítani az elsőfokú 

ítélet indokolását. 

Végezetül a Kúria osztotta az elsőfokú bíróság azon véleményét is, mivel új jogintézményről van szó, 

a joggyakorlat egysége és ezáltal a jogbiztonság megkívánja, hogy helyes értelmezést kapjon az új 

törvényi szabályozás. Egy cselekmény vagy mulasztás hatóság vagy bíróság általi súlyosan jogsértővé 

minősítése, és ebből következhetően kizárási okká válása, a közbeszerzés szereplőire gazdasági 

hátrányt eredményezhet. Ezért a megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság által kifejtettek szerint 

kell az elmaradt indokolást pótolni. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.III.10.057/2017/7. 

A munkaügyi bíróság helytállóan állapította meg, hogy a közigazgatási eljárásban lényeges, a 

határozat hatályon kívül helyezésére alapot adó eljárási szabálysértés nem történt, a felperes 

jogorvoslathoz való jogát nem vonták el. A felperes keresetében megjelölt anyagi jogi szabályok 

megsértését a bíróság csak részben vizsgálta, indokolási kötelezettségének nem tett teljes körűen 

eleget, ezért az elsőfokú eljárás megismétlése indokolt. 

Az alperes az elsőfokú határozat meghozatala során – a határozat 4. oldalán rögzítettekből kitűnően – 

az 1993. évi XLVIII. törvény (Btv.) 49/B. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjára, az 1997. évi LXXX. 

törvény (Tbj.) 4. § f) pont 2. pontjára és az 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 95. § (8) bekezdésére 
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utalással, a felperes által 1991. május 8. és 2015. február 11. között, a határozatban dátumszerűen 

megjelölt időszakokban teljesített földalatti műszakszámok (összesen 4698 műszak) feltüntetésével – 

vizsgálta a felperes átmeneti bányászjáradékra való jogosultságát is. Az elsőfokú szerv a Btv. 49/B. § 

(1) bekezdés a) pont ab) pontjában előírt feltétel fennállását azért nem tartotta megállapíthatónak, mert 

a rendelkezés alapján az 5000 földalatti műszakszámot szolgálati időnek minősülő időszakban kell 

teljesíteni, a műszakszámba azonban a felperes által 2010. szeptember 1. és 2011. december 31. 

között, a korábbi szolgálati idő megállapítást tartalmazó határozattal nem érintett időszakban teljesített 

320 földalatti műszak nem számítható be, mert arra – a saját jogú nyugellátás igénybevétele miatt – 

szolgálati időnek nem minősülő időszakban került sor. 

A fentiek alapján a felperes az átmeneti bányászjáradék iránti igénye elbírálásának elmaradását, ezzel 

összefüggésben a Ket. és az Alaptörvény rendelkezései megsértését alaptalanul kifogásolta, az 

elsőfokú szerv az „Igénybejelentés a 2011. évi CLXVII. törvény alapján” címmel rendszeresített 

formanyomtatványon benyújtott kérelem elbírálása során, függetlenül attól, hogy a határozat 

rendelkező része csak a korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem elutasítását tartalmazza, a 

felperes által – az igénybejelentés típusa megjelölésére vonatkozó felhívás alapján – megjelölt 

átmeneti bányászjáradék ellátás feltételeinek fennállásáról is állást foglalt. A munkaügyi bíróság a 

fentiektől eltérő indokok alapján ugyan, de végső soron helytállóan helyezkedett arra az álláspontra, 

hogy a felperes jogorvoslati joga elvonásával járó eljárási szabálysértés a közigazgatási eljárásban nem 

történt. 

A Kúria – részben eltérő indokok alapján – osztotta a munkaügyi bíróság azon álláspontját is, hogy a 

felperes által kifogásolt eljárási cselekményekkel, illetve mulasztásokkal (igénybejelentés 

továbbküldése, összefoglaló „határozat” megküldésének elmaradása) a határozatok hatályon kívül 

helyezésére és az alperes új eljárásra való kötelezésére alapot adó lényeges eljárási szabálysértés nem 

támasztható alá. A felperes a magyar szerv 2007. július 26-án kelt, a rokkantsági nyugellátás iránti 

igényét elutasító határozat 4. oldal utolsó bekezdésében foglalt tájékoztatás alapján már 2007-től 

tudomással bírt arról, hogy az alperes jogelődje az igénybejelentését a határozatban megnevezett 

illetékes szervnek az ott megjelölt címre továbbította. A felperes a román szerv 2011. szeptember 7-én 

kelt, részére 2007. június 14-től – a magyarországi és romániai szolgálati ideje figyelembe vételével – 

rokkantsági nyugdíjat megállapító, és az ellátás 2010. december 1-től történő emeléséről szóló 

határozatokkal szemben jogorvoslattal nem élt, a határozatok a fellebbezés lehetőségét, határidejét, 

illetve hogy a határozatok a közléstől számított 45 napon belül az igénylő kérésére hatálytalaníthatók, 

tartalmazták. Arra vonatkozó adat, hogy a felperes a román szerv határozatai ellen jogorvoslattal élt 

volna, az ellátás megállapítását, folyósítását ellenezte, a kifizetések teljesítését kifogásolta volna, a 

közigazgatási és a peres eljárásban sem merült fel. Az alperesnek – a Btv. 49/B. § (1) bekezdés a) 

pontjában foglalt feltételek tisztázása érdekében – a Tbj. f) pont 2. pontja alapján vizsgálnia kellett azt, 

hogy a felperes rokkantsági nyugdíjban részesülő személynek minősül-e, ennek során helytállóan 

tulajdonított jelentőséget a tényleges folyósítás, illetve kifizetés megtörténtének. A rokkantsági 

nyugdíjigényt elutasító magyar és az ellátást megállapító román határozat megküldésének 

elmulasztásával – ahogyan arra a perben az alperes is utalt – a korábbi, rokkantsági nyugdíj ügyben 

indult eljárás, nem pedig a jelen igény elbírálása tárgyában lefolytatott eljárás szabálytalansága 

támasztható alá; a jelen, magyar szerv által hozott határozat jogszabálysértő volta a román szerv 

eljárási szabályszegéseivel szintén sem támasztható alá. A fentiek alapján a felperes megalapozatlanul 

hivatkozott felülvizsgálati kérelmében arra, hogy az 574/72/EGK rendelet (Vhr.) 48. cikk (1) 

bekezdése alperes általi megsértése, az ellátások tárgyában hozott, jogorvoslati tájékoztatást 

tartalmazó határozatok és az érintett személy anyanyelvén kiállított ún. összefoglaló nyilatkozat 

megküldésének elmaradása miatt, ezzel összefüggésben a román határozattal szembeni fellebbezési 

joga megnyílása hiányában az eljárás megismétlése indokolt, illetve az igényelt ellátásra jogosult. 

A munkaügyi bíróság eljárása során helyesen vizsgálta, hogy a Btv. 49/B. § (1) bekezdés a) pont aa) és 

ab) pontjaiban írt feltételek teljesüléséről a társadalombiztosítási szervek helytállóan döntöttek-e, 

ítéletében azonban a határozatok alapjául szolgáló jogszabályok alkalmazásával és értelmezésével 

kapcsolatban felmerült vitás kérdésekben teljes körűen nem foglalt állást. 

Arról, hogy szolgálati időnek az 1997. december 31. napját követő idők esetében milyen időszakok 

minősülnek a Tny. 37. § (1) bekezdése rendelkezik: a Tbj-ben biztosítottnak minősülő személy 
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biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartamát rendeli szolgálati 

időként elismerni, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot levonták, illetve megfizették. A Tbj. 

alapján biztosítottnak minősülő személyeket a Tbj. III. fejezet „A társadalombiztosítás ellátásai és az 

ellátásra jogosultak” cím, „A biztosítottak” alcím alatti rendelkezései alkalmazásával kell 

meghatározni, az 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a munkaviszonyban álló személyek biztosítottnak 

minősülnek. A Tbj. szerint a biztosítottak a társadalombiztosítás valamennyi ellátására, vagyis a 14. § 

(2) és (3) bekezdésében felsorolt egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátásokra jogosultságot 

szerezhetnek, míg azok a személyek, akik az 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott (illetve a 

törvényben felsorolt más) jogviszonyokban állnak és egyidejűleg saját jogú nyugdíjasok, az 

egészségbiztosítási ellátások körébe tartozó baleseti ellátásra és egészségügyi szolgáltatásra válhatnak 

jogosulttá [6. § (1)-(2) bekezdés]. 

A munkaügyi bíróság a Tny. – jogerős ítéletben fel nem hívott, az ítélet indokolásából kitűnően 

azonban alkalmazott – 37. § (1) bekezdése alapján helyesen vizsgálta, hogy a felperes a beszámítani 

kért műszakokat biztosítással járó jogviszony keretében teljesítette-e, azt a kérdést azonban, hogy a 

felperes a műszakokat szolgálati időként figyelembe vehető időszakban [Btv. 49/B. § (1) bekezdés a) 

pont] teljesítette-e – a jogerős ítéletben foglalt értelmezéssel szemben – kizárólag a Tbj. 4. § f) pontja 

és 5. §-a alkalmazásával nem lehet eldönteni. Ezen kérdés eldöntése szempontjából nem annak van 

ugyanis jelentősége, hogy a Tbj. 5. § (1) bekezdésének felsorolása tartalmazza-e a saját jogú 

nyugdíjasokat, ilyen szabályozási megoldást a törvényhozó a jelen ügyben irányadó, de a Tny. és a 

Tbj. előtt hatályban volt társadalombiztosítási jogszabályokban sem alkalmazott; ugyanakkor nem 

helytálló az az értelmezés sem, amely szerint a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja alá eső munkaviszony 

keretében történő munkavégzés önmagában, függetlenül attól, hogy azt az érintett személyek saját 

jogú nyugdíjasként teljesítik-e, szolgálati időre jogosít. 

A munkaügyi bíróság a felperes keresetében megjelölt, a jogerős határozat alapjául szolgáló 

jogszabályok, nevezetesen a Tny. 22/A. § (2) bekezdése, 42. §-a és 102/A. § (1) bekezdése 

megsértését, az ezekkel összefüggésben előadott kifogásokat, valamint az alperes ellenkérelmében 

felhozott, a saját jogú nyugdíjasok szolgálati ideje elismerésével, nyugdíjjárulék fizetése 

szabályozásának alakulásával kapcsolatos érveket nem vizsgálta, ítéletében nem adott számot arról, 

hogy a keresetet a fenti körben miért tartja megalapozatlannak. A Kúria a jogerős ítélet ezen 

lényegesnek minősülő hiányosságait nem pótolhatja (Mfv.III.10.407/2015/5., Mfv.III.10.158/2016/9., 

stb.), az elsőfokú bíróságnak az alkalmazott, illetve az – indokok megjelölése nélkül – mellőzött 

jogszabályok ügyre vonatkoztatott értelmezésével kapcsolatos jogalkalmazói feladatai átvétele, a több 

jogszabályi rendelkezés alkalmazhatóságáról, illetve helyes alkalmazásáról való döntéshozatal ugyanis 

a felek jogorvoslathoz való joga elvonását eredményezné. 

Polgári ügyszak 

Pfv.VI.20.295/2017/7.; Pfv.VI.20.310/2017/5.; Pfv.VI.20.342/2017/6.; Pfv.VI.20.351/2017/4.; 

Pfv.VI.20.531/2017/3.; Pfv.VI.20.553/2017/5.; Pfv.VI.20.555/2017/6.; Pfv.VI.20.558/2017/6.; 

Pfv.VI.20.578/2017/6.;  

Nincs helye felülvizsgálati eljárás felfüggesztésének olyan előzetes döntéshozatali eljárásra tekintettel, 

amelynek tárgya, mikénti kimenetele nem releváns, mert nem hat ki a Kúria határozatára. 

I. A felperes a felülvizsgálati kérelmében indokoltnak tartotta az eljárás felfüggesztését a Fővárosi 

Törvényszék által kezdeményezett és az Európai Unió Bíróság előtt C-483/16. számon indult előzetes 

döntéshozatali eljárásra tekintettel. 

A Kúria az eljárás felfüggesztésére irányuló kérelmet elutasította. A Pp. 152. § (2) bekezdése alapján a 

bíróság a tárgyalást akkor is felfüggesztheti, ha a per eldöntése olyan előzetes kérdés elbírálásától 

függ, amelynek tárgyában más polgári per vagy a bíróság hatáskörébe tartozó más polgári eljárás már 

folyamatban van. Ennek esete lehet az is, amikor más bíróság kezdeményezte az előtte folyamatban 

lévő per tárgyalásának a felfüggesztése mellett az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását 

[BH2007. 173.].  

A kérelem elbírálásakor a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az Európai Bíróság 
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előtt C-483/16. számon indult előzetes döntéshozatali eljárás mikénti kimenetele kihat-e a 

felülvizsgálati kérelem keretei között a jogerős végzés jogszerűségének a megítélésére, a Kúria 

határozatának a tartalmára, az eljárásban alkalmazandóak-e olyan jogharmonizációs rendelkezések, 

amelyek kapcsán az implementált uniós jog értelmezésével kapcsolatos kérdés felmerült (Az Európai 

Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikk). A C-483/16 ügyben a Fővárosi 

Törvényszék előzetes döntéshozatalra kérdést a 2014. évi XL. (a továbbiakban: DH2) törvény 37. § (1) 

bekezdés rendelkezése kapcsán terjesztett elő. A Kúria az előzetes döntéshozatali eljárást 

kezdeményező bíróság által feltett kérdések alapján úgy ítélte meg, hogy az eljárás kimenetele a jelen 

felülvizsgálati eljárásban nem releváns, mert a másodfokú bíróság a felülvizsgálati kérelemmel 

támadott jogerős végzését nem e törvényi rendelkezés alkalmazásával hozta meg. 

II. A felperesek a felülvizsgálati kérelmükben indítványozták előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezését is: az „irányelvvel kapcsolatos összhang értelmezését az Európai Bíróság által”. 

A Kúria az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet is elutasította. Az 

Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke szerint „az Európai Unió 

Bírósága hatáskörrel rendelkezik előzetes döntés meghozatalára a következő kérdésekben: a) a 

Szerződések értelmezése; b) az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak 

érvényessége és értelmezése; Ha egy tagállam bírósága előtt ilyen kérdés merül fel, és ez a bíróság úgy 

ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, kérheti az Európai Unió 

Bíróságát, hogy hozzon ebben a kérdésben döntést”. A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati 

kérelem folytán előtte folyamatban lévő ügyben ilyen kérdés nem merül fel. A részleges 

érvénytelenség megállapítására előterjesztett kereset kapcsán – a peres eljárás jelen szakaszában, a 

Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 130. § (1) bekezdés d) 

pontjára figyelemmel a Pp. 157. § a) pontja alapján hozott jogerős végzés felülvizsgálata során – a 

TANÁCS 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelve (a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 

tisztességtelen feltételekről) értelmezésének a kérdése nem merül fel. A Pp. 155/A. § (2) bekezdése 

alapján az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezéséről a bíróság végzéssel 

határoz, a végzésben meghatározza azt a kérdést, amely az Európai Bíróság előzetes döntését igényli, 

valamint - a feltett kérdés megválaszolásához szükséges mértékben - ismerteti a tényállást és az 

érintett magyar jogszabályokat. A felperesek kérelme, azon túl, hogy a hivatkozott kérdéseket sem 

tartalmazza, tényállást és az érintett magyar jogszabályokat sem jelölte meg. 

III. Figyelemmel arra, hogy a másodfokú bíróság a keresetlevél érdemi tárgyalásra alkalmatlan volta 

megállapításakor a DH2 törvény rendelkezéseit nem tartotta alkalmazhatónak, a keresetlevél idézés 

kibocsátás nélkül elutasítása folytán a nyilvánvalóan nem releváns tartalmú felülvizsgálati kérelem 

nem vezethetett eredményre. Az eljárási okból befejezett perben a felülvizsgálati kérelem további, a 

kereset érdemi tárgyalása esetén számon kérhető anyagi jogi rendelkezések alkalmazásával és 

értelmezésével kapcsolatos érvek pedig meghaladták a felülvizsgálat kereteit. 

 

Pfv.V.20.406/2017/5.; Pfv.V.20.420/2017/7.; Pfv.V.20.422/2017/7.; Pfv.V.20.450/2017/6.;; 

Pfv.V.20.458/2017/6.; Pfv.V.20.463/2017/8.; Pfv.V.20.516/2017/8.; Pfv.V.20.554/2017/7.; 

Pfv.V.20.557/2017/5.; Pfv.V.21.005/2017/7. 

Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti keresetlevél idézés 

kibocsátása nélküli elutasítása. 

I. Az 1952. évi III. törvény (Pp.) 155/A § (2) bekezdése értelmében az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésére a per tárgyalásának felfüggesztése mellett kerülhet sor, ezért a felperesek ez irányú 

kérelmére tekintettel a Kúria először azt vizsgálta, hogy előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezése indokolt-e, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 267. cikk (3) 

bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. 

Az EUMSZ 267. cikke szerint az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik előzetes döntés 

meghozatalára a Szerződések értelmezése és az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi 

aktusainak érvényessége és értelmezése tekintetében. Ha egy tagállam bírósága előtt ilyen kérdés 

merül fel, és ez a bíróság úgy ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, 



 

 52 

kérheti az Európai Unió Bíróságát, hogy hozzon ebben a kérdésben döntést [EUMSZ 267. cikk (1) és 

(2) bekezdés]. 

Nincs helye azonban előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az 

ügy elbírálása szempontjából nem releváns (283/81.sz. CILFIT-ügy 21. pont), illetve ha a felek között 

valós jogvita nem áll fenn [az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének EUMSZ 267. cikk 

(1) bekezdés szerinti szövegbeni előfeltétele]. 

A Kúria e feltételek figyelembe vételével úgy ítélte, hogy a felperesek által felvetett jogkérdések 

tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények 

alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn. Ezért a 

felperesek előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét a Pp. 155/A. § (2) 

bekezdése alapján elutasította. 

II. A Kúria ugyancsak nem találta indokoltnak az eljárás felfüggesztése iránti kérelmet az Európai 

Unió Bírósága előtt folyamatban lévő C-483/16. számú előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig. A 

C-483/16. számú előzetes döntéshozatali eljárásban az Európai Unió Bíróságának a 2014. évi XL. 

törvény (DH2 tv.) 37. §-a, 37/A. §-a és a vonatkozó uniós jog összhangját kell vizsgálnia, azaz, hogy a 

DH2 tv. által a keresetlevélre előírt tartalmi követelmények hiánya miatt, e rendelkezéseknek nem 

megfelelően előterjesztett keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása összhangban van-e a 

fogyasztó szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EGK 

irányelvben a fogyasztók javára biztosított védelemmel. 

A perbeli esetben a bíróság jogerős végzésében a keresetlevelet arra tekintettel utasította el idézés 

kibocsátása nélkül, hogy a felperes által támadott szerződéses rendelkezés vonatkozásában a 2014. évi 

XXXVIII. törvény (DH1 tv.) 4. § (1) bekezdésében írt vélelem megdönthetetlenné vált, így a perbeli 

szerződéses rendelkezés érvénytelenségének megállapítására irányuló kereset tárgyában bírói döntés 

már nem hozható. A jelen ügyben a DH2 tv. 37. § (1) bekezdése nem alkalmazandó, a konkrét jogvita 

eldöntése szempontjából tehát nincs jelentősége C-483/16. számú előzetes döntéshozatali eljárásban 

vizsgált azon kérdésnek, hogy egyébként a DH2 tv. 37. § (1) bekezdése megfelel-e a fogyasztói 

irányelv rendelkezéseinek. Mindezek alapján az előzetes döntéshozatali eljárásban hozandó döntés 

nem hat ki az ügy érdemi elbírálására, ezért a Kúria az eljárás felfüggesztése iránti kérelmet a Pp.152. 

§ (2) bekezdése alapján elutasította. 

III. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a DH törvények alkalmazása az európai uniós jogi 

rendelkezésekbe ütközik. 

A Kúriának e hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a 

93/13/EGK irányelv (fogyasztói irányelv) rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett 

szerződési rendelkezések, másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét 

kellett-e vizsgálnia. A Kúria e körben visszautalt az eljárás felfüggesztése iránti kérelem körében 

kifejtett indokaira és a következőkre mutatott rá. 

A DH1 tv. 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014.PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az Európai 

Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott 

törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség- és díjemelést lehetővé tevő rendelkezések 

tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy 

sajátos – az Alkotmánybíróság több ítéletében speciális közérdekű pernek minősített – eljárás 

keretében sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a 

tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a 

fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – 

állt rendelkezésére jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész szerződés, hanem csak az adott feltétel 

érvénytelenségét eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezések tisztességtelensége, 

így érvénytelensége már megállapítást nyert, így indokolatlan ugyanezen szerződéses rendelkezés 

tekintetében az érvénytelenség további vizsgálata, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 
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A Kúria megítélése szerint az Európai Unió Bíróságának a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben a 

felperesek által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a 

tagállami bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló 

kereseti kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. 

 Az Európai Unió Bírósága csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések 

vonatkozásában állapított meg többlet eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így 

többek között: C-488/11. sz. Asbeek Brusse-ügyben hozott ítélet 39. pont; C-470/12. sz. Pohotovost’-

ügyben hozott ítélet 40.pont), és egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok 

legfontosabb alapelvi szintű rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperesek 

hivatkoztak. 

Az uniós jog elsőbbségének kérdése evidencia, azonban a jelen ügyben nem releváns e jogelv 

alkalmazása sem, mert a felperesek az általuk előterjesztett keresetben olyan jogkérdés tekintetében 

kérik a bíróság döntését, amelyet törvényi rendelkezések folytán beálló tisztességtelenségi vélelem 

eredményeként a jogalkotó már az uniós joggal összhangban rendezett, így tagállami és uniós 

szabályok ütközése a konkrét ügyben nem merül fel. 

 

Pfv.V.20.492/2017/7.; Pfv.V.20.522/2017/6.; Pfv.V.20.527/2017/6.; Pfv.V.20.529/2017/6.; 

Pfv.V.20.533/2017/7.; Pfv.V.20.538/2017/8. 

Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti per megszüntetése. 

I. Az 1952. évi III. törvény (Pp.) 155/A § (2) bekezdése értelmében az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésére a per tárgyalásának felfüggesztése mellett kerülhet sor, ezért a felperesek ez irányú 

kérelmére tekintettel a Kúria először azt vizsgálta, hogy előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezése indokolt-e, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 267. cikk (3) 

bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. 

Az EUMSZ 267. cikke szerint az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik előzetes döntés 

meghozatalára a Szerződések értelmezése és az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi 

aktusainak érvényessége és értelmezése tekintetében. Ha egy tagállam bírósága előtt ilyen kérdés 

merül fel, és ez a bíróság úgy ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, 

kérheti az Európai Unió Bíróságát, hogy hozzon ebben a kérdésben döntést [EUMSZ 267. cikk (1) és 

(2) bekezdés]. 

Nincs helye azonban előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az 

ügy elbírálása szempontjából nem releváns (283/81.sz. CILFIT-ügy 21. pont), illetve ha a felek között 

valós jogvita nem áll fenn [az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének EUMSZ 267. cikk 

(1) bekezdés szerinti szövegbeni előfeltétele]. 

A Kúria e feltételek figyelembe vételével úgy ítélte, hogy a felperesek által felvetett jogkérdések 

tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények 

alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn. Ezért a 

felperesek előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét a Pp. 155/A. § (2) 

bekezdése alapján elutasította. 

II. A Kúria ugyancsak nem találta indokoltnak az eljárás felfüggesztése iránti kérelmet az Európai 

Unió Bírósága előtt folyamatban lévő C-483/16. számú előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig. A 

C-483/16. számú előzetes döntéshozatali eljárásban az Európai Unió Bíróságának a 2014. évi XL. 

törvény (DH2 tv.) 37. §-a, 37/A. §-a és a vonatkozó uniós jog összhangját kell vizsgálnia, azaz, hogy a 

DH2 tv. által a keresetlevélre előírt tartalmi követelmények hiánya miatt, e rendelkezéseknek nem 

megfelelően előterjesztett keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása összhangban van-e a 

fogyasztó szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EGK 

irányelvben a fogyasztók javára biztosított védelemmel. 

A perbeli esetben a bíróság jogerős végzésében a pert arra tekintettel szüntette meg, hogy a felperesek 
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által támadott szerződéses rendelkezés vonatkozásában a 2014. évi XXXVIII. törvény (DH1 tv.) 4. § 

(1) bekezdésében írt vélelem megdönthetetlenné vált, így a perbeli szerződéses rendelkezés 

érvénytelenségének megállapítására irányuló kereset érdemi elbírálását kizárja az, hogy az ilyen 

követelés ítélt dolognak minősül. A jelen ügyben a DH2 tv. 37. § (1) bekezdése nem alkalmazandó, a 

konkrét jogvita eldöntése szempontjából tehát nincs jelentősége C-483/16. számú előzetes 

döntéshozatali eljárásban vizsgált azon kérdésnek, hogy egyébként a DH2 tv. 37. § (1) bekezdése 

megfelel-e a fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. Mindezek alapján az előzetes döntéshozatali 

eljárásban hozandó döntés nem hat ki az ügy érdemi elbírálására, ezért a Kúria az eljárás 

felfüggesztése iránti kérelmet a Pp.152. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

III. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a DH törvények alkalmazása az európai uniós jogi 

rendelkezésekbe ütközik. 

A Kúriának e hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett szerződési rendelkezés, 

másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. A Kúria e 

körben visszautalt az eljárás felfüggesztése iránti kérelem körében kifejtett indokaira és a 

következőkre mutatott rá. 

A DH1 tv. 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014.PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az Európai 

Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott 

törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség- és díjemelést lehetővé tevő rendelkezések 

tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy 

sajátos – az Alkotmánybíróság több ítéletében speciális közérdekű pernek minősített – eljárás 

keretében sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a 

tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a 

fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – 

állt rendelkezésére jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész szerződés, hanem csak az adott feltétel 

érvénytelenségét eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, 

így érvénytelensége már megállapítást nyert, így indokolatlan ugyanezen szerződéses rendelkezés 

tekintetében az érvénytelenség további vizsgálata, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

A Kúria megítélése szerint az Európai Unió Bíróságának a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben az 

felperesek által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a 

tagállami bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló 

kereseti kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. 

Az Európai Unió Bírósága csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések 

vonatkozásában állapított meg többlet eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így 

többek között: C-488/11. sz. Asbeek Brusse-ügyben hozott ítélet 39. pont; C-470/12. sz. Pohotovost’-

ügyben hozott ítélet 40.pont), és egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok 

legfontosabb alapelvi szintű rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperesek 

hivatkoztak. 

Az uniós jog elsőbbségének kérdése evidencia, azonban a jelen ügyben nem releváns e jogelv 

alkalmazása sem, mert a felperesek az általuk előterjesztett keresetben olyan jogkérdés tekintetében 

kérik a bíróság döntését, amelyet törvényi rendelkezések folytán beálló tisztességtelenségi vélelem 

eredményeként a jogalkotó már az uniós joggal összhangban rendezett, így tagállami és uniós 

szabályok ütközése a konkrét ügyben nem merül fel. 
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Pfv.VI.20.507/2017/4. 

A közjegyzői ügyleti okiratban foglalt kölcsönszerződés a formája, közokirati írásbeli alakja folytán 

nyújt lehetőséget a közvetlen bírósági végrehajtásra. Az adós a tartozása vitatása esetén végrehajtási - 

korlátozó vagy megszüntető - per indítására kényszerül, e perben pedig a bizonyítás az általános 

szabályok szerint terheli. Ezért az ilyen szerződéses okiratba foglalt, a per szerinti közjegyzői 

ténytanúsítvány kiállítások jogvitás kikötés a fogyasztó jogait nem érinti, kedvezőtlenebb jogi helyzetbe 

nem hozza, a bizonyítási terhet nem változtatja meg. 

A Kúria utalt rá, hogy a tisztességtelenség megállapításának az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) két módját ismeri: egyrészt a bíróság mérlegelésére bízza azt, másrészt – kizárva a bírói 

mérlegelést – a 209. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: R.) nevesít (nem taxatív módon) tisztességtelennek minősülő feltételeket. Az első 

esetben valamely szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, ennek folytán a szerződés (részleges) 

érvénytelensége megítélésének szempontjaira a jogalkalmazó bíróság számára a jogalkotó normatív 

utasításként fogalmazza meg a Ptk. 209. § (2) bekezdésben felsorolt egyéb körülmények vizsgálatát. 

Ettől a bíróság kizárólag akkor tekinthet el, ha a vitás szerződési feltétel a Ptk. 209. § (3) bekezdésben 

hivatkozott külön jogszabály, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 

feltételekről hozott 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) mellékletét átültető, a R. 1. 

§ (1) bekezdésében felsorolt ok miatt tisztességtelen, ún. fekete listába tartozó kikötés (A fogyasztói 

szerződés érvényességével kapcsolatos egyes kérdésekről nyilvánított 2/2011. PK vélemény 3. 

pontjához fűzött indokolás). 

Az irányelv mellékletének 1. q) pontja alapján tisztességtelennek tekinthetők azok a feltételek, 

amelyek tárgya vagy hatása az, hogy kizárják vagy gátolják a fogyasztó jogainak érvényesítését peres 

eljárás kezdeményezése vonatkozásában, vagy más jogorvoslati lehetőség igénybe vételében, 

különösen […] olyan bizonyítási terhet róva a fogyasztóra, amelyet az alkalmazandó jog értelmében 

rendesen a másik szerződő félnek kellene viselnie. Az e rendelkezést implementáló, jogharmonizációs 

célú R. 1. § (1) bekezdés j) pontja értelmében tisztességtelen az a szerződési feltétel, amely a 

bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg. Ezért az alkalmazása igényli az uniós 

szabályok, így a R. alapjául szolgáló irányelv Európai Unió Bíróságának a kizárólagos hatáskörébe 

tartozó értelmezésének a figyelembevételét is (az Európai Unió Bírósága által a C-14/83. ügyben 

kidolgozott, ún. von Colson elv, 6/2013. Polgári jogegységi határozat Indokolás 2. f) pont). Az Európai 

Unió Bírósága rendelkezik hatáskörrel az irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében és az irányelv 

mellékletében szereplő „tisztességtelen feltétel” fogalmának, valamint annak az értelmezésére, hogy a 

nemzeti bíróság milyen szempontokat alkalmazhat vagy köteles alkalmazni valamely szerződési 

feltételnek az irányelv rendelkezéseire tekintettel történő vizsgálatakor (C‑537/12. és C‑116/13. 

egyesített ügyek 63., C‑226/12. 20., C-415/11. 66.). Az Európai Unió Bírósága következetes 

joggyakorlata értelmében a fogyasztó kárára előidézett „jelentős egyenlőtlenséget” a felek 

megállapodása hiányában irányadó nemzeti szabályok elemzése útján kell értékelni annak megítélése 

érdekében, hogy a szerződés a hatályos nemzeti jogban szabályozottnál kedvezőtlenebb jogi helyzetbe 

hozza-e a fogyasztót, és ha igen, akkor mennyiben. A „jelentős egyenlőtlenség” eredhet önmagában 

abból, hogy kellően súlyos mértékben sérül a fogyasztónak mint szerződéses félnek az alkalmazandó 

nemzeti rendelkezések szerinti jogi helyzete (C-415/11., C‑226/12.). 

A nemzeti jogunkban a bizonyítási teher eljárásjogi fogalom, valamely anyagi jogi igény polgári 

perben történő érvényesítése esetén a jogvita érdemi eldöntése szempontjából releváns tény 

bizonyítatlansága következményére, a bíróság érdemi döntésében kifejezésre jutó hátrányára utaló 

szabály (1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 3. § (3) bekezdés). Alkalmazásra akkor kerül, ha 

a bizonyításra kötelezett fél nem tesz eleget e kötelezettségének. A Pp. 164. § (1) bekezdés alapján a 

per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, 

hogy a bíróság azokat valónak fogadja el. Eszerint a főbizonyítás a kereset vagy a keresettel szembeni 

védekezés alapjául szolgáló tények fennállására, valóságára, míg az ellenbizonyítás – a főbizonyító fél 

perbeli ellenfelének a cselekményeként – ugyanezen tények fenn nem állására, valótlanságára 

vonatkozik. A bizonyítási teher átfordulása azt jelenti, hogy a fő- és az ellenbizonyítás iránya 

felcserélődik. Ez alapulhat törvényi vélelmen, eljárásjogi rendelkezésen (pl. sajtóhelyreigazítási per) 
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vagy anyagi jogi szabályon (pl. a Ptk. 242. § (1)-(2) bekezdésben szabályozott tartozáselismerés). A 

bizonyítási teher átfordulását eredményezheti a felek megegyezése is a bizonyítási teher 

megosztásában, abban, hogy a bizonyítás meghatározott tények tekintetében kit terheljen. A perbeli 

kikötés esetén egyik sem jön szóba. Ahogyan arra a Kúria a Gfv.VII.30.791/2016/3. számú 

határozatában is rámutatott, a szerződési kikötés a bizonyítás kötelezettségét és terhét nem változtatja 

meg a felperes hátrányára, a főbizonyítás irányát nem cseréli fel. 

A közjegyzői okiratok az ügyleti okirat és a ténytanúsító okirat (közjegyzői tanúsítvány). Az ügyleti 

okirat közhitelesen tanúsítja a jogügyletre vonatkozó akaratnyilvánítás tényét, a ténytanúsító okiratban 

a közjegyző a jogi jelentőségű tényeket közhitelesen tanúsítja jegyzőkönyvi vagy záradéki formában. 

A perbeli esetben nem a keresettel támadott szerződéses feltétel, hanem a kölcsönszerződés, az ügyleti 

okirat közokirati írásbeli alakja, a közjegyzői okirati forma az, amely a szerződéskötéskor hatályos - 

2010. június 1-jétől hatálytalan - Vht. 21. § (1) és (2) bekezdés alapján a tartalmi és alaki törvényi 

feltételek fennállása esetén lehetőséget nyújtott a bíróság előtti peres eljáráson kívüli, állami 

kényszerrel történő közvetlen bírósági végrehajtásra, azzal, hogy annak további feltétele az alperes 

közokiratba foglalt felmondása (BH2002. 491.). Hasonló rendelkezéseket tartalmaz a Vht. jelenleg 

hatályos 23/C. §-a is. A törvényi rendelkezésen alapul a végrehajtható okirat közvetlen 

végrehajthatósága, és ebből következően az is, hogy ez esetben a fogyasztó kényszerül perindításra, a 

Pp. 164. § (1) bekezdés alapján pedig a bizonyítás a végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránti 

perben őt terheli. 

 

Pkf.VI.24.974/2017/2. 

Az eljárás felfüggesztésének van helye, ha más ügyben az Európai Unió Bíróságának feltett kérdés a 

jelen perre is kihatással lehet. 

Az EUMSZ 267. cikk (1) és (2) bekezdései alapján a tagállami bíróságok akkor kezdeményezhetnek 

előzetes döntéshozatali eljárást, ha a folyamatban lévő konkrét jogvita elbírálásához az EU 

intézményei által elfogadott jogi normák érvényességének vizsgálata, vagy az ilyen uniós jogi normák, 

valamint az alapító szerződések rendelkezéseinek értelmezése szükséges. Az Európai Unió Bírósága a 

vonatkozó joggyakorlatában kifejtette, hogy ezen eljárás kezdeményezése kizárólag a tagállami 

bíróságok hatáskörébe tartozik, az olyan nemzeti szabály, amely ezt korlátozza, lehetetlenné teszi, az 

EUMSZ 267. cikkébe ütközik [C-210/06. sz., Cartesio-ügy, 95-96. pontok (a továbbiakban: Cartesio-

ügy)]. 

A Legfelsőbb Bíróság az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése körében hozott végzések 

elleni fellebbezések elbírálásáról és a kezdeményezési kötelezettségről szóló 1/2009.(VI.24.) PK-KK 

közös véleményében (a továbbiakban közös vélemény) – az Európai Unió Bírósága Cartesio-ügyben 

kifejtett joggyakorlatára is figyelemmel – foglalt állást a Pp. 2010. január 1-jéig hatályos 155/A. § (3) 

bekezdése által a megkereső végzéssel szemben biztosított fellebbezési jog kérdéskörében. Úgy ítélte 

meg, hogy az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzés elleni fellebbezés elbírálása során 

a másodfokú bíróság nem mérlegelheti felül a kezdeményező végzést, sem annak szükségessége, sem 

az előterjesztett kérdések tartalmára vagy indokoltságára tekintettel. A fellebbezést elbíráló 

bíróságoknak ugyanakkor alkalmazniuk kell a Pp. azon rendelkezéseit, amelyek eljárásjogi okból 

zárják ki az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését. 

A Kúriának az adott ügyben abban a fent írtakkal nem azonos, de azokkal összefüggő kérdésben 

kellett állás foglalnia, hogy az ítélőtábla a más ügyben kezdeményezett előzetes döntéshozatali 

eljárásra tekintettel jogszerűen függesztette-e fel a per tárgyalását a másodfokú eljárásban. 

A tárgyalás felfüggesztésének egyes kérdéseiről szóló 3/2005 (XI.14.) PK-KK vélemény (a 

továbbiakban: vélemény) 1. pontjában a Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt állást, hogy ha a perben a 

bizonyított tények alapján olyan jogkérdés merül fel, amelynek tárgyában más polgári perben – azonos 

tényre alapítottan – az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezték, a 

bíróság a Pp. 152. § (2) bekezdése megfelelő alkalmazásával az előtte folyamatban levő per 

tárgyalását felfüggesztheti az előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig, ha az Európai Unió 

Bírósága határozata az érdemi döntésre kihat. 
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A véleményben kifejtettek szerint amennyiben az eljáró bíróság észleli, hogy a konkrét jogvitában 

megegyező tényállás mellett ugyanannak az uniós jogi normának az értelmezése vitás, amely egy már 

folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásnak tárgya, dönthet egyrészt akként, hogy az EUMSZ 

267. cikke alapján maga is előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményez, dönthet ugyanakkor akként 

is, hogy a Pp. 152. § (2) bekezdése alapján felfüggeszti a per tárgyalását a folyamatban lévő előzetes 

döntéshozatali eljárásra. Ez utóbbi jogi lehetőséget többek között azért indokolt biztosítani a 

véleményben kifejtettek szerint, mivel indokolatlan, hogy azonos közösségi jogszabály értelmezésével 

kapcsolatosan, azonos tényekre alapítottan, azonos jogkérdések tekintetében több előzetes 

döntéshozatali kérelem kerüljön előterjesztésre. A fenti jogértelmezésnek megfelelően rendelkezik úgy 

a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: új Pp.) 126. §-ának (2) 

bekezdése is, hogy az Európai Unió Bíróságánál folyamatban levő előzetes döntéshozatali eljárásra 

tekintettel a bíróság a per tárgyalását felfüggesztheti. Ugyanakkor az új Pp. sem zárja ki a fenti 

tartalmú végzés elleni fellebbezést. 

A közös véleményben kifejtettek és az Európai Unió Bíróságának Cartesio-ügyben rögzített 

joggyakorlatra tekintettel a Kúria megítélése szerint a végzés elleni fellebbezés elbírálása körében csak 

az vizsgálható a közös véleményben feltüntetett eljárási okokon túlmenően – amelyek jelen eljárásban 

nem merültek fel –, hogy az előzetes döntéshozatali eljárásban hozandó ítélet az ügy érdemi 

elbírálására kihat-e. 

A felperesek fellebbezésükben arra hivatkoztak, hogy a konkrét perben nem merült fel olyan uniós 

jogkérdés, amely az ítélőtábla által hivatkozott folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárás tárgya 

is lenne. A Kúria megítélése szerint a hivatkozott eljárásban feltett kérdések – többek között – az 

árfolyamkockázat viselésére vonatkoznak, amely azonban az ítélőtábla álláspontjának megfelelően 

kihatással lehet a felperesek által a perbeli szerződés alapján esetlegesen fizetendő összegre. 

A Kúria megítélése szerint a fenti jogértelmezés van összhangban mind a közös véleményben, mind a 

véleményben kifejezésre juttatott azon céllal, hogy az Európai Unió Bírósága jogértelmezését 

figyelembe véve szülessen meg az adott eljárásban a döntés. 

 

Pkk.II.25.100/2017/2. 

Illetékességi összeütközés miatt az eljáró bíróság kijelölése. 

A fizetési meghagyással szemben benyújtott ellentmondás folytán perré alakult eljárásban a felperes 

keresete az alperesekkel szemben a velük 2007. november 26-án kötött kölcsönszerződés teljesítésére 

irányult. A kölcsönszerződés általános szerződési feltételei között a felek annak 12.2.8. pontjában a … 

Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötötték ki az esetleges jogvita elbírálására. 

A …. Kerületi Bíróság az előtte folyamatban lévő eljárásban a 2013. december 18. napján kelt idéző 

végzésében tájékoztatta a n.-i lakóhelyű alpereseket arról, hogy legkésőbb az első tárgyaláson 

előterjesztett kérelmükre az általános szerződési feltételekben kikötött bíróság a pert az általuk 

megjelölt, a lakóhelyük szerint illetékes N.-i Járásbírósághoz teszi át tárgyalás és elbírálás végett. Az 

alperesek az illetékességi kikötést illetően annak tisztességtelenségére az első tárgyalásig nem 

hivatkoztak. A kikötött bíróság az ügyben több érdemi tárgyalást tartott (2014. február 14-én, április 

23-án, június 17-én), majd ezt követően az eljárást hivatalból felfüggesztette a 2014. július 30. napján 

kelt 4.P.305.056/2013/17. számú végzésével a 2014. évi XXXVIII. törvény 16. §-ában említett külön 

törvényben meghatározott intézkedésig. 

A Kerületi Bíróság az újra indult perben a 2017. június 30. napján tartott tárgyaláson hozott 

4.P.301.016/2017/6. számú végzésében az alperesek ez irányú kérelmére elrendelte a keresetlevél 

áttételét a lakóhelyük szerint illetékes N.-i Járásbírósághoz, hivatkozva a Legfelsőbb Bíróság Polgári 

Kollégiumának 2/2011. (XII. 12.) PK véleménye 5.a. pontjában foglaltakra. 

A N.-i Járásbíróság a 2017. október 19-én kelt 20.P.20.388/2017/2. számú végzésében szintén 

megállapította illetékességének hiányát és az ügy iratait felterjesztette a Kúriához az eljáró bíróság 

kijelölése végett. Határozatát azzal indokolta, hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Pp.) 41. § (5) bekezdése szerint, ha a kizárólagos illetékességi kikötés az 
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általános szerződési feltételek között szerepel a kikötött bíróság az alperesnek legkésőbb az első 

tárgyaláson előterjesztett kérelmére teheti át a pert az alperesek által megjelölt – a Pp. 29-40. §-a 

szerint illetékes – bírósághoz tárgyalás és elbírálás végett. E rendelkezés értelmében az alpereseknek 

legkésőbb az első tárgyaláson lett volna lehetőségük a per áttételére irányuló kérelem előterjesztésére, 

a per későbbi szakaszában a Pp. 41. § (5) bekezdése nem alkalmazható. Ezért a Pp. 41. § (3) bekezdése 

alapján a Kerületi Bíróság kizárólagos illetékessége továbbra is fennáll a per elbírálására. Erre 

tekintettel a N.-i Járásbíróság a Pp. 43. § (1) bekezdésére hivatkozva illetékességének hiányát 

állapította meg és az ügy iratait felterjeszteni rendelte a Kúriához az eljáró bíróság kijelölése végett, a 

Pp. 45. § (2) bekezdés c) pontjában, továbbá a Pp. 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. 

A tényállásban részletezett negatív illetékességi összeütközés tekintetében a Kúria álláspontja a 

következő: 

A Pp. 41. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy vagyonjogi ügyek tekintetében a felek a felmerült 

jogvitájukra vagy a meghatározott jogviszonyból eredő jövőbeli jogvitájuk esetére – törvény eltérő 

rendelkezése hiányában – kiköthetik valamely bíróság illetékességét (alávetés). A kikötött bíróság – a 

törvény eltérő rendelkezése, vagy a felek eltérő megállapodása hiányában – kizárólagosan illetékes. 

A Pp. 41. § (5) bekezdése szerint ha a kikötés az általános szerződési feltételek között szerepel, a 

kikötött bíróság az alperesnek legkésőbb az első tárgyaláson előterjesztett kérelmére a pert – az alperes 

által megjelölt – a 29-40. § szerint illetékes bírósághoz teszi át tárgyalás és elbírálás végett. 

A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának a fogyasztói szerződés érvényességével kapcsolatos 

egyes kérdésekről szóló 2/2011. (XII. 12.) PK véleménye 5.a. pontja szerint fogyasztói szerződésben a 

fogyasztóval szerződő fél lakóhelye, vagy székhelye szerinti bíróság illetékességének – általános 

szerződési feltételen, vagy egyedileg meg nem tárgyalt feltételen alapuló – kikötése tisztességtelen. A 

kikötésben megjelölt bíróság saját illetékességének vizsgálata körében a kikötés tisztességtelenségét 

hivatalból köteles észlelni, de az általános illetékességgel rendelkező bírósághoz csak akkor teheti át a 

keresetlevelet, ha a fogyasztó – a bíróság felhívására – az illetékességi kikötés tisztességtelenségére 

hivatkozik. 

A hivatkozott PK vélemény 5.a. pontjának indokolása kitér arra, hogy a Pp. 41. § (5) bekezdése nem 

tesz különbséget a fogyasztói, illetve az annak nem minősülő szerződések részét képező általános 

szerződési feltételek között. Hatálya nem terjed ki a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre 

meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt illetékességi kikötésekre sem. Fogyasztói szerződés 

esetén – az Európai Unió tanácsa 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről (a továbbiakban: Irányelv) és az Európai Unió 

Bíróságának vonatkozó joggyakorlata alapján – a bíróságnak már a tárgyalás előkészítésének 

szakaszában hivatalból kell vizsgálnia, hogy az illetékességi kikötés a fogyasztóval szerződő fél 

székhelyéhez, vagy lakóhelyéhez igazodik-e és ilyen esetben fel kell hívni – határidő tűzésével – az 

alperest, hogy annak tisztességtelenségére kíván-e hivatkozni. 

 A Pp. 43. § (1) bekezdése szerint pedig a bíróság az illetékességének hiányát hivatalból veszi 

figyelembe. Ha azonban az illetékesség nem kizárólagos, az alperes érdemi ellenkérelmének (139. §) 

előadása után az illetékesség hiánya figyelembe nem vehető. 

Az ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján a N.-i Járásbíróság helytállóan állapította meg, hogy 

a felek szerződésében kikötött Kerületi Bíróság végzésében is foglalt felhívásnak megfelelően, a 

felhívásban megjelölt határidő alatt, azaz legkésőbb az első tárgyaláson terjeszthettek volna elő 

kérelmet az alperesek a pernek a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz történő áttétele iránt. Ez a 

tárgyalás előkészítése során az alpereseknek megküldött felhívás megfelelt a 2/2011. (XII. 12.) PK 

vélemény 5.a. pontjában megkívánt követelményeknek is. Az alperesek azonban az áttétel iránti 

kérelmet a felhívásban meghatározott időpontig nem terjesztettek elő. Ezzel a Kerületi Bíróság 

kizárólagos illetékessége rögzült. A per során az évekkel később előterjesztett áttétel iránti kérelem 

már nem eredményezheti a kizárólagos illetékességi kikötés figyelmen kívül hagyását. Ellenkező 

jogértelmezés teret engedne a perek alaptalan elhúzásának. 

A kifejtett indokokra tekintettel a Kúria, figyelemmel a Pp. 41. § (3) bekezdésében foglaltakra, az 

eljárásra a szerződésben kikötött Kerületi Bíróságot jelölte ki a Pp. 45. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
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eljárva, melyről a N.-i Járásbíróságot értesíteni rendelte. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VII.30.207/2017/5. 

Nem jogszabálysértő a másodfokú eljárásban a per megszüntetése és az elsőfokú ítélet hatályon kívül 

helyezése, mert az elsőfokú határozatot követően hatályba lépett jogszabály következtében a fogyasztói 

kölcsönszerződésben az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó általános szerződési 

feltétel érvénytelenségének megállapítása bírói úton nem érvényesíthető igény. 

I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az 

EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az 

Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése szempontjából 

lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a 

hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése 

annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű kétség nem merül fel (283/81.sz. CILFIT-ügy, 

21. pont). A Kúria e feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét, és úgy ítélte meg, hogy a felperesek által 

felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában 

ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem 

állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A felperesek erre irányuló kérelmét mindezek 

alapján a Pp. 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban DH1. tv.) és 

2014. évi XL. törvény (a továbbiakban DH2. tv.) alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A 

Kúriának ezen hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett szerződési rendelkezés, 

másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. A DH1. 

törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az EU 

Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott 

törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések 

tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy 

speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített – eljárás keretében 

sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett 

kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás 

eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére 

jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozta a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

A felperesek sérelmezték, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az 

érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utalt arra, a felperesek által 

keresetlevelükben megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a 

felperesekkel elszámolni köteles. Erre tekintettel a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs 

jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése megfelel-e a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben a felperesek 
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által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami 

bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti 

kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a 

kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet 

eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek 

Brusse-ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40.pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperesek hivatkoztak. 

 

Gfv.VII.30.211/2017/7. 

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk harmadik bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-

e. Az EUMSZ 267. cikk második bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, 

ha az EU Bíróság részéről a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály 

értelmezése szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a 

felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az 

EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal 

kapcsolatban ésszerű kétség nem merül fel (283/81.sz. CILFIT-ügy, 21. pont). A Kúria e feltételek 

figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét, 

illetve kötelezettségét, és úgy ítélte meg, hogy a felperesek által felvetett jogkérdések tekintetében – az 

adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett 

indokokra is. A felperesek erre irányuló kérelmét mindezek alapján a 1952. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Pp.) 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A Kúria utalt arra, hogy a jelen eljárásban a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) 37. §-

ában, illetve 37/A. §-ában foglaltak alkalmazása a másodfokú bíróság végzésének indokolásában írtak 

szerint nem volt jogszerű. Tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a hiánypótlásra irányuló végzését 

kiadta, és a hiánypótlás elmulasztására alapozta a döntését. A jogerős végzésben írtakra tekintettel a C-

483/16. számon folyó eljárásra figyelemmel az eljárás felfüggesztésének nem állnak fenn a törvényi 

feltételei. A Kúria maradéktalanul egyetértett a másodfokú bírósággal abban, hogy jelen eljárásban a 

DH2. tv. alapján hiánypótlásra irányuló felhívást nem kellett volna kiadni, a keresetlevelet hiánypótló 

felhívás nélkül kellett elutasítani. Az egyoldalú szerződés módosítást biztosító szerződéses 

rendelkezések tekintetében ugyanis a felpereseket ért jogsérelem a később kifejtettek szerint már 

orvoslást nyert. 

III. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban DH1. tv.) és 

DH2. tv. alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) több 

rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A Kúriának ezen hivatkozásra tekintettel arról 

kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve 

egyrészt a kereset tárgyává tett szerződési rendelkezés, másrészt hivatalból a szerződés más 

rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. 

A DH1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az 

EU Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A 

hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő 

rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi 

intézménynek egy speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített 

– eljárás keretében sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a 



 

 61 

tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a 

fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – 

állt a rendelkezésére jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozza a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre. 

Így a per tárgyává tett szerződéses rendelkezés 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 210. § 

(3) bekezdésébe, illetve 213. § (1) bekezdés d) pontjába ütközése jelen eljárás keretében nem volt 

vizsgálható vizsgálandó. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fogyasztói irányelvvel kapcsolatos – részben a 

felperesek által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a 

tagállami bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló 

kereseti kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk, különös 

tekintettel arra is, hogy a kereset érdemi vizsgálatára nem került sor. A Kúria utal arra, az EU Bíróság 

csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet 

eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek 

Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40.pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperesek hivatkoztak. 

 

Gfv.VII.30.272/2017/5.; Gfv.VII.30.279/2017/5.; Gfv.VII.30.286/2017/3.; Gfv.VII.30.282/2017/5.; 

Gfv.VII.30.323/2017/5.; Gfv.VII.30.372/2017/5.; Gfv.VII.30.392/2017/6.; Gfv.VII.30.451/2017/5.; 

Gfv.VII.30.489/2017/3.;  

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

permegszüntetést megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését 

indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az 

EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az EU 

Bíróság részéről a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése 

szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés 

az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már 

értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű 

kétség nem merül fel (283/81. sz. CILFIT-ügy, 21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével 

vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét, 

és úgy ítélte meg, hogy a felperesek által felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem 

mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A 

felperesek erre irányuló kérelmét mindezek alapján az 1952. évi III. tv. (a továbbiakban: rPp.) 155/A. 

§ (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A Kúria ugyancsak nem találta indokoltnak az eljárás felfüggesztése iránti kérelem teljesítését az 

EU Bíróság előtt C-483/16. számon folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig. A 

hivatkozott eljárásban az EU Bíróságnak a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) 37. §-a, 

37/A. §-a és a vonatkozó uniós jog összhangját kell vizsgálnia, azaz, többek között azt, hogy a DH2. 

tv. által a keresetlevélre előírt tartalmi követelmények hiánya miatt, e rendelkezéseknek nem 

megfelelően előterjesztett keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása összhangban van-e a 

fogyasztói irányelvben a fogyasztók javára biztosított védelemmel. 

A perbeli esetben a bíróság jogerős végzésében a keresetlevelet arra tekintettel utasította el idézés 
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kibocsátása nélkül, hogy a felperesek által támadott szerződéses rendelkezés vonatkozásában a 2014. 

évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban DH1. tv.) 4. § (1) bekezdésében írt vélelem megdönthetetlenné 

vált, így a perbeli szerződéses rendelkezés érvénytelenségének megállapítására irányuló kereset 

tárgyában bírói döntés már nem hozható. A másodfokú bíróság a jelen ügyben a DH2. tv. 37. § (1) 

bekezdését, 37/A. §-át nem alkalmazta, a konkrét jogvita eldöntése szempontjából tehát nincs 

jelentősége C-483/16. számon folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásban vizsgálandó 

kérdéseknek. Tekintettel arra, hogy az EU Bíróság ezen eljárásban hozandó döntése nem érinti a Kúria 

előtt folyamatban lévő felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálását, az eljárás felfüggesztésének nem 

állnak fenn az rPp.152. § (2) bekezdése szerinti feltételei. 

III. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontjuk szerint – a DH1. tv. és DH2. tv. alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv 

(a továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A 

Kúriának ezen hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a 

fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezés, 

másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. 

A DH1. tv. 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az EU 

Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott 

törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések 

tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy 

speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített – eljárás keretében 

sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett 

kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás 

eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére 

jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozta a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így 

érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses 

rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának. Az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

rHpt.) 210. § (3) bekezdése, illetve a 213. § (1) bekezdés d) pontja rendelkezései megsértésének 

megállapítása azonos jogkövetkezménnyel járna. 

A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fogyasztói irányelvvel kapcsolatos – részben a 

felperesek által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a 

tagállami bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló 

kereseti kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk, különös 

tekintettel arra is, hogy a kereset érdemi vizsgálatára nem került sor. A Kúria utal arra, az EU Bíróság 

csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet 

eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek 

Brusse-ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40. pont), de 

egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperesek hivatkoztak. 

 

Gfv.VII.30.302/2017/2. 

Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

permegszüntetést megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperes felülvizsgálati kérelmében előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta, 

ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. 

Az EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az 
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Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése szempontjából 

lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a 

hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése 

annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű kétség nem merül fel (283/81.sz. CILFIT-ügy, 

21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét, és úgy ítélte meg, hogy a felperes által 

felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában 

ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem 

állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A felperes erre irányuló kérelmét mindezek 

alapján az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A Kúria rögzítette: a másodfokú bíróság azért rendelkezett a per megszüntetéséről, mert megítélése 

szerint a keresettel támadott szerződéses rendelkezés tisztességtelenségét a 2014. évi XXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) 4. §-a megállapította, így ennek – ismételt – megállapítása iránt 

előterjesztett kereset nem bírálható el, az bírósági úton nem érvényesíthető. A felperes felülvizsgálati 

kérelmében általánosságban hivatkozott a DH1., 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) és 

20014.évi LXXVII. tv. (a továbbiakban: DH.3. tv.) EU-jogba ütközésére, kifejezetten a DH1. tv. 4. §-a 

szerinti rendelkezést azonban nem támadta. A jogerős végzésben megjelenő döntés a DH1. tv. 

rendelkezésén alapul, a másodfokú bíróság nem alkalmazta a DH2., DH3. tv.-ek azon rendelkezéseit 

amelyeket a felperes az EU-jog és az EU Bíróságának vonatkozó joggyakorlatát idézve nem talált 

alkalmazhatónak. 

A felperesnek az Alapjogi Chartára való hivatkozása is a DH1. tv. 4. §-a szerinti törvényei vélelem 

tekintetében nem értelmezhető, a fogyasztókat semmilyen szempontból nem fosztja meg, nem 

korlátozza a tisztességes eljáráshoz való jogukban, sőt hatékony jogvédelmet biztosít részükre. 

A felperes sérelmezte azt is, hogy a másodfokú bíróság a DH1. tv. 16. §-a alapján felfüggesztette a 

másodfokú eljárást. Álláspontja szerint – a hivatkozott uniós jogi rendelkezések alapján – ezt a 

törvényi rendelkezést figyelmen kívül kellett volna hagyni. A Kúria a hivatkozott irányelvi 

rendelkezések, illetve EU bírósági ítéletek alapján a fenti következtetésre nem tudott jutni. Az 

eljárások felfüggesztésének célja épp a C-26/13. számú Kásler-ügyben hozott ítéletekkel megerősített 

fogyasztókra terhes helyzet hatékony megoldása volt. 

A felperes jogszabálysértésként jelölte meg a fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2008/48/EK 

irányelv 23. cikkét és 10. cikkét, anélkül, hogy kifejtette volna, a jogerős végzés ezen okokból miért 

jogszabálysértő, milyen érvelés mellett alkalmazható egy olyan szerződés esetén, amelyet 2007-ben 

kötöttek. A Kúria – figyelemmel a felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasításának egyes kérdéseiről 

szóló 1/2016. (II. 15.) PK véleményben kifejtettekre is – a felülvizsgálati kérelem ezen hivatkozását az 

rPp. 272. § (2) bekezdése alapján érdemben nem vizsgálhatta. 

 

Gfv.VII.30.359/2017/6. 

Devizaalapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek. 

I. A felperes felülvizsgálati kérelmében előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta, 

ezért a Kúria elsőként azt vizsgálta, hogy az EUMSZ 267. cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e az 

előterjesztési kötelezettsége, illetve hogy az EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint szükséges-e a 

konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése az Európai Unió 

Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) részéről. 

Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy 

elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az Európai Bíróság már 

értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű 

kétség nem merül fel (283/81. sz. CILFIT-ügy, 21. pont). 

A Kúria e feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás 
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kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét és úgy ítélte, hogy a felperes által felvetett 

jogkérdések tekintetében – adott kereseti kérelem mellett, ami kizárólag az egyoldalú 

szerződésmódosítást biztosító kikötések érvénytelenségének megállapítására irányult – nem állnak 

fenn az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei, figyelemmel a később kifejtett 

indokokra is. Az a kérdés pedig, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) 16. §-

a szerinti felfüggesztés vagy annak mellőzése összhangban van-e az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 47. cikkével, nem minősült az ügy érdemi elbírálására kiható jogkérdésnek. A felperes 

előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét ezért a Kúria a 1952. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Pp.) 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította. 

II. A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős 

végzést, mert – álláspontja szerint – a DH1. tv. és a 2014. évi XL. törvény (a továbbiaknak: DH2. tv.) 

alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, 

elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A Kúriának e hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, 

hogy a perben eljárt bíróságoknak a fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve vizsgálni kellett-e 

egyrészt a kereset tárgyává tett kikötések tisztességtelenségét, másrészt hivatalból a szerződés más 

rendelkezéseinek érvénytelenségét. A DH1. tv. 4. §-a a Kúria 2/2014. PJE jogegységi határozatán 

alapul, amelynek indokolása az EU Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett 

jogértelmezést vette át. A DH1. tv. hivatkozott szabályozásának lényege, hogy a törvény megdönthető 

vélelmet állított fel az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést biztosító szerződéses rendelkezések 

tisztességtelensége tekintetében, egyúttal lehetőséget adott a pénzügyi intézmények számára a vélelem 

megdöntésére egy speciális – az Alkotmánybíróság több határozatában kvázi közérdekű pernek 

minősített – eljárás keretében. A DH1. tv. és a DH2. tv. kötelezte egyúttal a pénzügyi intézményeket a 

semmis kikötés alapján tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az 

elszámolásra, amellyel szemben a fogyasztónak külön igényérvényesítési rendben volt módja jogai 

érvényesítésére, úgy, hogy lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a 

rendelkezésére jogai érvényesítésére. 

A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával 

kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét 

eredményezi [2/2014. PJE jogegységi határozat]. Kiemeli továbbá, hogy a DH1. tv. hivatkozott 

rendelkezései alapján – az egyoldalú szerződésmódosítást biztosító kikötés tisztességtelensége 

vélelmének megdöntésére – indított perben hozott bírósági ítélet jogerőhatása erga omnes jellegű: 

kiterjed a törvény hatálya alá vont valamennyi fogyasztói kölcsönszerződésre {34/2014. (XI. 14.) AB 

határozat [128] bekezdés}. Érdemi elbírálást igénylő kereseti kérelem nélkül [Pp. 3. § (1) bekezdés, 

121. § (1) bekezdés e) pont] a polgári peres eljárás megindításának – és lefolytatásának – alapvető és 

elengedhetetlen feltétele hiányzik. 

 A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fogyasztói irányelvvel kapcsolatos – részben a 

felperes által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a 

tagállami bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben a fogyasztói 

szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel esetleges 

tisztességtelenségét erre irányuló kereseti kérelem hiányában, hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU 

Bíróság csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg 

többlet eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C-488/11. sz., 

Asbeek Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť-ügyben hozott ítélet, 40. 

pont), de egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű 

rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperes hivatkozott. A Fővárosi 

Ítélőtábla felperes által hivatkozott határozata más kereseti kérelem és eltérő tényállás mellett született, 

az abban kifejtett jogi álláspont ezért ezen okból sem lehet a jelen felülvizsgálati kérelem elbírálása 

során irányadó. 

A Kúria utalt arra, hogy jelen kereset tárgyára tekintettel, illetve amiatt, hogy a keresetlevélben 

megjelölt szerződéses rendelkezések tisztességtelensége folytán az alperes a felperessel elszámolni 

köteles, a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs jelentősége annak a kérdésnek, hogy 

egyébként a DH2. tv. 37. § (1) bekezdése megfelel-e a fogyasztói irányelv rendelkezéseinek. 
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Gfv.VII.30.417/2017/4.; Gfv.VII.30.440/2017/4.; Gfv.VII.30.595/2017/4.  

I. Nem tisztességtelen a kölcsönszerződésben foglalt szerződéses rendelkezés, amely nem befolyásolja 

a felek igényérvényesítési és bizonyítási lehetőségeit, kötelezettségeit, és nem tartalmaz kizárólagos 

jogot a fogyasztóval szerződő fél számára teljesítése egyoldalú minősítésére sem.  

II. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a kölcsönszerződés közjegyzői ténytanúsítvánnyal 

kapcsolatos rendelkezésének tartalma, a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. 

Megjegyezte a Kúria, hogy amennyiben a kölcsönszerződés I/4. pontjának tartalma nem volna 

egyértelműen megállapítható, az 1959. évi IV. számú törvény (a továbbiakban: rPtk.) 207. § (2) 

bekezdésében foglalt értelmezési szabály alkalmazása válna szükségessé. Eszerint a vitás tartalmú 

általános szerződési feltétel – vagy fogyasztói szerződés – tartalmát a fogyasztó számára kedvezőbb 

értelmezés szerint kell megállapítani. Az alperes pedig maga is egyértelműen úgy nyilatkozott, hogy a 

keresettel támadott kikötés értelmében a közjegyzői tanúsítvány pusztán azt a tényt hivatott 

bizonyítani, hogy az alperes milyen adatokat tart nyilván a felperes teljesítésével összefüggésben. 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 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdésének b) pontja 

a fogyasztói szerződés azon rendelkezését minősíti tisztességtelennek, amely kizárólagosan jogosítja 

fel a fogyasztóval szerződő felet annak megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e. A jelen 

ügyben eljárt bíróságok a Kormányrendelet szabályának a jogszabályszöveggel ellentétes tartalmú 

alkalmazásával, tévesen állapították meg a perbeli kikötés tisztességtelenségét amiatt, hogy az alperest 

a fogyasztó – nem pedig a Kormányrendelet szerint a saját – teljesítése szerződésszerűsége körében 

jogosítja fel egyoldalú döntésre. A Kormányrendelet hivatkozott rendelkezésének mind a nyelvtani, 

mind a 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) 3. cikk (3) bekezdése és 

Mellékletének 1. m) pontja figyelembevételével történő értelmezéséből következően, az a kikötés 

tisztességtelen, amely a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel arra, hogy maga állapítsa meg a saját 

teljesítése megfelelőségét. A keresettel támadott szerződéses rendelkezés azonban nem tartalmaz az 

alperest a megjelölt körben megillető egyoldalú jogosítványt, nem érinti (nem vonja el) az alperessel 

szerződő fél – a felperes – kötelmi jogát arra, hogy az alperes szolgáltatásának megfelelőségét 

megítélje és minősítse [rPtk. 283. §], ezért nem minősült tisztességtelennek a Kormányrendelet 1. § (1) 

bekezdésének b) pontja szerint. Az ügy tárgyát képező kikötés az előzőekben, a bizonyítás körében 

kifejtettek szerint nem volt kizárólagos jellegűnek tekinthető a felperes tartozásának összegét, illetve a 

kölcsönügylet egyéb lényeges adatát illetően sem [Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.]. 

Megjegyezte a Kúria, hogy amennyiben a Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 

fogyasztói irányelv Melléklete 1. m) pontjának hatálya – a jogerős ítéletben kifejtett értelmezésnek 

megfelelően – az olyan tartalmú kikötésre is kiterjedne, amely kizárólagos jelleggel a fogyasztóval 

szerződő felet jogosítja a fogyasztó szerződésszerű teljesítésének megállapítására, a per tárgyává tett 

szerződéses kikötés tisztességtelenségének megállapítására ebben az esetben sem kerülhetne sor. A 

kölcsönszerződés I/4. pontjának ugyanis nem lehet olyan tartalmat tulajdonítani, amely az alperest 

feljogosítaná a felperes teljesítése megfelelőségének megítélésére. 

 

Gfv.VII.30.449/2017/4.; Gfv.VII.30.488/2017/4. 

Az adós tartozásáról a banki nyilvántartás alapján kiállítandó ténytanúsítványba foglalt adatok felek 

általi elfogadását tartalmazó általános szerződési feltétel nem biztosít több jogosultságot a pénzügyi 

intézmény részére, és nem ró több kötelezettséget az adós terhére, mint amelyek a jogszabályok 

alapján őket egyébként megilletnék, illetve terhelnék. Tartozás elismerésnek csak az olyan nyilatkozat 

felel meg, amelyet már fennálló, összegszerűen meghatározott követelés tekintetében tettek meg. A 

perbeli kikötés ilyennek nem tekinthető, ezért nem érvényesülnek a tartozáselismerés joghatásai, így a 

bizonyítási terhet nem fordítja meg, ezért nem tisztességtelen. 
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A perbeli jogvita eldöntése szempontjából ügydöntő jelentőségű volt, hogy a felek között létrejött 

kölcsönszerződés I.4. pontjának azon kikötése, amely szerint a felperes mindenkori fizetési 

kötelezettségét illetően a banknál vezetett számlái és a bank nyilvántartásai, könyvei alapján készült 

közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítványt fogadja el mint közhiteles, aggálytalan tartalmú 

bizonyítékot, az 1959. évi IV. számú törvény (a továbbiakban: rPtk.) 242. §-a szerinti joghatályos 

tartozáselismerő nyilatkozatnak minősül-e. Tartozáselismerés esetén ugyanis a bizonyítási teher 

megfordul, és az adósnak kell bizonyítania, hogy az elismert tartozása nem áll fenn [BH1991.439.]. 

A fél nyilatkozatához – amint arról a Legfelsőbb Bíróság az EBH2000.309. szám alatt közzétett 

határozatában egyértelműen állást foglalt – a tartozáselismerés jogkövetkezményei akkor fűződhetnek, 

ha a tartozás elismerése magyarázatot nem igénylő módon, kifejezetten és félreérthetetlenül történik. 

Ennek az elvárásnak csak az olyan tartozáselismerő nyilatkozat felel meg, amelyet már fennálló, 

összegszerűen meghatározott követelés tekintetében tettek meg. A per tárgyát képező szerződéses 

rendelkezés viszont ilyennek nem tekinthető, e kikötés esetében ezért nem érvényesülnek a 

tartozáselismerés joghatásai, és az joglemondásként sem értékelhető a fenti indokokra tekintettel. 

Ennek megfelelően abban az esetben, ha az I. rendű alperes a jelen szerződésből eredő követelését a 

felperessel szemben peres úton érvényesíti, a perben az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 

164. § (1) bekezdése értelmében őt terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés milyen tartalommal 

jött létre, ennek alapján milyen összeget folyósított a felperes részére, a felperes mennyit teljesített, és 

ennek eredményeként mekkora a felperes fennálló tartozása. Az I. rendű alperes erre vonatkozó 

tényállításai nyilvánvalóan a saját nyilvántartásán alapulnak, vita esetén azonban az I. rendű 

alperesnek a perben a nyilvántartás elszámolási elveit, módszereit és adatait be kell mutatnia, 

számításait le kell vezetnie. Ha a felperes mindezeket követően is azt állítja, hogy az I. rendű alperes 

elszámolása nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, illetőleg a közölt számítás hibás, vagy arra 

hivatkozik, hogy részéről nagyobb összegű teljesítés történt, ellenbizonyítással élhet. A bizonyítási 

teher alakulását, a bizonyítási eljárás lefolytatását tehát a kölcsönszerződés I.4. pontjában írt 

rendelkezés nem befolyásolja. 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) felek közötti 

szerződéskötés idején hatályos 21. § (1) bekezdése, illetve a jelenleg hatályos 23/C. § (1) bekezdése 

értelmében végrehajtási záradékkal látható el a közjegyzői okirat, ha az tartalmazza a szolgáltatásra és 

ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a 

kötelezettségvállalás tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, valamint a teljesítés módját és 

határidejét. Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a 

végrehajthatósághoz a Vht. korábbi 21. § (2) bekezdése, illetve jelenlegi 23/C. § (2) bekezdése szerint 

az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa. 

 E szabályok értelmében a közokiratba foglalt kölcsön- vagy lízingszerződés, illetve a szerződéskor 

tett 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 – 

közokirattal igazoltan – 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 elengedő 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 1991. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: közjegyzői tv.) 111. §-ában szabályozott 

közjegyzői okirat nem ügyleti okirat, hanem jogi jelentőségű tényeket rögzítő ténytanúsító okirat 

(közjegyzői tanúsítvány). Az ilyen okirat kiállítását a végrehajtást kérő akkor is kérheti a közjegyzőtől, 

ha erről az adóssal kötött szerződésben előzetesen külön nem rendelkeztek, illetve az adós előzetesen 

nem nyilatkozott külön arról, hogy a végrehajtást kérő nyilvántartásában rögzített adatok a 

ténytanúsítvány kiállításának alapjául szolgálhatnak. A közjegyzői ténytanúsítvány kiállítását és a 

végrehajtási záradék kibocsátását tehát a végrehajtást kérő e szerződéses kikötés hiányában is 

ugyanilyen módon és tartalommal kérhetné. 
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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 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.4. 

pontjában foglaltak a felperes jogi helyzetét nem érintik, semmilyen módon nem teszik azt 

hátrányosabbá. 

A végrehajtás közjegyzői okirat záradékolása útján, tehát a peres út igénybevétele nélküli elrendelését 

lehetővé tevő szabályozás az Alkotmánybíróság 1423/B/2010.AB és 1245/B/2011.AB számú 

határozatai szerint nem alkotmányellenes, nem sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, és az Európai 

Unió Bírósága C-32/14. számú ERSTE Bank kontra Sugár Attila ügyben hozott határozata szerint nem 

összeegyeztethetetlen a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 

szóló 93/13/EGK irányelv fogyasztóvédelmi követelményeivel sem. 

Mindezekre tekintettel a másodfokú bíróság alaptalanul, az rPtk. 209. §-ának, illetve a 18/1999.(II.5.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés j) pontjainak téves alkalmazásával 

állapította meg, hogy a perbeli kölcsönszerződés I.4. pontja a bizonyítási terhet a felperes terhére 

hátrányosan változtatta meg. 

A Kúria álláspontja szerint a perbeli kikötés nem tisztességtelen a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján sem. Aszerint a fogyasztói szerződésben az a szerződési feltétel minősül 

tisztességtelennek, amely kizárólagosan a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel annak 

megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e. E rendelkezésnek mind a nyelvtani, mind a 

93/13/EGK irányelv 3. cikk (3) bekezdése és Mellékletének 1. m) pontja figyelembevételével történő 

értelmezéséből az következik, hogy az a kikötés tisztességtelen, amely a fogyasztóval szerződő felet, 

jelen ügyben az I. rendű alperest arra jogosítja, hogy a saját teljesítése szerződésnek megfelelőségét 

maga állapítsa meg. E jogszabályhely téves értelmezéséből fakad tehát az eljárt bíróságok azon 

megállapítása, hogy azért semmis a perbeli kikötés, mert az I. rendű alperest arra jogosítja fel, hogy 

egyoldalúan eldöntse, a felperesek szerződésszerűen teljesítettek-e. 

 

Gfv.VII.30.494/2017/3. 

Az általános szerződési feltételként a fogyasztói szerződés részévé vált kikötés tisztességtelenségének 

megítélése jogkérdés, a kereset elutasítását annak felperes általi bizonyítatlansága nem alapozza meg. 

A bíróságnak - arra való hivatkozás hiányában is - a tisztességtelenség körében vizsgálnia kell a 

szerződés kereset tárgyát képező kikötéssel összefüggő egyéb rendelkezéseit is. 

A Kúria szerint az alperes arra megalapozottan hivatkozott felülvizsgálat kérelmében, hogy a kereset a 

kölcsönszerződés 4.1. pontjának kizárólag az egyoldalú kamatmódosítást lehetővé tevő első mondatára 

vonatkozott, ezért a teljes 4.1. pont érvénytelenségének megállapítása a kereseti kérelmen való 

túlterjeszkedésnek minősül. A jogerős ítélet indokolásából azonban az is egyértelműen kitűnik, hogy a 

másodfokú bíróság ténylegesen csak a keresettel támadott mondatot vizsgálta, csak e körben tett 

megállapításokat, így a rendelkező részben a teljes 4.1. pont megjelenése nyilvánvalóan téves. A Kúria 

ezért a rendelkező rész hibáját (elírását) annak pontosításával orvosolta. 

A Kúria megállapította, hogy nem sértett eljárási szabályt a másodfokú bíróság, amikor a kereset 

tárgyává tett, az alperes számára egyoldalú szerződésmódosítási jogot biztosító szerződéses kikötések 

tisztességtelenségének vizsgálata körében az azokkal összefüggő, a szerződés részévé vált 

üzletszabályzatba foglalt kikötéseket is figyelembe vette. Ez a bíróságnak az 1959. évi IV. tv. (a 

továbbiakban: rPtk.) 209.§ (2) bekezdése értelmében hivatalból kötelessége. A feltétel tisztességtelen 

voltának megállapításakor ugyanis egyebek mellett vizsgálni kell az érintett feltételnek a szerződés 
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más feltételeivel való kapcsolatát is. Erre tekintettel a felperesnek a per későbbi szakában a keresete 

alátámasztásaként hivatkozott további érvei körében az üzletszabályzatba foglalt ok-lista 

tisztességtelenségére való hivatkozása nem minősül meg nem engedett keresetmódosításnak. 

A jogerős ítélet nem sérti az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 164. és 206. §-iban 

szabályozott, a bizonyításra a bizonyítási teherre és a bizonyítékok mérlegelésére vonatkozó 

szabályokat sem. A feleket a polgári perben állítási és bizonyítási kötelezettség terheli. A felperesnek 

már a keresetlevélben közölnie kell azokat a tényeket és bizonyítékokat, amelyek az általa 

érvényesíteni kívánt jog alapjául szolgálnak [rPp. 121. § (1) bek. c) pont], az alperest pedig az idéző 

végzésben figyelmezteti a bíróság arra, hogy a védekezése alapjául szolgáló tényeket és ezek 

bizonyítékait legkésőbb a tárgyaláson elő kell adnia [rPp. 126. § (3) bek.]. A felperes tényállítási és 

bizonyíték szolgáltatási kötelezettségének eleget tett a per tárgyát képező kikötéseket tartalmazó 

szerződés csatolásával és annak előadásával, hogy milyen alapon tekinti tisztességtelennek a támadott 

rendelkezéseket. Bizonyítási kötelezettség a feleket a tények tekintetében terheli, viszont az általános 

szerződési feltételként a szerződés részévé vált kikötés tisztességtelenségének megítélése az adott 

esetben nem tény-, hanem jogkérdés. A bíróság jogkérdésben elfoglalt álláspontja nem a bizonyítékok 

rPp. 206. §-a szerinti mérlegelése körébe tartozó kérdés, így ezen rendelkezések megsértése az adott 

tényállás mellett fel sem merülhet. 

A Kúria megítélése szerint a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott anyagi jogi jogszabálysértések sem 

állapíthatók meg. A másodfokú bíróság a 2/2012. PK vélemény 6. pontjában megfogalmazott elveknek 

és szempontoknak a figyelembevételével vizsgálta a perbeli kikötéseket, és állapította meg – a 

felmondhatóság kivételével – az azoknak való meg nem felelést, ezáltal az rPtk. 209. § (1) bekezdése 

szerinti tisztességtelenséget. 

A Kúria rámutatott, hogy a szerződéskötéskor hatályos rPtk. 209. § (5) bekezdése nem zárta ki a 

perbeli kikötések tisztességtelenségének vizsgálatát. Aszerint nem minősülhet tisztességtelennek a 

szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően 

határozzák meg. Az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő kikötés tisztességtelenségének 

vizsgálatát nem zárja ki, hogy annak alkalmazását jogszabály lehetővé tette. Az rPtk. 209. § (5) 

bekezdésének a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 

93/13/EGK irányelv (preambulum 14. pontja, illetve 1. cikk (2) bekezdés) szerinti helyes 

értelmezéséből az következik, hogy az csak olyan jogszabályi rendelkezésekre vonatkozik, amelyek az 

adott kérdést a szerződés tartalmává váláshoz kellő részletezettséggel rendezik, vagyis amelyek az 

rPtk. 205. § (2) alapján nem igényelnek szerződéses megállapodást [2/2012.PK. vélemény 3. pont]. 

Ilyen jogszabályi rendelkezésre az alperes a felülvizsgálati kérelmében nem hivatkozott. 

Nem jogszabálysértő a jogerős ítélet szerződés részleges érvénytelenségét megállapító rendelkezése a 

275/2010. (XII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) hatálybelépésére, az üzletszabályzat 

annak megfelelő módosítására tekintettel sem. Önmagában e jogszabály perbeli szerződésre is 

kötelező alkalmazása folytán a szerződés nem vált érvényessé, nem konvalidálódott. Az utóbb 

hatályba lépett jogszabály egyrészt keretszabályokat tartalmaz, és a „keretet" változatlanul a pénzügyi 

intézménynek kellett kitöltenie a fogyasztóvédelmi szempontoknak megfelelő feltételekkel. 

Önmagában az a tény, hogy az ok. listában írt feltételek esetleg maradéktalanul megfelelnek a 

hivatkozott jogszabályoknak, nem jelenti azt, hogy a szerződéses rendelkezés átlátható lenne, hiszen a 

szabályozás alapján a fogyasztó nem tudott számolni azzal, hogy a változás fizetési kötelezettségeire 

milyen módon, mértékben hat ki, az emelések mértékének jogszerűségét sem tudta ellenőrizni, ahogy 

arra a Kúria a jogerős ítélet meghozatalát követően hozott a deviza alapú fogyasztói 

kölcsönszerződések egyes rendelkezéseinek tisztességtelenségéről szóló 2/2014.PJE határozat 2. 

pontjában is általános érvénnyel rámutatott. 

A Kúria végül utalt arra, hogy a felek között az elszámolás megtörtént, vagyis a tisztességtelen 

szerződési feltétel jogkövetkezménye már levonásra került. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. Körtvélyessy Magyarország elleni (3. sz.) ügye (58.274/15. sz. ügy)56 

A kérelmező 2010. április 14-én értesítette a rendőrséget arról, hogy demonstrációt kíván szervezni. 

2010. április 17-én 14 és 19 óra között a budapesti Venyige utcai börtön előtt, hogy felhívja a 

figyelmet a „politikai foglyok helyzetére". A Venyige utca egy egysávos zsákutca. 

A budapesti rendőrfőkapitány 2010. április 16-án a demonstrációt betiltotta azzal az indokkal, hogy a 

forgalom terelhető más útvonalra [a gyülekezési törvény 8. § (1) bekezdése]. A határozatban 

hivatkozott a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 21. cikkére, az Egyezmény 

11. cikkére és az Alkotmánybíróság 55/2001. AB határozatára. 

A kérelmező 2010. április 19-én, a törvényi határidőn belül bírósági felülvizsgálatot kért a határozat 

ellen. A Fővárosi Bíróság 2010. április 22-én elutasította a kérelmező keresetét. Megállapította, hogy 

annak értékelése során, hogy a forgalom más útvonalakra terelhető-e vagy sem, a hatóság a kérelmező 

értesítése alapján 200 tüntető részvételével számolhatott, és megállapította, hogy a környéken a 

törvényes parkolás és forgalom lehetetlen, ha az eseményre sor kerül. A bíróság a rendőrség 

határozatával egyetértett abban, hogy bár a gyülekezési jog alkotmányos alapjog, nem abszolút, és 

nem sértheti mások alapvető jogait, ezért korlátozható. A bíróság meggyőződött arról, hogy a határozat 

jogszerű volt, mivel a rendőrség megfelelő módon állapította meg a tényeket, betartotta az eljárási 

szabályokat és egyértelmű értékelési kritériumokat alkalmazott, és a bizonyítékok értékelése logikus 

volt. 

A kérelmező – az Egyezmény 11. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a „nincs más útvonal” 

fogalom hatóságok általi túlzottan korlátozó értelmezése aránytalanul nagy beavatkozást jelentett a 

gyülekezési jogába. 

A Bíróság kiemelte: a Kormányzat nem vitatta, hogy a kérelmező hivatkozhat az Egyezmény 11. 

cikkében foglalt garanciákra, és nem vitatta, hogy a demonstráció betiltása beavatkozást jelentett az e 

rendelkezés szerinti jogaiba, és maga sem látta okát, hogy ezt másként ítélje. Azt kellett ezért 

eldöntenie, hogy a kifogásolt intézkedés „törvény által előírt” volt-e, a 2. bekezdésben meghatározott 

egy vagy több törvényes célt szolgált-e, és „szükséges volt-e egy demokratikus társadalomban” ezek 

elérése érdekében. 

A Bíróság észlelte, hogy a tilalom a gyülekezési törvény 8. §-ának (1) bekezdésén alapult, és úgy 

ítélte, hogy azért a törvényben előírt volt. Ezenkívül a Bíróság meggyőződött arról, hogy a kifogásolt 

intézkedés a zavargás megelőzésének és mások jogai védelmének törvényes célját követte. 

Ami azt a kérdést illeti, hogy a beavatkozás szükséges-e egy demokratikus társadalomban, a Bíróság 

elsőként hivatkozott a Körtvélyessy Magyarország elleni ítélet 24-27. pontjában kifejtett elvekre. 

A Bíróság észlelte, hogy az üggyel foglalkozó hazai bírósági határozatban, a gyülekezés betiltásának 

hatályban tartásának alapja kizárólag a közlekedési kérdésekkel volt kapcsolatban. A Kormányzat 

előadása lényegében annak a megerősítésére korlátozódtak, hogy a demonstráció komolyan 

akadályozná a környék szabad forgalmát. Ezzel összefüggésben a Bíróság emlékeztetett, hogy egy 

nyilvános helyen folyó demonstráció bizonyos mértékű zavart okozhat a szokásos életben, beleértve a 

forgalom megzavarását. Ha azonban a tüntetők nem folytatnak erőszakos cselekményeket, akkor 

fontos, hogy a hatóságok bizonyos fokú toleranciát tanúsítsanak a békés gyülekezéssel szemben, ha az 

egyezmény 11. cikke által garantált gyülekezési szabadságot nem kell minden lényegétől megfosztani. 

A jelen ügy releváns tényeinek értékelését illetően a Bíróság megállapításait a Körtvélyessy-ügyben 
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foglaltakra alapozta, amelyek ugyanezen helyszínnel kapcsolatos hasonló problémát érintettek. 

Lényegében ugyanazon okok miatt, mint abban az ügyben, a Bíróság úgy találta, hogy a tervezett 

békés gyülekezés betiltásának oka, ha egyáltalán releváns volt is, nem volt elégséges, hogy sürgető 

társadalmi igényt elégítsen ki. A tilalom ezért nem mutatkozott szükségesnek egy demokratikus 

társadalomban a kitűzött célok elérése érdekében. Ennek megfelelően az Egyezmény 11. cikkét 

megsértették. 

A Bíróság úgy ítélte, hogy a jogsértés megállapítása önmagában elégséges igazságos elégtételnek 

minősül a kérelmező által elszenvedett nemvagyoni károkért. 

 

2. Tarjáni Magyarország elleni ügye (29.609/16. sz. ügy)57 

A kérelmező és élettársa, H. M. között 2015. július 20-án veszekedés tört ki. Az utóbbi kihívta a 

mentőket, mert a kérelmező alkohol hatása alatt állt, furcsán viselkedett, és erőszakos kitörései voltak. 

A mentők helyett kb. 16:10-kor két rendőr, E. Sz. és T. Z. jelent meg a kérelmező lakásában, 

megbilincselték a kérelmezőt, és bevitték az orosházai rendőrségre, ahová 17:10-kor érkeztek oda. 

A kérelmező szerint nem voltak sérülései, amikor a rendőrautóba ültették. A rendőrségen állítólag 

megtámadták. Miközben megbilincselték, és a fogdában tartózkodtak, a három rendőr közül az egyik, 

hátulról megrúgta vagy a padlóra lökte. Megütötte az arcát és az orrát, amely vérzett. A fogai is 

megsérültek. Elájult, és amikor körülbelül tizenöt perc múlva visszanyerte az eszméletét, úgy találta, 

hogy egy padhoz bilincselték és fáj a térde. A segélykérését a rendőrök állítólag figyelmen kívül 

hagyták, de amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem tud járni, kórházba vitték. 

Az Orosházi Kórházban Dr. Cs. H. 19:45-kor megvizsgálta a kérelmezőt. Zúzódások voltak az 

orrnyergén és a két csuklóján, horzsolás a jobb combján, karcolások a bal térde alatt, a bal sípcsontja 

eltört. A vizsgálat után kórházba került. 2015 július 22-én a Traumatológiai Osztály orvosa, Dr. Cs. H. 

megvizsgálta, és további sérüléseket észlelt a testén: zúzódásokat a bal felső karján, horzsolást a 

nyakszirt jobb oldalán, karcolásokat a karja bal oldalán, zúzódásokat a csípője két oldalán, két laza 

fogat, egy törött és egy hiányzó fogat a felső állkapcsában. 

Az orosházi rendőrkapitány hivatalból feljelentést tett „bántalmazás hivatalos eljárásban” bűntette 

miatt, ismeretlen elkövetők ellen. A Központi Nyomozó Hivatal nyomozást indított bántalmazás 

hivatalos eljárásban és súlyos testi sértés bűntette miatt. 

Tanúvallomásában a kérelmező azt állította, hogy hátulról meglökték, amikor őrizetbe vették. Akkor 

megbilincselték, és arccal a padlóra esett, aminek következtében eleredt az orra vére. Elmagyarázta, 

hogy 15-20 percig eszméletlen maradt, és amikor visszanyerte az eszméletét, az orra vérzett és 

fájdalmat érzett a térdében. Segítséget kért, de csak akkor vitték kórházba, amikor a rendőrök rájöttek, 

hogy segítség nélkül képtelen felállni. H. M.-t tanúként hallgatták ki. A rendőrök kiérkezését megelőző 

események leírása kapcsán azt állította, hogy a kérelmező nem említette az esemény előtt, hogy sérült 

a lábán. Azt is kijelentette, hogy a baleset napján a kérelmezőt a lánya a konyha padlóján fekve találta. 

Megerősítette a kérelmező elmondását, amennyiben azt állította, hogy nem látott sérüléseket a 

kérelmezőn, amikor a rendőrautóba ültették. K. B.-t, H. M. lányát is kihallgatták tanúként, aki 

kijelentette, hogy a kérelmező 2015. július 20-án 12:30-kor a konyhapadlón fekve találta, és nem 

lélegzett. Elkezdte felébreszteni, és tudta mondani, hogy alkoholt fogyasztott. Ő látta is a kérelmezőt 

aznap az udvaron elesni, de csak kisebb sérüléseket szenvedett a karjain és lábán. 

A rendőri jelentés szerint, amikor a rendőrök megérkeztek a kérelmező lakásába, a kérelmező a földön 

ült és nem tudott kommunikálni. A rendőrök felszólítása ellenére nem igazolta magát. Amikor a 

rendőrök megpróbálták megbilincselni, ellenállt, fejét jobbra-balra forgatva. A földre esett, eleredt az 

orra vére. Csak erőszakkal lehetett a rendőrautóba ültetni, és odabent sértegette a rendőröket. A 

rendőrségen továbbra is agresszíven viselkedett, és megpróbálta a fejét a padlóba verni, ezért kellett 

megbilincselni és a padlóra fektetni. Ezen intézkedések során nem sérült meg, és a bilincset levették 

róla, amikor kb. 19 órakor lenyugodott. Visszautasította, hogy orvos vizsgálja meg. A Központi 
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Nyomozó Hivatal kihallgatta E. Sz.-t és T. Z.-t, valamint két másik rendőrtisztet, akik a rendőrőrsön 

szolgálatban voltak, amikor a kérelmezőt elhelyezték a fogdában, és egy harmadik rendőrt, aki aznap 

18 óra körül állt szolgálatba. E. Sz. és T. Z. megerősítette a rendőri jelentésben foglaltakat, és a másik 

három tanú tagadta, hogy tudnának a kérelmezővel szembeni rossz bánásmódról. Mindannyian 

kijelentették, hogy a kérelmező részeg volt, és meg volt bilincselve annak megakadályozása végett, 

kárt tegyen magában. 

Az Orosházi Kórház egészségügyi személyzetének két tagja, aki a kérelmező kezelésénél jelen volt, 

nem tudta felidézni az eseményeket részletesen, de emlékezett arra, hogy a kérelmező nem 

panaszkodott rendőri bántalmazásra, és – bár sántikálva – de képes volt segítség nélkül elmenni a 

röntgenlaborba. A Központi Nyomozó Hivatal által kinevezett orvosszakértő 2015. november 1-jén 

úgy nyilatkozott, hogy a kérelmező lábát az incidens előtt egy-két héttel történt, és nem volt 

megállapítható, hogy a fogainak sérülései a rendőrségi fogvatartása előtt vagy során keletkeztek-e. A 

szakértői vélemény szerint a kérelmező részegsége miatt nem volt hihető, hogy alkalmas a nap 

eseményeinek felidézésére. 

A Központi Nyomozó Hivatal 2015. december 17-én a büntetőeljárást a hivatalos eljárás során történő 

bántalmazás és a testi sértés tekintetében bizonyítékok, a súlyos testi sértés tekintetében 

bűncselekmény hiányában megszüntette. A Nyomozó Hivatal szerint nem állapítható meg, hogy mely 

sérülések keletkeztek rendőri intézkedés során, és hogy a bántalmazás vagy a kérelmező saját 

magatartása okozta-e őket. A határozat azt is megállapította, hogy a kérelmező sípcsontját nem 

törhetett el az eset során, és hogy a kérelmező szavahihetősége kérdéses volt a részegség miatt. 

A kérelmező panaszt nyújtott be a megszüntető végzés ellen. Azt állította, hogy kollégái és felettesei, 

valamint háztartásának tagjai megerősíthették volna, hogy az esemény előtt nem sérülhetett meg, ha 

tanúként kihallgatták volna őket, vagy külön kérdéseket tettek volna fel e tekintetben. Azt is előadta, 

hogy Dr. CS.H. elfogult, és megkérdőjelezte 2015. november 1-jei szakértői vélemény részegségére 

vonatkozó megállapítását. 

A főügyészség 2016. február 18-án a panaszt elutasította. Helybenhagyta az elsőfokú határozatot a 

bizonyítékok értékelése és a jogi minősítés tekintetében, és tájékoztatta a kérelmezőt a pótmagánvád 

előterjesztésének lehetőségéről. 

A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – sérelmezte a rendőrség általi bántalmazását és 

a megfelelő vizsgálat hiányát.  

A Bíróság kiemelte, hogy a jelen ügyben a rendőrkapitány hivatalból tett feljelentést bántalmazás 

hivatalos eljárásban bűntette miatt, ismeretlen elkövetők ellen. Az eljárást megszüntető elsőfokú 

határozat ellen a kérelmező panaszt nyújtott be a nyomozás folytatása érdekében. Semmi sem utalt 

arra, hogy az ebből eredő eljárás elvileg nem vezethetett volna a felelősök azonosításához és – adott 

esetben – megbüntetéséhez. A Bíróság álláspontja szerint e jogorvoslat révén az állam számára 

lehetőség nyílt az ügy megfelelő rendezésére. Úgy kell tehát tekinteni, hogy a kérelmező panasza 

tartalmát a nemzeti hatóságok tudomására hozta, és panasza orvoslását kérte a hazai csatornákon 

keresztül. Nem volt köteles ezen felül folytatni az ügyet magánvádlóként, aminek ugyanaz lett volna a 

célja, mint a megszüntető határozat elleni fellebbezésnek. A Bíróság ezért érdemben vizsgálta a 

kérelmező panaszát.  

Amint azt a Bíróság számos alkalommal kijelentette, az Egyezmény 3. cikke a demokratikus 

társadalom egyik legfontosabb értéke. Abszolút módon tiltja a kínzást, az embertelen vagy megalázó 

bánásmódot vagy büntetést, a körülményektől vagy az áldozat magatartásától függetlenül. A Bíróság 

érzékeny szerepének másodlagos jellegére, és elismerte, hogy óvatosnak kell lennie az elsőfokú 

ténybíróság szerepének átvételében, amennyiben ezt egy adott ügy körülményei között nem lehet 

elkerülni. Mindazonáltal, amikor az Egyezmény 3. cikke szerinti állítások merülnek fel, a Bíróságnak 

különösen alapos vizsgálatot kell lefolytatnia, még akkor is, ha a belföldi eljárások és vizsgálatok már 

megtörténtek. A Bíróság ezenkívül emlékeztetett arra, hogy a bizonyítékok értékelése során általában 

az „ésszerű kétségen túl” bizonyítási mércét alkalmazz. Az ilyen bizonyíték kellőképpen erős, világos 

és egybevágó következtetések vagy hasonló, nem vitatott vélelmek együtteséből fakadhat. 

A kérelmező kijelentette, hogy a letartóztatása előtt nem volt sérülése; ezt erősítette meg az élettársa 
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tanúvallomása, aki kijelentette, hogy az esetet megelőzően a kérelmező nem említette, hogy a lába 

megsérült volna, és hogy nem látott sérüléseket rajta, amikor a rendőrautóba beültették. Ugyanakkor, 

amint az a 2015. december 17-ei határozatból is kitűnik, az orvosi iratokban és az igazságügyi 

szakértői jelentésben szereplő sérült sípcsont nem támasztotta alá a kérelmező állításait a kár eredetére 

vonatkozóan. Mindkét dokumentum szerint annak az esemény előtt kellett történnie. Ami a többi 

sérülést illeti, a Bírósághoz benyújtott iratok egyike sem tartalmaz megbízható és meggyőző 

információkat, amelyek azt mutatják, hogy a kérelmezőn 2015. július 20-án és 22-én megfigyelt 

sérülések akkor keletkeztek, amikor őrizetbe vételét követően a rendőrség kezében volt. Ráadásul K. 

B. tanúvallomása szerint letartóztatása előtt a kérelmező elesett az udvaron, és kisebb sérüléseket 

szenvedett a karján és a lábán. Ezenkívül a Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező és a rendőrök előadása 

jelentősen különböztek a kérelmező őrizetbe vételének és a rendőrségi őrizet körülményeit illetően. 

Következésképpen egyikük sem tekinthető döntő bizonyítéknak a kérelmező sérüléseinek lehetséges 

okaival kapcsolatban. 

Ha a szóban forgó események teljes egészében vagy nagyrészt a hatóságok kizárólagos tudomása alatt 

állnak, mint az őrizet során felügyeletük alatt álló személyek esetében, erős vélelem szól a mellett, 

hogy a sérülések a fogvatartás során keletkeztek. A bizonyítás tehát a Kormányzatot terheli, hogy 

kielégítő és meggyőző magyarázatot nyújtson az által, hogy bizonyítékot szolgáltat azon tények 

feltárására, amelyek megkérdőjelezik az események áldozat által adott magyarázatát. Míg a Bouyid-

ügyben nem volt vitatott, hogy a kérelmezőn nem volt sérülésnek nyoma, amikor belépett a 

rendőrőrsre, a jelen ügy más. Az orvosszakértői vélemény szerint a kérelmező fő sérülése, nevezetesen 

törött sípcsontja, korábbi, mint a 2015. július 20-a őrizetbe vétele. Vannak arra utaló jelek is, hogy a 

kérelmező lábán és karján a sérülések ugyancsak az esemény előtt keletkeztek. Nem lehet ezért 

megállapítani, hogy a kérelmező sérüléseit érintő események teljes egészében vagy nagyrészt a 

hatóságok kizárólagos tudomása alatt állnak, és nem nyilvánvaló, hogy a kérelmező jó állapotban volt, 

amikor őrizetbe vették. Ebben a helyzetben, a Bouyid-üggyel ellentétben, nem szól erős vélelem a 

mellett, hogy a sérülések a fogvatartás során keletkeztek, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a 

Kormányzatra hárítsa annak terhét, hogy magyarázatot adjon a sérülések keletkezésére és olyan 

bizonyítékokat szolgáltasson, amelyek kétségbe vonják a kérelmező állításait. 

Ilyen körülmények között, a birtokában lévő összes információra tekintettel, a Bíróság nem 

következtethetett „ésszerű kétséget kizáró módon”, hogy a kérelmező sérüléseit a rendőrök okozták, 

amint azt a kérelmező állítja. Ezért nem állapítható meg az Egyezmény 3. cikke anyagi jogi 

vetületének megsértése. 

A jelen ügyben a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező sérülései elég súlyosak voltak, és hogy a 

bántalmazással kapcsolatos panasza az Egyezmény 3. cikk alkalmazásában védhető volt, ezért a hazai 

hatóságokat hatékony vizsgálatra voltak kötelesek. 

Észlelte továbbá, hogy független vizsgálatot indítottak és folytattak le a kérelmező állításai 

tekintetében. Érdektelen szemtanúk tanúvallomásai hiányában az ügyészi nyomozás a kérelmező és 

családtagjainak (K. B. és H. M.) nyilatkozatainak vizsgálatára, és a kórházi kezelés során jelen lévő 

egészségügyi személyzet, a kérelmező őrizetbe vételét foganatosító rendőrök, és a kérelmező 

fogvatartása idején a rendőrőrsön szolgálatban lévő rendőrök kihallgatására összpontosított. Az ügyész 

figyelembe vette az Orosházi Kórház által kiadott orvosi jelentést és az azt követő orvosi 

feljegyzéseket is. Ezenkívül egy igazságügyi szakértőt rendeltek ki a kérelmező sérülései 

természetének és lehetséges okainak tisztázása érdekében. Mindenesetre az ügyész úgy döntött, hogy 

nem áll rendelkezésre annyi bizonyíték a rendőrök ellen, hogy arra egy sikeres büntetőeljárást fel 

lehessen építeni. A vizsgálatot ennek megfelelően megszüntette. 

A tényállás lényegében a rendőrtisztek álláspontján alapult, míg a kérelmező változatának 

ellenőrzésére nem tanúsítottak elegendő erőfeszítés. Így a 2015. november 1-jei orvosszakértői 

vélemény, amely szerint a kérelmező részegsége miatt nem valószínű, hogy képes lenne rekonstruálni 

a nap eseményeit, és amelyre a hatóságok utaltak, nem tartalmazta azokat az elemeket, amelyek 

alapján több mint négy hónappal az eseményt követően megállapította, hogy a kérelmező annyira 

részeg volt, amennyiben nem emlékszik a rendőri intézkedés részleteire. A Bíróság e tekintetben 

kiemelte továbbá: annak ellenére, hogy a szakértő arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező 
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lábsérülése megelőzte az eseményeket, ami ellentmondott a kérelmező elmondásának, a hazai 

hatóságok nem találták a kérelmező beszámolóját következetlennek vagy ellentmondásosnak, 

mindazonáltal azon a feltételezés alapján jártak el, hogy a kérelmező nem tudja felidézni az 

eseményeket. 

A Bíróság továbbá úgy találta, hogy az orvos szakértői vélemény nem zárta ki a kérelmező 

eseményeket illető beszámolójának helytállóságát, csak a kérelmező lábsérülésének eredetét illetően. 

Ami ez utóbbit illeti, a nyomozóhatóságok nem tettek további kísérletet az orvosi szakvélemény 

következtetése, illetve a kérelmező és élettársa vallomása közötti ellentmondások tisztázására. Többek 

között nem tettek semmilyen intézkedést olyan tanúk meghallgatására, akik a kérelmező szerint 

megerősíthették volna a korábbi sérülések hiányát. Hasonlóképpen, nem tettek további intézkedéseket 

annak érdekében, hogy feloldják az ellentéteket a rendőrtisztek eseményekről szóló beszámolója, 

miszerint a kérelmező maga okozta a sérüléseket, és a között az állítás között, hogy a sérüléseket a 

kérelmező ellenállásának leküzdésére alkalmazott törvényes erőszak okozta. E tekintetben lehetséges 

nyomozati intézkedés lehetett volna egy szembesítés annak érdekében, hogy felmérje az egyes felek 

nyilatkozatainak szavahihetőségét a tényeket illetően. 

Továbbá, a 2015. november 1-jei szakértői vélemény teljes egészében a 2015. július 20-ei és 22-ei 

orvosi látleleteken alapult. Sőt, bár jelentős különbségek voltak a 2015. július 20-ai orvosi látleletben 

dokumentált sérülések (zúzódások a kérelmező orrán és csuklóján, horzsolás a jobb combján, 

karcolások a bal térd alatt és törött bal sípcsont), valamint a 2015. július 22-i látlelet között (amely a 

kérelmező bal felső karján zúzódásokat, a nyakszirt jobb oldalán horzsolást, csípője bal oldalán 

karcolást,  a felső állkapocsban két laza fogat, egy törött és egy hiányzó fogat is észlelt), a szakértői 

vélemény nem adott magyarázatot ezen eltérésekre. A sérülések lehetséges eredetének részleteit, 

például a sérülés mechanizmusát sem adta meg. Így nem tudta sem megerősíteni, sem cáfolni a 

kérelmező beszámolóját az eseményről. E bizonyítékok nem meggyőző jellege és a kérelmező 

vallomása közötti eltérés ellenére a hazai hatóságok nem kíséreltek meg a sérülések bekövetkezésének 

módjára és a kérelmező lábsérülésére vonatkozó különböző magyarázatok közötti ellentmondásra 

vonatkozó további orvosszakértő véleményét beszerezni   

A fentiek alapján a Bíróság úgy találta, hogy a hatóságok nem tettek minden tőlük ésszerűen elvárhatót 

az eset kivizsgálása érdekében. következésképpen a hazai hatóságok elmulasztottak hatékony 

vizsgálatot lefolytatni a kérelmező panasza tárgyában, ezért az Egyezmény 3. cikkének eljárási 

vetületét megsértették. 

A Bíróság a kérelmező javára 7.500,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Becker Norvégia elleni ügye (21.272/12. sz. ügy)58 

A kérelmező a DN.no újságírója, a Dagens Noeringsliv újságának internetes változata. 2007 

augusztusában egy cikket írt a Norvég Olajtársaságról, és a félelmekről, hogy összeomolhat. Cikke 

egy bizonyos X. úrral folytatott telefonos beszélgetésen és egy olyan levélen alapult, amelyet átfaxolt 

neki, amelyet egy ügyvéd írt, nyilvánvalóan az olajvállalat kötvénytulajdonosainak nevében, és 

komoly aggodalmakat fejezett ki a vállalat pénzügyi helyzetével kapcsolatban. Később kiderült, hogy 

az ügyvéd ténylegesen csak X. nevében írta a levelet, aki egyetlen kötvényt tulajdonosa volt a 

társaságban. A cikk közzététele után csökkent a társaság részvényeinek az ára. 

A kérelmezőt a rendőrség 2008 júniusában kihallgatta, és azt mondták neki: X. megerősítette, hogy ő a 

forrása. A kérelmező kijelentette: hajlandó azt mondani, hogy cikkét a faxon küldött levélre alapozta, 

de nem hajlandó további tájékoztatást adni, hivatkozva a források védelmére vonatkozó újságírói 

alapelvekre. A kérelmező forrása ellen 2010 júniusában vádat emeltek piacbefolyásolás és bennfentes 

kereskedelem miatt. Az azt követő büntetőügyben a kérelmezőt tanúként idézték. A kérelmező az 

eljárás minden szakaszában megtagadta a vallomástételt, hivatkozva az újságírói források védelmére 
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vonatkozó nemzeti jogszabályokra valamint az Egyezmény 10. cikkére. A bíróság első fokon úgy 

ítélte, hogy köteles vallomás tenni az X úrral fenntartott kapcsolatáról. A fellebbezéseit ezt követően 

elutasították, legvégül a Legfelsőbb Bíróság 2011 szeptemberében. Arra a következtetésre jutott, hogy 

olyan helyzetben, amikor a forrás előjön, nincs védendő forrás, és személyazonosságának felfedése 

nem jár következményekkel az információ szabad áramlása szempontjából. Ezenkívül súlyos 

bűncselekmény volt, amely magában foglalta azt a vádat, miszerint X. a kérelmezőt a kötvénypiac 

manipulálására használta fel, és tanúvallomása jelentősen segíthette volna a bíróságokat az ügy 

tisztázásában. Időközben, 2011 márciusában X-et első fokon bűnösnek találták, és egy év és hat hónap 

szabadságvesztésre ítélték. Elítélését 2012 januárjában helybenhagyták. Ugyanezen a napon hozott 

ítéletben a kérelmezőt 30.000 norvég korona bírság megfizetésére kötelezték, amiért megtagadta a X. 

úrral való kapcsolatára vonatkozó kérdések megválaszolását. 

A kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – sérelmezte az őt forrásával való kapcsolatára 

vonatkozóan vallomástételre kötelező határozatot, azt állítva, hogy ez valószínűleg más források 

azonosításához vezetne. Arra is hivatkozott, hogy nem volt igazán szükség a vallomására a forrása 

elleni ügyben. 

A Bíróság emlékeztetett arra, hogy az újságírók védelmének mértéke a források titkosságának 

megőrzésére vonatkozó joguk vonatkozásában mind az újságírótól, mind a forrástól függ. Ami a 

kérelmezőt illeti, újságírói módszereit soha nem kérdőjelezték meg, és semmilyen illegális 

tevékenységgel sem vádoltak. Ami X-et illeti, súlyos bűncselekmény miatt bűnösnek találták, 

szabadságvesztésre ítélték, és még a rendőrség előtt is előállt, hogy megerősítse: ő volt a kérelmező 

forrása. Ez azt jelentette, hogy a jelen ügyben alkalmazandó védelem mértéke nem volt azonos azzal, 

amelyet egy olyan újságírónak kell biztosítani, akit közérdekű ügyekben ismeretlen forrás segít. A 

Bíróság ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az újságírók védelme oldható fel automatikusan a forrás 

magatartása miatt. A forrás személyazonosságának ismerete sem lehet döntő az Egyezmény 10. cikke 

szerinti értékelésé szempontjából. 

A Bíróság véleménye szerint az értékelés mindenekelőtt azon fordul, hogy a kérelmező vallomása 

szükséges volt-e a forrása elleni nyomozás és a bírósági eljárás során. Rámutatott, hogy a forrás (vagy 

források) nyilvánosságra hozatalának megtagadása semmilyen időpontban sem akadályozta meg a X. 

ellen irányuló nyomozást vagy eljárást. Különösen az ügyészség vádat emelt X. ellen anélkül, hogy a 

kérelmezőtől bármilyen információt kapott volna; a bíróságokat semmiképpen sem akadályozták meg 

abban, hogy a vádak érdemét megítéljék; és az X. ellen szóló ítéletekben nem jelezték, hogy a 

kérelmező vallomásának megtagadása bármilyen aggodalomra adott volna okot. Éppen ellenkezőleg, 

az elsőfokú bíróságot, amely X-et elítélte, az ügyész arról tájékoztatta, hogy halasztásra vonatkozó 

indítványt (a vallomástételre vonatkozó végleges határozat meghozataláig) nem tesz, mivel az ügyet a 

kérelmező vallomása hiányában is kellőképpen feltárták. 

Figyelembe véve a korábbi ítéleteket is, amelyek hangsúlyozzák a dermesztő hatást bárhol, ahol az 

újságírókat látnak az anonim források azonosításában segédkezni, a Bíróság nem volt meggyőződve 

arról, hogy akár a jelen ügy körülményei, akár a bemutatott okok indokolttá tették volna a kérelmező 

vallomástételre kötelezését. Az Egyezmény 10. cikkét tehát megsértették. 

A Bíróság úgy ítélte, hogy Norvégia köteles visszatéríteni a kérelmezőre a vallomástétel megtagadása 

miatt kiszabott bírságot, amennyiben már kifizetésre került. 

 

2. Adyan és mások Örményország elleni ügye (75.604/11 sz. ügy)59 

A kérelmezők örmény állampolgárok, akiket 2011 májusában és júniusában katonai szolgálatra hívták 

be. A helyi hatóságoknak címezve levelüket megtagadták mind a katonai, mind az alternatív 

szolgálatra jelentkezést. Azt állították, hogy ellenkezésük a vallási meggyőződésükön alapul. 

Ezenkívül, annak ellenére, hogy a nemzeti jogszabályok rendelkeztek alternatív szolgálatról, azt 

állították, hogy nem volt valóban polgári jellegű, mivel a katonai hatóságok felügyelték. Ugyanezeket 

az érveket terjesztették elő az ellenük a katonai szolgálat alóli kibúvás miatt ezt követően indított 
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büntetőeljárásban. Mindazonáltal 2011 júliusában/novemberében mindannyiukat bűnösnek találták, és 

két év és hat hónap szabadságvesztésre ítélték. 

Fellebbeztek, azzal érvelve, hogy az alternatív munkaszolgálat programja alapvetően katonai 

ellenőrzés és felügyelet alatt áll, az áthelyezést, a szankciókat és a parancsokat illetően. Arra is 

rámutattak, hogy a katonaihoz hasonló egyenruhát kötelesek viselni, és napi 24 órában a rendeltetési 

helyükön kell tartózkodniuk. Ráadásul az alternatív szolgálat büntető jellegű volt, mivel 42 hónapig 

tartott (míg a katonai szolgálat 24 hónapig). A fellebbviteli bíróság ezt követően helybenhagyta a 

kérelmezők elítélését: megállapította, hogy bár a rendelkezésre álló munkaügyi szolgálat tartalmazta a 

katonai felügyelet néhány formális elemét (például a ruházat, az élelmiszerek és a pénzügyi eszközök, 

valamint egyéb szervezési munkák tekintetében), természetét tekintve még mindig polgári jellegű volt. 

A kérelmezők felülvizsgálati kérelmeit végül – 2012 februárja és májusa között – az érdem hiánya 

miatt elfogadhatatlannak nyilvánították. 

A kérelmezőket 2013 októberében az általános amnesztiát követően szabadon bocsátották, miután 

büntetésük 26-27 hónapját letöltötték. A négy kérelmező közül három előzetes letartóztatásban is 

töltött időt, ami beszámított a büntetésbe.  

A kérelmezők – az Egyezmény 9. cikkére hivatkozással – különösen azt állították, hogy nem volt 

szükség büntetőeljárás lefolytatására és elítélésükre, különösen tekintettel arra, hogy az alternatív 

szolgálatra vonatkozó törvényt 2013-ban módosították minden katonai ellenőrzés/felügyelet 

megszüntetése és a program tisztán polgári közigazgatás alá helyezése érdekében, továbbá, a négy 

kérelmezőből három – az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással - azt állította, hogy az 

előzetes letartóztatásukról szóló határozatok nem voltak kellőképpen indokoltak. 

A Bíróság rámutatott arra, hogy nem elegendő egy állam számára a katonai szolgálat alternatívájának 

bevezetése (mint például 2004 óta Örményország esetében), hogy megfeleljen az Egyezmény 9. 

cikkében biztosított lelkiismereti kifogásnak. Az államnak köteles – akár a törvényben, akár a 

gyakorlatban – egy olyan rendszert megszervezni és foganatosítani, amely valóban polgári, és nem 

visszatartó erejű vagy büntető jellegű. 

Bár az alternatív munkaszolgálatot teljesítők olyan polgári intézményekbe rendelték ki, mint 

árvaházak, nyugdíjas otthonok és kórházak, a Bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a kérelmezők 

rendelkezésére álló rendszer nem volt valóban polgári jellegű. Konkrétan, az alternatív szolgálat nem 

volt kellően elkülönítve a katonai rendszertől. A katonaság részt vett a polgári intézmények 

felügyeletében, rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett, jogosulatlan távollét esetén intézkedéseket 

foganatosított, áthelyezéseket rendelt el és feladatokat határozott meg. Ezenkívül a Fegyveres Erők 

Belső Szabályzatát felhasználták az alternatív szolgálat bizonyos szervezeti vonatkozásainak 

szabályozására. Ami a megjelenést illeti, a polgári szolgálatot teljesítők kötelesek voltak egyenruhát 

viselni és a szolgálati helyükön maradni; az ő ellenőrző könyvük fedlapjára is felírták: „Örményország 

Fegyveres Erői". Ezenkívül a Bíróság álláspontja szerint az a tény, hogy az alternatív szolgálat 

jelentősen – több mint másfélszer – hosszabb volt, mint a katonai szolgálat, elrettentő hatással bírt, és 

büntető elemet tartalmazott. 

Valóban, 2011-ben az örmény parlament nyíltan bírálta a katonai szolgálat alternatíváját, és két fő 

hiányosságra hívta fel a figyelmet: katonai felügyeletére és időtartamára. Ennek eredményeképpen 

2013-ban módosították a törvényt. Még ha ezek a módosítások lehetővé is tették volna a kérelmezők 

számára, hogy kérelmezzék a büntetésük fennmaradó részének alternatív szolgálattal való 

helyettesítését és az ítéletek hatályon kívül helyezését, az Örmény Semmítőszék joggyakorlatából nem 

tűnik ki, hogy az Egyezmény 9. cikke szerinti jogaik megsértését elismerték volna, vagy egyéb 

kártérítést ítéltek volna meg nekik. Mindenesetre, a jogszabály-módosítások elfogadása idején a 

kérelmezők már majdnem két évet le töltöttek büntetésükből. 

Végezetül a Bíróság megállapította, hogy az örmény hatóságok a releváns időpontban elmulasztottak 

megfelelő teret biztosítani a kérelmezők lelkiismeretének és meggyőződésének, valamint egy olyan 

alternatív szolgálatot szavatolni, amely tisztességes egyensúlyt teremt a társadalom egészének érdekei 

és a kérelmezők érdekei között. A kérelmezők elítélése ezért nem volt szükséges egy demokratikus 

társadalomban, és így megsértette az egyezmény 9. cikkét. 
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Tekintettel az Egyezmény 9. cikke szerinti megállapításaira, a Bíróság úgy ítélte, hogy az ügy fő 

jogkérdését már megvizsgálták, ezért úgy ítélte, hogy nem szükséges külön határozni a négy 

kérelmező közül három által az Egyezmény 5. cikke alapján benyújtott panaszok tárgyában. 

A Bíróság a kérelmezők javára fejenként 12.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.II.1.068/2017/9. 

I. A meghatalmazott védelemnek elsőbbsége van a kirendelt védelemmel szemben, ugyanis védő 

meghatalmazása esetén a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a védő kirendelését 

visszavonja. A visszavonás elmulasztása eljárási szabálysértés, de nem tartozik az ún. feltétlen 

(abszolút) eljárási szabálysértések körébe.  

II. A bíróság (ügyész, nyomozó hatóság) kötelessége védő kirendelésével a megfelelő (hatékony) 

védelem lehetőségének a terhelt rendelkezésére bocsátása, és az, hogy biztosítsa a védelem joga 

gyakorolhatóságának feltételeit, ugyanakkor nem tehető felelőssé a kirendelt védő tényleges 

tevékenységének megfelelőségéért (hatékonyságáért). Amennyiben a kirendelt védő eljárása hiányos, 

hanyag vagy éppen mulaszt, a bíróság (ügyész, nyomozó hatóság) hivatalból nem dönthet a kirendelt 

védő felmentéséről, mert az a terhelt vagy - ami tőle ilyen okból aligha várható - a kirendelt védő 

kérelméhez kötött. 

A büntetőeljárási törvény kifejezett módon és kimerítő jelleggel szabja meg azoknak az ún. feltétlen 

(abszolút) eljárási szabálysértéseknek körét, amelyek megvalósulása a támadott ügydöntő határozat 

hatályon kívül helyezését, és főszabály szerint új eljárásra utasítást von maga után [Be. 428. § (2) 

bekezdés]. 

Az kétségtelen, hogy a meghatalmazott védelemnek elsőbbsége van a kirendelt védelemmel szemben, 

ugyanis védő meghatalmazása esetén a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a védő 

kirendelését visszavonja [Be. 48. § (1) bekezdés 1. mondat]. A visszavonás elmulasztása tehát eljárási 

szabálysértés, de nem tartozik az ún. feltétlen (abszolút) eljárási szabálysértések körébe. 

A felülvizsgálati indítványban a kirendelt védő (és helyettese) eljárásával kapcsolatos kifogások is e 

körön kívül esnek. A védő köteles a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot 

kellő időben felhasználni [Be. 50. § (1) bekezdés b) pont], és például a fellebbezést a védőnek írásban 

indokolnia kell [Be. 367. § (4) bekezdés 1. mondat], de elmulasztásának közvetlen jogkövetkezménye 

nincs. 

A védő köteles a terhelttel a kapcsolatot késedelem nélkül felvenni [Be. 50. § (1) bekezdés a) pont], 

ámde ennek elmulasztásához sem fűződik közvetlen jogkövetkezmény. A másodfokú nyilvános ülésről 

a terhelt „értesítése” nem védői feladat, ugyanakkor a terhelt a nyilvános ülésről szabályszerű 

(bírósági) idézése ellenére maradt távol (másodfokú ítélet 3. oldal 3. bekezdés). A kirendelt védő 

személyes eljárásra nem köteles, helyettest vehet igénybe [Be. 48. § (7) bekezdés]. 

Az indítványozók szerint a másodfokú bíróság és a kirendelt védő (és helyettese) a terheltet 

megfosztották a megfelelő védelemtől. 

A Kúria az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti Artico kontra Olaszország, Kaminski kontra 

Ausztria, Imbrioscia kontra Svájc, Daud kontra Portugália ügyek tanulmányozásával, és ezek 

büntetőeljárási törvénnyel való összevetése alapján a következőket hangsúlyozza. 

Az állam nevében eljáró bíróság (ügyész, nyomozó hatóság) kötelessége védő kirendelésével [Be. 48. 

§ (1)-(3) bekezdés] a megfelelő (hatékony) védelem lehetőségének a terhelt rendelkezésére bocsátása, 

ami védő kirendelésével a jelen ügyben megtörtént. Kötelessége továbbá, hogy biztosítsa a 

védelemhez való jog gyakorolhatóságának a feltételeit [Be. 5. § (3) bekezdés 2. mondat], ezzel 

kapcsolatos kifogás azonban fel sem merült az indítványozók részéről. Az indítványból nem tűnik ki 
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olyan körülmény, ami ilyen jogkorlátozásra utalna. 

A bíróság (ügyész, nyomozó hatóság) ugyanakkor nem tehető felelőssé a kirendelt védő tényleges 

tevékenységének megfelelőségéért (hatékonyságáért). Amennyiben a kirendelt védő eljárása hiányos, 

hanyag vagy éppen mulaszt, a bíróság (ügyész, nyomozó hatóság) hivatalból nem dönthet a kirendelt 

védő felmentéséről, mert az a terhelt vagy – ami tőle ilyen okból aligha várható – a kirendelt védő 

kérelméhez kötött [Be. 48. § (5) bekezdés 1. mondat 2. fordulat, Be. 48. § (6) bekezdés 1. mondat]. A 

rendelkezésre álló ügyiratokban nem található nyoma annak, hogy a terhelt kérte volna a kirendelt 

védő felmentését. 

Közigazgatási ügyszak 

Az időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Az időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Az időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Gazdasági ügyszak 

Az időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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Figyelem! A jelen hírlevélben közölt anyagok nem tekinthetők a Kúria hivatalos állásfoglalásának, 

hivatalos fordításnak illetve hivatalos közlésnek, csupán a tájékoztatást és figyelemfelkeltést célozzák, 

ezért azokra jogokat alapítani nem lehet. 


