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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
5. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2017. május 4-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-234/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését az abból levezethető
egyenértékűség és tényleges érvényesülés elvével összefüggésben, hogy az Oberster Gerichtshof
(legfelsőbb bíróság) az érintett kérelmére köteles felülvizsgálni valamely büntetőbíróság jogerős
határozatát az uniós jog (a jelen ügyben a Charta 50. cikke és a SMVE 54. cikke) feltételezett
megsértése szempontjából, ha a nemzeti jog (az StPO 363a. § -a) csupán az EJEE vagy annak
valamely kiegészítő jegyzőkönyve vonatkozásában feltételezett jogsértés esetében ír elő ilyen
felülvizsgálatot?

6. A Korkein oikeus (Finnország) által 2017. május 16-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-247/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: finn
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ugyanúgy kell-e értékelni a bűncselekmény miatti kiadatásra vonatkozó nemzeti rendelkezéseket
valamely más tagállam állampolgárainak szabad mozgása szempontjából, függetlenül attól, hogy
valamely harmadik állam büntetés-végrehajtás céljából vagy – mint a Petruhhin-ügyben [C-182/15. sz.
ügy] – büntetőeljárás lefolytatása céljából terjeszt-e elő kiadatási egyezményen alapuló kiadatási
kérelmet? Jelentőséggel bír-e, hogy a személy, akinek kiadatását kérik, az uniós polgárság mellett a
kiadatási kérelmet előterjesztő állam állampolgárságával is rendelkezik?
2) Igazolhatatlan módon kedvezőtlenebb helyzetbe hozza-e valamely más tagállam állampolgárait az
olyan nemzeti szabályozás, amely szerint csak a saját állampolgárok nem adhatók ki az Unión kívülre
büntetés-végrehajtás céljából? Végrehajtással kapcsolatos esetben is alkalmazandók-e azok az uniós
jogi mechanizmusok, amelyek révén egy önmagában jogszerű cél kevésbé korlátozó módon érhető el?
Milyen választ kell adni a kiadatási kérelemre, ha arról ilyen jellegű mechanizmusokat alkalmazva
tájékoztatták a másik tagállamot, amely azonban például jogi akadályok miatt nem tesz intézkedéseket
saját állampolgárát illetően?

Közigazgatási ügyszak
133. A Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Olaszország) által 2017.
március 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-117/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Főszabályként ellentétes-e a közösségi joggal (különösen a megtámadott intézkedések
elfogadásának időpontjában hatályos 2011/92/EU irányelvvel) az olyan nemzeti szabályozás vagy
közigazgatási gyakorlat, amely lehetővé teszi a környezeti hatásvizsgálat szükségességének
vizsgálatára irányuló eljárás vagy a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását a vizsgálat
időpontjában már megvalósult erőművekre vonatkozó projektek esetében, vagy ellenkezőleg, a
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közösségi jog lehetővé teszi az azon általános elvtől való eltérést igazoló, kivételes körülmények
figyelembevételét, amelynek értelmében a környezeti hatásvizsgálati eljárás megelőző vizsgálati
jelleggel bír?
2) Közelebbről igazolható-e ezen eltérés abban az esetben, ha a későbbi szabályozás mentesít a
környezeti hatásvizsgálati eljárás alól egy meghatározott projektet, amelyet a környezeti hatásvizsgálat
szükségességének vizsgálatára irányuló eljárás alá kellett volna vonni a nemzeti bíróság azon
határozata alapján, amely alkotmányellenessé nyilvánította a mentességet előíró korábbi rendelkezést
és/vagy eltekintett annak alkalmazásától?

134. A Commissione tributaria provinciale di Roma (Olaszország) által 2017. március
10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-125/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 63. cikkével és 65. cikkével
összefüggésben az EUMSZ 64. cikkel, valamint a 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvvel–
amennyiben azok a nemzeti jogszabályok részére lehetővé teszik az 1993. december 31-én hatályban
lévő korlátozások fenntartását a harmadik országokba irányuló vagy onnan származó tőkemozgások
tekintetében a tagállamok lehetséges bevételkiesésének megelőzése és az adójogszabályokkal
feltehetően ütköző vagy azokkal visszaélő ügyletek szabálytalan vagy jogellenes jellegének
bizonyítása érdekében, valamint a szubszidiaritás és az arányosság Európai Unióról szóló szerződés 5.
cikkében foglalt elve alapján a lakóhely vagy a tőkebefektetés helye alapján különbséget tesznek az
adózók között – az a nemzeti szabályozás, amely a 2013. augusztus 6-i 97. sz. törvény (Legge europea
2013, 2013. évi európai törvény) 9. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontja értelmében legalábbis a
mindkét fél által javasolt értelmezés szerint véglegesen hatályon kívül helyezte (és nem átfogalmazta)
az 1990. augusztus 4-i 227. sz. törvénnyel módosításokkal törvénnyé alakított, 1990. június 28-i 167.
sz. decreto-legge (rendelettörvény) 4. és 5. cikkében meghatározott és büntetett adójogsértés
tényállását, ráadásul anélkül, hogy különbséget tenne az uniós tagállamok közötti, valamint az ezen
államok és a kedvező adózású államok vagy területek közötti tőkemozgás különböző esetei között?

135. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. március 14-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-132/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A 2010/13/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti audiovizuális médiaszolgáltatást
nyújt-e az a személy, aki a YouTube internetes szolgáltatónál olyan videocsatornát tart fenn, amelyről
az internetfelhasználók új személygépkocsi-modelleket bemutató rövid reklámvideókat kérhetnek le?

136. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2017. március 15-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-135/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az EK 57. cikk (1) bekezdését (jelenleg az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdése),
hogy a harmadik országokba irányuló vagy onnan származó tőkemozgásnak 1993. december 31-én a
közvetlen befektetésekkel kapcsolatban fennálló tagállami korlátozását az EK 56. cikk (jelenleg az
EUMSZ 63. cikk) akkor sem érinti, ha az irányadó időpontban fennálló, a harmadik országokba
irányuló vagy onnan származó tőkemozgást korlátozó nemzeti jogszabály alapvetően csak a közvetlen
befektetésekre volt irányadó, ám az irányadó időpontot követően úgy került kibővítésre, hogy a
külföldi társaságokban fennálló, 10 %-ot meg nem haladó portfoliórészesedésekre is kiterjedjen?
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2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: úgy kell-e értelmezni az EK 57. cikk (1) bekezdését,
hogy a harmadik országokba irányuló vagy onnan származó tőkemozgás közvetlen befektetésekkel
kapcsolatos, az irányadó 1993. december 31-i időpontban fennálló korlátozása alkalmazásának
tekintendő, amennyiben egy az irányadó időpontban fennálló korlátozással alapvetően megegyező
későbbi jogszabály kerül alkalmazásra, az irányadó időpontban fennálló korlátozást azonban egy
törvény rövid időre lényegesen módosította, amely ugyan jogilag hatályba lépett, ám a gyakorlatban
soha sem került alkalmazásra, ugyanis egyedi esetre történő első alkalmazása előtt a jelenleg
alkalmazandó jogszabály lépett a helyébe?
3) Az előző két kérdés bármelyikére adandó nemleges válasz esetén: ellentétes-e az EK 56. cikkel az a
tagállami szabályozás, amely egy tagállamban székhellyel rendelkező olyan adóalany adóalapjába,
amelyik egy másik államban (jelen esetben Svájcban) székhellyel rendelkező társaságban legalább 1
%-os részesedéssel rendelkezik, a részesedés mértékével arányosan beszámítja az ebből a társaságból
szerzett, tőkebefektetés jellegű pozitív jövedelmét, amennyiben ezt a jövedelmet alacsonyabb
adómérték terheli, mint az előbbi tagállamban?

137. A Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Olaszország) által 2017.
március 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-144/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes e a versenyre vonatkozó európai jogszabályokban foglalt, az Európai Unió működéséről
szóló szerződés szerinti elvekkel, valamint az abból eredő olyan elvekkel, mint az ajánlatok
önállóságának és titkosságának elve, a nemzeti ítélkezési gyakorlat által értelmezett azon nemzeti
szabályozás, amely lehetővé teszi a Lloyd’s of London társasághoz tartozó olyan szindikátusoknak az
ajánlatkérő szerv által kiírt ugyanazon eljárásban való részvételét, amelyek ajánlatát ugyanaz, az adott
ország tekintetében általános képviselőként eljáró személy írta alá?

138. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. március 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-152/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e az uniós joggal (különösen az EUSZ 3. cikk (3) bekezdésével, az EUMSZ 26.,
az EUMSZ 56–58. és az EUMSZ 101. cikkel, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikkével) és a
2004/17 irányelvvel a nemzeti jog olyan értelmezése, amely kizárja az árak felülvizsgálatát az
úgynevezett különös ágazatokra vonatkozó szerződések esetében, elsősorban azok tekintetében,
amelyeknek tárgya eltér az irányelv által hivatkozottaktól, de amely eszközként kapcsolódik az
utóbbiakhoz?
2) Összeegyeztethető-e az uniós elvekkel (különösen az EUSZ 3. cikk (3) bekezdésével, az EUMSZ
26., az EUMSZ 56–58. és az EUMSZ 101. cikkel, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikkével)
a 2004/17 irányelv (amennyiben úgy tekinthető, hogy az ár módosításának az úgynevezett különös
ágazatokban megkötött és alkalmazott valamennyi szerződés esetében történő kizárása közvetlenül
abból következik) az igazságtalanság, az aránytalanság, valamint a szerződéses egyensúlynak és –
ebből eredően – a hatékony piac szabályainak megváltoztatása miatt?

139. A Curtea de Apel Constanța (Románia) által 2017. március 29-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-159/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv 167., 168., 169. és 179. cikkében, valamint 213. cikke
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(1) bekezdésében, 214. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 273. cikkében foglalt rendelkezéseket,
hogy azokkal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely az alapeljáráshoz hasonló körülmények
között a héaalanynyilvántartásból törölt adófizető részére előírja, hogy az állam részére anélkül fizesse
meg a héaazonosító-szám törlésének időszakában beszedett héát, hogy elismernék tekintetében az
ugyanezen időszakban végzett beszerzései után felszámított héa levonásához való jogát?

140. A Conseil d’État (Franciaország) által 2017. április 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-165/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Abban az esetben, ha az egyik tagállamban alapított fióktelep által viselt költségek kizárólag a
másik tagállamban alapított székhellyel kapcsolatos ügyletek megvalósításával összefüggésben
merülnek fel, akkor a 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. cikkének (2), (3) és (5) bekezdésében
és 19. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, amelyeket a 2006/112/EK irányelv 168.,
169., 173. és 175. cikkei vettek át, úgy kell-e értelmezni, hogy a fióktelep helye szerinti tagállamnak
ezekre a költségekre a fióktelep szerinti levonási hányadot, amelyet a nyilvántartásba vétel helye
szerinti tagállamban megvalósított ügyletek és az e tagállamban irányadó szabályok alapján kell
meghatározni; vagy a székhely szerinti levonási hányadot; esetleg egy speciális levonási hányadot –
amely ötvözi a fióktelep és a székhely szerinti tagállamban irányadó szabályokat, különösen a
hozzáadottérték-adó alanyiságra vonatkozó választási rendszer esetleges fennállása tekintetében – kell
alkalmaznia?
2) Mely szabályokat kell alkalmazni az olyan speciális tényállások esetén, amelyekben a fióktelep által
viselt költségek a nyilvántartásba vétel helye szerinti tagállamban megvalósított ügyletekkel és a
székhellyel kapcsolatos ügyletekkel összefüggésben együttesen merültek fel, különösen az általános
költség és a levonási hányad fogalmai tekintetében?

141. A Kúria (Magyarország) által 2017. április 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-168/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 204/2011/EU rendelet, illetve az (EU) 2016/44 (2) rendelet hatálya kiterjed-e a Líbiai
Lakás- és Közműépítési Projektek Hivatala (a továbbiakban: HIB) javára szóló bankgarancia
kibocsátása érdekében kötött szerződéses láncolatban viszontgarancia-szerződések alapján az
alábbi garanciadíj-fizetési kötelezettségekre:
1.1) ha az Európai Unióban honos bank díjfizetési kötelezettsége viszontgarancia-szerződés
alapján áll fenn olyan líbiai bank számára, amely a 204/2011/EU rendelet III. melléklet
tiltólistáján szerepel;
1.2) ha az Európai Unióban honos bank díjfizetési kötelezettsége viszontgarancia-szerződés
alapján áll fenn olyan líbiai bank számára, amely a 204/2011/EU rendelet III. melléklet
tiltólistáján nem szerepel, de a bankgarancia a III. melléklet tiltólistáján szereplő HIB javára
szól;
1.3) ha a 204/2011/EU rendelet 45/2014/EU rendelettel történő módosítását követő
időszakban a 204/2011/EU rendelet minden líbiai entitás számára tiltja a közvetlen vagy
közvetett kifizetést;
1.4) ha a garanciadíj-fizetési kötelezettség a HIB javára szóló bankgarancia kibocsátása
érdekében kötött szerződéses láncolatban olyan viszontgarancia-szerződés alapján áll fenn,
amely két, az Európai Unióban honos bank közötti relációban merül fel;
6

1.5) ha a garanciadíjakkal való elszámolásra a garanciák időtartamának lejártát követően,
perben, az (EU) 2016/44 rendelet hatályba lépését követően kerül sor.
2) Ha a rendelet hatálya alá tartozik az 1.1.-1.2. pontban megjelölt garanciadíj-fizetési
kötelezettség, közvetlenül vagy közvetve a 204/2011/EU rendelet IIΙ. mellékletben felsorolt
jogi személyek, szervezetek vagy szervek javára bocsátott pénzeszköznek tekinthető-e a HIB
javára szóló előleg-visszafizetési és jóteljesítési garancia kibocsátása érdekében – a III.
mellékletben egy ideig tiltólistán is szereplő – líbiai banknak megfizetett garanciadíj?
3) A 204/2011/EU rendelet 45/2014/EU rendelettel történő módosítását követő időszakban
(1.3. pont) a 204/2011/EU rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontját úgy kell-e értelmezni,
hogy közvetlen vagy közvetett módon a garanciaérvényesítéssel kapcsolatos igénynek
tekinthető egy líbiai bank által igényelt és egy Európai Unióban honos bank által
viszontgarancia-szerződés alapján megfizetett díj, költség?
4) A 45/2014/EU rendelettel módosított 204/2011/EU rendelet 12. cikk (1) bekezdés c) pontja
szerinti – a 12. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontjában említett személyek, szervezetek vagy
szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró – személynek,
szervezetnek kell-e tekinteni egy olyan, az Európai Unióban honos bankot, amely a HIB
javára szóló bankgarancia kibocsátása érdekében kötött szerződéses láncolatban
viszontgarancia-szerződés alapján garanciadíj fizetésére köteles líbiai entitás részére (1.4.
pont)? Az ilyen bank által egy másik, Európai Unióban honos banktól igényelt garanciadíjak
közvetlen vagy közvetett módon a garanciaérvényesítéssel kapcsolatos igénynek tekinthetőke?
5) Vonatkozik-e bármely kifizetésre a 204/2011/EU rendelet 9. cikk szerinti kivételi szabálya?
6) Amennyiben a garanciadíjakkal kapcsolatos elszámolásra a 204/2011/EU rendeletet
hatályon kívül helyező, de a korábbival lényegileg azonos szabályozást tartalmazó, a Tanács
(EU) 2016/44 rendelete hatályba lépését követően kerül sor (1.5. pont), e rendelet lesz-e
irányadó a felek jogvitájának elbírálására, és e rendelet 17. cikke (1) bekezdésének b) pontját
úgy kell-e értelmezni, hogy közvetlen vagy közvetett módon a garanciaérvényesítéssel
kapcsolatos igénynek tekinthető egy líbiai bank által igényelt és egy Európai Unióban honos
bank által viszontgarancia-szerződés alapján megfizetett díj, költség? E rendelet 17. cikke (1)
bekezdésének c) pontja szerinti – a 17. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában említett
személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára
eljáró – személynek, szervezetnek kell-e tekinteni egy olyan, az Európai Unióban honos
bankot, amely a HIB javára szóló bankgarancia kibocsátása érdekében kötött szerződéses
láncolatban viszontgarancia-szerződés alapján garanciadíj fizetésére köteles líbiai entitás
részére? Az ilyen bank által egy másik, Európai Unióban honos banktól igényelt garanciadíjak
közvetlen vagy közvetett módon a garanciaérvényesítéssel kapcsolatos igénynek tekinthetőke?
142. Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2017. április 10-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-185/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Azt jelenti-e az EN 590 (jelenleg EN 590:2014) szabvány 3. táblázatában foglalt magyarázatban
szereplő szabály, amely szerint „[l]ehetőség van arra, hogy az Európai Unió Vámtarifájának gázolajra
vonatkozó meghatározását ne alkalmazzák a sarkvidéki éghajlaton vagy zord téli körülmények között
történő felhasználásra szánt osztályokra” [saját fordítás], hogy lehetséges, hogy az ilyen fajtájú
üzemanyagra az áru tarifális besorolása tekintetében nem alkalmazandók a Vámtarifa 27.
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árucsoportjára vonatkozó 2. kiegészítő megjegyzés d) és e) pontjában szereplő általános szabályok?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén, és abban az esetben, ha az áru, amelynek tekintetében
vámtartozás keletkezik, megfelel a „sarkvidéki éghajlaton vagy zord téli körülmények között történő
felhasználásra szánt dízelüzemanyag” EN 590 szabvány szerinti meghatározásának: a Kombinált
Nómenklatúra „gázolajra” vonatkozó 2710 19 43 vámtarifaszáma alá kell besorolni ezt az árut, vagy a
Közös Vámtarifa 27. árucsoportjára vonatkozó 2. kiegészítő megjegyzés d) és e) pontjában szereplő
általános szabályokat kell alkalmazni?
3) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: milyen kritériumok alapján kell megítélni, hogy az
áru tarifális besorolása tekintetében mikor kell alkalmazni az Európai Unió Vámtarifájának gázolajra
vonatkozó meghatározását, és mikor az EN 590 szabvány szerinti vizsgálati követelményeket és
módszereket?
4) Elegendőek-e a Közös Vámtarifa 27. árucsoportjára vonatkozó 2. kiegészítő megjegyzés d) és e)
pontjában említett vizsgálati módszerek és mutatók ahhoz, hogy valamely áru teljes mértékben és
pontosan „gázolajként” legyen jellemezhető, vagy az árura jellemző összes kémiai mutatót figyelembe
kell venni?

143. A Kúria (Magyarország) által 2017. április 11-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-182/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Megfelel-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti „közjog
által szabályozott szerv” fogalmának az olyan gazdasági társaság, amely 100 %-ban a
települési önkormányzat tulajdonában áll?
2) Amennyiben az első kérdésre adott válasz igen, akkor a települési önkormányzat által
kötelezően ellátandó, de a települési önkormányzat által a gazdasági társaságnak átadott
feladatok ellátása tekinthető-e úgy, hogy azokat a gazdasági társaság hatóságként látja el?
3) Amennyiben az első két kérdés közül bármelyikre a válasz nemleges, akkor a települési
önkormányzat által a gazdasági társaságnak a feladatok ellátásáért kifizetett összeg
ellenértéknek tekinthető-e?
144. A Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanyolország) által 2017. április 12-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-190/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz
ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.
cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amilyen az
alapügyben szerepel, és amely az e rendelet 3. cikke szerinti nyilatkozattételi kötelezettség
megsértésének szankcionálása céljából lehetővé teszi a használt pénzeszközök kétszeres értékét elérő
bírság szankciójának előírását?
2) Úgy kell-e értelmezni a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz
ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.
cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amilyen az
alapügyben szerepel, és amely a nyilatkozattételi kötelezettség megsértése esetén súlyosbító
körülménynek tekinti a fizetés eszközök jogszerű eredete igazolásának hiányát, valamint az érdekelt
által végzett tevékenység [és a pénzmozgás összege] közötti összefüggés hiányát?
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3) A fenti két kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a Közösség területére belépő, illetve a Közösség
területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet 9. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy az arányosság
követelményének eleget tesz az olyan pénzbeli szankció előírása, amely a pénzmozgás összegétől
függetlenül eléri a nyilatkozatba nem foglalt készpénz 25 %-át?

145. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2017. április 13-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-191/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK irányelv
(pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv) 4. cikkének 14. pontját, hogy az olyan online
takarékszámlát is, amelyre az adott ügyfél (látra szólóan és a bank külön közreműködése nélkül)
telebanking (távbanki szolgáltatás) útján befizetéseket és pénzfelvételeket teljesíthet a nevére nyitott
referenciaszámlán (banki folyószámla Ausztriában) keresztül, a „fizetési számla” (4. cikk 14. pontja)
fogalma alá kell rendelni, és ezért kiterjed rá az irányelv hatálya?

146. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. április 13-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-192/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az 1999/5/EK irányelvet, hogy az elvégzendő alapvető rádióvizsgálatsorozatokat meghatározó harmonizált szabványok fennállása esetén a III. melléklet második
bekezdésében előírt eljárást alkalmazó gyártónak bejelentett szervhez kell fordulnia, tehát a (szóban
forgó irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelőséget tanúsító) CE-jelölés
mellett a bejelentett szerv azonosítószámát kell szerepeltetnie?
2) A fenti 1) kérdésre adott igenlő válasz esetén, a gyártó az 1999/5/EK irányelvben meghatározott
alapvető követelményeknek való megfelelőséget tanúsító CE-jelölés mellett köteles-e feltüntetni a
bejelentett szerv azonosítószámát az elvégzendő alapvető rádióvizsgálat-sorozatokat meghatározó
harmonizált szabványok fennállása esetén a III. melléklet második bekezdésében meghatározott eljárás
alkalmazását követően, miután egyébként önkéntesen bejelentett szervet vett igénybe és azt felkérte a
fent említett vizsgálatok listájának megerősítésére?
3) A fenti 2) kérdésre adott igenlő válasz esetén a gyártó köteles-e feltüntetni a szerv azonosítószámát
a terméken és annak csomagolásán is az elvégzendő alapvető rádióvizsgálat-sorozatokat meghatározó
harmonizált szabványok fennállása esetén a III. melléklet második bekezdésében meghatározott eljárás
alkalmazását követően, miután önkéntesen a termékhez mellékelte a felkért szerv azonosítószámát azt
követően, hogy egyébként bejelentett szervet önkéntesen vett igénybe és azt felkérte a fent említett
vizsgálatok listájának megerősítésére?

147. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. április 21-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-206/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak
vizsgálatairól szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) –
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv (a továbbiakban: környezeti hatásvizsgálatról szóló
irányelv) 11. cikkét, hogy ezen rendelkezéssel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely
önkormányzati rendelet keretében jelentéktelennek nyilvánít egy a nyilvánosságnak egy szabályozási
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terv elfogadására vonatkozó eljárásában történő részvétele esetében elkövetett jogsértést, ha e
jogsértést a megfelelő tájékoztatás ellenére nem a terv nyilvánosságra hozatalát követő egy éven belül
kifogásolták az önkormányzattal szemben, és a szabályozási tervre a környezeti hatásvizsgálatról szóló
irányelvnek a nyilvánosság részvételéről szóló rendelkezései vonatkoznak?

148. Az Amszterdamban tárgyalást tartó Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2017.
április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-213/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a Dublin-rendelet 23. cikkének (3) bekezdését, hogy Olaszország vált a
felperes által 2014. október 23-án ott előterjesztett nemzetközi védelem iránti kérelem
megvizsgálásáért felelős tagállammá annak ellenére, hogy Hollandia volt az elsődlegesen felelős
tagállam az ott korábban előterjesztett, a Dublin-rendelet 2. cikkének d) pontja szerinti nemzetközi
védelem iránti kérelmekre tekintettel, amelyek közül az utóbb előterjesztett kérelmet az említett
időpontban Hollandiában még vizsgálták, mivel a Csoport a felperes által a fenti 1.3. pontban említett,
a Rechtbank (bíróság) 2014. július 7-i határozata ellen előterjesztett jogorvoslatról még nem döntött?
2) Az következik-e a Dublin-rendelet 18. cikkének (2) bekezdéséből, hogy amikor 2015. március 5-én
a felelősség elismerésére irányuló megkeresést előterjesztették, a holland hatóságoknak a nemzetközi
védelem iránti kérelem Hollandiában még folyamatban lévő megvizsgálását e megkeresés
előterjesztését követően haladéktalanul fel kellett volna függeszteniük, és a 24. cikkben foglalt
határidő lejártát követően az azelőtt meghozott, a 2014. június 4-i menedékjog iránti kérelmet
elutasító, 2014. június 11-i határozat visszavonásával vagy megváltoztatásával az említett vizsgálatot
meg kellett volna szüntetniük?
3) Ha a második kérdésre igenlő válasz adandó, akkor nem száll át Olaszországra a felperes által
előterjesztett nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásával kapcsolatos felelősség, hanem a
holland hatóságoknál marad, mivel az alperes a 2014. június 11-én meghozott határozatot nem vonta
vissza vagy változtatta meg?
4) A holland hatóságok azáltal, hogy nem tájékoztattak arról, hogy Hollandiában a Csoport előtt a
második menekültügyi eljárással összefüggésben még jogorvoslat van folyamatban, megsértették a
Dublin-rendelet 24. cikkének (5) bekezdésében foglalt azon kötelezettséget, hogy információkkal
szolgáljanak az olasz hatóságok számára, amelyek alapján azok ellenőrizni tudják, hogy az államuk a
felelős az e rendeletben meghatározott feltételek alapján?
5) Ha a negyedik kérdésre igenlő válasz adandó, ez a kötelezettségszegés azt eredményezi-e, hogy a
felperes nemzetközi védelem iránti kérelmének megvizsgálásával kapcsolatos felelősség nem szállt át
Olaszországra, hanem a holland hatóságoknál maradt?
6) Amennyiben a felelősség nem maradt Hollandiánál, a felperes büntetőügye miatt az Olaszországból
Hollandiába történő kiadatatásával összefüggésben a holland hatóságoknak nem kellett-e volna a
Dublin-rendelet 17. cikkének (1) bekezdése alapján, a Dublin-rendelet 3. cikkének (1) bekezdésétől
eltérve, a felperes által Olaszországban előterjesztett nemzetközi védelem iránti kérelmet mégis
megvizsgálniuk, és következésképpen észszerűen nem kellett-e volna élniük a Dublin-rendelet 24.
cikkének (1) bekezdésében foglalt azon jogosultsággal, hogy az olasz hatóságokat a felperes
visszavétele érdekében megkeressék?

149. A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2017. április 25-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-215/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovén
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2003/98 irányelvnek a 2013/37 irányelvvel (konszolidált változat)

10

módosított 1. cikke (2) bekezdése c) pontjának harmadik franciabekezdését a minimumharmonizáció
megközelítésére figyelemmel, hogy a nemzeti szabályozás lehetővé teheti a szerzői jogi és tanácsadói
szerződésekből eredő valamennyi információhoz való korlátlan (teljes körű) hozzáférést, akkor is, ha
azok üzleti titoknak minősülnek, és e szabályozás ezt kizárólag az állam meghatározó befolyása alá
tartozó jogalanyok tekintetében írja elő, és más kötelezett jogalanyok tekintetében nem, valamint az
információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó normákkal összefüggésben az 575/2013/EU rendelet
is érinti-e ezen értelmezést, és közelebbről úgy, hogy a közszféra információihoz való hozzáférés a
2003/98 irányelv értelmében sem lehet szélesebb körű annál, amelyet a hivatkozott rendelet által az
információk nyilvánosságra hozatala tekintetében előírt egységes rendelkezések tartalmaznak?
2) Úgy kell-e értelmezni az 575/2013 rendeletet a bankok kereskedelmi tevékenységére vonatkozó
információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos normákra figyelemmel, valamint pontosabban a
rendelet nyolcadik részében foglalt 446. cikket és 432. cikkének (2) bekezdését, hogy e
rendelkezésekkel ellentétes az a tagállami szabályozás, amely előírja a közjogi intézmény
meghatározó befolyása alatt álló vagy korábban az alatt álló bank részére, hogy hozza nyilvánosságra
a tanácsadási, ügyvédi, szerzői vagy más szellemi jellegű szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződésekre vonatkozó információkat, és közelebbről a megkötött ügylet típusára, a szerződő félre
(jogi személy esetén: cégnév, székhely és kézbesítési cím), a szerződés értékére, az egyes fizetések
összegére, a szerződéskötés időpontjára, az ügylet időtartamára vonatkozó és a szerződések
mellékleteiből eredő egyéb hasonló adatokat – amelyek mindegyike a meghatározó befolyás
fennállásának időszakában keletkezett – az e kötelezettség alóli kivétel előírása és azon lehetőség
biztosítása nélkül, hogy egyensúly jöjjön létre az adatokhoz való hozzáféréshez fűződő érdek és a
banknak az üzleti titok megőrzéséhez fűződő érdeke között, abban az esetben, ha nem határokon
átnyúló elemet tartalmazó tényállás képezi a kérdés tárgyát?

150. A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2017. április 27-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-220/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. a) Érvénytelenek-e a jogbiztonság elvének megsértése miatt a 2014/40/EU irányelv 7. cikkének a
2014/40/EU irányelv 7. cikke (14) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) és (7) bekezdései
azért, mert anélkül kötelezik a tagállamokat bizonyos dohánytermékek forgalomba hozatalának
megtiltására, hogy világos és érthető lenne, hogy az említett dohánytermékek közül pontosan
melyek azok, amelyeket már 2016. május 20-tól, és melyek azok, amelyeket csak 2020. május 20tól kell betiltani?
b) Érvénytelenek-e az egyenlő bánásmód elvének megsértése miatt a 2014/40/EU irányelv 7. cikkének
a 2014/40/EU irányelv 7. cikke (14) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) és (7) bekezdései
azért, mert a tagállamok által bevezetendő tilalmak között igazoló indok nélkül tesznek
különbséget az értékesítési volumen alapján?
c) Érvénytelen-e az arányosság elvének és/vagy az EUMSZ 34. cikk megsértése miatt a 2014/40/EU
irányelv 7. cikkének (1) és (7) bekezdése azért, mert arra kötelezi a tagállamokat, hogy azon
jellegzetes ízesítésű dohánytermékek forgalomba hozatalát, amelyeknek uniós szintű értékesítési
volumene valamely termékkategóriában 3 %-nál kevesebb, már 2016. május 20-tól tiltsák meg?
d) Az 1. a)–1. c) kérdésekre adandó nemleges válasz esetén: Hogy kell értelmezni a „termékkategória”
2014/40/EU irányelv 7. cikkének (14) bekezdése szerinti fogalmát? A „termékkategóriákba”
történő besorolást a jellegzetes íz fajtája alapján, vagy a(z ízesített) dohánytermék típusa alapján,
vagy mindkét szempont együttes figyelembevételével kell elvégezni?
e) Az 1. a)–1. c) kérdésekre adandó nemleges válasz esetén: Hogy kell megállapítani, hogy egy
bizonyos dohánytermék eléri-e a 2014/40/EU irányelv 7. cikkének (14) bekezdése szerinti 3 %-os
határt, amíg ehhez nem állnak rendelkezésre hivatalos és nyilvánosan hozzáférhető számadatok és
statisztikák?
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2. a) Hozhatnak-e a tagállamok a 2014/40/EU irányelv 8–11. cikkeinek nemzeti jogba történő
átültetése során kiegészítő átmeneti rendelkezéseket?
b) A fenti 2. a) pontban szereplő előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre adott nemleges válasz
esetén:
(1) Érvénytelen-e az arányosság elvének és/vagy az EUMSZ 34. cikk megsértése miatt a
2014/40/EU irányelv 9. cikkének (6) bekezdése és 10. cikke (1) bekezdése második mondatának
f) pontja azért, mert anélkül hatalmazza fel a Bizottságot bizonyos címkézési és csomagolási
előírások elfogadására, hogy erre határidőt szabna vagy további átmeneti rendelkezéseket vagy
határidőket írna elő, amelyek kellő időt biztosíthatnának az érintett vállalkozások számára az
irányelv előírásaihoz való alkalmazkodáshoz?
(2) Érvénytelen-e az arányosság elvének és/vagy az EUMSZ 34. cikk megsértése miatt a
2014/40/EU irányelv 9. cikke (1) bekezdésének második mondata (a figyelmeztetés szövege) és
(4) bekezdés[e a) pontjának] második mondata (betűméret), 10. cikke [(1)] bekezdése második
mondatának b) pontja (a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információk) és e) pontja (a
figyelmeztetések elhelyezése), valamint 11. cikke (1) bekezdésének első mondata (címkézés)
azért, mert az említett rendelkezések anélkül ruházzák fel a tagállamokat különféle választási és
kialakítási jogokkal, hogy ezek gyakorlására határidőt szabna vagy további átmeneti
rendelkezéseket vagy határidőket írna elő, amelyek kellő időt biztosíthatnának az érintett
vállalkozások számára az irányelv előírásaihoz való alkalmazkodáshoz?
3. a) Úgy kell-e értelmezni a 2014/40/EU irányelv 13. cikke (1) bekezdésének a (3) bekezdéssel
összefüggésben értelmezett c) pontját, hogy az akkor is kötelezi a tagállamokat az ízre, illatra,
ízesítőanyagra vagy más adalékanyagra utaló információk használatának megtiltására, ha nem
reklámcélú információról van szó, és az összetevők használata továbbra is megengedett?
b) Érvénytelen-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének megsértése miatt a 2014/40/EU
irányelv 13. cikke (1) bekezdésének c) pontja?

151. A Raad van State (Hollandia) által 2017. április 27-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-221/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikkére tekintettel úgy kell-e értelmezni az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. és 21. cikkét, hogy e rendelkezésekkel az arányosság
elve alapján történő – az érintett személyek helyzetére nézve az állampolgárság elvesztésével járó
uniós jogi következményeket illető – egyedi vizsgálat hiánya miatt ellentétesek az olyan törvényi
rendelkezések, mint amilyenek az alapjogvitában szerepelnek, amelyek szerint
a) az a nagykorú személy, aki egyúttal valamely harmadik ország állampolgárságával is rendelkezik, a
törvény erejénél fogva elveszíti tagállamának állampolgárságát és ezzel az uniós polgárságot,
amennyiben tízéves megszakítás nélküli időszakon keresztül külföldön és az Európai Unión kívül
rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel, jóllehet több lehetőség is van e tízéves időszak
megszakítására?
b) a kiskorú személy bizonyos körülmények között a törvény erejénél fogva elveszíti tagállamának
állampolgárságát és ezzel az uniós polgárságot azért, amennyiben egyik szülője az a) kérdésben
foglaltak szerint elveszítette állampolgárságát?
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152. A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. április 28-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-227/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 2015. október 6-i 2015/1754/EU bizottsági végrehajtási rendelettel módosított,
a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrát, hogy a 9021 90 90
vámtarifaalszám alá kell besorolni a végzésben közelebbről meghatározott gerincrögzítő rendszereket
(2)?

153. Az Østre Landsret (Dánia) által 2017. május 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem (C-230/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: dán
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a szabad mozgásról szóló [2004/38/EK]
irányelvvel együttesen, analógia útján értelmezett 21. cikkével az, ha egy tagállam megtagadja a
származékos tartózkodási jogot azon harmadik országbeli állampolgártól, aki olyan uniós polgár
családtagja, aki e tagállam állampolgára, és aki a szabad mozgáshoz való jogának gyakorlását
követően visszatért e tagállamba, amelynek területére a családtag nem utazik be, és ott nem nyújt be
tartózkodási jog iránti kérelmet az uniós polgár visszatérésének természetes folyományaként?

154. A Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litvánia) által 2017. május 9-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-238/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. A 2009/72/EK irányelvben meghatározott szabályozási feladatokat ellátó szabályozó hatóságra
vonatkozóan a 2009/72 irányelv 36. cikkének f) pontjában meghatározott, annak biztosítására
vonatkozó célkitűzést, „hogy a rendszerüzemeltetők és a rendszerfelhasználók megfelelő – mind rövid,
mind hosszú távú – ösztönzőket kapjanak a rendszerteljesítmény hatékonyságának növelésére és a
piaci integráció elősegítésére”, az ösztönzők megadása elmulasztásának (a közérdekű szolgáltatás
ellentételezése kifizetésének) tilalmaként vagy azok korlátozásaként kell-e érteni és értelmezni?
2. Tekintettel arra, hogy a 2009/72 irányelv 3. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a közérdekű
szolgáltatási kötelezettségeket világosan meg kell határozni, azoknak átláthatónak,
megkülönböztetéstől mentesnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, és a 2009/72 irányelv 3. cikkének (6)
bekezdése előírja, hogy a pénzügyi ellentételezést megkülönböztetéstől mentesen és átlátható módon
kell meghatározni, tisztázni kell a következőket:
2.1. a 2009/72 irányelv 3. cikkének (2) és (6) bekezdésének rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy
az említett rendelkezések megtiltják a közérdekű szolgáltatók ösztönzésének korlátozását, amennyiben
az általuk vállalt, a közérdekű szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeket megfelelően teljesítik?
2.2. a 2009/72 irányelv 3. cikkének (2) és (6) bekezdésében szereplő rendelkezések szempontjából
hátrányosan megkülönböztetőnek, nem világosnak és a tisztességes versenyt korlátozónak kell-e
tekinteni a nemzeti jogban szereplő azon kötelezettséget, amely szerint a közérdekű szolgáltató által
kapott pénzügyi ellentételezés kifizetését a közérdekű szolgáltató által elvégzett közérdekű
szolgáltatási tevékenységtől és a közérdekű szolgáltató által vállalt kötelezettségek teljesítésétől
függetlenül fel kell függeszteni, jóllehet ez a szabályozás a közérdekű szolgáltatás ellentételezése
kifizetése korlátozásának (felfüggesztésének) jogalapját a közérdekű szolgáltatással kapcsolatban lévő
személy (amelyben ugyanazon vállalkozás rendelkezik irányítást megalapozó részesedéssel, mint
amely a közérdekű szolgáltatásban) cselekményeinek és kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolja
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össze, és attól teszi függővé a közérdekű szolgáltatás fogyasztási díjának az említett vállalkozás
esetében történő kiszámítása során?
2.3. a 2009/72 irányelv 3. cikkének (2) és (6) bekezdésében szereplő rendelkezések szempontjából
hátrányosan megkülönböztetőnek, nem világosnak és a tisztességes versenyt korlátozónak kell-e
tekinteni a nemzeti jogban szereplő azon kötelezettséget, amely szerint a közérdekű szolgáltató által
kapott pénzügyi ellentételezés kifizetését fel kell függeszteni, jóllehet a közérdekű szolgáltató
továbbra is köteles teljes körűen teljesíteni a közérdekű szolgáltatás nyújtására vonatkozó
kötelezettségét, valamint a villamos energiát vásároló vállalkozások felé fennálló szerződéses
kötelezettségét?
3. A 2009/72 irányelv 3. cikkének (15) bekezdése alapján, amely előírja, hogy a tagállamok kétévente
tájékoztassák a Bizottságot minden olyan intézkedés változásáról, amelyet az egyetemes szolgáltatási
és közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében hoztak, köteles-e valamely tagállam, amely a
közérdekű szolgáltatónak kifizethető ellentételezés korlátozására vonatkozó jogalapokat, szabályokat
és mechanizmusokat előíró nemzeti jogszabályt fogadott el, tájékoztatni az Európai Bizottságot az
ilyen új jogszabályról?
4. Sérti-e a 2009/72 irányelv végrehajtásának célkitűzéseit és az általános uniós jogi elveket
(jogbiztonság, jogos elvárás, arányosság, átláthatóság, hátrányos megkülönböztetés tilalma), ha
valamely tagállam a nemzeti jogába a közérdekű szolgáltatóknak kifizethető ellentételezés
korlátozására vonatkozó jogalapokat, szabályokat és mechanizmusokat fogad el?

155. Az Østre Landsret (Dánia) által 2017. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem (C-239/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: dán
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Amennyiben valamely mezőgazdasági termelő egy adott naptári évben nem teljesíti a jogszabályban
foglalt gazdálkodási követelményeket vagy a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó
előírásokat, és ezért csökkenteni kell a mezőgazdasági termelőnek nyújtandó közvetlen kifizetéseket:
lásd a 796/2004 bizottsági rendelet 66. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett
1782/2003 tanácsi rendelet 6. cikkének (1) bekezdését, úgy a támogatáscsökkentés kiszámításának
alapja a mezőgazdasági termelőnek:
(a) a nem teljesítés naptári évében, vagy
(b) a nem teljesítés meghatározásának/megállapításának (későbbi) naptári évében nyújtott közvetlen
kifizetés?
2. Ugyanez lesz az eredmény az 1122/2009 bizottsági rendelet 70. cikkének (4) bekezdésével és (8)
bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 73/2009 tanácsi rendelet 23. cikkének (1)
bekezdése szerinti későbbi szabályok szerint?
3. Amennyiben valamely mezőgazdasági termelő 2007-ben és 2008-ban nem teljesíti a jogszabályban
foglalt gazdálkodási követelményeket vagy a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó
előírásokat, de a nem teljesítést csak 2011-ben határozzák/állapítják meg, úgy a
támogatáscsökkentésre a 796/2004 bizottsági rendelettel összefüggésben értelmezett 1782/2003
tanácsi rendelet vagy az 1122/2009 bizottsági rendelettel összefüggésben értelmezett 73/2009 tanácsi
rendelet alkalmazandó?
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156. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2017. május 10-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-240/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: finn
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A szerződő államok közötti, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 25. cikke
(2) bekezdésében előírt konzultációs kötelezettség jár-e olyan joghatással, amelyre a harmadik
országbeli állampolgár hivatkozhat abban az esetben, ha valamely szerződő állam vele szemben a
schengeni térség területének egészére kiterjedő beutazási tilalomról és a származási országába való
kiutasításról határoz azzal az indokkal, hogy a közrendre és a közbiztonságra nézve veszélyt jelent?
2) Ha az említett egyezmény 25. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó a beutazási tilalomra
vonatkozó határozat elfogadásakor, akkor a konzultációt a beutazási tilalomra vonatkozó határozat
elfogadását megelőzően kell megkezdeni vagy e konzultáció lefolytatására csak a kiutasítási határozat
elfogadását és a beutazási tilalom elrendelését követően kerülhet sor?
3) Ha e konzultáció lefolytatására csak a kiutasítási határozat elfogadását és a beutazási tilalom
elrendelését követően kerülhet sor, akadályát jelenti-e a harmadik országbeli állampolgár származási
országába való visszatérésének és a schengeni térség területének egészére kiterjedő beutazási tilalom
hatálybalépésének az a tény, hogy a szerződő államok közötti konzultáció folyamatban van, illetve
hogy a másik szerződő állam nem nyilatkozott arról, hogy szándékában áll-e a harmadik országbeli
állampolgár tartózkodási engedélyét visszavonni?
4) Hogyan kell valamely szerződő államnak eljárnia abban az esetben, ha a tartózkodási engedélyt
kibocsátó szerződő állam ismételt kérések ellenére sem foglalt állást az általa a harmadik országbeli
állampolgár számára kibocsátott tartózkodási engedély visszavonásáról?

157. A Conseil d'État (Belgium) által 2017. május 10-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-246/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 10. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy azt írja elő, hogy a tartózkodáshoz
való jog megállapítására vonatkozó határozatot a hat hónapos határidőn belül kell meghozni és
közölni, vagy úgy, hogy az lehetővé teszi, hogy a határozatot e határidőben hozzák meg, de a közlése
később is megtörténhet? Ha a fent hivatkozott határozat később is közölhető, azt milyen határidőn
belül kell megtenni?
2) Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 10. cikkének (1) bekezdését – annak 5. cikkével, a családegyesítési jogról szóló, 2003.
szeptember 22-i 2003/86/EK [tanácsi] irányelv 5. cikkének (4) bekezdésével és az Európai Unió
Alapjogi Chartájának 7., 20., 21. és 41. cikkével összefüggésben – úgy kell-e értelmezni és
alkalmazni, hogy az ez alapján elfogadott határozatot az általa előírt hat hónapos határidőn belül csak
meghozni kell, anélkül, hogy bármiféle határidő vonatkozna a közlésére, és anélkül, hogy a
tartózkodáshoz való jogra bármilyen hatása lenne annak, ha a közlésre e határidőn túl kerül sor?
3) Az uniós polgár családtagja tartózkodáshoz való joga tényleges érvényesülésének biztosítása
érdekében a tényleges érvényesülés elvébe ütközik-e, hogy a fent hivatkozott jogra vonatkozó
határozat megsemmisítését követően a nemzeti hatóság számára ismét teljes egészében rendelkezésre
áll az a hat hónapos határidő, amellyel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (1) bekezdése alapján rendelkezett? Igenlő válasz esetén,
milyen határidővel rendelkezik még a nemzeti hatóság a szóban forgó jog elismerését megtagadó
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határozatának megsemmisítését követően?
4) Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 5., 10. és 31. cikkével – az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló
egyezmény 8. és 13. cikkével, az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 24., 41. és 47. cikkével és az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkével összefüggésben – összeegyeztethető-e azon
nemzeti ítélkezési gyakorlat és az olyan nemzeti rendelkezések, mint a loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers [a külföldiek
beutazásáról, tartózkodásáról, letelepedéséről és kiutasításáról szóló 1980. december 15-i törvény]
39/2. cikkének (2) bekezdése, 40., 40 bis, 42. és 43. cikke, és az arrêté royal du 8 octobre 1981
concernant l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers [a külföldiek
beutazásáról, tartózkodásáról, letelepedéséről és kiutasításáról szóló 1981. október 8-i királyi rendelet]
52. cikkének (4) bekezdése, amelyek ahhoz vezetnek, hogy e rendelkezések alapján a tartózkodáshoz
való jogot megtagadó határozatot megsemmisítő, a Conseil du contentieux des étrangers
(külföldiekkel kapcsolatos jogi ügyekben eljáró bíróság) által hozott ítéletnek megszakító és nem
felfüggesztő hatálya van a 2004/38/EK irányelv 10. cikkében, az 1980. december 15-i törvény 42.
cikkében és az 1981. október 8-i királyi rendelet 52. cikkében előírt hat hónapos jogvesztő határidő
vonatkozásában?
5) Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv megköveteli-e, hogy a 10. cikkének (1) bekezdésében előírt hat hónapos határidő túllépéséhez
kapcsolódjon következmény, és ha igen, milyen következményt kell ahhoz kapcsolni? Ugyanezen
2004/38/EK irányelv megköveteli-e vagy lehetővé teszi-e, hogy e határidő túllépésének a
következménye a kérelmezett tartózkodási kártya automatikus kiállítása legyen annak megállapítása
nélkül, hogy a kérelmező ténylegesen megfelel az általa hivatkozott, tartózkodáshoz való jog
élvezetéhez előírt feltételeknek?

158. A Supreme Court (Írország) által 2017. május 12-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-249/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A felvásárolni kívánt társaság részére sikeres felvásárlás esetén nyújtandó üzletvezetési
szolgáltatásokra irányuló jövőbeli szándék elegendő-e annak megállapításához, hogy a lehetséges vevő
a hatodik héa-irányelv 4. cikke szerinti gazdasági tevékenységet végez, és ezért a szóban forgó
felvásárlás megvalósítását támogató áruk és szolgáltatások tekintetében a lehetséges vevőt terhelő héa
az ilyen üzletvezetési szolgáltatások nyújtását jelentő, tervezett gazdasági tevékenység szempontjából
előzetesen felszámított héának minősül; és
2) kellőképpen teljesül-e a Bíróság Cibo ítéletben hivatkozott „közvetlen és azonnali kapcsolatra”
vonatkozó követelménye az ilyen lehetséges felvásárlással összefüggésben igénybe vett szakértői
szolgáltatások, valamint az értékesítési ügylet, azaz a sikeres felvásárlás esetén a felvásárolt társaság
üzletvezetésére irányuló lehetséges szolgáltatásnyújtás között, ami lehetővé teszi a hivatkozott
szakértői szolgáltatások után fizetendő héa levonását?

159. A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2017. május 16-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-260/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: görög
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2014/24 irányelv 10. cikkének g) pontja értelmében a szerződés „munkaszerződéssé” történő
minősítéséhez elegendő-e, ha az alkalmazotti jogviszonyt rögzítő munkaszerződésnek tekinthető, vagy
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e szerződésnek különös jellemzőkkel kell rendelkeznie (például a munka jellegét, a szerződéskötés
körülményeit, a pályázók képesítését és a pályázók kiválasztására irányuló eljárás elemeit illetően) oly
módon, hogy az egyes munkavállalók kiválasztása a munkáltató egyéni megítélésének és a
munkavállaló személyiségének a munkáltató általi szubjektív értékelésének eredménye? A 2014/24
irányelv 10. cikkének g) pontja értelmében vett „munkaszerződésnek” tekinthetőek-e az objektív
kritériumok, így a pályázó munkanélküliségének időtartama, a korábbi tapasztalat vagy a kiskorú
gyermekek száma alapján, az igazoló dokumentumok formális ellenőrzését követően és a fenti
kritériumoktól függően előre meghatározott eljárás szerint rangsorolási pontokat rendelő, határozott
idejű, a 4430/2016. sz. törvény 63. cikkében foglalthoz hasonló munkaszerződések?
2) A 2014/24 irányelv rendelkezései (az 1. cikk (4) bekezdése, a 18. cikk (1) és (2) bekezdése, a 19.
cikk (1) bekezdése, a 32. és az 57. cikk az (5) preambulumbekezdéssel összhangban értelmezve), az
Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezései (a 49. és az 56. cikk), valamint az Európai
Unió Alapjogi Chartájának rendelkezései (a 16. és az 52. cikk), továbbá az egyenlő bánásmód, az
átláthatóság és az arányosság elve alapján a közigazgatási hatóságok közérdekű feladataik ellátása
érdekében igénybe vehetnek-e a közbeszerzési szerződésektől eltérő más eszközöket is, a
munkaszerződéseket is beleértve, és esetlegesen mely feltételek mellett, amikor ezen igénybevétel nem
hoz létre egy közszolgáltatást nyújtó állandó szervezetet, hanem arra – amint az a 4430/2016. sz.
törvény 63. cikkében foglalt esetben – meghatározott ideig és kivételes körülmények kezelése
érdekében kerül sor, illetve a verseny hatékonyságára vagy a közbeszerzési szerződések piacán
működő vállalkozások tevékenységének jogszerűségére visszavezethető indokok alapján? Az olyan
indokok és körülmények, mint például a közbeszerzési szerződések akadálytalan végrehajtásának
lehetetlensége, vagy a közbeszerzési szerződéssel elérhetőnél nagyobb gazdasági haszon elérésére való
törekvés olyan kényszerítő közérdekű indokoknak tekinthetőek-e, amelyek igazolják egy olyan
intézkedés elfogadását, amely a vállalkozási tevékenységet terjedelme és időtartama tekintetében
súlyosan korlátozza a közbeszerzési ágazatban?
3) Az alapeljárásban megtámadott határozatokhoz hasonló olyan hatósági határozattal szemben, amely
a 2014/24 irányelv hatálya alá állítólagosan (például „munkaszerződés” jellege miatt) nem tartozó
szerződésre vonatkozik, kizárt-e a 89/665 irányelv szerinti, annak hatályos 1. cikkében meghatározott
bírói jogvédelem, amikor az a gazdasági szereplő terjeszt elő keresetet, akinek jogos érdeke fűződik
ahhoz, hogy számára azonos tárgyú közbeszerzési szerződést ítéljenek oda, és azt állítja, hogy
jogellenesen nem hajtották végre a 2014/24 irányelvet abban a meggyőződésben, hogy annak
alkalmazását mellőzni kell?

Munkaügyi ügyszak
30. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2017. március 20-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-142/17. és C-143/17. sz. ügyek)1
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A 2010. június 29-i 100. sz. törvénnyel törvénnyé alakított 2010. április 30-i 64. sz. Decreto Legge 3.
cikkének (7) bekezdésében foglalt nemzeti szabályozás, amely szerint „a balett-táncos kategóriába
tartozó előadóművészek esetében a nyugdíjkorhatár nők és férfiak vonatkozásában a negyvenötödik
életév tényleges elérése, és a teljes egészében a társadalombiztosítási vagy a vegyes rendszer hatálya
alá tartozó munkavállalók tekintetében a magasabb életkorra vonatkozó, az 1995. augusztus 8-i 335.
sz. törvény 1. cikkének (6) bekezdése szerinti átváltási szorzót kell alkalmazni. A jelen rendelkezés
hatálybalépésétől számított két évig a jelen bekezdés szerinti, határozatlan időre felvett, a
nyugdíjkorhatárt elérő vagy átlépő munkavállalók részére biztosítani kell a további alkalmazásra
vonatkozó, évente meghosszabbítható választás lehetőséget. E jog az ENPALS részére benyújtandó
hivatalos kérelem útján gyakorolható a jelen rendelkezés hatálybalépésétől számított két hónapon belül
vagy a nyugdíjra való jogosultság megszerzését legalább három hónappal megelőzően, nem érintve a
nők esetében a negyvenhetedik, a férfiak esetében az ötvenkettedik életév elérését jelentő öregségi
1

A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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nyugdíjkorhatárt”, ellentétes-e a 2006/54 irányelvben (1), valamint az Európai Unió Alapjogi
Chartájában (21. cikk) nevesített, a nemen alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvével?

31. A Curtea de Apel Constanţa (Románia) által 2017. március 23-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-147/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2003/88/EK irányelv – 89/391/EGK irányelv 2. cikkével összefüggésben
értelmezett – 1. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, hogy azok kizárják az irányelv
hatálya alól a felperesek által végzett nevelőszülői tevékenységhez hasonló tevékenységet?
2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a 2003/88/EK irányelv 17.
cikkét, hogy a felperesek által végzett nevelőszülői tevékenységhez hasonló tevékenység az irányelv 5.
cikkében foglalt rendelkezésektől való eltérés tárgyát képezheti a 17. cikk (1) bekezdése, (3)
bekezdésének b) és c) pontja vagy (4) bekezdésének b) pontja alapján?
3) Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a 2003/88/EK irányelv 17.
cikkének (1) bekezdését vagy adott esetben 17. cikkének (3) és (4) bekezdését, hogy ezen eltérésnek
kifejezettnek kell lennie, vagy hallgatólagos is lehet, olyan különös jogszabály elfogadása révén,
amely más munkaidő-szervezési rendelkezéseket ír elő bizonyos szakmai tevékenységek esetében;
abban az esetben, ha az ilyen eltérés nem lehet kifejezett, melyek azok a minimumfeltételek, amelyek
fennállása esetén úgy tekinthető, hogy a nemzeti szabályozás eltérést vezet be, és lehet-e kifejezett az
ilyen eltérés a 272/2004. sz. törvényben foglalt rendelkezésekből eredő módon?
4) Az első, a második vagy a harmadik kérdésre adott nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a
2003/88/EK irányelv 2. cikkének 1. pontját, hogy az az időszak, amelyet a nevelőszülő a gondozásba
vett kiskorúval együtt saját lakóhelyén vagy az általa választott más helyen tölt, munkaidőnek
minősül, jóllehet nem valósít meg az egyéni munkaszerződésben a nevelőszülő részére előírt egyetlen
tevékenységet sem?
5) Az első, a második vagy a harmadik kérdésre adott nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a
2003/88/EK irányelv 5. cikkét, hogy azzal ellentétes a 272/2004. sz. törvény 122. cikkében foglalthoz
hasonló nemzeti szabályozás; és amennyiben az irányelv 17. cikke (3) bekezdésének b) és c) pontja,
vagy (4) bekezdésének b) pontja alkalmazandó, e cikket úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes e
nemzeti szabályozás?
6) Az első kérdésre adott nemleges, valamint esetlegesen a negyedik kérdésre adott igenlő válasz
esetén úgy kell-e értelmezni a 2003/88/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése, hogy azzal ugyanakkor
nem ellentétes az éves szabadság fejében a munkavállaló részére nyújtott juttatásnak megfelelő
kompenzáció, amennyiben a nevelőszülők által végzett tevékenység jellege lehetetlenné teszi
számukra e szabadság kivételét, vagy jóllehet azt formálisan megkapják, a munkavállaló gyakorlatilag
ugyanazt a tevékenységet folytatja, ha a szóban forgó időszakban nem lehetséges a gondozásba vett
kiskorú elválasztása? Igenlő válasz esetén a kompenzációhoz való joghoz szükséges-e, hogy a
munkavállaló engedélyt kérjen a kiskorú elválasztásához, és hogy a munkavállaló ne adja meg ezen
engedélyt?
7) Az első kérdésre adott nemleges, a negyedik kérdésre adott igenlő, valamint a hatodik kérdésre
adott nemleges válasz esetén ellentétes-e az irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével a 272/2004. sz.
törvény 122. cikke (3) bekezdésének d) pontjában foglalthoz hasonló rendelkezés abban az esetben, ha
e törvény értelmében a munkáltató mérlegelés alapján dönthet arról, hogy engedélyezi-e a kiskorú
elválasztását a szabadság időszaka alatt, és igenlő válasz esetén a szabadság tényleges kivétele
lehetőségének az e törvényi rendelkezés alkalmazása következtében fennálló hiánya az uniós jog olyan
megsértésének minősül-e, amellyel teljesülnek a munkavállaló kompenzációhoz való joga
keletkezéséhez szükséges feltételek? Igenlő válasz esetén e kompenzációt az irányelv 7. cikkének
megsértése miatt az államnak vagy a munkáltatónak minősülő azon közintézménynek kell-e
megfizetnie, amely nem biztosította a szabadság időszaka alatt a gondozásba vett kiskorú
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elválasztását? Ebben a helyzetben a kompenzációhoz való joghoz szükséges-e az, hogy a
munkavállaló engedélyt kérjen a kiskorú elválasztásához, és hogy a munkavállaló ne adja meg ezen
engedélyt?

32. A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2017. április 24-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-212/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A határozott időre és határozatlan időre alkalmazott munkavállalók közötti egyenértékűség elve
szempontjából „összehasonlítható helyzetnek” minősül-e a munkaszerződés ET 49. cikke (1)
bekezdésének c) pontja szerinti „objektív körülmények” miatt történő megszüntetése és az ET 52.
cikke szerinti „objektív okokból” eredő megszüntetése, és ennek következtében a két esetre
megállapított eltérő végkielégítés a határozott időre és határozatlan időre alkalmazott munkavállalók
közötti olyan egyenlőtlen bánásmódot képez-e, amelyet tilt az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a
határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i
1999/70/EK tanácsi irányelv (1)?
2) Amennyiben ez így van, úgy kell-e értelmezni, hogy a helyettesítési szerződéstípus létrehozását
jogszerűsítő szociálpolitikai célok a korábban említett keretmegállapodás 4. szakasza 1. pontjának
megfelelően az eltérő bánásmódot a munkaszerződés megszüntetése esetén járó kedvezőtlenebb
összegű végkielégítés esetén abban az esetben is igazolják, ha a munkáltató szabadon dönt arról, hogy
a helyettesítési szerződés határozott idejű legyen?

Polgári ügyszak
34. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. február 1-jén benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek (C-54/17. és C-55/17. sz. ügy)2
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:3
1) Ellentétes-e a 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. és 9. cikkével
a megfelelő átültető nemzeti rendelkezések (a fogyasztói törvénykönyv 24. és 25. cikke) olyan
értelmezése, amely szerint a mobilszolgáltatónak a meghatározott telefonos szolgáltatások (például a
hangüzenet és az internetes böngészés szolgáltatása) SIM-kártyára történő előzetes aktiválására
vonatkozó tájékoztatás elmulasztását magában foglaló magatartása „nem megengedett
befolyásolásnak”, és így olyan „agresszív kereskedelmi gyakorlatnak” minősül, amely valószínűleg
„jelentősen” korlátozza az átlagfogyasztó választási szabadságát vagy magatartását, különösen olyan
helyzetben, amikor a mobilszolgáltatóval szemben nem róható fel egyéb eltérő magatartás?
2) Értelmezhető-e úgy a 2005/19/EK irányelv I. mellékletének 29. pontja, hogy „nem kért értékesítés”
áll fenn, amennyiben a mobilszolgáltató a hangüzenet és az internetes böngészés szolgáltatásáért díjat
kér ügyfelétől, különösen olyan helyzetben, amelyet az alábbi tények jellemeznek:
— a mobilszolgáltató a mobiltelefon-szerződés megkötésekor nem tájékoztatta megfelelően a
fogyasztót azon körülményről, hogy a hangüzenet és az internetes böngészés szolgáltatását előre
aktiválta a SIM-kártyán, ami azt eredményezi, hogy e szolgáltatásokat a fogyasztó eseti beállítás
(setting) megtétele nélkül igénybe veheti;
— e szolgáltatások tényleges igénybevételéért a fogyasztónak egyébként is végre kell hajtania a
szükséges műveleteket (például beütni a telefonos hangüzenet számát vagy elindítani az internetes
2
3

A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
Megjegyzés: ehelyütt az előzetes döntéshozatalra utaló végzésben foglalttól eltérően, emelkedő
számsorrendben kerültek előterjesztésre a kérdések, amely végzésben nem folyamatos számozással két
kérdéscsoport szerepelt.
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böngészést aktiváló parancsot);
— a szolgáltatónak nem róható fel azon műszaki és operatív mód, ahogyan a fogyasztó konkrétan
igénybe veszi a szolgáltatásokat, sem az e módra és a szolgáltatások árára vonatkozó tájékoztatás,
hanem kizárólag a szolgáltatásoknak a SIM-kártyán való előzetes aktiválására vonatkozó említett
tájékoztatás elmulasztása?
3) Ellentétes-e a 2005/29/EK „általános” irányelv céljával, a fogyasztók védelmére szolgáló
„biztonsági hálóval”, valamint a 2005/29/EK irányelv (10) preambulum-bekezdésével és 3. cikkének
(4) bekezdésével az a nemzeti szabályozás, amely a 2002/22/EK ágazati irányelvben (3) a fogyasztók
védelme érdekében előírt különös kötelezettségek tiszteletben tartásának értékelését a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK általános irányelv alkalmazása körébe utalja, és ebből
következően kizárja az ágazati irányelv megsértésének megakadályozására hatáskörrel rendelkező
hatóság beavatkozását minden olyan esetben, amikor egyúttal teljesülhetnek a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat feltételei is?
4) Úgy kell-e értelmezni a 2005/29/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdésében foglalt specialitás elvét,
hogy az a szabályozások (általános és ágazati szabályozások), a rendelkezések (általános vagy különös
rendelkezések) vagy még inkább a vonatkozó ágazatokat szabályozó és felügyelő hatóságok közötti
kapcsolatokat szabályozza?
5) A 2005/29/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdésében foglalt „összeütközés” fogalma csak a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályozás rendelkezései és az uniós jogból
eredő, a kereskedelmi gyakorlatok különös ágazati kérdéseit szabályozó egyéb szabályok közötti
alapvető ellentét esetén áll-e fenn, vagy elegendő-e az, hogy a szóban forgó szabályok az ágazati
kérdésekkel összefüggő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályozástól eltérő
olyan szabályozást írjanak elő, amely normák közötti összeütközéshez (Normenkollision) vezet a
konkrét esettel összefüggésben?
6) A 2005/29/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdésében foglalt közösségi szabályok fogalom
kizárólag az európai rendeletekben és irányelvekben foglalt rendelkezésekre, és az azokat közvetlenül
átültető rendelkezésekre utal-e, vagy az magában foglalja az uniós jogelveket átültető törvényi és
rendeleti szintű rendelkezéseket is?
7) Ellentétes-e a 2005/29/EK irányelv (10) preambulumbekezdésében és 3. cikkének (4) bekezdésében
foglalt specialitás elvével, a 2002/22/EK irányelv 20. és 21. cikkével, valamint a 2002/21/EK irányelv
(4) 3. és 4. cikkével vonatkozó nemzeti átültető rendelkezések olyan értelmezése, amely szerint,
amennyiben egy ágazati „fogyasztói” szabályozást tartalmazó szabályozott ágazatban, amely az
ágazati hatóságra ruházza a szabályozó és szankcionáló hatáskört, a 2005/29/EK irányelv 8. és 9.
cikkében foglalt „agresszív gyakorlat” vagy a 2005/29/EK irányelv I. mellékletében foglalt „minden
körülmény között agresszív gyakorlat” fogalmára visszavezethető magatartás valósul meg, mindig a
tisztességtelen gyakorlatokra vonatkozó általános szabályozást kell alkalmazni, abban az esetben is, ha
létezik a fogyasztók érdekében és az uniós jogi rendelkezések alapján elfogadott olyan ágazati
szabályozás, amely részletesen szabályozza az „agresszív gyakorlatokat” és a „minden körülmény
között agresszív gyakorlatokat”, vagy magukat az egyébként „tisztességtelen gyakorlatokat”?

35. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. március 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-148/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e a 2008/95/EK irányelv (1) 14. cikkével, ha a nemzeti védjegy törlése vagy
megszűnése, amely az európai uniós védjegy szenioritása igénylésének alapját képezi és amelynek
oltalma lemondás vagy az oltalmi idő megújítás nélküli lejárta miatt megszűnt, utólagosan csak akkor
állapítható meg, ha a törlés vagy a megszűnés feltételei nemcsak a védjegy oltalmáról való lemondás
vagy oltalmi idejének megújítás nélküli lejárta miatti megszűnése időpontjában, hanem az ennek
megállapításáról szóló bírósági döntés időpontjában is fennállnak?
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2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén:
A 207/2009/EK rendelet (2) 34. cikkének (2) bekezdése szerinti szenioritás igénylésének az-e a
joghatása, hogy a nemzeti védjegyjogok megszűnnek és azokra jogfenntartás céljából már nem lehet
hivatkozni, vagy a nemzeti védjegy oltalma az uniós jog alapján fenntartható marad akkor is, ha az
érintett tagállam lajstromában már nem szerepel, azzal a következménnyel, hogy a védjegyet
jogfenntartás céljából továbbra is használni lehet és kell?

36. A Landgericht München I (Németország) által 2017. március 24-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-149/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2001/29/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben
értelmezett 8. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy „a hatékony és visszatartó erejű szankciók a mű
nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele jogának megsértése esetén” abban az esetben is
rendelkezésre állnak, ha azon internetkapcsolat jogosultjának kártérítési felelőssége, amelyen keresztül
a szerzői jogok megsértését fájlmegosztással elkövették, kizárt, ha a kapcsolat jogosultja legalább egy
családtagot megnevez, akinek rajta kívül hozzáférési lehetősége volt ehhez az internetkapcsolathoz,
anélkül, hogy megfelelően utánajárva az e családtag általi internethasználat időpontjáról és jellegéről
közelebbi részleteket közölne?
2) Úgy kell-e értelmezni a 2004/48/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdését, hogy a „szellemi
tulajdonjogok érvényesítését biztosító hatékony intézkedések” abban az esetben is rendelkezésre
állnak, ha azon internetkapcsolat jogosultjának kártérítési felelőssége, amelyen keresztül a szerzői
jogok megsértését fájlmegosztással elkövették, kizárt, ha a kapcsolat jogosultja legalább egy
családtagot megnevez, akinek rajta kívül hozzáférési lehetősége volt ehhez az internetkapcsolathoz,
anélkül hogy megfelelően utánajárva az e családtag általi internethasználat időpontjáról és jellegéről
közelebbi részleteket közölne?

37. A Bundesgerichtshofs (Németország) által 2017. március 31-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-161/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A 2001/29/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilvánosság számára történő
hozzáférhetővé tételnek minősül-e az a tevékenység, amelynek során valamely idegen webhelyen a
szerzői jog jogosultjának engedélye alapján valamennyi internethasználó számára szabadon
hozzáférhetővé tett művet úgy helyezik el a saját, nyilvánosan hozzáférhető webhelyen, hogy a művet
először egy szerverre másolják, majd onnan töltik fel a saját webhelyre?

38. A Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanyolország) által 2017. április 7én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-179/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló
93/13/EGK irányelv 6. és 7. cikkével az olyan ítélkezési gyakorlat (a Tribunal Supremo [legfelsőbb
bíróság] 2016. február 18-i ítélete), amely szerint az idő előtti lejáratra vonatkozó kikötés
tisztességtelen jellege, valamint annak ellenére, hogy a végrehajtás iránti kérelmet megalapozó
kikötésről van szó, nem kell megszüntetni a jelzálogtárgyra vezetett végrehajtást, mert annak
folytatása kedvezőbb a fogyasztóra nézve, tekintettel arra, hogy a CC (Código Civil, polgári
törvénykönyv) 1.124. cikken alapuló megállapítási eljárásban hozott ítélet esetleges végrehajtása során
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a fogyasztó nem rendelkezik a jelzálogtárgyra vezetett végrehajtásra jellemző eljárási
jogosultságokkal, az említett ítélkezési gyakorlat azonban figyelmen kívül hagyja, hogy ugyanezen
Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság) állandó és következetes ítélkezési gyakorlata szerint a CC-nek
a (kölcsönös kötelezettségeket keletkeztető szerződésekre vonatkozó) 1.124. cikke nem alkalmazható
a kölcsönszerződésre, mivel az egyoldalú dologi jogi szerződésnek minősül, amely a pénz átadásakor
teljesül, és ezért csak a kölcsönvevő számára keletkeztet kötelezettségeket, a kölcsönadó (hitelező)
számára nem, aminek alapján a megállapítási eljárásban, a Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság) e
gyakorlatát követve, a fogyasztó tekintetében a szerződés megszüntetése és a kártérítési iránti kérelmet
elutasító határozat meghozatalára kerülhet sor, és már nem állítható, hogy a jelzálogtárgyra vezetett
végrehajtási eljárás folytatása kedvezőbb a fogyasztó számára?
2) Arra az esetre, ha a CC 1.124. cikk alkalmazása a kölcsönszerződések, illetve a hitelszerződések
valamennyi esete tekintetében elfogadható, ellentétes-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben
alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv 6. és 7. cikkével az említetthez
hasonló olyan ítélkezési gyakorlat, amely annak mérlegelése során, hogy a fogyasztó számára a
jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárás kedvezőbb-e, vagy a CC 1.124. cikk alapján indított
megállapítási eljárás lefolytatása hátrányosabb, figyelmen kívül hagyja, hogy ebben az eljárásban
elutasítható a szerződés megszüntetésére és a kártérítésre irányuló kérelem, ha a bíróság ugyanezen
CC 1.124. cikk azon rendelkezését alkalmazza, amely szerint „a bíróság megállapítja a kért
megszüntetést, amennyiben nem állnak fenn annak igazolt okai, hogy a bíróság határidőt tűzzön ki”,
figyelembe véve, hogy éppen a lakásvásárlási céllal kötött, hosszú futamidejű (20 vagy 30 éves)
kölcsön- vagy hitelszerződésekkel összefüggésben viszonylag valószínű, hogy a bíróságok ezen
elutasítási okot alkalmazzák, különösen akkor, ha a fizetési kötelezettség tényleges elmulasztása nem
volt olyan súlyos?
3) Annak elfogadása esetén, hogy a fogyasztó számára kedvezőbb a jelzálogtárgyra vezetett
végrehajtásnak az idő előtti megszüntetés joghatásaival együtt járó folytatása, ellentétes-e a
fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK
irányelv 6. és 7. cikkével az említetthez hasonló olyan ítélkezési gyakorlat, amely helyettesítő
diszpozitív jogszabályi rendelkezést alkalmaz (LEC 693. cikk (2) bekezdése) annak ellenére, hogy a
szerződés az idő előtti megszüntetésre vonatkozó szerződési feltétel nélkül is fennmaradhat, és amely
annak ellenére tulajdonít joghatásokat a LEC 693. cikk (2) bekezdésének, hogy annak alapvető
feltétele nem adott: a szerződés nem tartalmaz az idő előtt megszüntetésre vonatkozó érvényes és
hatályos megállapodást, mivel éppen azt minősítették tisztességtelennek, semmisnek és
hatálytalannak?

39. A Curtea de Apel Bacău (Románia) által 2017. április 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-211/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni és alkalmazni a [93/13/EGK irányelv] 3. cikkének (2) bekezdését és 4.
cikkének (1) bekezdését, hogy az alapeljárásban szereplőkhöz hasonló, a nemzeti ítélkezési
gyakorlatra (az Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția comercială [legfelsőbb semmítő- és ítélőszék,
kereskedelmi tanács, Románia] 2011. április 18-i 1646. sz. ítélete és a Curtea de Apel Bacău [bákói
fellebbviteli bíróság, Románia] által a 3364/110/2014. sz. fellebbezési eljárásban 2016. április 6-án
hozott 466. polgári jogi ítélet) hivatkozó felperes-alperes által előadott körülmények között – vagyis
amennyiben a felek által megkötött adásvételi előszerződés valamennyi feltétele megtárgyalt
jellegének bizonyítása kizárólag abból a körülményből ered, hogy azokat a felperesek-alperesek mint
fogyasztók az ingatlanközvetítő által előzetesen kidolgozott, majd később közjegyző által hitelesített
előszerződés aláírásával elfogadták – főszabály szerint megdőlt, az ellenkező bizonyításával, a
kereskedő által előzetesen kidolgozott feltételek meg nem tárgyalt jellegével kapcsolatos vélelem?
2) Főszabály szerint a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv mellékletének d), e), f) és i) pontjában foglalt
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feltételek körébe tartoznak-e a felpereshez-alpereshez hasonlóan kereskedőnek minősülő
ingatlanközvetítők által előzetesen kidolgozott adásvételi előszerződésekben foglaltakhoz hasonló
típusú feltételek, és különösen a jogvitában érintett felek által kötött adásvételi előszerződés 3.2.2. és
7.1. pontjában foglalt azon feltételek, amelyek a negyedik fokozatú biztosítékra vonatkozó
megállapodást és a kizárólag az ígérettevő-eladó javára megállapított kötbért szabályozzák?
3) Úgy kell-e értelmezni és alkalmazni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1)
bekezdését, hogy amennyiben a Bíróság a második kérdésre igenlő választ ad, nem teszi lehetővé
(megtiltja) a nemzeti bíróságnak a szóban forgó tisztességtelennek tekintett feltételek oly módon
történő módosítását, hogy a negyedik fokozatú biztosítékra vonatkozó megállapodás az
előszerződésben foglalt kifejezett feltételektől eltérő feltételekkel lép hatályba (például összegtől
függetlenül, nem bármely fizetési késedelem vagy elmulasztott fizetés esetén, hanem kizárólag
bizonyos összegű, késve megfizetett vagy megfizetni elmulasztott olyan összegek esetén, amelyet a
bíróság esetenként jelentősnek ítél meg), valamint hogy a kötbér összegét az ígéret címzettje-vevő
által a biztosítékra vonatkozó megállapodás hatálybalépésének időpontjáig foglaló címén megfizetett
összegekre csökkentse (korlátozza)? Ilyen esetben a bíróság kizárólag annak megállapítására
szorítkozhat, hogy a szóban forgó feltételek az érintett fogyasztóval szemben nem alkalmazhatóak?

40. A Tartu Maakohus (Észtország) által 2017. május 19-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-289/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: észt
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat
létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17.
cikkének a) pontját, hogy az eljárást megindító iratban, az azzal egyenértékű iratban vagy a bírósági
tárgyalásra való idézésben vagy azokhoz csatolva egyértelműen fel kell tüntetni a rendelet 17.
cikkének a) pontjában felsorolt valamennyi adatot? Különösen: a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja, a
6. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 17. cikk a) pontja szerint kizárt a bírósági határozat európai
végrehajtható okiratként történő hitelesítése, ha az adóssal nem közölték azon szerv címét, amelyhez a
választ intézni kell, de közölték vele a 17. cikk a) pontjában szereplő valamennyi további adatot?
2) Úgy kell-e értelmezni a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat
létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke
(1) bekezdésének b) pontját, hogy amennyiben a származási tagállamban lefolytatott eljárás nem felelt
meg a 805/2004/EK rendelet 17. cikkében meghatározott eljárási követelményeknek, úgy az eljárási
hiányosságok akkor orvosolhatóak, ha az adóst a határozatban vagy azzal együtt megfelelően
tájékoztatták a 18. cikk (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt valamennyi adatról? Különösen kizárt
az európai végrehajtható okirat kiállítása, ha az adóssal nem közölték azon szerv címét, amelyhez a
jogorvoslatot be kell nyújtani, de közölték vele a 18. cikk (1) bekezdésének a) pontjában szereplő
valamennyi további adatot?

Gazdasági ügyszak

22. A Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2017. március 7-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-118/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Bíróság C-26/13. sz. ügyben hozott ítéletének 3. pontját,
hogy a nemzeti bíróság akkor is orvosolhatja egy fogyasztói szerződés érvénytelenségét, ha a
szerződés érvényben tartása ellentétes a fogyasztó gazdasági érdekeivel?
2) Összeegyeztethető-e a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosításához fűződő európai
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uniós feladatokkal és a törvény előtti egyenlőséggel, a diszkrimináció tilalmával, a hatékony
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő európai uniós alapjoggal, ha egy tagállam
parlamentje törvénnyel módosít azonos típusú fogyasztói polgári jogi szerződéseket?
2.a) Az előbbi kérdésre adott igenlő válasz esetén összeegyeztethető-e a fogyasztóvédelem
magas szintjének biztosításához fűződő európai uniós feladatokkal és a törvény előtti
egyenlőséggel, a diszkrimináció tilalmával, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes
eljáráshoz fűződő európai uniós alapjoggal, ha egy tagállam parlamentje törvénnyel módosít
devizaalapú hitelszerződéseket egyes részleteiben fogyasztóvédelmi jogi tartalommal, de
összességében a fogyasztóvédelmi méltányos érdekekkel ellentétes azon jogkövetkezményt
kiváltva, hogy a módosítások folytán a kölcsönszerződés érvényes marad, és a fogyasztó
továbbra is köteles viselni az árfolyamkockázat okozta terheket?
3) Összeegyeztethető-e fogyasztói szerződést érintő tartalom esetén a fogyasztóvédelem
magas szintjének biztosításához fűződő európai uniós feladatokkal, minden polgári jogi
kérdésben pedig a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő európai uniós
alapjoggal, ha egy tagállam legfelsőbb bírói szerve, annak jogegységi tanácsa minden
bíróságra kötelező ún. „polgári jogegységi határozatokkal” irányítja az eljáró bíróság
ítélkezési gyakorlatát?
3.a) Az előbbi kérdésre adott igenlő válasz esetén: összeegyeztethető-e fogyasztói szerződést
érintő tartalom esetén a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosításához fűződő európai
uniós feladatokkal, minden polgári jogi kérdésben pedig a hatékony jogorvoslathoz és a
tisztességes eljáráshoz fűződő európai uniós alapjoggal, ha egy tagállam legfelsőbb bírói
szerve, annak jogegységi tanácsa minden bíróságra kötelező ún. „polgári jogegységi
határozatokkal” irányítja az eljáró bíróság ítélkezési gyakorlatát, amennyiben a jogegységi
tanács bíró tagjainak kijelölése nem átlátható módon, nem előre meghatározott előírások
szerint történik, és a jogegységi tanács eljárása nem nyilvános, utólag sem megismerhető,
ideértve a felhasznált szakértői anyagokat, jogirodalmi műveket, az egyes tagok szavazatát,
párhuzamos vagy különvéleményét?

23. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2017. március 10-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-126/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A kölcsönszerződés összegének meghatározásakor a 93/13/EGK irányelv 4. cikkének (2)
bekezdése és 5. cikke által elvárt világos és érthető kritériumoknak megfelel-e a perbeli
szerződés I/1. és II/1. pontjaiban foglalt olyan megfogalmazás, amely a 64 731 CHF-ben
meghatározott összeget tájékoztató jellegűként jelöli meg, míg a legfeljebb 8 280 000 Ft
összeget finanszírozási igényként, és a fogyasztóval szerződő fél jognyilatkozatához, illetve
nyilvántartásában lévő adatokhoz köti a kölcsönszerződés összegének meghatározását?
2) Amennyiben a szerződés I/1. és II/1. pontjainak meghatározása nem meríti ki a világos és
érthető feltételek fogalmát, és a rendelkezések tisztességtelensége vizsgálható, a
tisztességtelenség fennállta esetén megállapítható-e az egész szerződés érvénytelensége,
figyelemmel arra, hogy a szerződés tárgyának nem meghatározottsága esetére a nemzeti jog
az egész szerződés érvénytelenségét jelöli meg jogkövetkezményként?
3) A szerződés érvényessé nyilváníthatósága esetére, az összegszerűség meghatározására
alkalmazható-e a fogyasztóra kedvezőbb meghatározás?
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24. A Landgericht Berlin (Németország) által 2017. április 12-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-186/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Fennállhat-e a 261/2004/EK rendelet 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jog abban az esetben is, ha
valamely utas egy viszonylag csekély érkezéskori késés miatt nem ér el egy közvetlenül csatlakozó
járatot, és ennek következménye a végső célállomáson bekövetkező több, mint három órás késés,
azonban a két járatot különböző légifuvarozók üzemeltették, és az utazásszervező másik
légitársaságon keresztül végezte a teljes út foglalását?

25. Az Amtsgericht Hannover (Németország) által 2017. április 13-án, 2017. április 28án, 2017. május 15-én, 2017. május 18-án és 2017. május 22-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek (C-195/17. – C-203/17., C-226/17., C-228/17., C-254/17.,
C-274/17. – C-282/17. és C-290/17. – C-291/17. sz. ügyek)4
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 261/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülménynek
minősül-e az, ha az üzemeltető légifuvarozó személyzetének a légijáratok működése szempontjából
jelentős része betegszabadság miatt távol marad? Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Milyen mértékűnek kell lennie a távollévők arányának ahhoz, hogy az említett körülmény
vélelmezhető legyen?
2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: A 261/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése
értelmében vett rendkívüli körülménynek minősül-e az üzemeltető légifuvarozó személyzetének a
légijáratok működése szempontjából jelentős részének spontán távolléte, ha annak oka munkajogi és
kollektív munkajogi szempontból nem igazolt munkabeszüntetés („vad sztrájk”)? A második kérdésre
adandó igenlő válasz esetén: Milyen mértékűnek kell lennie a távollévők arányának ahhoz, hogy az
említett körülmény vélelmezhető legyen?
3) Az első vagy a második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Magánál a törölt légijáratnál kell
fennállnia a rendkívüli körülménynek, vagy az üzemeltető légifuvarozó jogosult üzemgazdasági
megfontolásokból új menetrendet felállítani?
4) Az első vagy a második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Az elkerülhetőség szempontjából a
rendkívüli körülménynek vagy pedig a rendkívüli körülmény bekövetkezéséből fakadó
következményeknek van jelentőségük?

26. A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2017. május 12-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-250/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell e értelmezni a 2000. május 29 i 1346/2000/EK rendelet 15. cikkében előírt szabályt, hogy
annak hatálya alá tartozik a valamely tagállami bíróság előtt folyamatban lévő olyan eljárás, amelyben
azt kérik, hogy kötelezzék az adóst a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés értelmében fennálló
pénztartozás megfizetése kötelezettségének teljesítésére, valamint az említett kötelezettség
nemteljesítése okán pénzbeli kártérítés megfizetésére, figyelembe véve, hogy
a) az adós fizetésképtelenségét másik tagállam bírósága előtt indított eljárásban állapították meg, és

4

A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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b) a fizetésképtelenség megállapítása az adós teljes vagyonára kiterjed?

27. Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. május 22-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-292/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Akkor is a 261/2004/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdésének értelmében vett rendkívüli
körülményeknek tudható be valamely légijárat törlése, ha a körülmények (a jelen ügyben: „vad
sztrájk” vagy „betegséghullám”) csak közvetetten érintik a szóban forgó légijáratot azáltal, hogy a
légifuvarozót a teljes repüléstervezés átszervezésére késztetik, az említett átszervezés pedig az adott
légijárat tervszerű törlésével jár? Akkor is mentesülhet-e a légifuvarozó a 261/2004/EK rendelet 5.
cikkének (3) bekezdése alapján, ha a szóban forgó légijárat az átszervezés hiányában üzemeltethető
lett volna, mivel az említett légijáratra beosztott személyzet rendelkezésre állt volna, ha az
átszervezéssel nem osztják be másik légijáratokra?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
A Bíróság (teljes ülés) 2017. május 16-i véleménye – Európai Bizottság (2/15. sz.
vélemény)5
Az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás az Unió
kizárólagos hatáskörébe tartozik, kivéve az alábbi, az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe
tartozó rendelkezéseket:
— az e megállapodás 9. fejezete (Beruházások) A. szakaszának (Beruházásvédelem) rendelkezései,
amennyiben azok az Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti közvetlen befektetéseken kívüli más
befektetésekkel kapcsolatosak;
— az e 9. fejezet B. szakaszának (A beruházó és az állam közötti vitarendezés) rendelkezései; és
— az említett megállapodás 1. fejezetének (Célkitűzések és általános fogalommeghatározások), 14.
fejezetének (Átláthatóság), 15. fejezetének (Vitarendezés), 16. fejezetének (Közvetítő mechanizmus)
és 17. fejezetének (Intézményi, általános és záró rendelkezések) rendelkezései, amennyiben azok az
említett 9. fejezet rendelkezéseihez kapcsolódnak, és amennyiben ez utóbbiak az Unió és a
tagállamok között megosztott hatáskörbe tartoznak.

Büntető ügyszak
Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot.

Közigazgatási ügyszak
132. Az Európai Unió Bírósága (harmadik tanács) a 2017. április 5-i végzése (a
Verwaltungsgericht Minden (Németország) által 2017.január 25-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem) (C-36/17. sz. ügy)
Az Európai Unió Bírósága (harmadik tanács) a 2017. április 5-i végzésében úgy határozott, hogy az
egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében
benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a visszavétel iránti kérelem benyújtását – közvetlenül vagy
közvetve – szabályozó rendelkezései és elvei nem alkalmazandók olyan helyzetben, mint amilyenről az
alapügyben szó van, amelyben a harmadik országbeli állampolgár azután nyújtott be nemzetközi
5

A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. számában.
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védelem iránti kérelmet valamely tagállamban, miután egy másik tagállam kiegészítő védelemben
részesítette őt.

133. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. április 27-i végzése (a Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia (Olaszország) által 2016. november 23-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem) (C-595/16. sz. ügy)
2017. április 27-i végzésében a Bíróság (tizedik tanács) megállapította, hogy a Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia által a 2016. október 20-i végzésével előterjesztett előzetes
döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

134. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. május 4-i ítélete (a Krajowa Izba Odwoławcza
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Esaprojekt sp. z o.o. kontra
Województwo Łódzkie (C-387/14. sz. ügy)6
1) Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 51. cikkét – ezen irányelv 2. cikkével összefüggésben – úgy kell
értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy egy közbeszerzési eljárásban való részvételre jelentkezés
benyújtására előírt határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő, annak igazolása céljából, hogy
megfelel a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételeinek, az eredeti ajánlatában nem szereplő
olyan dokumentumokat nyújt be az ajánlatkérő szervhez, mint egy harmadik szervezet által teljesített
szerződés, illetve ez utóbbi arra vonatkozó kötelezettségvállalása, hogy e gazdasági szereplő
rendelkezésére bocsátja a szóban forgó szerződés teljesítéséhez szükséges kapacitásait és erőforrásait.
2) A 2004/18 irányelv 44. cikkét – 48. cikke (2) bekezdésének a) pontjával, illetve a gazdasági
szereplők közötti, ezen irányelv 2. cikkében foglalt egyenlő bánásmód elvével összefüggésben – úgy
kell értelmezni, hogy az nem teszi lehetővé a gazdasági szereplő számára, hogy az említett irányelv 48.
cikkének (3) bekezdése értelmében valamely más szervezet kapacitásaira hivatkozzon, összeadva e két
szervezet tudását és tapasztalatait, amely szervezetek külön-külön nem rendelkeznek egy meghatározott
közbeszerzési szerződés teljesítéséhez megkövetelt erőforrásokkal, abban az esetben, ha az ajánlatkérő
szerv úgy ítéli meg, hogy az érintett szerződés oszthatatlan abban az értelemben, hogy azt kizárólag
egy gazdasági szereplő teljesítheti, és a több gazdasági szereplő tapasztalataira való hivatkozás
lehetőségének ily módon történő kizárása a szóban forgó közbeszerzési szerződés tárgyához
kapcsolódik és arányos azzal.
3) A 2004/18 irányelv 44. cikkét – 48. cikke (2) bekezdésének a) pontjával, illetve a gazdasági
szereplők közötti, ezen irányelv 2. cikkében foglalt egyenlő bánásmód elvével összefüggésben – úgy
kell értelmezni, hogy az nem teszi lehetővé egy közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló
eljárásban egyénileg részt vevő gazdasági szereplő számára, hogy egy vállalkozásokból álló olyan
csoport tapasztalatára hivatkozzon, amelynek egy korábbi közbeszerzés keretében tagja volt, ha nem
vett részt ténylegesen és konkrétan e szerződés teljesítésében.
4) A 2004/18 irányelv 45. cikke (2) bekezdésének g) pontját – amely lehetővé teszi, hogy a gazdasági
szereplőt kizárják a közbeszerzési eljárásban való részvételből, különösen akkor, ha „jelentős
mértékben” hamis nyilatkozatokat szolgáltatott az ajánlatkérő szerv által kért felvilágosítások
keretében – úgy kell értelmezni, hogy az akkor alkalmazható, ha az érintett ajánlattevő bizonyos súlyú
gondatlanságért felelős, nevezetesen olyan jellegű gondatlanságért, amely meghatározó hatással lehet
a kizárásról, a kiválasztásról, illetve a közbeszerzési szerződés odaítéléséről szóló határozatokra,
függetlenül attól, hogy e gazdasági szereplő tekintetében szándékos hibát állapítottak-e meg.
5) A 2004/18 irányelv 44. cikkét – 48. cikke (2) bekezdésének a) pontjával, illetve a gazdasági
szereplők közötti, ezen irányelv 2. cikkében foglalt egyenlő bánásmód elvével összefüggésben – úgy
kell értelmezni, hogy az lehetővé teszi a gazdasági szereplő számára, hogy egyszerre két vagy több
6
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szerződésre mint egy egységes szerződésre támaszkodva hivatkozzon a tapasztalatra, feltéve hogy az
ajánlatkérő szerv nem zárta ki ezt a lehetőséget az érintett szerződés tárgyához és céljához
kapcsolódó, azokkal arányos követelmények alapján.

135. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. május 4-i ítélete (a Nederlandstalige rechtbank
van eerste aanleg Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Luc
Vanderborght elleni büntetőeljárás (C-339/15. sz. ügy)7
1) A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet
(„Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) akként kell értelmezni, hogy azzal nem
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező, amely a közegészséget és a
fogorvosi szakma méltóságát egyrészt azzal védi, hogy általános és abszolút jelleggel tilt a száj- és
fogápolási szolgáltatásokra vonatkozó minden reklámot, másrészt azzal, hogy bizonyos egyszerűségi
követelményeket ír elő a fogorvosi rendelők hirdetőtáblái tekintetében.
2) A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) akként kell értelmezni, hogy azzal
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező, amely általános és abszolút
jelleggel megtilt minden, száj- és fogápolási szolgáltatásokra vonatkozó reklámot, amennyiben e
szabályozás tiltja az elektronikus kereskedelmi tájékoztatás minden formáját, ideértve az, egy fogorvos
által létrehozott weboldal útján történő kereskedelmi tájékoztatást is.
3) Az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy olyan nemzeti szabályozás,
mint az alapügy tárgyát képező, amely általános és abszolút jelleggel tilt a száj- és fogápolási
szolgáltatásokra vonatkozó minden reklámot.

136. A Bíróság (első tanács) 2017. május 4-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –
Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs kontra Brockenhurst College (C699/15. sz. ügy)8
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
132. cikke (1) bekezdésének i) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely felsőoktatási intézmény
diákjai által képzésük keretében és ellenszolgáltatás fejében harmadik személyek részére nyújtott
vendéglátóipari és szórakoztató szolgáltatásokból álló, az alapeljárásbelihez hasonló körülmények
között végzett tevékenységek az oktatási főszolgáltatáshoz „szorosan kapcsolódó” szolgáltatásoknak
tekinthetők, és így mentesülhetnek a hozzáadottérték-adó (héa) alól, mivel e szolgáltatások
elengedhetetlenek a diákok képzéséhez, és nem arra szolgálnak, hogy ezen intézmény számára
kiegészítő bevételeket szerezzenek olyan ügyleteken keresztül, amelyek közvetlenül versenyeznek a héaalany üzleti vállalkozások ügyleteivel, aminek a vizsgálata a nemzeti bíróság feladata.

137. A Bíróság (első tanács) 2017. május 4-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL
kontra Administration des douanes et droits indirects (C-17/16. sz. ügy)9
A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 215. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 47. sz. alatt.
9
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 75. sz. alatt.
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október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy az e rendelkezésben előírt nyilatkozattételi kötelezettség alkalmazandó a valamely
tagállam repülőterének nemzetközi tranzitterületén.

138. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. május 4-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus
[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az A Oy által indított eljárás (C33/16. sz. ügy)10
1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
148. cikkének d) pontját úgy kell értelmezni, hogy egy hajó be- és kirakodása e rendelkezés értelmében
vett olyan szolgáltatásnak minősül, amely ugyanezen irányelv 148. cikkének a) pontja értelmében
tengerjáró hajók rakománya közvetlen szükségleteinek kielégítésére irányul.
2) A 2006/112 irányelv 148. cikkének d) pontját úgy kell értelmezni, hogy egyrészt nemcsak az ezen
irányelv 148. cikke a) pontjának hatálya tartozó hajó fedélzetére vagy fedélzetéről való rakomány beés kirakodása teljesítésére vonatkozó olyan szolgáltatások mentesülhetnek az adó alól, amelyekre egy
ilyen szolgáltatás forgalomba hozatalának végső szakaszában kerül sor, hanem azon szolgáltatások is,
amelyeket egy korábbi szakaszban teljesítenek, mint például egy alvállalkozó által valamely olyan
gazdasági szereplő részére nyújtott szolgáltatás, aki azt ezután továbbszámlázza egy fuvarozási vagy
szállítmányozási vállalkozásnak, másrészt pedig mentesülhetnek az adó alól a rakomány feletti
rendelkezésre jogosultnak, például a rakomány exportőrének vagy importőrének nyújtott be- és
kirakodásra irányuló szolgáltatások is.

139. A Bíróság (nagytanács) 2017. május 10-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – H. C. Chavez-Vilchez és társai
kontra Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank és társai (C-133/15. sz. ügy)11
1) Az EUMSZ 20. cikket úgy kell értelmezni, hogy annak értékelése szempontjából, hogy az európai
uniós polgár gyermek el kényszerül-e hagyni az Unió egészének területét, és így megfosztják az ezen
cikk által biztosított jogok lényegének tényleges élvezetétől, ha a harmadik országbeli állampolgár
szülőjétől megtagadják az érintett tagállamban történő tartózkodáshoz való jogot, az a körülmény,
hogy a másik, uniós polgár szülő ténylegesen képes és készen áll arra, hogy napi szinten ténylegesen
egyedül viselje gondját a gyermeknek, releváns tényező ugyan, ám önmagában még nem elegendő
annak megállapításához, hogy a harmadik országbeli állampolgár szülő és a gyermek között nincs
olyan függőségi viszony, amely miatt ez utóbbi ilyen kényszernek lenne kitéve a tartózkodási jog ilyen
megtagadása esetén. Az ilyen értékelést – a gyermek mindenek felett álló érdekében – az adott ügy
körülményei összességének, többek között a gyermek életkora, a testi és érzelmi fejlettsége, a mind az
uniós polgár szülővel, mind a harmadik országbeli állampolgár szülővel fennálló érzelmi kapcsolata
erősségének, valamint azon kockázat figyelembevételére kell alapozni, amelyet az utóbbitól való
elszakítása a gyermek lelki egyensúlyára jelenthet.
2) Az EUMSZ 20. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, hogy valamely tagállam e
tagállam állampolgárságával rendelkező kiskorú gyermekéről napi szinten ténylegesen gondoskodó
harmadik országbeli állampolgár szülőjének tartózkodási jogát ezen állampolgár azon
kötelezettségétől teszi függővé, hogy azt alátámasztó bizonyítékokat nyújtson be, hogy a harmadik
országbeli állampolgár szülő tartózkodási jogát megtagadó határozat a gyermeket megfosztja az uniós
polgárként meglévő jogállás révén biztosított jogok lényegének tényleges élvezetétől azáltal, hogy az
Unió területe egészének elhagyására kötelezi őt. Az érintett tagállam illetékes hatóságainak feladata
mindazonáltal, hogy a harmadik országbeli állampolgár által nyújtott információk alapján elvégezzék
a szükséges vizsgálatot annak értékelése érdekében, hogy a megtagadó határozat az ügy
körülményeinek összességére tekintettel járhat-e ilyen következményekkel.

10
11

A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 77. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 132. sz. alatt.
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140. A Bíróság (nagytanács) 2017. május 10-i ítélete (a Cour administrative d'appel de
Douai [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wenceslas de Lobkowicz
kontra Ministère des Finances et des Comptes publics (C-690/15. sz. ügy)12
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló, az EU-Szerződéshez, EUM-Szerződéshez és
EAK-Szerződéshez csatolt (7.) jegyzőkönyv 14. cikkét, valamint az Európai Unió tisztviselői
személyzeti szabályzatának az uniós intézmények közös szociális biztonsági rendszerére vonatkozó
rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló
olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az Unió tisztviselője az adóilletősége szerinti
tagállamban szerzett, ingatlanból származó jövedelmei alapján – ugyanezen tagállam szociális
biztonsági rendszerének finanszírozására szolgáló – szociális hozzájárulás és szociális levonás
fizetésére köteles.

141. A Bíróság (második tanács) 2017. május 11-i ítélete (a Naczelny Sąd
Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Minister
Finansów kontra Posnania Investment SA(C-36/16. sz. ügy)13
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 2.
cikke (1) bekezdésének a) pontját, valamint 14. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy
ingatlan tulajdonjogának valamely hozzáadottértékadó-alany által valamely tagállam államkincstára,
vagy ezen állam valamely területi önkormányzata javára az alapügyben szereplőhöz hasonló,
adóhátralék megfizetése céljából történő átruházása nem minősül hozzáadottértékadó-köteles,
ellenszolgáltatás fejében teljesített termékértékesítésnek.

142. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. május 11-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – The Shirtmakers BV kontra
Staatssecretaris van Financiën (C-59/16. sz. ügy)14
A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 32.
cikke (1) bekezdése e) pontjának i. alpontját úgy kell értelmezni, hogy a „[szállítási] költségeknek” az
e rendelkezés értelmében vett fogalmába tartozik a szállítmányozó által az importőr felé az importált
áruknak az Európai Unió vámterületére történő szállítása megszervezésének szolgáltatása jogcímén
kiszámlázott, e szállítmányozó haszonkulcsának és költségeinek megfelelő többletköltség.

143. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. május 11-i ítélete (a Krajowa Izba Odwoławcza
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Archus sp. z o.o., Gama Jacek
Lipik kontra Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (C-131/16. sz. ügy)15
1) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési
eljárásainak összehangolásáról [helyesen: a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatások
területén a közbeszerzési eljárások összehangolásáról] szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkében említett, a gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő
bánásmód elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, ha közbeszerzési eljárás keretében az
ajánlatkérő felhív valamely ajánlattevőt arra, hogy nyújtsa be azokat a nyilatkozatokat vagy
dokumentumokat, amelyek közlését az ajánlattételhez szükséges dokumentáció előírta, és amelyeket az
ajánlattételi határidőn belül nem nyújtottak be. E cikkel azonban nem ellentétes az, ha az ajánlatkérő
felhív valamely ajánlattevőt az ajánlatának pontosítására vagy az abban foglalt nyilvánvaló tárgyi
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 64. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 92. sz. alatt.
14
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 98. sz. alatt.
15
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 128. sz. alatt.
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tévedés kijavítására, feltéve azonban, hogy e felhívást valamennyi azonos helyzetben lévő ajánlattevő
részére megküldik, hogy valamennyi ajánlattevőt egyenlő módon és tisztességesen kezelnek, és hogy e
pontosítás vagy e kijavítás nem eredményezi valójában új ajánlat benyújtását; ezt a kérdést
előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.
2) A 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a vízügyi,
energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló
közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy
kell értelmezni, hogy olyan helyzetben, mint amelyről az alapügyben szó van, amelyben közbeszerzési
eljárás keretében két ajánlatot nyújtottak be, és amelyben az ajánlatkérő egyidejűleg két, az egyik
ajánlattevő ajánlatát elutasító, illetve a szerződést a másik ajánlattevőnek odaítélő határozatot hozott,
az e két határozat ellen keresetet benyújtó elutasított ajánlattevőnek jogosultnak kell lennie arra, hogy
a nyertes ajánlattevő ajánlatának kizárását kérje, ily módon a 2007/66 irányelvvel módosított 92/13
irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „adott szerződés” kifejezés adott esetben új
közbeszerzési eljárás esetleges megindítására is vonatkozhat.

144. A Bíróság (első tanács) 2017. május 11-i végzése (Curtea de Apel Cluj [Románia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Exmitiani SRL kontra Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Cluj (C-286/16. sz. ügy)16
Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy választ adjon a
Curtea de Apel Cluj (kolozsvári fellebbviteli bíróság, Románia) által előterjesztett kérdésekre.

145. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. május 11-i végzése (a Fővárosi Törvényszék
[Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme)
– Bericap
Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt. kontra Nemzetgazdasági Minisztérium (C53/17. sz. ügy)17
A[z EUMSZ 107. cikk és az EUMSZ 108. cikk] alkalmazásában a támogatások bizonyos
fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. melléklete 3.
cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a vállalkozásokat az e rendelkezés
értelmében vett „kapcsolt” vállalkozásoknak lehet tekinteni akkor, ha a közöttük fennálló
gazdasági és jogi kapcsolatok elemzéséből az következik, hogy valamely természetes
személyen vagy a természetes személyek közösen eljáró csoportján keresztül egyetlen
gazdasági egységnek minősülnek, jóllehet formálisan nem áll fenn köztük az e melléklet 3.
cikke (3) bekezdésének első albekezdésében meghatározott kapcsolat. Az említett melléklet 3.
cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdése értelmében közösen járnak el azok a természetes
személyek, akik együttműködnek annak érdekében, hogy befolyásolják az érintett
vállalkozások kereskedelmi döntéseit, és ezt oly módon teszik, hogy ezek a vállalkozások nem
tekinthetők egymástól gazdaságilag függetlennek. E feltétel megvalósulása az ügy
körülményeitől függ, és nem feltétlenül rendelhető alá az e személyek közötti szerződéses
kapcsolatok fennállásának, vagy akár a mikro-, kis- és középvállalkozások 800/2008 rendelet
I. melléklete szerinti fogalommeghatározásának megkerülésére irányuló szándékuk
megállapításának.
146. A Bíróság (Nagytanács) 2017. május 16-i ítélete (a Cour administrative
16
17

A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 188. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 101. sz. alatt.
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[Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Berlioz Investment Fund S.A.
kontra Directeur de l’administration des Contributions directes (C-682/15. sz. ügy)18
1) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 51. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a
tagállam e rendelkezés értelmében az uniós jogot hajtja végre, és ennek következtében alkalmazhatóvá
válik a Charta, amikor a belső jogában pénzbeli szankciót ír elő egy olyan jogalannyal szemben,
amely többek között az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv
rendelkezésein alapuló, adóhatóságok közötti információcsere keretében megtagadja az
információszolgáltatást.
2) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azon jogalany, akivel
szemben pénzbeli szankciót szabnak ki a 2011/16 irányelv szerinti, nemzeti adóhatóságok közötti
információcsere keretében őt információszolgáltatásra kötelező közigazgatási határozat megsértése
miatt, jogosult e határozat jogszerűségének vitatására.
3) A 2011/16 irányelv 1. cikkének (1) bekezdését és az 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az egyik
tagállam által a másik tagállamtól kért információ „előrelátható fontossága” egyrészt olyan
feltételnek minősül, amelynek az információkérésnek meg kell felelnie ahhoz, hogy a megkeresett
tagállam köteles legyen azt teljesíteni, másrészt a megkeresett tagállam által az adóalanynak címzett,
adatszolgáltatásra kötelező határozat és az e határozat megsértése miatt a jogalannyal szemben hozott
szankciós intézkedés jogszerűsége feltételének minősül.
4) A 2011/16 irányelv 1. cikkének (1) bekezdését és az 5. cikkét, úgy kell értelmezni, hogy a megkereső
hatóság ezen irányelven alapuló információkérése keretében eljáró megkeresett hatóság vizsgálata
nem korlátozódik az ilyen kérelem alaki szabályszerűségére, hanem lehetővé kell tennie e hatóság
számára, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kért információk nem nélkülöznek minden előrelátható
fontosságot, figyelemmel az érintett adóalany és az esetlegesen értesített harmadik személyek
személyazonosságára, valamint a szóban forgó adóügyi vizsgálat szükségleteire. A 2011/16 irányelv
ugyanezen rendelkezéseit és az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkét úgy kell értelmezni, hogy
valamely jogalany által azon szankciós intézkedéssel szemben indított kereset keretében, amelyet a
megkeresett hatóság hozott a vonatkozásában amiatt, hogy nem tartotta tiszteletben a megkereső
hatóság 2011/16 irányelven alapuló információkérése nyomán a megkeresett hatóság által elfogadott,
adatszolgáltatásra kötelező határozatot, a nemzeti bíróság a kiszabott szankció megváltoztatására
vonatkozó hatáskörön túl ezen, adatszolgáltatásra kötelező határozat jogszerűségének vizsgálatára is
hatáskörrel rendelkezik. Ami az említett határozat jogszerűsére vonatkozó, a kért információk
előrelátható fontosságával kapcsolatos feltételt illeti, a bírósági felülvizsgálat az ilyen fontosság
nyilvánvaló hiányának vizsgálatára korlátozódik.
5) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a
megkeresett tagállam bírósága által folytatott bírósági felülvizsgálat gyakorlása keretében e
bíróságnak hozzá kell férnie a megkereső tagállam által a megkeresett tagállamnak címzett
információkéréshez. Az érintett jogalany azonban nem rendelkezik hozzáférési joggal ezen
információkérés egészéhez, amely dokumentum a 2011/16 irányelv 16. cikke értelmében titkos. Ahhoz,
hogy a kért információk előrelátható fontosságának hiányával kapcsolatban ügyét tisztességes
eljárásban tárgyalják, főszabály szerint elegendő, ha az ezen irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében
említett információkkal rendelkezik.

147. A Bíróság (első tanács) 2017. május 17-i ítélete (a Grondwettelijk Hof [Belgium]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Ministerraad (C-68/15. sz. ügy)19
1) A letelepedés szabadságát úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapügyben szóban
forgóhoz hasonló tagállami adószabályozás, amelynek értelmében mind az e tagállamban állandó
telephely útján gazdasági tevékenységet folytató külföldi illetőségű társaságok, mind a belföldi
18
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A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 46. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 110. sz. alatt.
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illetőségű társaságok, ideértve a külföldi illetőségű társaságok belföldi illetőségű leányvállalatait, a
fairness taxhez hasonló adó hatálya alá tartoznak, amennyiben e társaságok részéről olyan osztalékok
kifizetésére kerül sor, amelyek a nemzeti adójog szerinti bizonyos adókedvezmények igénybevétele
folytán nem számítanak be a végleges adóköteles eredményükbe, azzal a feltétellel, hogy ezen adó
adóalapja meghatározásának módja ténylegesen nem eredményezi azt, hogy e külföldi illetőségű
társaságokat a belföldi illetőségű társaságoknál hátrányosabb bánásmódban részesítik.
2) A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös
rendszeréről szóló, 2011. november 30-i 2011/96/EU tanácsi irányelv 5. cikkét úgy kell értelmezni,
hogy azzal nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan tagállami adójogi
szabályozás, amely a fairness taxhez hasonló adót ír elő, amelynek a hatálya alá tartoznak az e
tagállamban állandó telephely útján gazdasági tevékenységet folytató külföldi illetőségű társaságok,
valamint a belföldi illetőségű társaságok, ideértve a külföldi illetőségű társaságok belföldi illetőségű
leányvállalatait, amennyiben részükről olyan osztalék kifizetésére kerül sor, amely a nemzeti adójog
szerinti bizonyos adókedvezmények igénybevétele folytán nem számít be a végleges adóköteles
eredményükbe.
3) A 2011/96 irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját az ugyanezen cikk (3) bekezdésével
összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti adójogi
szabályozás ellentétes e rendelkezéssel, amennyiben olyan helyzetben, amelyben valamely anyavállalat
által a leányvállalatától kapott jövedelem ezen anyavállalat részéről csak azon évet követően kerül
kifizetésre, amelyben azt kapta, e szabályozás azzal a következménnyel jár, hogy e nyereségekre az
említett rendelkezésben előírt 5 %-os korlátot meghaladó mértékű adót vetnek ki.

148. A Bíróság (első tanács) 2017. május 17-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Association française des entreprises kontra
Ministre des finances et des comptes publics (C-365/16. sz. ügy)20
A 2014. július 8-i 2014/86/EU tanácsi irányelvvel módosított, a különböző tagállamok anya- és
leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 2011. november 30-i
2011/96/EU tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal
ellentétes a valamely anyavállalat szerinti tagállam által előírt olyan adóintézkedés, mint amelyről az
alapügyben szó van, amely előírja, hogy az anyavállalat által történő nyereségfelosztás adóköteles, és
annak alapját a felosztott nyereség összege képezi, ideértve az e társaság külföldi illetőségű
leányvállalataitól eredő nyereséget is.

149. A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. május 18-i ítélete (a Vilniaus apygardos
administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UAB
„Litdana” kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (C-624/15. sz. ügy)21
A 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 314. cikkét úgy kell értelmezni,
hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai megtagadják azon
jogalanytól, amely mind az árrés adóztatására vonatkozó szabályozásra, mind pedig hozzáadottértékadó(héa) alóli mentességre történő hivatkozást tartalmazó számlákat kapott, hogy az árrés
adóztatására vonatkozó szabályozást alkalmazza, még ha az említett hatóságok későbbi ellenőrzése
során ki is derült, hogy a használt cikkeket értékesítő használtcikk-kereskedő ténylegesen nem
alkalmazta e szabályozást e termékek értékesítésére, kivéve ha a hatáskörrel rendelkező hatóságok
bizonyítják, hogy az adóalany nem jóhiszeműen járt el, vagy nem hozott meg minden észszerű
intézkedést annak érdekében, hogy az általa lebonyolított ügylet ne vezessen adókijátszáshoz, aminek
vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.
20
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A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 224. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 39. sz. alatt.
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150. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. május 18-i ítélete (a Tribunal de grande instance
de Lyon [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jean-Philippe
Lahorgue kontra Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux
„CNB”, Conseil des barreaux européens „CCBE”, Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg (C-99/16. sz. ügy)22
Az ügyvédi virtuális magánhálózathoz való csatlakozást lehetővé tevő fiók biztosításának az illetékes
hatóságok általi, egy másik tagállam kamarájába megfelelően bejegyzett ügyvédtől pusztán azzal az
indokkal való megtagadása, hogy ezen ügyvéd nincsen bejegyezve az első tagállam kamarájába, ahol
a hivatását a szolgáltatásnyújtás szabadságát élvező szolgáltatóként végezni szeretné olyan esetekben,
amikor az egy másik ügyvéddel együttműködve történő eljárásra vonatkozó kötelezettséget a törvény
nem írja elő, az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről szóló,
1977. március 22-i 77/249/EGK tanácsi irányelvnek az EUMSZ 56. cikkel és az EUMSZ 57. cikk
harmadik bekezdésével összefüggésben értelmezett 4. cikke értelmében vett szolgáltatásnyújtás
szabadsága korlátozásának minősül. A kérdést előterjesztő bíróság feladata megvizsgálni, hogy az
ilyen megtagadás – tekintettel azon összefüggésre, amelybe illeszkedik – valóban megfelel-e a
fogyasztók védelmére és a megfelelő igazságszolgáltatásra irányuló célkitűzéseknek, amelyek e
megtagadást igazolhatják, és hogy az ezzel járó korlátozások nem bizonyulnak-e aránytalanoknak e
célkitűzésekhez képest.

151. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. május 18-i ítélete (a Curtea de Apel Craiova
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fondul Proprietatea SA kontra
Complexul Energetic Oltenia SA (C-150/16. sz. ügy)23
1) Az alapeljárásban fennállókhoz hasonló körülmények között a valamely tagállam többségi
tulajdonában lévő társaság azon határozata, amely egy követelés megszüntetése érdekében elfogadja
olyan vagyontárgy fizetés helyetti átengedését, amely olyan másik társaság tulajdonában van,
amelynek e tagállam az egyetlen részvényese, továbbá vállalja, hogy megfizeti az e vagyontárgy
becsült értéke és az e követelés összege közötti különbözetnek megfelelő összeget, az EUMSZ 107. cikk
értelmében vett állami támogatásnak minősülhet, amennyiben
— e határozat közvetlenül vagy közvetve állami forrásokból nyújtott előnynek minősül, és betudható az
államnak,
— a kedvezményezett vállalkozás magánhitelezőtől nem jutott volna hasonló előnyökhöz, és
— az említett határozat érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet és torzíthatja a versenyt.
A nemzeti bíróságoknak kell vizsgálniuk, hogy e feltételek teljesülnek-e.
2) Ha valamely nemzeti bíróság állami támogatásnak minősíti a valamely tagállam többségi
tulajdonában lévő társaság azon határozatát, amely egy követelés megszüntetése érdekében elfogadja
olyan vagyontárgy fizetés helyetti átengedését, amely olyan másik társaság tulajdonában van,
amelynek e tagállam az egyetlen részvényese, továbbá vállalja, hogy megfizeti az e vagyontárgy
becsült értéke és az e követelés összege közötti különbözetnek megfelelő összeget, akkor az említett
tagállam hatóságai az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése alapján kötelesek e támogatást bejelenteni az
Európai Bizottságnak, mielőtt végrehajtanák azt.

152. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. május 18-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Latvijas dzelzceļš” VAS kontra Valsts
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A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 109. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 133. sz. alatt.
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ieņēmumu dienests (C-154/16. sz. ügy)24
1) A 2005. április 13-i 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 203. cikkének (1)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a
külső közösségi árutovábbítási eljárás alá vont áruknak nem a teljes mennyisége került bemutatásra
az ezen eljárás keretében előírt rendeltetési vámhivatalban ezen áruk egy részének kellőképpen
bizonyított megsemmisülése vagy helyrehozhatatlan károsodása okán.
2) A 648/2005 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 204. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell
értelmezni, hogy ha a külső közösségi árutovábbítási eljárás alá vont árunak azon okból nem mutatták
be a teljes mennyiségét az ezen eljárás keretében előírt rendeltetési vámhivatalnál, hogy az áru egy
része teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott, és ez kellőképpen bizonyítást nyert,
ez a helyzet, amely az ezen eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségek egyike, nevezetesen azon
kötelezettség nemteljesítésének minősül, hogy a rendeltetési vámhivatalnak sértetlen árut kell
bemutatni, főszabály szerint behozatalivám-kötelezettséget keletkeztet az áru azon részének
tekintetében, amelyet nem mutattak be e hivatalnál. A nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy
egy olyan körülmény, mint a leeresztőcsap meghibásodása a jelen ügyben megfelel-e a „vis maior”és
az „előre nem látható körülmény” fogalmát jellemző kritériumoknak a 648/2005 rendelettel módosított
2913/92 rendelet 206. cikke (1) bekezdésének értelmében, nevezetesen annak, hogy e körülmény a
folyékony anyagok szállításának területén tevékenységet végző gazdasági szereplő tekintetében
rendkívülinek és e szereplőtől függetlennek bizonyul-e, illetve hogy e következményeket a lehető
legnagyobb gondosság ellenére sem lehetett-e elkerülni. E vizsgálat keretében e bíróságnak
elsősorban azt kell figyelembe vennie, hogy a főkötelezetthez és a fuvarozóhoz hasonló gazdasági
szereplők tiszteletben tartották-e a hatályos szabályokat és követelményeket a tartályok műszaki
állapotát, valamint az oldószerhez hasonló folyékony anyagok szállításának biztonságát illetően.
3) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
2. cikke (1) bekezdésének d) pontját, valamint 70. és 71. cikkét úgy kell értelmezni, hogy nem kell héát
fizetni a külső közösségi árutovábbítási eljárás alá vont áru teljesen megsemmisült vagy
helyrehozhatatlanul károsodott része után.
4) A 648/2005 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 96. cikke (1) bekezdésének a) pontját 204. cikke
(1) bekezdésének a) pontjával és (3) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy a
főkötelezett köteles a külső közösségi árutovábbítási eljárás alá vont áru tekintetében keletkezett
vámtartozás megfizetésére, még akkor is, ha a fuvarozó nem tartotta tiszteletben az e kódex 96.
cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit, különösen azt a kötelezettségét, hogy ezt az árut az
előírt határidőn belül sértetlenül mutassa be a rendeltetési vámhivatalnál.
5) A 648/2005 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 96. cikke (1) bekezdésének a) pontját és (2)
bekezdését, 204. cikke (1) bekezdésének a) pontját és (3) bekezdését, valamint 213. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy valamely tagállam vámhatósága nem köteles megállapítani azon fuvarozó
egyetemleges felelősségét, akit a főkötelezett mellett a vámtartozás adósának kell minősíteni.

153. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. május 31-i ítélete (a Tribunal de première instance
francophone de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az U elleni
büntetőeljárás (C-420/15. sz. ügy)25
Az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló
olyan tagállami jogszabály, amely az ebben a tagállamban lakóhellyel rendelkező munkavállalót arra
kötelezi, hogy az említett tagállamban nyilvántartásba vetesse a tulajdonában lévő, valamely másik
tagállamban már nyilvántartásba vett gépjárművet, amelyet elsősorban az utóbbi állam területén
történő használatra szánnak.
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A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 120. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 234. sz. alatt.
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154. A Bíróság (első tanács) 2017. június 1-jei ítélete (a Verwaltungsgerichtshof
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gert Folk által indított eljárás (C529/15. sz. ügy)26
1) A 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a környezeti
károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i
2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikkét akként kell értelmezni, hogy – a kérdést
előterjesztő bíróságra háruló vizsgálatok fenntartása mellett – az említett irányelvet ratione temporis
alkalmazni kell az olyan környezeti károkra, amelyek 2007. április 30-át követően keletkeztek, ám
azokat egy, a vízügyi szabályozással összhangban ezen időpontot megelőzően engedélyezett és üzembe
helyezett létesítmény üzemeltetése okozta.
2) A 2009/31 irányelvvel módosított 2004/35 irányelvet és különösen 2. cikke 1. pontjának b) alpontját
akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés, amely általános és
automatikus módon kizárja, hogy az olyan kár, amely jelentősen kedvezőtlen hatást gyakorol az
érintett vizek ökológiai, kémiai vagy mennyiségi állapotára vagy ökológiai potenciáljára, „környezeti
kárnak” minősüljön, pusztán azért, mert e kárra kiterjed valamely, e jog alapján kiadott engedély.
3) Amennyiben az engedélyt a nemzeti rendelkezések alkalmazásában a vízpolitika terén a közösségi
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 4. cikke (7) bekezdésének a)–d) pontja szerinti feltételek vizsgálata nélkül állították ki,
úgy a nemzeti bíróság maga nem köteles vizsgálni a 2009/31 irányelvvel módosított 2004/35 irányelv
2. cikke 1. pontjának b) alpontja szerinti környezeti kár fennállása kérdésének vizsgálata során az e
rendelkezés szerinti feltételek teljesülését.
4) A 2009/31 irányelvvel módosított 2004/35 irányelv 12. és 13. cikkét akként kell értelmezni, hogy
azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés, mint az alapügy tárgyát képező, amely a halászati
jogok jogosultjai számára nem teszi lehetővé felülvizsgálati eljárás kezdeményezését az említett
irányelv 2. cikke 1. pontjának b) alpontja értelmében vett környezeti kár vonatkozásában.

155. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. június 1-jei ítélete (a Hessisches Finanzgericht
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wallenborn Transports SA
kontra Hauptzollamt Gießen (C-571/15. sz. ügy)27
1) A 2007. december 20-i 2007/75/EK tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 61. cikke első bekezdését és a
71. cikke (1) bekezdésének első albekezdését úgy kell értelmezni, hogy az azokban foglalt, ezen
irányelv 156. cikkében „említett eljárások valamelyikére” való utalás magában foglalja a vámszabad
területeket.
2) A 2007/75 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 71. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy valamely áru vámfelügyelet alóli, vámszabad területen történő elvonása nem valósítja meg az
adóztatandó tényállást és nem keletkeztet behozatalihozzáadottértékadó-fizetési kötelezettséget, ha
ezen áru nem került be az Unió gazdasági körforgásába, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell
megvizsgálnia.
3) A 2007/75 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 71. cikke (1) bekezdésének második
albekezdését úgy kell értelmezni, hogy ha 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 értelmében vámtartozás keletkezik, és az alapügyben szereplő körülmények miatt
kizárt az ebből következő hozzáadottértékadó-tartozás keletkezése, e rendelet 204. cikkét nem lehet
alkalmazni azzal a céllal, hogy igazolják ezen adó adóztatandó tényállásának megvalósulását.

26
27

A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 7. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 50. sz. alatt.
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156. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. június 8-i ítélete (a Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – Medisanus d.o.o. kontra Splošna Bolnišnica Murska Sobota (C-296/15. sz.
ügy)28
Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkét, valamint 23. cikkének (2) és (8) bekezdését, továbbá az
EUMSZ 36. cikkel együttesen értelmezett EUMSZ 34. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal
ellentétes a valamely közbeszerzési ajánlattételhez szükséges dokumentáció olyan kikötése, amely az
ajánlatkérő szerv szerinti tagállam jogszabályaival összhangban megköveteli, hogy a szóban forgó
közbeszerzés tárgyát képező, vérplazmából származó gyógyszereket az említett tagállamban gyűjtött
vérplazmából állítsák elő.

157. A Bíróság (második tanács) 2017. június 8-i ítélete (az Amtsgericht Wuppertal
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Mircea Florian Freitag által
indított eljárásban (C-541/15. sz. ügy)29
Az EUMSZ 21. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, ha valamely tagállami anyakönyvi
hivatal az e tagállam állampolgára által egy másik tagállamban – amelynek állampolgárságával
szintén rendelkezik – jogszerűen szerzett és a születési névvel megegyező családi név elismerését és
annak anyakönyvezését a nemzeti jog olyan rendelkezése alapján megtagadja, amely az anyakönyvi
hivatalban tett nyilatkozat útján történő bejegyzés lehetőségét ahhoz a feltételhez köti, hogy e név
megszerzésére a másik tagállamban való szokásos tartózkodás alatt került sor, kivéve, ha a nemzeti
jogban léteznek más, az adott név tényleges elismerését lehetővé tévő rendelkezések.

158. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. június 8-i ítélete (a Rechtbank van eerste aanleg
West-Vlaanderen, afdeling Brugge [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –
Maria Eugenia Van der Weegen, Miguel Juan Van der Weegen, Anna Pot, az elhunyt
Johannes Van der Weegen jogutódjaiként eljárva, Anna Pot kontra Belgische Staat (C580/15. sz. ügy)30
Az EUMSZ 56. cikket és az Európai Gazdasági Térségről szóló 1992. május 2-i megállapodás 36.
cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló
adómentességet előíró nemzeti rendszer, amennyiben ez utóbbi, jóllehet megkülönböztetés nélkül
alkalmazandó a Belgiumban vagy az Európai Gazdasági Térség valamely másik tagállamában
letelepedett banki szolgáltatóknál elhelyezett takarékbetétekből származó jövedelmekre, feltételekhez
köti a más tagállamokban letelepedett szolgáltatásnyújtóknak a belga bankpiachoz való hozzáférését,
aminek a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

159. A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. június 8-i végzése (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-110/16. sz. ügy)31
A Consiglio di Stato (államtanács, Olaszország) által 2016. január 19-én előterjesztett előzetes
döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 223. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 28. sz. alatt.
30
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 34. sz. alatt.
31
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 113. sz. alatt.
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160. A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. június 8-i ítélete (a Tribunal Supremo
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sharda Europe B. V. B. A.
kontra Administración del Estado, Syngenta Agro, SA (C-293/16. sz. ügy)32
A 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klofentezin, a dikamba, a difenokonazol, a diflubenzuron, az
imazaquin, a lenacil, az oxadiazon, a pikloram és a piriproxifen hatóanyagként való felvétele céljából
történő módosításáról szóló, 2008. július 1-jei 2008/69/EK bizottsági irányelv 3. cikke (2)
bekezdésének első albekezdését akként kell értelmezni, hogy az abban előírt 2008. december 31-i
időpont az ezen irányelv mellékletében említett valamely hatóanyagot tartalmazó, már engedélyezett
növényvédő szer tekintetében annak a határidőnek felel meg, ameddig a növényvédő szerek
forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében szereplő
listára fel kellett venni az e növényvédő szerben található, a 2008/69 irányelv mellékletében
felsoroltaktól eltérő valamennyi hatóanyagot ahhoz, hogy az említett termék – 3. cikk (2) bekezdésének
első albekezdésében előírt – újbóli értékelésének elvégzése kötelezővé váljon.

Munkaügyi ügyszak
24. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. május 4-i végzése (a Nejvyšší soud České republiky
[Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-653/16. sz. ügy)33
A Nejvyšší soud (Legfelsőbb Bíróság, Cseh Köztársaság) által 2016. december 2-i határozatával
előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

Polgári ügyszak
40. A Bíróság (második tanács) 2017. május 4-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Kārtības policijas pārvalde kontra Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (C-13/16. sz.
ügy)34
A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 7. cikkének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy az nem teszi kötelezővé a személyes adatok
valamely harmadik féllel való közlését annak érdekében, hogy e fél polgári bíróság előtt az
adatvédelemmel érintett személy által okozott kár megtérítése iránti keresetet indíthasson. Ugyanakkor
ezen irányelv 7. cikkének f) pontjával nem ellentétes a nemzeti jog alapján történő ilyen adatközlés.

41. A Bíróság (második tanács) 2017. május 4-i ítélete (a Landgericht Stralsund
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – HanseYachts AG kontra Port
D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA
(C-29/16. sz. ügy)35
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 27. cikkének (1) bekezdését
és 30. cikkének 1. pontját akként kell értelmezni, hogy perfüggőség esetén az az időpont, amikor a pert
megelőző, bizonyításfelvételi intézkedés meghozatalára irányuló eljárást megindították, nem tekinthető
az említett 30. cikk 1. pontja értelmében az azon „bírósághoz fordulás időpontjának”, amelynek
érdemben kell határoznia az ugyanezen tagállamban, ezen intézkedés eredményéből következően
indított kérelem tárgyában.

A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 189. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak 11. sz. alatt.
34
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 25. sz. alatt.
35
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak 29. sz. alatt.
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42. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. május 17-i ítélete (az Okresný súd Dunajská
Streda [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ERGO Poist’ovňa, a.s.
kontra Alžbeta Barlíková (C-48/16. sz. ügy)36
1) A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv 11. cikke (1)
bekezdésének első francia bekezdését akként kell értelmezni, hogy az nem csak a megbízó és a
harmadik személy közötti szerződés teljesítésének teljes elmulasztására vonatkozik, hanem e szerződés
részleges nemteljesítésére is, például olyan esetekre, amikor az ügyletek előre meghatározott
árbevételét nem érik el, vagy adott esetben a szerződés nem marad hatályban az említett szerződés
által előírt időtartamban.
2) A 86/653 irányelv 11. cikkének (2) és (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy nem minősül az
ezen irányelv 11. cikkének (3) bekezdése értelmében vett, „a kereskedelmi ügynök hátrányára való
eltérésnek” a kereskedelmi ügynöki szerződés azon kikötése, amely szerint az ügynök köteles
jutalékának arányos részét visszatéríteni a megbízó és a harmadik személy közötti szerződés részleges
nemteljesítése esetén, amennyiben a jutalék visszatérítésre vonatkozó kötelezettséggel érintett része
arányos a szerződés teljesítése elmulasztásának mértékével, és e nemteljesítés nem a megbízónak
felróható okoknak tudható be.
3) A 86/653 irányelv 11. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdését akként kell értelmezni,
hogy a „megbízónak felróható okok” fogalma nem kizárólag azon jogi okokra vonatkozik, amelyek
közvetlenül a megbízó és a harmadik személy közötti szerződés megszűnéséhez vezettek, hanem érint
minden olyan, a megbízónak felróható jogi és ténybeli körülményt, amelyek e szerződés teljesítésének
elmulasztásához vezettek.

43. A Bíróság (második tanács) 2017. május 18-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hummel Holding A/S kontra
Nike Inc., Nike Retail B. V. (C-617/15. sz. ügy)37
Az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 97. cikkének (1)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a valamely tagállamban letelepedett, jogilag független társaság,
amely egy olyan anyavállalatnak a vállalati láncban két szinttel lejjebb elhelyezkedő leányvállalata,
amelynek a székhelye nem az Európai Unión belül található, ezen anyavállalat e rendelkezés
értelmében vett „telephelyének” minősül, amennyiben e leányvállalat egy olyan tevékenységi központ,
amely az elhelyezkedése szerinti tagállamban egyfajta valódi és stabil jelenléttel rendelkezik, ahonnan
gazdasági tevékenységet gyakorolnak, és amely a külvilág számára tartós jelleggel az említett
anyavállalat részeként jelenik meg.

44. A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. június 1-i ítélete (Sąd Okręgowy w Warszawie
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Piotr Zarski kontra Andrzej
Stadnicki (C-330/16. sz. ügy)38
A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i
2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy a 2013. március 16. előtt kötött bérleti szerződések teljesítése során történt fizetési késedelmeket
a tagállamok még akkor is kizárhatják ezen irányelv hatálya alól, ha e késedelmek ezen időpontot
követően következtek be.

45. A Bíróság (második tanács) 2017. június 8-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak 30. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak 18. sz. alatt.
38
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 55. sz. alatt.
36
37
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[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – W. F. Gözze Frottierweberei
GmbH, Wolfgang Gözze kontra Verein Bremer Baumwollbörse (C-689/15. sz. ügy)39
1) Az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 15. cikkének
(1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az önálló európai uniós védjegynek a védjegyjogosult által,
vagy annak hozzájárulásával az árukon minőségjelzésként történő elhelyezése nem minősül az e
rendelkezés értelmében vett „tényleges használat” fogalmába tartozó védjegyhasználatnak. Az említett
védjegy elhelyezése azonban ilyen tényleges használatnak minősül, ha egyidejűleg azt is garantálja a
fogyasztók számára, hogy ezek az áruk azon egyetlen vállalkozástól származnak, amelynek ellenőrzése
mellett az említett árukat előállították, és amely a minőségükért felel. Ez utóbbi esetben a védjegy
jogosultja e rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján jogosult harmadik személyekkel
szemben fellépni, ha azok azonos árukon hasonló megjelölést helyeznek el, és ennek következtében a
vásárlóközönség részéről fennáll az összetévesztés veszélye.
2) A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontját
úgy kell értelmezni, hogy az önálló védjegy nem törölhető
alapján amiatt, hogy a védjegyjogosult a vásárlóközönség
elvárásoknak való megfelelést nem garantálja az
minőségellenőrzés révén.

és 7. cikke (1) bekezdésének g) pontját
e rendelkezések együttes alkalmazása
által a védjegyhez társított minőségi
engedélyeseinél végzett rendszeres

3) A 207/2009 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy az európai uniós együttes védjegyekre vonatkozó
rendelkezései nem alkalmazhatók értelemszerűen az európai uniós önálló védjegyekre.

46. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. június 8-i ítélete (a Monomeles Protodikeio Athinon
[Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – OL kontra PQ (C-111/17 PPU. sz.
ügy)40
A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2003. november 27-i, 2201/2003/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (1) bekezdését
úgy kell értelmezni, hogy olyan helyzetben, mint amely az alapeljárás tárgya, és amelyben a szülők
közös szándékának megfelelően a gyermek azon tagállamtól eltérő tagállamban született, és
tartózkodott több hónapig megszakítás nélkül az édesanyjával, amelyben a szülők a gyermek születése
előtt szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek, a szülők azon eredeti szándéka, hogy az anya a
gyermekkel együtt visszatér az utóbbi tagállamba, nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy e
gyermeknek ott található a rendelet értelmében vett „szokásos tartózkodási helye”.
Következésképpen ilyen helyzetben az, hogy az anya megtagadta az e tagállamba a gyerekkel való
visszatérést, nem tekinthető a gyermek említett 11. cikk (1) bekezdése értelmében vett „jogellenes
elvitelének vagy visszatartásának”.

47. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. június 14-i végzése (a Rayonen sad Varna
[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Todor Iliev kontra Blagovesta Ilieva
(C-67/17. sz. ügy)41
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.
cikke (2) bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy a valamely tagállam
állampolgárságával rendelkező, de egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező házastársak által a
házasság fennállásának idején megszerzett ingó dolognak a házasság felbontásakor történő
értékesítésével kapcsolatos, az alapeljárásbelihez hasonló jogvita nem e rendelet hatálya alá, hanem a
házassági vagyonjog területére, ekként pedig az említett 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában szereplő
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak 26. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak 27. sz. alatt.
41
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak 21. sz. alatt.
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kivételek körébe tartozik.

Gazdasági ügyszak
32. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. április 27-i végzése (a Tribunalul Specializat Mureș –
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Michael Tibor Bachman kontra
FAER IFN SA (C-535/16. sz. ügy)42
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
93/13/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az a természetes személy,
aki az adósságmegújítási szerződés útján egy hitelintézettel szemben kötelezettséget vállalt korábban
egy társaság részére, annak tevékenységéhez kapcsolódó célból nyújtott hitelek visszatérítésére,
tekinthető az e rendelkezés értelmében vett fogyasztónak, ha e természetes személy nem áll nyilvánvaló
kapcsolatban e társasággal, és olyan kapcsolatok alapján járt el ily módon, amelyek kívül esnek saját
szakmai tevékenysége körén, és amelyek az említett társaságot ellenőrző személlyel, valamint az
eredeti hitelszerződésekhez kapcsolódó járulékos szerződéseket (kezességi megállapodás,
ingatlanfedezetű jelzálogszerződés) aláíró személyekkel állnak fenn.

33. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. május 4-i ítélete (az Obvodní soud pro Prahu
[Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marcela Pešková, Jiří Peška
kontra Travel Service a.s. (C-315/15. sz. ügy)43
1) A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése]
esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a
295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (14) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikkének
(3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a légi jármű madárral történő ütközése az e rendelkezés
értelmében vett „rendkívüli körülmények” fogalmába tartozik.
2) A 261/2004 rendelet (14) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (3)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a légi járat törlését vagy jelentős késését nem rendkívüli
körülmények okozták, amikor ez a törlés vagy ez a késés abból ered, hogy a légi fuvarozó a választása
szerinti szakértőhöz fordul, hogy a madárral történő ütközés miatt megkövetelt biztonsági
ellenőrzéseket újból elvégezze, miután azokat az alkalmazandó szabályozások értelmében engedéllyel
rendelkező szakértő már elvégezte.
3) A 261/2004 rendelet (14) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (3)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azok az „észszerű intézkedések”, amelyeket valamely légi
fuvarozónak meg kell tennie annak érdekében, hogy csökkentse, sőt megelőzze a madárral történő
ütközés kockázatait, és így mentesüljön az említett rendelet 7. cikke szerint az utasoknak járó
kártalanítás kötelezettsége alól, magukban foglalják az említett madarak jelenlétével kapcsolatos
megelőző vizsgálati intézkedések alkalmazását, feltéve hogy ez a légi fuvarozó az ilyen intézkedéseket
különösen műszaki és igazgatási szempontból ténylegesen megteheti, hogy ezek az intézkedések nem
követelnek meg tőle vállalkozásának kapacitásait tekintve elviselhetetlen áldozatokat, valamint hogy
ez a fuvarozó bizonyította, hogy az említett intézkedéseket a madárral történő ütközéssel érintett légi
járat tekintetében ténylegesen megtette, és a kérdést előterjesztő bíróság feladata az arról való
meggyőződés, hogy az említett feltételek teljesülnek.
4) A 261/2004 rendelet (14) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (3)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely légi járatnak az érkezéskor legalább háromórás késése
esetében, amelynek oka nemcsak valamely olyan rendkívüli körülmény, amelyet nem lehetett volna
elkerülni a helyzetnek megfelelő intézkedésekkel, és amellyel kapcsolatban a légi fuvarozó e körülmény
következményeinek elhárítására alkalmas minden észszerű intézkedést megtett, hanem egy másik olyan

42
43

A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak 4. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 1. szám, Gazdasági ügyszak 1. sz. alatt.
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körülmény is, amely nem tartozik ebbe a kategóriába, az ezen első körülménynek betudható késést le
kell vonni az érintett légi járatnak az érkezéskor fennálló teljes késési idejéből annak értékeléséhez,
hogy az ezen légi járat érkezésekor fennálló késésre az e rendelet 7. cikkében előírt kártalanításnak
kell-e vonatkoznia.

34. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. május 11-i ítélete (a Rechtbank Noord-Nederland
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bas Jacob Adriaan Krijgsman
kontra Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (C-302/16. sz. ügy)44
A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén
az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a
295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontját és 7. cikkét akként kell értelmezni,
hogy az üzemeltető légifuvarozónak az e rendelkezések által előírt kártalanítást meg kell fizetnie járat
olyan törlése esetén, amelyről az utast nem tájékoztatták legalább két héttel a menetrend szerinti
indulási időpont előtt, ideértve azt is, ha e légifuvarozó e törlésről legalább ezen időpont előtt két
héttel tájékoztatta az utazásközvetítőt, amelyen keresztül a szállítási szerződés létrejött az érintett
utassal, ám az utazásközvetítő az utast nem tájékoztatta e határidőn belül.

35. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. június 8-i ítélete (a Tribunale Ordinario di Venezia
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vinyls Italia SpA,
fizetésképtelenségi eljárás alatt kontra Mediterranea di Navigazione SpA (C-54/16. sz.
ügy)45
1) A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 13. cikkét
úgy kell értelmezni, hogy az, hogy a valamennyi hitelező számára hátrányos jogügylet
kedvezményezettjének milyen formában és milyen határidőn belül kell felhoznia az e cikk értelmében
vett kifogást annak érdekében, hogy kifogásolja ezen jogügyletnek a lex fori concursus rendelkezései
szerinti megtámadására irányuló keresetet, valamint az a kérdés, hogy az illetékes bíróság hivatalból
is alkalmazhatja-e ezen cikket, adott esetben az érintett féllel szemben előírt határidő lejártát követően
is, azon tagállam eljárási jogának hatálya alá tartozik, amelynek területén a jogvita folyamatban van.
E jog azonban nem lehet kedvezőtlenebb, mint a belső jog hatálya alá tartozó hasonló helyzeteket
szabályozó jog (az egyenértékűség elve), és nem teheti gyakorlatilag lehetetlenné vagy rendkívül
nehézzé az uniós jog által biztosított jogok gyakorlását (a tényleges érvényesülés elve), amit a kérdést
előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.
2) Az 1346/2000 rendelet 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az a fél, amelyre a bizonyítási teher
hárul, köteles bizonyítani, hogy amennyiben a lex causae lehetővé teszi a hátrányosnak ítélt jogügylet
megtámadását, nem állnak fenn konkrétan a lex fori concursus által meghatározott feltételektől eltérő,
ahhoz szükséges feltételek, hogy az e jogügylettel szemben benyújtott keresetnek helyt lehessen adni.
3) Az 1346/2000 rendelet 13. cikkére érvényesen lehet hivatkozni akkor, ha a szerződő felek, akik
ugyanazon tagállamban rendelkeznek székhellyel, amely tagállam területéhez kapcsolódik valamennyi
egyéb releváns tényállási elem is, az e szerződésre alkalmazandó jogként egy másik tagállam jogát
választották, feltéve hogy a felek e jogot nem csalárd módon vagy visszaélésszerűen választották, amit
a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.
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Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
XIII. 2017. április 5-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország (C171/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar

Kereseti kérelmek:
A Bizottság arra kéri a Bíróságot, hogy
— állapítsa meg, hogy a Magyarország által bevezetett és fenntartott, a 2011. évi CC. törvény és az azt
végrehajtó 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet által szabályozott, nemzeti mobilfizetési rendszer,
amely monopóliumot hoz létre, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére biztosított kizárólagos jogok
révén, és megakadályozza a nagykereskedői mobilfizetési piacra történő belépést, amely korábban
nyitva állt a verseny előtt, valamint szükségtelen és aránytalan módon került bevezetésre, ellentétes
— elsősorban a 2006/123/EK irányelv 15. cikkének (2) bekezdése d) pontjával és a 16. cikkének (1)
bekezdésével,
— másodsorban az EUMSZ 49. és 56. cikkeivel;
— kötelezze Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:
A nemzeti mobilfizetési rendszerről szóló, 2011. április 1-jei CC. törvény (a továbbiakban: „Törvény”)
2013. április 1-jei hatállyal [de kötelező jelleggel csak 2014. július 2.-től] megváltoztatta a
mobilfizetési szolgáltatások jogi keretét. A Törvény a következő területeken határoz meg
központosított mobil értékesítésű szolgáltatásokat: a) parkolási közszolgáltatás; b) közút közlekedési
célú rendelkezésre bocsátása; c) állami vállalat által biztosított személyszállítás; d) állami szervezet
által nyújtott egyéb szolgáltatás. Ezek közül, a gyakorlatban eddig csupán a parkolási közszolgáltatás
területén és a közút közlekedési célú rendelkezésre bocsátása területén (e-matrica és HU-GO) valósult
meg a mobilfizetés lehetősége Magyarországon. Ennek ellenére, jelen eljárás mind a négy törvény
által szabályozott területre vonatkozik.
A Bizottság álláspontja szerint, a parkolási közszolgáltatás tekintetében, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
lényegében ugyanazt a tevékenységet folytatja, mint a korábbi rendszerben a mobilfizetési
szolgáltatók, de azzal a különbséggel, hogy kizárólagos jogot élvez a parkolási üzemeltetőkkel való
szerződéskötésre és a díjai szabályozottak. Ugyanez érvényes a közút közlekedési célú rendelkezésre
bocsátása terén is, mert a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. az egyetlen szolgáltató, amely szerződéses
kapcsolatban áll a közszolgáltatás nyújtójával és közvetlenül értékesítheti az úthasználati
jogosultságot. Ennek eredményeképpen mindkét területen a többi mobilfizetési szolgáltató és mobil
rádiótelefon szolgáltató csak viszonteladóként tevékenykedhet.
Tehát a nemzeti mobilfizetési rendszer bevezetése és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére biztosított
kizárólagos jogok megakadályozzák a nagykereskedői mobilfizetési piacra (tehát a parkolási vagy
egyéb közszolgáltatás nyújtójával való szerződéses kapcsolat révén más viszonteladó mobilfizetési
szolgáltatók felé nyújtott szolgáltatás piacára) történő belépést (mind a magyarországi, mind a külföldi
vállalkozások számára), amely korábban nyitva állt a verseny előtt. Tehát, a Bizottság véleménye
szerint, a nemzeti mobilfizetési rendszerre vonatkozó szabályok összességükben hátrányos
megkülönböztetést valósítanak meg, és sértik a letelepedés szabadságát (a 2006/123/EK irányelv 15.
cikkének és az EUM-Szerződés 49. cikkének megsértése). Ugyanakkor ezek a szabályok sértik a
szolgáltatásnyújtás szabadságát is (a 2006/123/EK irányelv 16. cikkének és az EUM-Szerződés 56.
cikkének megsértése), mivel a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére biztosított kizárólagos jogok
korlátozzák a határon átnyúló szolgáltatás nyújtását. Az egyéb központosított mobil értékesítésű
szolgáltatásoknál, ahol a mobilfizetés lehetősége még nem valósult meg Magyarországon, a Törvény
ugyanilyen kizárólagos jogot ír elő a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére, és ez a jogi elemzés
ugyanúgy helytálló.
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A letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadsága, az EUM-Szerződés és a 2006/123/EK irányelv
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, csak akkor korlátozható, amennyiben az megkülönböztetés
nélkül és közérdekből történik, valamint megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek is.
A Bizottság véleménye szerint, a Magyarország által felhozott érvek nem alkalmasak a Törvény által
bevezetett korlátozások indokolására, mivel nem felelnek meg a szükségesség és arányosság
követelményeinek

XIV. 2017. május 5-én benyújtott kereset (T-272/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Kereseti kérelmek:
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap(ok):
— a 207/2009 rendelet 4. cikkének megsértése;
— a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;
— a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése;
— az Európai Unió Alapjogi Chartája 20. cikkének megsértése;
— a Charta 21. cikke (1) bekezdésének megsértése.

XV. 2017. május 24-én benyújtott kereset (T-329/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Kérelmek:
A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:
— semmisítse meg az EFSA felperesek által kért dokumentumok többségéhez való hozzáférést
megtagadó 2016. december 9-i és 2016. október 7-i PAD 2016/034 referenciaszámú határozatának
megerősítéséről szóló, 2017. március 14-i PAD 2017/005 CA referenciaszámú megerősítő határozatát;
és
— az EFSA-t kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek
Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek hat jogalapra hivatkoznak.
1. Az első, arra alapított jogalap, hogy az EFSA megsértette az 1367/2006 rendelet 6. cikkének (1)
bekezdését azzal, hogy azt nem alkalmazta a kért információra. Az EFSA-nak figyelmen kívül kellett
volna hagynia az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének első franciabekezdésében
megállapított, a „természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekei, beleértve a szellemi tulajdont
is” védelmére irányuló, a hozzáférhetővé tétel alóli kivételt és azt az 1367/2006 rendelet 6. cikkének
(1) bekezdése alapján nem szabadott volna a kért információra alkalmazni.
2. A második, arra alapított jogalap, hogy az EFSA megsértette az 1049/2001 rendelet 2. cikkének (4)
bekezdését és 4. cikke (2) bekezdésének első franciabekezdését, valamint a 178/2002 rendelet 41.
cikkét azzal, hogy a tanulmányok tulajdonosai kereskedelmi érdekeinek védelme céljából megtagadta
a kért információ hozzáférhetővé tételét, ugyanakkor nem bizonyította konkrét kárnak és/vagy a
konkrét kár tényleges kockázatának fennállását, ezzel az Aarhusi Egyezmény 4. cikkének (4)
bekezdését is megsértve, amely előírja, hogy a hozzáférhetővé tétel alóli kivétel kizárólag „a
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kereskedelmi és ipari információ bizalmas jellege” érdekének védelme céljából biztosítható,
amennyiben „ez a bizalmas jelleg méltányolható gazdasági érdekekre figyelemmel a jog által védett”,
tekintettel arra, hogy konkrét méltányolható gazdasági érdeket nem határoztak meg, illetve nem
bizonyítottak a vitatott intézkedésben.
3. A harmadik, arra alapított jogalap, hogy az EFSA nem megfelelően alkalmazta az 1107/2009
rendelet 63. cikkének (2) bekezdését, mivel ez a rendelkezés nem vonatkozik a kért információra
és/vagy az információ hozzáférhetővé tétele az 1107/2009 63. cikkének (2) bekezdése és/vagy 16.
cikke értelmében vett magasabb rendű közérdeket szolgál
4. A negyedik, arra alapított jogalap, hogy az EFSA megsértette az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (2)
bekezdését azzal, hogy nem ismerte el, hogy nyomós közérdek fűződik a tanulmányok hozzáférhetővé
tételéhez, és annak tagadásával, hogy a felperesek bizonyították a tanulmányok hozzáférhetővé
tételéhez fűződő nyomós közérdeket.
5. Az ötödik, arra alapított jogalap, hogy azzal, hogy a nyilvánosságnak a tanulmányokban szereplő és
a környezettel kapcsolatos információkhoz való hozzáféréséhez fűződő érdekét nem mérlegelte a
társaságoknak a kereskedelmi érdekeik védelméhez fűződő magánérdekéhez képest és/vagy hagyta,
hogy a társaságok gazdasági érdekei élvezzenek elsőbbséget, az EFSA megsértette az 1049/2001
rendelet 4. cikke (2) bekezdésének első franciabekezdését.
6. A hatodik, arra alapított jogalap, hogy mivel a rendelkezésre álló adatok nem teszik lehetővé az
EFSA glifozáttal kapcsolatos szakértői értékelésének független és teljes felülvizsgálatát, a
felpereseknek érdekük fűződik a tanulmányok hozzáférhetővé tételéhez. Az EFSA – azzal, hogy
tagadja a kért információk hozzáférhetővé tételéhez fűződő általános érdeket és a felperesek ehhez
fűződő érdekét – megsértette az 1049/2001 rendelet 2. és 4. cikke, valamint a 178/2002 rendelet 41.
cikke szerinti kötelezettségeit.

XVI. 2017. június 16-án benyújtott kereset
Az eljárás nyelve: angol

Kérelmek:
A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:
— semmisítse meg a 2017. április 5-i C(2017) 1650 final európai bizottsági határozatot, amely az M.
7878 – HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia ügyben a belső piaccal és az
EGT-Megállapodás működésével összeegyeztethetetlennek nyilvánítja az összefonódást;
— a Bizottságot kötelezze a felperesek részéről felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:
Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek hét jogalapra hivatkoznak.
1. Első jogalap: a Bizottság nem rendelkezett hatáskörrel az ügylet elbírálására, mivel az ügylet nem
volt uniós léptékű. A Bizottság tévesen alkalmazta a jogot és megsértette a 139/2004 tanácsi rendelet
(a továbbiakban: EUMR) 1. cikkét, amikor a HeidelbergCementet és a Schwenket minősítette „érintett
vállalkozásoknak”, ahelyett hogy a közvetlen szerző fél Duna-Dráva Cementet minősítette volna
annak.
2. Második jogalap: a Bizottság megsértette az EUMR 2. és 8. cikkét, továbbá nyilvánvaló mérlegelési
hibákat követett el és megsértette az indokolási kötelezettségét a releváns földrajzi piac meghatározása
során.
3. Harmadik jogalap: a Bizottság megsértette az EUMR 2. cikkének (2) és (3) bekezdését, amikor az
ügyletet anélkül tiltotta meg, hogy bizonyította volna, hogy a belső piac jelentős részén fennáll a
hatékony verseny jelentős akadályozása.
4. Negyedik jogalap: a Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibákat követett el az ügylet hatásainak
versenyszempontú mérlegelése során.
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5. Ötödik jogalap: a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot és nyilvánvaló mérlegelési hibákat követett
el a javasolt korrekciós intézkedés mérlegelése és elutasítása során.
6. Hatodik jogalap: a Bizottság több eljárási hibát követett el, ezáltal pedig megsértette a lényeges
eljárási szabályokat, a felperesek védelemhez való jogát és alapvető jogait, valamint a megfelelő
ügyintézés elvét és a gondossági kötelezettséget.
7. Hetedik jogalap: a Bizottság nem rendelkezett hatáskörrel a Cemex Hungary megszerzésének
megtiltására azt követően, hogy az ügylet magyarországi részét a vizsgálat lefolytatása céljából az
EUMR 4. cikkének (4) bekezdése alapján áttette a magyar versenyhatósághoz.

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai
Büntető ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.V.22.215/2016/10.; Pfv.V.22.241/2016/6.; Pfv.V.22.256/2016/5.; Pfv.V.22.258/2016/6.;
Pfv.V.22.270/2016/6.; Pfv.V.22.296/2016/6.; Pfv.V.22.283/2016/5.
Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránt előterjesztett kereset
idézés kibocsátása nélküli elutasítása.
I. A Pp. 155/A § (2) bekezdése értelmében az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére a per
tárgyalásának felfüggesztése mellett kerülhet sor, ezért a felperes előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésére is irányuló felülvizsgálati 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.
A felperes által e körben idézett Kecskeméti Törvényszék által hozott határozat indokolása nem a
bíróság jogi álláspontját tükrözi, hanem felismerhető módon az EUMSZ 267. cikkét idézi, amely
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 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. Ezért a felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló
kérelmét a Pp. 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította.
II. A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős
végzést, mert – álláspontja szerint – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1 tv.) és a
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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 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 DH1. törvény 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-, 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 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 indokolatlan ugyanezen szerződéses rendelkezés
tekintetében további érvénytelenségi okok vizsgálata, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre.
A felperes sérelmezte, hogy a DH2 tv 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az
érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utalt arra, a felperes által a
keresetlevelében megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a felperessel
elszámolni volt köteles. Erre tekintettel a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs jelentősége
annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2 tv 37. § (1) bekezdése megfelel-e a fogyasztói irányelv
rendelkezéseinek.
A Kúria megítélése szerint az Európai Unió Bíróságnak a fenti 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 – 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
felperes hivatkozott.
Az uniós jog elsőbbségének kérdése evidencia, azonban a jelen ügyben nem releváns e jogelv
alkalmazása sem, mert a felperes az általa előterjesztett keresetben olyan jogkérdés rendezését kéri,
melyet törvényi rendelkezések folytán beálló tisztességtelenségi vélelem folytán a jogalkotó már az
uniós joggal összhangban rendezett, így tagállami és uniós szabályok ütközése a konkrét ügyben nem
merül fel.
Az előterjesztett kereseti kérelem keretei között az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének
szükségtelenségére tekintettel a jelen jogvitában irrelevánsak voltak a felperes által az előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésének alapjául megjelölt konkrét kérdések is, így jelen végzés
felülvizsgálata során nem volt vizsgálható, hogy a DH1 tv. 16. §-a összhangban van-e az Európai Unió
Alapjogi Chartájának 47. cikkével, továbbá szükségtelen vizsgálni azt is, hogy a forintosítás kapcsán
megállapított árfolyam összhangban van-e a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdésével.
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Pfv.V.22.225/2016/3.; Pfv.V.22.232/2016/4.; Pfv.V.22.238/2016/6.; Pfv.V.22.261/2016/6.;
Pfv.V.22.272/2016/6.; Pfv.V.22.274/2016/4.
Deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása iránti per megszüntetése.
I. A Pp. 155/A § (2) bekezdése értelmében az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére a per
tárgyalásának felfüggesztése mellett kerülhet sor, ezért a felperes ez irányú kérelmére tekintettel a
Kúria először azt vizsgálta, hogy előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése indokolt-e, és az
Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján
előterjesztési kötelezettsége fennáll-e.
A felperes által e körben idézett, a Kecskeméti Törvényszék által hozott határozat indokolása nem a
bíróság jogi álláspontját tükrözi, hanem felismerhető módon az EUMSZ 267. cikkét idézi, amely
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 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. Ezért a
felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét a Pp. 155/A. § (2)
bekezdése alapján elutasította.
II. A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős
végzést, mert – álláspontja szerint – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1 tv.) és a
2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2 tv.) alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelvben
(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 egyrészt a kereset tárgyává tett szerződési
rendelkezések, 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 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 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 indokolatlan ugyanezen szerződéses rendelkezés
tekintetében további érvénytelenségi okok vizsgálata, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre.
A felperes sérelmezte, hogy a DH2 tv. 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az
érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utalt arra, hogy a felperes által
a keresetlevelében megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a
felperessel elszámolni volt köteles. Erre tekintettel a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs
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jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2 tv. 37. § (1) bekezdése megfelel-e a fogyasztói
irányelv rendelkezéseinek.
A Kúria megítélése szerint az Európai Unió Bíróságának a fenti 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 – 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. Pohotovosügyben 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 felperes
hivatkozott.
Az uniós jog elsőbbségének kérdése evidencia, azonban a jelen ügyben nem releváns e jogelv
alkalmazása sem, mert a felperes az általa előterjesztett keresetben olyan jogkérdés rendezését kéri,
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.
Az előterjesztett kereseti kérelem keretei között az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének
szükségtelenségére tekintettel a jelen jogvitában irrelevánsak voltak a felperes által az előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésének alapjául megjelölt konkrét kérdések is, így jelen végzés
felülvizsgálata során nem volt vizsgálható, hogy a DH1 tv. 16. §-a összhangban van-e az Európai Unió
Alapjogi Chartájának 47. cikkével, továbbá szükségtelen vizsgálni azt is, hogy a forintosítás kapcsán
megállapított árfolyam összhangban van-e a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdésével.

Pf.V.25.130/2016/5.
Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti per megszüntetése.
I. A Pp. 155/A § (2) bekezdése értelmében az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére a per
tárgyalásának felfüggesztése mellett kerülhet sor, ezért a felperes ez irányú kérelmére tekintettel a
Kúria először azt vizsgálta, hogy előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése indokolt-e, és az
Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján
előterjesztési kötelezettsége fennáll-e.
A felperes által e körben idézett, a Kecskeméti Törvényszék által hozott határozat indokolása nem a
bíróság jogi álláspontját tükrözi, hanem felismerhető módon az EUMSZ 267. cikkét idézi, amely
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 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. Ezért a
felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét a Pp. 155/A. § (2)
bekezdése alapján elutasította.
II. Az ügyben irányadó jogszabályok, különösen a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2 tv.)
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37. § (1) bekezdése nem gátolja a fogyasztót az általa kötött, a DH2 tv. hatálya alá tartozó
kölcsönszerződésben szereplő, a fél álláspontja szerint tisztességtelen szerződési kikötés bírósági
felülvizsgálatának lehetőségében, az érvénytelenségre hivatkozó fél számára biztosítja a fogyasztói
szerződések érvénytelenségével kapcsolatos jogvita koncentrált, végleges lezárását. Ily módon a
fellebbezésben hivatkozott okokból a fogyasztó nincs elzárva az érvénytelenségből eredő jogai
érvényesítésétől.
A perbeli esetben a felperesek a keresetükben a perbeli kölcsönszerződés III.2. pontjának 2. bekezdése
szerinti kikötés érvénytelenségének megállapítását kérték. Ez a szerződési kikötés a kamat mértékét
határozza oly módon, hogy azt ún. referenciakamatlábhoz köti. A felfüggesztett másodfokú eljárás
tartama alatt a felperesek keresetpontosítás elnevezésű beadványt terjesztettek elő, amely azonban a
Pp.155. § (2) bekezdése szerint nem vehető figyelembe.
Mindezekre tekintettel a másodfokú bíróság helyes döntést hozott, amennyiben pedig a felperesek
nyilatkozatai szerint a „keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának" feltételei – helyesen Pp.
130. § (1) bekezdés d) és f) pontja – lennének megállapíthatók, a másodfokú eljárásban hozott döntés
ez esetben sem lehetne más eredményű.

Pf.V.25.181/2016/6.
Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti per megszüntetése.
I. A Pp. 155/A § (2) bekezdése értelmében az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére a per
tárgyalásának felfüggesztése mellett kerülhet sor, ezért a felperes ez irányú kérelmére tekintettel a
Kúria először azt vizsgálta, hogy előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése indokolt-e, és az
Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján
előterjesztési kötelezettsége fennáll-e.
A felperes által e körben idézett, a Kecskeméti Törvényszék által hozott határozat indokolása nem a
bíróság jogi álláspontját tükrözi, hanem felismerhető módon az EUMSZ 267. cikkét idézi, amely
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 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. Ezért a
felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét a Pp. 155/A. § (2)
bekezdése alapján elutasította.
II. A felperesek fellebbezésükben lényegében azt sérelmezték, hogy – álláspontjuk szerint – a 2014.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1 tv.) és a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2 tv.)
alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelvbe (továbbiakban: fogyasztói irányelv) 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 rendelkezések, 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 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
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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 indokolatlan ugyanezen szerződéses rendelkezés
tekintetében további érvénytelenségi okok vizsgálata, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre.
A felperesek sérelmezték, hogy a DH2 tv. 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az
érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utalt arra, hogy a felperesek
által a keresetlevelében megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az I. rendű
alperes a felperesekkel elszámolni volt köteles. Erre tekintettel a konkrét jogvita eldöntése
szempontjából nincs jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2 tv. 37. § (1) bekezdése
megfelel-e a fogyasztói irányelv rendelkezéseinek.
A Kúria megítélése szerint az Európai Unió Bíróságának a fenti 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 – 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. Pohotovosügyben 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 rendezését
kérik, 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.I.20.806/2017/7.
A végrehajtási tanúsítvány arra vonatkozik, hogy a külföldi bíróság által hozott határozat – az
irányadó nemzetközi normákra és a marasztalás jellegére figyelemmel – a belföldi bíróság
határozatával azonos módon a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint végrehajtható. Nem
szükséges a határozat elismeréséhez az, hogy a bíróság az elismerésre vonatkozó határozata
rendelkező részében feltüntesse az elismerni kért határozat rendelkező részében foglaltakat, hiszen a
külföldi bírósági rendelkezés végrehajtásának elrendelése későbbi eljárási szakasz tárgya.
A Tanács 44/2001/EK rendelete (a továbbiakban: Brüsszel I. Rendelet) helyébe 2015. január 10-étől a
polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2012. december 12-ei 1215/2012/EU rendelete
(a továbbiakban: Brüsszel I. rendelet átdolgozás) lépett, azonban a felek jogvitájának elbírálására –
továbbiak mellett – a Brüsszel I. rendeletet kell alkalmazni, mert a Brüsszel I. rendelet átdolgozás 66.
cikk (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 80. cikk ellenére továbbra is a Brüsszel I. rendelet
alkalmazandó azokra a 2015. január 10. előtt indított eljárásokban hozott határozatokra, amelyek az
említett rendelet hatálya alá tartoznak.
Az adott ügyben a Vicenzai Bíróság 2015. május 29-én hozta meg ítéletét. A rendelkezésre álló
iratanyagból az pontosan nem állapítható meg, hogy mikor indult meg az elsőfokú eljárás, de a
rendelkezésre álló iratok szerint a Vincenzai Bíróság 2010. május 5-én tárgyalást tartott, 2011. április

51

5-én tanúmeghallgatást foganatosított, melyekből következően
feltételezhető, hogy az elsőfokú eljárás 2015. január 10-e előtt indult.

igen

nagy

valószínűséggel

A végrehajtási ügyben korábban eljárt bíróságok határozata helyesen tartalmazza, hogy a külföldi
bíróság határozatát milyen feltételek fennállása esetén lehet Magyarországon végrehajtani. A külföldi
határozat belföldi végrehajtásának szempontjából előkérdés, hogy a magyar bíróság végzésével a
külföldi határozatra végrehajtási tanúsítványt vezessen, amelyben azt tanúsítja, hogy a határozat a
magyar jog szerint a belföldi bíróság (vagy választottbíróság) határozatával azonos módon
végrehajtható.
A Vht. 208.§-a értelmében ha a külföldi határozat a Vht. 205.§-a szerint végrehajtható (tehát ha a
magyarországi végrehajtást törvény, nemzetközi egyezmény vagy viszonosság teszi lehetővé) a
végrehajtás elrendelésére jogosult magyar bíróság külön eljárási cselekményként végrehajtási
tanúsítványt vezet a határozatra. A végrehajtási tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárás a végrehajtási
eljárás része és a külföldi határozat magyarországi elismerhetőségének vizsgálatára irányul; nem azt
jelenti, hogy a külföldi határozat alapján el is rendelhető a végrehajtás. A végrehajtási tanúsítvány arra
vonatkozik, hogy a külföldi bíróság által hozott határozat – az irányadó nemzetközi normákra és a
marasztalás jellegére figyelemmel – a Vht. szerint, a belföldi bíróság határozatával azonos módon
végrehajtható. Ennek megállapításához szükséges, de egyben elegendő is a Vht. 205-207. és 15.§aiban előírt feltételek vizsgálata. Ha ezek a feltételek fennállnak, akkor a Vht. 208.§-a szerinti
végrehajtási tanúsítvány kibocsátása nem tagadható meg.
Az adott végrehajtási ügyben az előbbiekben vázolt feltételek teljesültek, nem volt akadálya a
végrehajtási tanúsítvány kibocsátásának. A külföldi határozat tanúsítvánnyal való ellátásáról
rendelkező végzés rendelkező részében a végrehajtást kérő felülvizsgálati érveivel ellentétben nem
kellett feltüntetni a Brüsszel I. rendelet V. számú mellékletében szereplő formanyomtatvány 4.5.
pontjában foglaltakat, azaz a tanúsítványhoz mellékelt határozat szövegét. A Brüsszel I. rendelet 53.
cikkének (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint az elismerést vagy a végrehajthatóság
megállapítását kérelmező félnek be kell mutatnia a határozatnak a hitelessége megállapításához
szükséges feltételeknek megfelelő másolatát, továbbá az 55. cikk sérelme nélkül az 54. cikkben
említett tanúsítványt.
A tanúsítvány jelentősége és célja abban áll, hogy az eljárás első szakaszában megkönnyítse és
hatékonyabbá tegye az elismerést és a végrehajthatóság megállapítását. A tanúsítványt csatolni kell a
végrehajthatóság megállapítása iránti kérelemhez, ez azonban nem mellőzhetetlen kelléke a határozat
elismerése, továbbá végrehajthatósága megállapítása iránti eljárásnak, ahogyan arra a Brüsszel I.
rendelet 55. cikkében foglaltak értelmezése alapján következtetni lehet (eszerint ha az 54. cikkben
említett tanúsítvány nem mutatják be, a bíróság vagy hatáskörrel rendelkező hatóság annak
bemutatására határidőt szabhat, elfogadhat azzal egyenértékű okiratot, vagy, ha úgy véli, hogy
elegendő információval rendelkezik, eltekinthet azok bemutatásától).
Ahhoz, hogy a bíróság végrehajtási tanúsítvánnyal lássa el a külföldi bírósági határozatát, nem
szükséges a tanúsítvánnyal ellátásról rendelkező végzés rendelkező részében feltüntetni az elismerni
kért külföldi bírósági határozat rendelkező részében foglaltakat, mert a végrehajtási tanúsítvány arra
vonatkozik, hogy a külföldi bíróság által hozott határozat – az irányadó nemzetközi normákra és a
marasztalás jellegére figyelemmel – a belföldi bíróság határozatával azonos módon a Vht. szerint
végrehajtható (a külföldi bíróság által hozott határozat végrehajtásának elrendelése későbbi eljárási
szakasz eredménye lehet). Ha a külföldi határozat elismerését kérő fél nem mutatja be a Brüsszel I.
rendelet V. melléklete szerinti tanúsítványt (amelynek 4.5. pontja tartalmazza a tanúsítványhoz
mellékelt határozat szövegét), akkor is dönthet úgy a belföldi bíróság, hogy eltekint annak
bemutatásától, ha úgy véli, hogy elegendő információval rendelkezik annak megállapításához, hogy a
külföldi bíróság határozata a belföldi jog szerint a belföldi bíróság határozatával azonos módon
végrehajtható.
A külföldi határozat végrehajtásának elrendeléséhez – továbbiak mellett – szükséges a Vht. 13.§-ában
előírt további feltételek vizsgálata és fennállásuk megállapítása, ennek során a belföldi bíróság a
külföldi határozat rendelkező részében foglaltakat veszi majd figyelembe, nem a végrehajtási
tanúsítványról rendelkező végzés indokolásában foglaltakat. A végrehajtási ügy ezen – következő –
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szakaszában az lesz elbírálandó kérdés, hogy a külföldi határozat alapján a konkrét ügyben
ténylegesen elrendelhető-e a végrehajtás és az milyen módon történjék. A másodfokú bíróság utalása
az esetleges elrendelésre kerülő végrehajtás felfüggesztésére nem több, mint a felek részére szóló
általános tájékoztatás, hiszen a külföldi bírósági határozat végrehajtásának elrendelésére még nem
került sor, és nem biztos, hogy ha az adós be is nyújt felfüggesztés iránti kérelmet, a bíróság arról az
adós számára kedvezően fog határozni.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.694/2016/7.
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. A Kúria ezért 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 ezen feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét. 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,
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 a
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 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 C26/13. 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. Semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses
rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre.
A felperesek sérelmezték, hogy a DH2. tv. 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az
érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utal 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. tv. 37. § (1) bekezdése megfelel-e a fogyasztói
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irányelv rendelkezéseinek.
A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben a felperesek
által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami
bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti
kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt
szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a
kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet
eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek
Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., 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 hivatkoznak.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
1. Nagy Gábor Magyarország elleni ügye (No. 2.) (73.999/14. sz. ügy)46
A rendőrség 2013. március 22-én megkezdte egy három símaszkos férfi által elkövetett budapesti
fegyveres lakásbetörés kivizsgálását. Kezdetben úgy ítélték, hogy a bűncselekmény ismeretlen
elkövetők által elkövetett fegyveres rablás minősített esetének minősül.
A bűncselekmény közelében a rendőrség észrevett és igazoltatás céljából megállított egy kocsit. Rövid
üldözés után a vezetőt, K. I.-t elfogták, de a másik utas elmenekült. Az autóban és a K.I. ruházatában a
rendőrség megtalálta és lefoglalta a rablás során elhelyezett értékek némelyikét, valamint a kérelmező
személyi igazolványát és mobiltelefonját. Ugyanezen a napon a rendőrség átkutatta a kérelmező házát,
de nem talált semmit a rablással kapcsolatban.
A többszörösen büntetett előéletű K. I. tanúvallomáséban azt mondta, hogy az a személy, aki vele volt
a kocsiban, és elszaladt, nem a kérelmező volt. Az érintett rendőrök közül egyik sem tudta ténylegesen
azonosítani a szökevényt.
A rendőrség 2013. március 25-én elfogató parancsot adott ki a kérelmező ellen. A kérelmező 2013.
április 3-án az elfogatóparancs megismerése után feladta magát. A fegyveres rablás gyanúja miatt
őrizetbe vették. A részére kirendelt védő nem vett részt az ugyanazon a napon tartott kihallgatáson. A
kérelmező tagadta a rablásban való részvételt, és vitatta a vádakat. Az ezzel kapcsolatos panaszát a
Fővárosi Főügyészség elutasította; úgy találta, hogy az ellene szóló alapos gyanút a rendőri jelentés, a
lefoglalt tárgyak és tanúvallomások támasztják alá.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2013. április 6-án fegyveres rablás vádjával elrendelte a kérelmező
előzetes letartóztatását a Be. 129. §-a (2) bekezdésének a)-d) pontja szerint. A rendőri jelentésekre, egy
helyszíni szemlére, tanúvallomásokra, a lefoglalásról és a különböző szemletárgyak vizsgálatáról szóló
határozatokra hivatkozva a bíróság az alapos gyanút illetően egyetértett az ügyészséggel. Úgy ítélte
meg, hogy az előzetes letartóztatásra azért volt szükség, mert a kérelmező elmenekült a rendőrség elől,
majd feladta magát. de csak azért, hogy elkerülje a büntetőjogi felelősségre vonást. Valójában a szökés
jelentős veszélye áll fenn. Továbbá bizonyíték volt arra, hogy megpróbálta befolyásolni a tanúkat,
hogy alibit biztosítson magának, mivel hogy azt javasolta a tanúknak, hogy tegyenek hamis vallomást
a rablás alatti hollétét illetően. Figyelembe véve, hogy a kérelmezővel szemben újabb nyomozás folyik
járműlopás miatt, és hogy nincs rendszeres jövedelme vagy foglalkoztatása, fennáll annak a veszélye
is, hogy újabb bűncselekményt követett el. A hatóságok azonban nem közöltek olyan bizonyítékot,
amely alátámasztotta volna a kérelmező tényleges részvételét a rablásban. A kirendelt védő nem vett
részt a meghallgatáson. A Fővárosi Törvényszék 2013. április 15-én – megismételve az első fokú
bíróság érvelését – a kérelmező által benyújtott fellebbezést elutasította, anélkül, hogy a kérelmezőt
személyesen meghallgatta volna.
Ezt követően az ügyészség indítványozta a kérelmező előzetes letartóztatásának meghosszabbítását.
Az indítványt a kérelmezőnek 2013. május 3-án kézbesítették, es ugyanazon a napon a bíróság
előzetes letartóztatását 2013. augusztus 6-áig meghosszabbította, következésképpen nem volt
lehetősége arra, hogy az indítványra észrevételeket tegyen. A bíróság fenntartotta a korábbi indokait,
amelyek igazolták fogva tartásának szükségességét, és hangsúlyozta, hogy egy harmadik gyanúsítottat
érintő vizsgálat még folyamatban van, így ha a szabadlábra helyeznék, a kérelmező feltehetően
meghiúsítaná az eljárást. A bíróság figyelembe vette, hogy elfogatóparancsot kellett kiadni a
kérelmező ellen, aki egyébként munkanélküli volt, nem volt számottevő bevételi forrása, és egy másik
nyomozás is folyt ellene. A bíróság úgy ítélte meg, hogy fennáll annak a veszélye, hogy (az esetleges
46

Az ítélet 2017. július 11-én vált véglegessé.

55

büntetés súlyossága miatt) megszökik, újabb bűncselekményt követ el (rendezetlen személyes
körülményei miatt), és megzavarja a nyomozást (ha a harmadik gyanúsítottal összejátszik). A bíróság
hozzátette, hogy vannak jelek arra vonatkozóan, hogy a kérelmező az alibit próbált biztosítani
magának, míg a rendőrség elől szökésben volt. A Fővárosi Törvényszék 2013. június 5-én a kérelmező
fellebbezését – egyetértve az elsőfokú határozattal – elutasította.
A kérelmező által meghatalmazott ügyvéd 2013. július 23-án kérelmezte a kérelmező szabadlábra
helyezését, azzal érvelve, hogy a hatóságok nem közöltek olyan bizonyítékokat, amelyek a bírósági
végzés alapjául szolgálhatnak. Vitatta az alapos gyanú fennálltát, hangsúlyozta, hogy a kérelmező
önként ment el a rendőrségre, okiratokat nyújtott be, amelyek szerint a kérelmező édesanyja hajlandó
fedezni megélhetési költségeit.
Az ügyészség 2013. július 30-án indítványozta a kérelmező előzetes letartóztatásának
meghosszabbítását. Az indítványt a kérelmező védőjének 2013. július 31-én kézbesítették, es egy
nappal azelőtt, hogy a bíróság a kérelmező előzetes letartóztatását 2013. október 6-áig
meghosszabbította. A bíróság egyidejűleg elutasította a szabadlábra helyezés iránti kérelmet, anélkül
hogy személyesen meghallgatta volna a kérelmezőt. Úgy ítélte meg, hogy annak indoka, hogy feladta
magát a rendőrségen, csak az volt, hogy elkerülje a büntetést. A bíróság úgy ítélte meg, hogy anyja
kötelezettségvállalása nem szünteti meg a szökés vagy a bűnismétlés kockázatát. Megismételte, hogy a
meghosszabbítás indokolt volt, mert a kérelmező korábban megszökött a rendőrség elől, és
befolyásolhatja a tanúkat, tekintettel az előző kísérletére, hogy alibit biztosítson magának. Utalt a
kilátásba helyezett súlyos büntetésre és a bűnismétlés kockázatára is. A Fővárosi Törvényszék 2013.
augusztus 15-én elutasította a kérelmező fellebbezését, anélkül, hogy személyesen meghallgatta volna.
A Budai Központi Kerületi Bíróság 2013. október 3-án a kérelmező előzetes letartóztatását 2014.
január 6-áig meghosszabbította a Be. 129. §-a (2) bekezdésének b)-d) pontja alapján. A rendőri
jelentésekre, a helyszíni szemlére, tanúvallomásokra és a különböző tárgyi bizonyítékokra hivatkozva
a bíróság megállapította, hogy a kérelmező érvelésével ellentétben alapos gyanú merült fel arra, hogy
elkövette a bűncselekményt. Előzetes letartóztatásának konkrét okait illetően a bíróság már nem
hivatkozott arra a tényre, hogy elmenekült, miután önként jelentkezett a rendőrségen. Mindazonáltal
megismételte a többi okot. Annak bizonyítására, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye, a bíróság
kiemelte, hogy a nyomozás megindítása előtt a kérelmező csak rövid ideig, öt hónapig dolgozott, hogy
nem szüleivel együtt, hanem valószínűleg néhány barátjával lakott, hogy 2013. május 3-án már
elítélték lopás vétségének elkövetése miatt, és jelenleg egy újabb büntetőügyben folyik nyomozás
ellene járműlopás miatt. A bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezőnek nem sikerült meggyőzően
bizonyítania, hogy személyes körülményei stabilak. Ami az összejátszást illeti, a bíróság
emlékeztetett, hogy a harmadik gyanúsított személyazonosságát nem állapították meg, és hogy az
ellopott tárgyak közül néhány még hiányzik. Mind a kérelmező, mind az ügyvédje jelen volt a
meghallgatáson. A Fővárosi Törvényszék 2013. október 11-én ezt a határozatot helybenhagyta. Azt is
kifejtette, hogy a kevésbé korlátozó intézkedések, mint például a házi őrizet nem alkalmazhatók a
kérelmező esetében, mivel nem szüntetik meg az összejátszás, bűnismétlés vagy a szökés veszélyét.
A Budai Központi Kerületi Bíróság 2014. január 3-án a kérelmező előzetes letartóztatását 2014. április
6-ig meghosszabbította a Be. 129. §-a (2) bekezdésének b)-d) pontja alapján. A kérelmező azon érvét
illetően, miszerint nem szolgáltattak bizonyítékot arra, hogy alapos gyanú merült fel vele szemben, a
bíróság úgy ítélte, hogy a gyanúsítottak betekinthetnek az iratokba, ha az nem ellentétes a nyomozás
érdekeivel. Előzetes letartóztatásának konkrét okait illetően a bíróság megismételte korábbi indokait.
Úgy vélte, hogy szökésének veszélye miatt egy kevésbé korlátozó intézkedés nem lenne elegendő az
ügyében. Mind a kérelmező, mind az ügyvédje jelen volt a meghallgatáson. A Fővárosi Törvényszék
2014. január 9-én helybenhagyta ezt a határozatot.
A kérelmező 2014. január 30-án – egyebek mellett az Egyezmény 6. cikkének (1) bekezdésére
hivatkozással – kérte az előzetes letartóztatása alapjául szolgáló bizonyítékok felfedését. A Fővárosi
Főügyészség elutasította kérelmét, rámutatva, hogy a vizsgálat még folyamatban van.
A kérelmező 2014. március 26-án kérelmezte szabadlábra helyezését. Kérelmében sérelmezte, hogy
még mindig nem szolgáltattak neki egyetlen bizonyítékot sem, amely igazolná előzetes letartóztatását.
A hatóságok által beszerzett és részére továbbított szakértői vélemények nem tartalmaztak semmit, ami
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alátámasztotta volna a bűncselekményben való részvételét. Okiratokat is csatolt, amelyek igazolták,
hogy anyja, aki hajlandó volt megélhetési költségeit fizetni, elegendő jövedelemmel rendelkezik.
A Fővárosi Bíróság 2014. április 3-án a kérelmező szabadlábra helyezés iránti kérelmét elutasította, és
előzetes letartóztatását 2014. június 6-áig meghosszabbította. Noha a Bíróság ítélkezési gyakorlatára
hivatkozott, a bíróság azt állította, hogy a fogva tartás még mindig szükséges a bűnismétlés veszélye
miatt [Be. 129. § (2) bekezdés d) pont]. Úgy ítélte, hogy a kérelmező két hetes szökése, és hamis alibi
biztosítására irányuló meghiúsult kísérlete, amely mindkettő az eljárás kezdetén történt, nem
használható fel ellene a szabadlábra helyezése esetén fellépő jövőbeli kockázatok értékelése során.
Megállapította továbbá, hogy a nyomozás szinte véget ért, és az elvégzendő nyomozati lépések jellegét
tekintve nem valószínű, hogy a kérelmező befolyásolhatja annak eredményét. A Törvényszék tehát
úgy ítélte meg, hogy nem valós sem a kérelmező szökésének, sem az eljárás meghiúsításának
veszélye. Mindazonáltal, figyelembe véve a kérelmezővel szemben folyó másik ügyet, és a hamis alibi
biztosításának meghiúsult kísérletét, valamint a bűncselekmény „profi” jellegét és a rendezetlen
személyes körülményeit is, a bíróság úgy ítélte, hogy a legsúlyosabb kényszerítő intézkedést továbbra
is alkalmazni kell a bűnismétlés veszélyére tekintettel. A Fővárosi Ítélőtábla 2014. április 18-án az
előzetes letartóztatást meghosszabbító végzést helybenhagyta azon az alapon, hogy fennáll a
bűnismétlés, a szökés és a tanúk befolyásolásával az eljárás meghiúsításának veszélye [Be. 129. § (2)
bekezdés b)-d) pont]. A bíróság úgy ítélte, hogy a kilátásba helyezett súlyos büntetés önmagában arra
utal, hogy fennáll a szökés veszélye. Ezenkívül az a tény, hogy a tanúk befolyásolására irányuló
próbálkozása egy évvel korábban történt, nem szüntette meg az összejátszás veszélyét, különösen
mivel a harmadik feltételezett elkövető még mindig szabadlábon volt, és továbbra sem azonosították.
A kérelmező 2014. május 29-én ismételten kérte szabadlábra helyezését, rámutatva arra, hogy nincs
olyan bizonyíték, amely alátámasztaná a rablásban való részvételét. Arra hivatkozott, hogy mivel a
nyomozást már befejezték, annak veszélye, hogy meghiúsítja, meghaladottá vált. Azt is állította, hogy
a kilátásba helyezett súlyos büntetés önmagában nem igazolhatja őrizetét. Csatolt egy nyilatkozatot,
miszerint egy vállalat szabadlábra helyezése után alkalmazná őt.
A Fővárosi Törvényszék 2014. június 5-én a Be. 129. §-a (2) bekezdésének d) pontja (a bűnismétlés
veszélye) alapján 2014. augusztus 6-áig meghosszabbította a kérelmező előzetes letartóztatását,
rámutatva a bűncselekmény „profi” elkövetési jellegére. Úgy találta, hogy az előzetes letartóztatás más
indoka nem állapítható meg az ügyben. A kérelmező és ügyvédje jelen voltak a meghallgatáson. A
kérelmező védője ismételten rámutatott arra, hogy sem ő, sem a kérelmező nem férhetett hozzá a
nyomozati iratokhoz, és így nem ismerhette meg a bűncselekmény elkövetésére vonatkozó alapos
gyanút alátámasztó bizonyítékokat. Azzal érvelt, hogy az ilyen bizonyítékokhoz való hozzáférés
fontosabb a nyomozati szakaszban, mint a vádemelés benyújtását követően. A kérelmező fellebbezést
nyújtott be, hangsúlyozva, hogy a "profi" módszert meg sem említették az ügyészségnek az előzetes
letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó indítványában. A Fővárosi Ítélőtábla 2014. június 19-én
helybenhagyta alsóbb fokú bírósági határozatát a Be. 129. cikke (2) bekezdésének b)-d) pontja (a
szökés, a nyomozás meghiúsításának és a bűnismétlés veszélye) alapján.
A Fővárosi Főügyészség 2014. július 8-án egy vádiratot készített, minthogy a nyomozást befejezték.
A Fővárosi Törvényszék 2014. július 21-én a Be. 129. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontja (a szökés
és a bűnismétlés veszélye) alapján az elsőfokú bíróság ítélet meghozataláig meghosszabbította a
kérelmező előzetes letartóztatását. A kérelmező meghallgatása nélkül eljárva a bíróság rámutatott arra,
hogy a potenciális büntetés súlyossága önmagában nem elegendő ahhoz, hogy megállapíthassa egy
ember szökésének veszélyét; a kérelmező személyes körülményei azonban, mint például, hogy még a
családtagjai számára is elérhetetlennek bizonyult, azt mutatták, hogy fennáll a veszélye. Továbbá a
bűncselekmény elkövetésének profi módja, különösen szervezett jellege és az érintettek száma,
alátámasztotta azt a következtetést, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye. Mivel a nyomozás
befejeződött, a bíróság nem találta megállapíthatónak az összejátszás veszélyét. A kérelmező 2014.
augusztus 1-jén fellebbezést nyújtott be azzal érvelve, hogy a rendelkezésére álló bizonyítékok egyike
sem támasztotta alá azt az állítást, hogy ő volt az a személy, aki megszökött a rendőri őrizetből, és
egyik érintett rendőrtiszt sem tudta azonosítani. Arra is hivatkozott, hogy az ellene folytatott egyéb
bűnügyi nyomozás tekintetében nem történt tényleges vádemelés, ezért ezeket az eljárásokat nem
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lehetett figyelembe venni a bűnismétlés kockázatának értékelése során. A Fővárosi Ítélőtábla 2014.
szeptember 10-én elutasította a kérelmező fellebbezését, hozzátéve, hogy ügyében az összejátszás
veszélye is megállapítható.
2014. november 13-án egy harmadik gyanúsítottat tartóztattak le.
A Fővárosi Törvényszék 2015. január 15-én, hat hónappal a vádemelést követően a Be. 132. §-a (1)
bekezdésének a) pontja alapján felülvizsgálta a kérelmező előzetes letartóztatását, és az elsőfokú ítélet
meghozataláig meghosszabbította azt. A korábbiakkal azonos indokok alapján a bíróság ismételten
kijelentette: alapos gyanú merült fel arra nézve, hogy a kérelmező elkövette a bűncselekményt,
amellyel megvádolták. és fennáll a szökés és ez által az eljárás akadályozásának veszélye [Be. 129. §
(2) bekezdés b) pont], és a bűnismétlés veszélye [Be. 129. § (2) bekezdés b) pont]. A bíróság
hozzátette, hogy valószínűleg két további gyanúsított ellen fognak vádat emelni, a kérelmező korábbi
kísérletéből adódóan, hogy egy tanút befolyásoljon, az összebeszélés veszélye [Be. 129. § (2)
bekezdés c) pont] is fennáll. Az ügyészi indítványt a kérelmezővel néhány nappal az előzetes
letartóztatást meghosszabbító határozat meghozatala után kézbesítették. Az elsőfokú határozatot a
Fővárosi Ítélőtábla 2015. február 17-én helybenhagyta.
A Fővárosi Főügyészség 2015. április 20-án a harmadik gyanúsított és még egy másik személy ellen is
vádat emelt. A Fővárosi Ítélőtábla 2015. július 29-én elvégezte a kérelmező előzetes letartóztatásának
éves felülvizsgálatát. A korábbiakkal azonos indokok alapján a bíróság az intézkedést az elsőfokú
ítélet meghozataláig meghosszabbította.
Eközben a kérelmező és a K.I. elleni ügy a bíróság elé került. Az első tárgyalásra a perbíróság előtt
2014. szeptember 19-én került sor. A Fővárosi Törvényszék 2014. november 13-án, 2015. január 15én, április 7-én, június 19-én, szeptember 15-én, október 7-én, november 3-án, december 1-jén és 21én, 2016. február 9-én és március 23-án további tárgyalásokat tartott. A büntetőper a 2015. április 20-i
vádiratból kitűnően a másik két gyanúsítottat is érintette. A Fővárosi Törvényszék 2016. március 23-án
ítéletet hozott, amelynek indokolása 63 oldalból állt, és a kérelmezőre, K. I.-re és a másik két
gyanúsítottra vonatkozott. A kérelmezőt bűnösnek találták rablásban és magánlaksértésben, és kilenc
év szabadságvesztésre ítélték. Ugyanezen a napon a Törvényszék előzetes letartóztatását a másodfokú
eljárás lezárásáig meghosszabbította. Ezt a döntést a Fővárosi Ítélőtábla 2016. június 14-én helyben
hagyta. A másodfokú eljárás még folyamatban van.
A kérelmező – az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte, hogy előzetes
letartóztatása túllépte az „ésszerű idő” követelményét, továbbá – az Egyezmény 5. cikkének 4.
bekezdésére hivatkozással – sérelmezte az előzetes letartóztatásával kapcsolatos eljárás különböző
hiányosságait, különösen azzal érvelve, hogy a 2015. január 29-ai határozatot eljárási jogainak
megsértésével hozták meg; azt állította, hogy a „fegyveregyenlőség” elvét nem tartották tiszteletben,
és hogy nem volt hozzáférése az ügy irataihoz.
Az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdésével kapcsolatos általános elveket a közelmúltban foglalták
össze Buzajdi Moldovai Köztársaság elleni ügyében.
A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező 2013. április 23-ától tartják fogva, és 2016. március 23-án első
fokon elítélték, így az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének c) pontja alapján közel három évig maradt
előzetes letartóztatásban. A Bíróság nem tartja ezt az időszakot rövidnek abszolút értelemben.
A Bíróság kiemelte, hogy az alapos gyanú, amelyre a nemzeti bíróságok határozataikat alapították, a
nyomozás során összegyűjtött kiterjedt anyagból eredt. Elfogadta továbbá, hogy a kérelmezővel
szembeni gyanú, hogy rablást követett el, az előzetes letartóztatás időtartama alatt végig fennmaradt,
de emlékeztetett, hogy az alapos gyanú fennállta önmagában nem igazolja az előzetes letartóztatást, és
azt további indokokkal kell alátámasztani. Így megvizsgálta, hogy az igazságszolgáltatási hatóságok
által megjelölt egyéb indokok igazolják-e a kérelmező szabadságának elvonását.
A Bíróság észlelte, hogy a kérelmezővel szembeni eljárás során az előzetes letartóztatás tárgyában
meghozott határozataikban a hatóságok az ellene szóló alapos gyanú mellett folyamatosan három
alapvető indokot jelöltek meg, nevezetesen: (i) a szökés veszélyét, a vád tárgyává tett bűncselekmény
és a kilátásba helyezett büntetés súlyosságából, valamint a rendőrség elől való elrejtőzésből adódóan;
(ii) az összejátszás veszélyét, amelyet az a tény mutat, hogy őrizetbe vétele előtt megpróbált
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befolyásolni egy tanút; és (iii) a bűnismétlés veszélyét, figyelembe véve pénzügyi körülményeit, és
mivel a bűncselekményt egy másik büntetőügyben folytatott nyomozás alatt, egy korábbi elítélést
követően követték el.
Meg kellett tehát bizonyosodni arról, hogy a hazai hatóságok megállapították-e és meggyőzően
bizonyították-e, hogy konkrét tények álltak fenn azon következtetéseik alátámasztására, miszerint a
kérelmező megszökhet, más módon akadályozhatja az igazságszolgáltatást, vagy újabb
bűncselekményt követhet el. A Bíróság e tekintetben emlékeztetett, hogy a hazai hatóságok kötelesek
megállapítani a folytatódó letartóztatás indokai szempontjából releváns konkrét tényeket. A bizonyítási
teher áthárítása a fogva tartott személyre az ilyen ügyekben egyenértékű az Egyezmény 5. cikkében
foglalt szabály megváltoztatásával, egy olyan rendelkezésével, amely a fogvatartást a szabadsághoz
való jogtól való kivételes eltéréssé teszi, amely csak kimerítőleg felsorolt és szigorúan meghatározott
esetekben engedhető meg. Ezenkívül nem hárulhat a fogvatartott személyre annak bizonyítása, hogy
szabadlábra helyezése indokolt.
A szökés kockázatát illetően a Bíróság emlékeztetett, hogy ezt több tényezőre tekintettel kell értékelni,
különösen azokra, amelyek az érintett személy jellemével, erkölcseivel, lakhatásával, foglalkozásával,
vagyonával, családi kötelékeivel és az ahhoz az országhoz fűződő minden kapcsolatával kapcsolatos,
amelyben a büntetőeljárást lefolytatják. Bár a vád súlyának vagy a büntetés súlyosságának mérlegelése
a vádlott szökése vagy bűnismétlése veszélyének értékelésében releváns, az önmagában nem
szolgálhat a hosszú időtartamú előzetes letartóztatás igazolására. A vádak súlyosságának és a küszöbön
álló büntetés szigorának kiemelése mellett a hazai bíróságok utaltak arra is, hogy a kérelmező
megszökött a rendőrség elől, és elfogatóparancs alapján vették őrizetbe, valamint arra tényre, hogy
még a családtagjai számára is elérhetetlenné vált. Ezek kétségtelenül olyan körülményeket jelentenek,
amelyek a szökés veszélyét sugallják, és az iratokban szereplő bizonyítékok a jelen esetben
relevánsak.
A kérelmező által a tanúkra gyakorolt nyomás veszélyét illetően a Bíróság kiemelte: a hazai bíróságok
észlelték különösen azt, hogy a kérelmező letartóztatásakor igyekezett hamis alibit biztosítani
magának. Az alibi valószínűségét azonban azonnal ellenőrizték, és az nem befolyásolta az eljárásokat;
ezért ez az eset nem hivatkozható közvetlenül a kérelmező őrizetének meghosszabbítására. A Bíróság
azonban elismerte, hogy egy harmadik, majd egy negyedik gyanúsított a vizsgálat jelentős részében
azonosítatlan maradt. Igaz, hogy hosszabb távon a nyomozás érdekei nem elegendőek a gyanúsított
fogva tartásának igazolásához, mivel az események rendes folyása során az állítólagos kockázatok
idővel csökkennek, amint a kihallgatások befejeződnek, a nyilatkozatokat beszerzik, és az
ellenőrzésük megszerzik. Másrészről a több vádlottat érintő ügyekben a bizonyítékok összegyűjtése
és a kihallgatások foganatosítása gyakran nehéz feladat. A Bíróság tudomásul vette, hogy az eljárás
akadályozásának kísérlete a bűnözői csoport többi tagja részéről jól megalapozott indokot
szolgáltathatott a hatóságok számára, hogy fokozzák éberségüket, amikor a kérelmező előzetese
letartóztatása meghosszabbításának indokait vizsgálták.
A bűnismétlés veszélye tekintetében a Bíróság kiemelte, hogy a hazai bíróságok rámutattak arra a
tényre, hogy a kérelmező, akit már egyszer elítéltek, a rablást akkor követte el, amikor egy másik
ügyben már büntetőeljárás folyt ellene, valamint utaltak a bűncselekmény körülményeire és
professzionális jellegére, és rendezetlen személyi körülményeire, ideértve a jövedelem, illetve munka
hiányát. Bár a foglalkoztatás vagy család hiányából nem lehet arra következtetni, hogy egy személy
hajlamos a z újabb bűncselekmény elkövetésére, a Bíróság elfogadta, hogy az ügy adott körülményei
között, a bűnismétlés veszélye, miként azt a hazai bíróságok által hivatkozott elemek mutatták,
valóban fennállt.
A Bíróság továbbá kiemelte, hogy a belföldi bíróságok átgondolták, hogy az előzetes letartóztatástól
eltérő más megelőző intézkedések elegendőek lennének-e az eljárás megfelelő lefolytatásának
biztosításához. A hazai bíróságok minden határozatukban tagadólag válaszolták meg ezt a kérdést,
amikor úgy találták, hogy a szabadságelvonással nem járó intézkedés elégtelen lenne, még a
kérelmező és anyja által benyújtott garanciák figyelembevételével is.
Összességében a hazai bíróságok megközelítése a kérelmező állításával ellentétben azt jelzi, hogy a
Be. 129. §-át nem vakon és automatikusan alkalmazták, és a kérelmező fogvatartása mellett és ellen
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szóló körülmények gondosan megvizsgálták. A fentiekre tekintettel a Bíróság nem értett egyet a
kérelmező azon állításával, miszerint a hazai bíróságok határozata csak a Be.-ben foglalt előzetes
letartóztatási indokok megismétlésére korlátozódott volna anélkül, hogy megmagyarázták volna,
miként alkalmazhatók azok az ügyének tényállására.
A kérelmező előzetes letartóztatásának indokai ezért „érdemiek” és „elégségesek” ahhoz, hogy
igazolják a fogva tartását a teljes érintett időszakra. Az „érdemi és elégséges” okok értékelése azonban
nem választható el az előzetes letartóztatás tényleges időtartamától. Ennek megfelelően meg kell
vizsgálni, hogy az igazságügyi hatóságok „különleges gondosságot” tanúsítottak-e az eljárás során. A
kérelmezőt közel három évig tartották előzetes letartóztatásban. Ennek az időszaknak a hossza
önmagában aggodalomra ad okot. Az ügyészség vagy a bíróságok részéről azonban nem tapasztalható
jelentős tétlen időszak. Úgy tűnik, hogy a nyomozás eléggé összetett volt, tekintettel arra is, hogy a
további gyanúsítottak személyazonossága hosszabb ideig ismeretlen maradt. Valójában a harmadik
gyanúsítottat csak 2014 novemberében fogták el. A 2014. július 8-ai eredeti vádemelést követően a
Fővárosi Törvényszék számos tárgyalást tartott rövid időn belül. Az eljárást később kiterjesztették a
2015. április 20-ai, további két személy elleni vádiratra is, és a tárgyalás eredményesen folytatódott. A
bíróság végül egy év és hat hónap pertartam után elítélte a kérelmezőt. Ilyen körülmények között a
belföldi hatóságok bizonyítani tudták a kérelmező ügyének kezeléséhez szükséges különleges
gondosságot. Mindezen körülményekre tekintettel az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdését nem
sértették meg.
A Bíróság emlékeztetett, hogy az Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdése alapján folytatott, a fogva
tartással szembeni fellebbezést vizsgáló bíróság előtt folytatott eljárásnak kontradiktóriusnak kell
lennie, és mindig biztosítania kell a „fegyveregyenlőséget” a felek, vagyis az ügyész és a fogva tartott
személy között. A fegyverek egyenlősége nem biztosított, ha a kérelmezőtől vagy védőjétől
megtagadják a nyomozati iratok azon részéhez való hozzáférést, amelyek elengedhetetlenek a
fogvatartás jogszerűségének vitatása érdekében.
A Bíróság elismerte a nyomozás hatékony végrehajtásának szükségességét, ami maga után vonhatja,
hogy a begyűjtött adatok egy részét titokban kell tartani annak érdekében, hogy megakadályozzák a
gyanúsítottakat, hogy a bizonyítékokat megsemmisítsék vagy az igazságszolgáltatás menetét aláássák.
Ez a törvényes cél azonban nem valósítható meg a védelemhez való jog lényeges korlátozása révén.
Ezért a fogva tartás jogszerűségének megítéléséhez szükséges információkat megfelelő módon
hozzáférhetővé kell tenni a gyanúsított védője számára. Amint azt a Bíróság korábban megállapította,
az ügyvédnek nehéz megvédeni ügyfelei érdekeit, ha az előbbi csak homályos elképzeléssel
rendelkezik arról, hogy mi lehet az ügyben az ügyész által hivatkozott és a bírósághoz benyújtott
anyagban. A fogvatartott vagy képviselőjének az ellene folyó büntetőügy alapját képező ügyiratokhoz
történő hozzáféréshez való jogának bármilyen korlátozásnak szigorúan szükségesnek kell lennie egy
erősen túlnyomó közérdek fényében. Ha a teljes körű feltárás nem lehetséges, az Egyezmény 5.
cikkének 4. bekezdése megköveteli, hogy az okozott nehézségek ellensúlyozzák oly módon, hogy az
egyénnek még mindig legyen lehetősége arra, hogy hatékonyan kifogásolja az ellene felhozott
állításokat.
A kérelmező – a Kormányzat által meg nem cáfolt – állításai szerint legalább egy alkalommal
vitathatatlan volt, hogy nem bocsátották a védelem rendelkezésére az ügyészi indítványt azelőtt, hogy
az előzetes letartóztatást meghosszabbító végzést meghozták volna. Ezenkívül nem vitatott, hogy sem
a kérelmező, sem védője tekinthetett be az ügy irataiba, a védő kérelme ellenére, azon az alapon, hogy
a nyomozás még folyamatban volt.
A Bíróság álláspontja szerint valójában nem lehetséges, hogy a gyanúsított helyesen kifogásolja a
tények ügyészség által szolgáltatott változatának megbízhatóságát anélkül, hogy tudomást szerzett
volna arról, hogy mely bizonyítékokra alapozzák azt. Ez megköveteli, hogy a gyanúsított elegendő
lehetőséget kapjon arra, hogy megismerje az azokat alátámasztó állításokat és egyéb bizonyítékokat,
például a folyamatban lévő nyomozás eredményeit.
Mivel a kérelmezőtől a nélkül tagadták meg az előzetes letartóztatását igazoló körülményekkel
kapcsolatos iratokhoz való hozzáférést, hogy átgondolták volna a közlés hiányát ellensúlyozó
intézkedések biztosítását, és minthogy nem szerezhetett tudomást az ügyészi indítvány tartalmáról,
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képtelen volt tájékozott módon bármilyen érdemi érvet felhozni a bíróság előtt. A Bíróság ezért úgy
ítélte, hogy a kérelmező nem gyakorolhatta ténylegesen a jogait az előzetes letartóztatásával és az
előzetes letartóztatás törvényességének felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásban.
Következésképpen a Bíróság úgy találta, hogy az az eljárás, amelynek keretében a kérelmező az
előzetes letartóztatás jogszerűségét vitatta, megsértette az Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdését.
A Bíróság a kérelmező javára 5.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Magyarország elleni ügye (54.977/12. sz.
ügy)47
Az ügy kilenc kérelemből fakadt, amelyeket a különböző, Magyarországon tevékenykedő vallási
közösségek, lelkipásztorai és tagjai nyújtottak be Magyarország ellen. Abból adódóan, hogy a
kérelmek lényegében ugyanazokat a kérdéseket vetették fel, a bíróság az ügyeket egyesítette. A
Bíróság 2014. április 8-án meghozott ítéletében (a továbbiakban: elsődleges ítélet) a 41463/12. számú
kérelmet elfogadhatatlannak nyilvánította, míg a fennmaradó kérelmeket illetően úgy ítélte: azzal,
hogy a kérelmezők egyházi jogállását teljes megszüntetették a kevésbé szigorú intézkedések
alkalmazása helyett, politikailag megfertőzött újbóli nyilvántartásba vételi eljárást vezettek be, és hogy
a kérelmezők bizonyos szempontból az ún. bevett felekezetektől eltérő bánásmódban részesülnek, a
hatóságok figyelmen kívül hagyták a semlegességi kötelezettségüket a kérelmező közösségekkel
szemben. A Bíróság az Egyezmény 11. cikkének megsértését állapította meg az Egyezmény 9. cikke
fényében. Az elsődleges ítélet 2014. szeptember 8-án vált véglegessé.48
A Bíróság 2016. június 28-án részítéletet (a továbbiakban: részítélet) hozott több kérelmezőnek járó
igazságos elégtétel tárgyában. Mindazonáltal a Kormány és a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség között folytatódó tárgyalásokra tekintettel (amelynek keretében az alább ismertetendő
részleges megállapodás született), a Bíróság függőben hagyta az utóbbi kérelmező igényével
kapcsolatos kérdéseket, és felhívta a feleket, hogy tájékoztassák, az ítélet meghozatalától számított hat
hónapon belül, ha bármilyen megállapodásra jutnak.
A kérelmező 2016. december 30-án a kérelmező arról tájékoztatta a Bíróságot, hogy a Kormányzattal
folytatott tárgyalások során a felek szakértői 2016. július 1-jén megállapodásra jutottak. Mindazonáltal
ezt a megállapodást a Kormány nem erősítette meg. Következésképpen a kérelmező igazságos
elégtétel iránti kérelmet nyújtott be. A Kormányzat 2017. február 15-én észrevételeket nyújtott be e
követeléseket illetően.
A Bíróság először is kiemelte a felek között 2015. június 26-án kötött részleges megállapodás
tartalmát a 2014. december 31-éig felmerült egyes veszteségek tekintetében.
A részmegállapodás vonatkozó bekezdései a következőképpen rendelkeznek:
„2. A felek egyetértenek abban, hogy az igazságos elégtétel - a jogvita és a késedelmi kamat mellett - a
kérelmező részéről felmerült veszteségek megtérítése, amely okozati összefüggésben áll az [Egyezmény az
elsődleges ítéletben] megállapított megsértésével, abban a körben és annyiban, mennyiben a kárt más állami
forrásból még nem térítették meg.
3. A felek egyetértenek abban, hogy a következő pénzbeli károk a 2. pont hatálya alá tartoznak:
(a) az 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a szerinti személyi jövedelemadó-adományok elvesztése …, amelynek
összegét az utolsó [évben] ténylegesen a kérelmező javára tett felajánlások számának és teljes összegének
alapján kell kiszámítani...
(b) [az elsődleges ítélet 33. bekezdésében hivatkozott egyház-finanszírozási törvény] 4. § 3. és 4. bekezdésében
biztosított kiegészítő támogatás elvesztése, amelynek összegét a fenti (a) pontban figyelembe vett adományok
alapján kell kiszámítani ...
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Az ítélet 2017. július 25-én vált véglegesé.
A hivatkozott ítéletet l.: Hírlevél V. évf. 10. szám, Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású
ítéletei, 1. sz. alatt.
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(c) az [egyház-finanszírozási törvény] 7. §-ának (3) bekezdésében biztosított vallásoktatási [támogatás]
elvesztése, amelynek összegét a tényleges adatok alapján kell kiszámítani.
(d) az [egyház-finanszírozási törvény] 5. és 6. §-ában biztosított kiegészítő támogatások elvesztése ...
(e) a közérdekű szolgáltatást nyújtó egyházi intézmények által foglalkoztatott személyzetnek fizetett [bérpótlék]
elvesztése…
4. A felek egyetértenek abban, hogy a fenti 3. pontban felsorolt különféle jogcímeken elszenvedett kár összege,
amelyet nem pótoltak más állami forrásokból, és amely a 2014. december 31-ig tartó időszakban volt esedékes, a
következő:
(a) a fenti 3. pont (a) alpontjában említett jogcímen 91.674.727,-forint ... a 2012-es és 2013-as felajánlások
tekintetében;
(b) a fenti 3. pont (b) alpontjában említett jogcímen 72.264.511,-forint … a 2012-ben és 2013-ban nyújtott
adományokon alapuló kiegészítő támogatás tekintetében;
(c) a fenti 3. pont (c) alpontban említett jogcímen 9.051.000,-forint;
d) a fenti 3. pont (d) alpontjában említett jogcímen:
(da) a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények számára a 2012-2014-es években nyújtott
kiegészítő támogatások tekintetében 737.351.991,-forint …;
(db) a kiegészítő támogatások egyensúlyi kiigazítása tekintetében a vonatkozó zárszámadási törvény
elfogadását követően, 82.068.121,-forint ...;
(dc) a felsőoktatási intézményeknek ki nem fizetett támogatások tekintetében 26.495.000,-forint...;
(e) a fenti 3. pont e) alpontjában említett jogcímen 66.261.234,-forint ...
5. A felek egyetértenek abban, hogy a fenti 4. pontban felsorolt károk miatti késedelmi kamat összege
159.086.917,-forint ...
6. A felek egyetértenek abban, hogy a kérelmezőnél felmerült perköltség 1.490.000,-forintot tesz ki
...
8. A felek kiemelik, hogy nem tudtak megállapodásra jutni az állítólagosan az állami költségvetésből, az Európai
Unió forrásaiból vagy nemzetközileg finanszírozott programokból egyedileg értékelt pályázatok útján nyerhető
támogatásokhoz való hozzáférés hiányából eredő kár jogalapját és összegét illetően.
9. A felek megállapodnak abban, hogy 2015. december 31-éig folytatják jóhiszemű tárgyalásokat [az [elsődleges
ítélet által] megállapított jogsértés orvoslásával kapcsolatban. A 2005. január 1-je és a jogvita rendezésének
időpontja között felmerült veszteségek megtérítéséért a jelen megállapodásban megállapított elveket kell
követniük.
10. A felek tájékoztatják a [Bíróságot] arról, hogy a fenti 8. pont alapján a megállapodásukat részlegesnek kell
tekinteni, amely a 2014. december 31-éig felmerült veszteségeket fedezi.”

A Bíróság számára úgy tűnt, hogy az Alkotmánybíróság 6/2013. (III. 1.) AB határozatát követően a
kérelmező kérelmezte, hogy az Országgyűlés ismerje el egyházként. Az egyházi ügyekért felelős
miniszter és az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága úgy döntött, hogy a kérelmező javára dönt.
Az egyházi ügyekkel foglalkozó országgyűlési bizottság azonban úgy vélte, hogy a kérelmező nem
rendelkezik megfelelő társadalmi támogatással, ezért úgy ítélte meg, hogy az országgyűlési elismerés
feltételei nem teljesültek. E vizsgálatok után 2014. július 11-én az Országgyűlés Kisebbségi és
Vallásügyi Bizottsága a bevett egyházi jogállás megadásáról és a kérelem elutasításáról szóló
határozattervezetet is benyújtott annak érdekében, hogy az Országgyűlés eldönthesse, hogy elismeri-e
a kérelmező egyházi jogállását vagy elutasítja a kérelmét. Az országgyűlési adatbázisból úgy tűnik,
hogy a kérdést soha nem vitatták meg.
A Bíróság kiemelte továbbá, hogy a FIDESZ-KDNP kormánykoalíció tagjai 2015. november 10-én
előterjesztettek egy törvénytervezetet a 2011-es Egyházügyi törvény módosítása iránt, részben annak
érdekében, hogy megoldják azoknak a felekezeteknek a helyzetét, amelyeket a jogszabály 2012-es
hatályba lépése hátrányosan érintett, és amelyek tekintetében a Bíróság jogsértést állapított meg az
elsődleges ítéletben. Ezt a törvénytervezetet azonban az Országgyűlés 2015. december 15-én
elutasította. Ennek eredményeként a kérelmező helyzete változatlan maradt az elsődleges ítélet
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meghozatala óta.
A Bíróság emlékeztetett, hogy egy olyan ítélet, amelyben megállapítja a jogsértést, arra kötelezi az
érintett államot, hogy a jogsértésnek vessen véget, és annak következményeit orvosolja olyan módon,
hogy amennyire lehetséges, állítsa vissza a jogsértést megelőző állapotot. A Szerződő Államok,
amelyek az ügyben részes felek, elvben szabadon választhatják meg azokat az eszközöket, amelyekkel
eleget tesznek egy olyan ítéletnek, amelyben a Bíróság megállapította a jogsértést. Ha a jogsértés
jellege lehetővé teszi az eredeti állapot helyreállítását, az ellenérdekű állam feladata, hogy annak
érvényt szerezzen; a Bíróságnak sem hatásköre, sem gyakorlati lehetősége nincs arra, hogy maga tegye
azt meg. Másrészt, ha a nemzeti jog nem – vagy csak részlegesen – teszi lehetővé az orvoslást, az
Egyezmény 41. cikke felhatalmazza a Bíróságot, hogy a sérelmet szenvedett félnek olyan elégtételt
biztosítson, amelyet megfelelőnek tart.
A kérelmezők által hivatkozott kár és az Egyezmény megsértése között egyértelmű okozati
összefüggés áll fenn. Megfelelő esetekben ez magában foglalhatja az elmaradt hasznok megtérítését is.
Hasonló módon, a lehetőségek valós elvesztése is indokolhatja a pénzbeli kártérítést. Ha elmaradt
hasznot (lucrum cessans) állítanak, annak egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, és nem
alapulhat puszta feltételezésen vagy valószínűségen. Ugyanakkor a kérelmezők által elszenvedett
pénzbeli veszteségekre vonatkozó teljeskörű reparáció (restitutio in integrum) teljes körű kiszámítását
megakadályozhatja a jogsértésből eredő kár természetéből adódóan bizonytalan jellege. Egy összeg
még így is megítélhető a jövőbeli veszteségek értékeléséhez kapcsolódó nagyszámú bizonytalansági
tényező ellenére, bár minél hosszabb idő telik el, annál bizonytalanabbá válik a kapcsolat a jogsértés
és a kár között. Az ilyen esetekben eldöntendő kérdés az igazságos elégtétel mértéke a múltbéli és
jövőbeli veszteségek tekintetében, amelyeket minden egyes kérelmezőnek meg kell ítélni, és amelyben
a Bíróság a maga belátása szerint határoz, a méltányosságra tekintettel.
A Bíróság kiemelte: a felek között nem volt vita abban a tekintetben, hogy a kérelmezőnek a részleges
megállapodásban felsorolt jogcímeken 2015-ben elszenvedett károkért kártalanítást kell kapnia,
különösen a személyi jövedelemadó-felajánlások, és az annak megfelelő kiegészítő állami
támogatások elvesztése, a kérelmező szociális és oktatási intézményeinek segítését célzó állami
támogatások elvesztése, a vallásoktatás céljára nyújtott támogatások elvesztése és a közhasznú
szolgáltatásokat nyújtó intézmények által foglalkoztatottak bérpótlékának elvesztése miatt.
Bár úgy tűnt, hogy a felek egyetértenek az ellentételezés céljából alkalmazott számítási módszer
elveiben, nem értettek egyet a kár pontos összegével kapcsolatban. Mindazonáltal a Bíróság kiemelte,
hogy a Kormányzat 2015-re elfogadta a kérelmező követelését 442.132.662,-forint összegben,
beleértve a kamatokat is.
Ami a kérelmező 2016-os és 2017-es évekre vonatkozó, ugyanazon jogcímeken járó követelését illeti,
a Kormányzat azokat időelőtti, spekulatív és megalapozatlan követelésként vitatta. Ami a 2016-os
igényt illeti, vitatták az alapjául szolgáló becslést, nevezetesen, azt, hogy kérelmező minden bizonnyal
továbbra is ugyanolyan számú embernek fog szolgáltatásokat nyújtani 2017 végéig, mint korábban. A
Bíróság azonban észlelte, hogy a Kormányzat nem kérdőjelezte meg, legalábbis a 2017. február 5-ei
észrevételeit megelőző időszak vonatkozásában, hogy a kérelmező 2015 után is tovább folytatta
különböző tevékenységeit, és nem érveltek azzal, hogy a kérelmező tevékenysége ténylegesen
csökkent volna a különböző szociális és oktatási szolgáltatásokban részt vevő személyek számát
illetően, vagy másképpen, ebben az időszakban.
A fentiek fényében a Bíróság helyénvalónak találta, hogy a 2015. január 1-je és a jelen ítélet
meghozatala között eltelt időszakra igazságos elégtételt ítéljen meg a Kormányzat által a részleges
megállapodásban elismert kártérítési jogcímeken. Az igazságos elégtétel mértékét illetően a Bíróság
megfelelőnek ítélte, hogy egy éves összeget állapítson meg, amely megfelel a kérelmező által igényelt
és a kormány által 2015-re elfogadott átlagnak.
Ami az állítólagos veszteséget illeti, amely abból adódik, hogy a kérelmező nem fért hozzá a bevett
egyházak számára nyitva álló pályázatok útján nyújtható támogatásokhoz, a Bíróság észlelte, hogy a
2011. évi Egyházügyi Törvény hatályba lépése előtt, a kérelmező sikerrel szerepelt az ilyen
pályázatokon, és támogatásokat kapott közérdekű tevékenységeihez. Ezenkívül a Bíróság észlelte,
hogy az ilyen támogatások hozzáférhetők maradtak a 2011. évi Egyházügyi Törvény alapján bevett
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egyházak számára. A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezőnek a 2011-es Egyházügyi Törvény
hatálybalépését megelőző időszakban ilyen támogatások útján szerzett pénzösszegre és a bevett
egyházak számára a 2012-től 2014-ig terjedő időszakban elérhető pénzösszegre vonatkozó előadásait a
Kormányzat nem kérdőjelezte meg; érvelésük inkább az elsődleges ítéletben megállapított jogsértés és
a kérelmező által hivatkozott kár közötti okozati összefüggés állítólagos hiányán alapult. A Bíróság
azonban elfogadta, hogy a kérelmező továbbra is legalább hasonló összegű támogatást kapna a
folytatólagos közérdekű tevékenységei tekintetében, ha nem került volna sor az elsődleges ítéletben
vizsgált beavatkozásra, nevezetesen a 2011. évi egyházi törvény hatálybalépésére és a kérelmező
egyházi jogállásának ebből fakadó elvesztésére. A Bíróság nem találta meggyőzőnek a Kormányzat
azon kifogását sem, miszerint a kérelmezőnek állítólag nem állt szándékában, hogy támogatást kérjen
a projektjeire. Figyelembe véve a kérelmezőnek a Kormánnyal szembeni folyamatban lévő jogvitáit,
továbbé az Alkotmánybíróság határozatának és az elsődleges ítéletet követő jogi helyzetének kielégítő
megoldásának elérésével kapcsolatos nehézségeit, a Bíróság indokolatlannak tartja az alperes szemére
vetni állítólagos tartózkodását a „vallási tevékenységet folytató szervezeteknek” járó támogatások
iránti kérelem benyújtásától való tartózkodását – mindenek előtt abból adódóan, hogy kifejezetten
vitatja az ilyen szervezetkénti besorolását.
A Bíróság azon az állásponton volt, hogy a kérelmezőnek a pályázati úton nyújtható támogatásokhoz
való hozzáférés hiányából eredő kára jellegéből adódóan bizonytalan természetű, mivel számos
bizonytalansági tényezőtől függ. Ugyanakkor meg van győződve arról, hogy a kérelmező oldalán
fennállt a lehetőségek valós elvesztése, amely ok-okozati kapcsolatban állt az elsődleges ítéletben
megállapított jogsértéssel és pénzbeli kártérítést indokolt. Ilyen körülmények között a Bíróság
helyesnek tartotta az igazságos elégtételt belátása szerint, a méltányosságra tekintettel átalányösszeg
formájában megállapítani, amely együttesen magában foglalta mind a felek által kötött részleges
megállapodásban a Kormányzat által elismert kártérítési jogcímeken, mind a kérelmező által
ténylegesen elvesztett lehetőségekért járó kártérítést.
A Bíróság ezért a kérelmező javára – méltányossági alapon – összesen 3.000.000,-Eurót ítélt meg
kártérítésként.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. A. P., Garçon és Nicot Franciaország elleni ügye (79.885/12., 52.471/13 és 52.596/13.
sz. ügy)49
A kérelmezők, A. P. (a továbbiakban: I. rendű kérelmező), E. Garçon (a továbbiakban: II.
rendű kérelmező) és S. Nicot (a továbbiakban: III. rendű kérelmező) francia állampolgárok,
akiknek az ügyeit – azok hasonlóságára tekintettel – az Emberi Jogok Európai Bírósága (a
továbbiakban: Bíróság) az Eljárási Szabályzat 42. § 1. bekezdése alapján egyesítette.
Az I. rendű kérelmező 2008. szeptember 11-én eljárást indított az ügyész ellen a párizsi
Tribunal de grande instance (a továbbiakban: TGI) előtt annak megállapítása iránt, hogy most
már nő, utóneve pedig A. (női utónév). Kérelme alátámasztására négy orvosi igazolást is
becsatolt, amelyek közül az egyik igazolta, hogy az I. rendű kérelmező 2008. július 3-án
Thaiföldön nemváltoztató műtéten esett át. A TGI egy 2009. február 17-én kelt ideiglenes
intézkedéssel elrendelte az állapota fiziológiai, biológiai és pszichológiai vonatkozásaira is
kiterjedő szakértői vizsgálatát. A vizsgálaton való részvételt – annak költségeire, valamint
testi és erkölcsi épségének sérelmére hivatkozva – az I. rendű kérelmező megtagadta. A TGI
2009. november 10-én kelt ítéletével az I. rendű kérelmező keresetét elutasította. A Párizsi
Fellebbviteli Bíróság a TGI ítéletét helybenhagyta annyiban, hogy az I. rendű kérelmezőnek a
nemére vonatkozó anyakönyvi bejegyzés megváltoztatása iránti kérelmét elutasította, az
utónév megváltoztatását azonban elrendelte. A Semmítőszék a felülvizsgálati kérelmet 2012.
49Az

ítéletet a Kamara 2017. április 6-án hozta, 2017. július 6-án vált véglegessé.
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június 7-én elutasította.
A II. rendű kérelmező 2009. március 17-én eljárást indított az ügyész ellen a créteili TGI előtt
annak megállapítása iránt, hogy most már nő, utóneve pedig Émilie. Egy pszichológus által
2004-ben kiállított igazolásra hivatkozott, amelyből az tűnik ki, hogy transznemű; ezt az
igazolást azonban az ügyiratokhoz nem csatolta. A TGI 2010. február 9-én megállapította:
mivel a II. rendű kérelmező nem bizonyította, hogy valóban az állított nemi identitászavarban
szenved, a keresetét el kell utasítani. A Párizsi Fellebbviteli Bíróság az ítéletet helybenhagyta.
A Semmítőszék a felülvizsgálati kérelmet 2013. február 13-án elutasította.
A III. rendű kérelmező 2007. június 13-án eljárást indított az ügyész ellen a nancy-i TGI előtt
annak megállapítása iránt, hogy most már nő, az utóneve pedig Stéphanie. A TGI 2008.
november 7-én az eljárást felfüggesztette, és elrendelte, hogy a III. rendű kérelmező orvosisebészeti kezeléséről a nemváltoztatás sikerességét bizonyító orvosi igazolásokat csatolják az
ügy irataihoz. A III. rendű kérelmező e dokumentumok csatolását megtagadta. Ennek
következtében a TGI 2009. március 13-án kelt ítéletével a keresetet elutasította. A nancy-i
fellebbviteli bíróság az ítéletet helybenhagyta. A Semmítőszék a felülvizsgálati kérelmet
2013. február 13-án elutasította.
A kérelmezők – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – sérelmezték, hogy születési
anyakönyvi kivonatukban a nemre vonatkozó bejegyzés helyesbítését a külalakjukben
bekövetkezett változás visszafordíthatatlanságától tették függővé. Emellett a II. rendű
kérelmező előadta: az érintett emberi méltóságát sérti az a követelmény, hogy a nemi
identitászavar fennállását bizonyítania kell. Végül az I. rendű kérelmező előadta, hogy a hazai
bíróságok által elrendelt orvosi vizsgálatok – legalábbis lehetőségként – megalázó
bánásmódnak minősülnek.
A II-III. rendű kérelmezők – az Egyezmény 14. cikkére az Egyezmény 8. cikke
vonatkozásában hivatkozva – az állították, hogy a születési anyakönyvi bejegyzés
megváltoztatásának függővé tétele attól, hogy fennáll-e nemi identitászavar vagy nemi
diszfória, valamint és annak bizonyításától, hogy átestek-e visszafordíthatatlan nemváltoztató
műtétet, nem más, mint ennek a jognak a transzszexuálisoknak való fenntartása, a
transzneműeket kizárásával.
Az I. rendű kérelmező azt állította, hogy az Egyezmény 6. cikkét is megsértették az által,
hogy a hazai bíróságok a tényeket nyilvánvalóan tévesen értékelték, amikor – annak ellenére,
hogy e vonatkozásban orvosi igazolást csatolt – arra a következtetésre jutottak, hogy a
külsejében bekövetkezett visszafordíthatatlan változás ténye nem volt bizonyított.
A Bíróság megállapította, hogy a hazai bíróságok előtt az I. rendű kérelmező nem támadta
meg azt a francia jog által az adott időszakban megkövetelt feltételt, hogy a külsejében
bekövetkezett változás visszafordíthatatlan legyen, hanem egy külföldön kiállított orvosi
igazolással kísérelte meg alátámasztani, hogy e követelménynek eleget tett. A hazai
jogorvoslati lehetőségeket tehát nem merítette ki, így kérelmének ez a része elfogadhatatlan
volt.
A másik két kérelmezőnek azon feltétellel kapcsolatos panasza vonatkozásában, hogy a nemre
vonatkozó születési anyakönyvi bejegyzés megváltoztatása iránti kérelemnek való helyt
adáshoz a külalakban bekövetkezett változásnak visszafordíthatatlannak kell lennie, a
Kormányzat nem vitatta az Egyezmény 8. cikkének a „magánélet” vonatkozásában való
alkalmazhatóságát a jelen ügyre annyiban, hogy az a nemi identitást is magában foglalja. A
Bíróság először is kiemelte, hogy a vitatott feltétel nagy valószínűséggel sterilitással járó
műtétet vagy orvosi kezelést követel meg. Ezen túlmenően, figyelemmel arra, hogy az egyén
testi épségéről és nemi önazonosságáról van szó, a Bíróság az alperes államnak csak

65

korlátozott mozgásteret („szűk mérlegelési jogkört”) biztosított. A Bíróság megállapította: az,
hogy a transzneműek nemi identitásának elismerését olyan műtéten vagy sterilitást okozó
kezelésen való áteséstől teszik függővé, amelynek az érintett nem kívánta magát alávetni, a
magánélet tiszteletben tartásához való jog teljes körű gyakorlását a testi épséghez való jog
teljes körű gyakorlásáról való lemondástól tette függővé. A Bíróság úgy ítélte, hogy a
Szerződő Államok által az általános érdekek és az érintettek érdekei között fenntartandó
igazságos egyensúlyt nem biztosították. Mindezekre figyelemmel megállapította: az a feltétel,
amely szerint a külalak megváltoztatásának visszafordíthatatlannak kell lennie, azt
eredményezte, hogy az alperes állam nem tett eleget a magánélet tiszteletben tartásához való
jog biztosítására irányuló tevőleges kötelezettségének. A Bíróság megállapította, hogy e
tekintetben az Egyezmény 8. cikkét megsértették.
Azon feltétel vonatkozásában, hogy a francia jog által támasztott feltétel, amely szerint a nem
megváltoztatása iránti kérelemnek való helyt adáshoz az érintettnek bizonyítania kell, hogy
valóban nemi identitászavarban szenved, a Bíróság megállapította, hogy a részes államok
között széles körű egyetértés mutatkozik ezen a téren, és e feltétel nem kérdőjelezi meg
közvetlenül az egyén testi épségét. Ebből a Bíróság azt a következtetést vonta le, hogy bár az
egyén nem identitásáról van szó, az államok nagy mozgásteret tartottak fenn annak
eldöntésében, hogy támasszanak-e ilyen feltételt. Ebből az következik, hogy az alperes állam
nem szegte meg a II. rendű kérelmező magánélethez való jogának biztosítására irányuló
kötelezettségét. A Bíróság megállapította, hogy e tekintetben az Egyezmény 8. cikkét nem
sértették meg.
Végül, az orvosi vizsgálaton való részvétel kötelezővé tétele vonatkozásában a Bíróság
kiemelte, hogy a szóban forgó vizsgálatot a bíró a bizonyítási eljárás részeként rendelte el,
amely területen a Bíróság a részes államok számára széles körű mozgásteret biztosított. A
Bíróság megállapította, hogy bár az orvosszakértői vizsgálat nemiszerv-vizsgálattal járt, a
magánélet tiszteletben tartásához való jog gyakorlásába való esetleges beavatkozás
terjedelmét nagyon esetfüggőnek kell ítélni. E körülmény tehát nem jelenti azt, hogy az
alperes állam megszegte az I. rendű kérelmező magánélethez való jogának biztosítására
irányuló tevőleges kötelezettségét. Mindezek alapján e tekintetben az Egyezmény 8. cikkét
nem sértették meg.
A Bíróság megállapította, hogy a kérelemnek az Egyezmény 14. cikkének az Egyezmény 8.
cikke vonatkozásában történő megsértésével kapcsolatos része befogadható volt. Figyelemmel
azonban arra, hogy a II-III. rendű kérelmezők vonatkozásában úgy találta: a külalakjukban
bekövetkezett változások visszafordíthatatlanságának bizonyítására irányuló kötelezettség
előírása sérti az Egyezmény 8. cikkét, a Bíróság nem látta szükségesnek, hogy e panaszt külön
is megvizsgálja.
A Bíróság kiemelte, hogy a kérelemnek az Egyezmény 6. cikk 1. bekezdésének megsértésével
kapcsolatos része befogadható volt. Megállapította azonban, hogy az I. rendű kérelmező által
sérelmezett tények folytán nem merültek fel más kérdések, mint amelyeket az Egyezmény 8.
cikk alapján már elbírált. Mindezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a kérelem e
részét nem szükséges vizsgálni.
A Bíróság úgy ítélte, hogy – az ügy körülményeire tekintettel – az Egyezmény 8. cikke
megsértésének megállapítása megfelelő igazságos elégtételül szolgál.
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2. Moriera Ferreira Portugália elleni ügye (19.867/12. számú ügy)50
A kérelmezőt azzal vádolták, hogy fenyegető magatartást tanúsított egy veszekedést követően. A
nyomozás során készített szakértői vélemény kimondta, hogy a kérelmező korlátozott értelmi és
megismerő képességgel rendelkezik, azonban tetteiért büntetőjogi felelősségre vonható.
A bíróság 2007. március 23-ai ítéletében a kérelmezőt fenyegető és zaklató magatartásban bűnösnek
találta, és a sértettek javára kártérítés megfizetésére kötelezte. A kérelmező fellebbezett az ítélet ellen.
Megismételte, hogy nem volt tudatában cselekménye jogellenességének, és büntetőjogi felelőssége
hiányának elismerését kérte. A fellebbviteli bíróság tárgyalást tartott az ügyész és a kérelmező
ügyvédjének jelenlétében, a kérelmező személyes meghallgatására azonban nem került sor. A
fellebbviteli bíróság 2007. december 19-én meghozott ítéletében a kérelmező bűnösségének
megállapítását helybenhagyta, büntetésének mértékét azonban csökkentette. Úgy ítélte, hogy a
tényállás felülmérlegelése nem volt szükség.
A kérelmező kérelmet terjesztett elő az Európai Emberi Jogi Bíróságon, azt sérelmezve, hogy a
másodfokú eljárásban nem hallgatták meg személyesen. A Bíróság a panaszt elfogadhatónak
nyilvánította, és 2011. július 5-én ítéletet hozott, amelyben úgy ítélte, hogy az Egyezmény 6. cikkének
1. bekezdését megsértettek.
Ezzel párhuzamosan, 2011. október 18-án a kérelmező felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a
Legfelsőbb Bíróságon. Álláspontja szerint a fellebbviteli bíróság 2007. december 19-én meghozott
ítélete összeegyeztethetetlen a Bíróság 2011. július 11-ei határozatával. A Legfelsőbb Bíróság
elutasította a felülvizsgálat engedélyezését. Álláspontja szerint a kérelmező meghallgatásának
mellőzése eljárási szabálysértés, ezért felülvizsgálata nem lehetséges. Úgy ítélte, hogy a felülvizsgálat
a nemzeti jog értelmében nem engedélyezhető, mivel a kérelmező elítélése nem összeegyeztethetetlen
a Bíróság ítéletével, a bűnösség megállapításának érdemét tekintve nem merült fel komoly kétség.
A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére és 46. cikkére hivatkozással – sérelmezte,
hogy a Legfelsőbb Bíróság nem engedélyezte az ellene hozott büntetőítélet felülvizsgálatát. Állítása
szerint a Legfelsőbb Bíróság helytelenül értelmezte és alkalmazta a portugál Be. vonatkozó
rendelkezéseit és a Bíróság 2011-es ítéletének következtetéseit, és ez által megfosztották őt attól a
jogtól, hogy elítélését felülvizsgálják.
A Bíróság kiemelte, hogy bár a Legfelsőbb Bíróság által lefolytatott eljárás tagadhatatlanul érintette a
Bíróság 2011-es ítéletének végrehajtását, az az ítélet tárgyát képező hazai eljárás kapcsán újnak
minősült, és ahhoz képest utólagos volt. A Bíróság azt is kiemelte, hogy a kérelmező panasza a
Legfelsőbb Bíróság által a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelem elutasításának alátámasztására
megjelölt indokokkal állt kapcsolatban. A Bíróság ezért kiemelte, hogy a felülvizsgálat engedélyezése
iránti kérelem elbírálása során a Legfelsőbb Bíróságnak egy új kérdéssel kellett foglalkoznia,
nevezetesen azzal, hogy a kérelmező elítélése jogszerű volt-e a tisztességes eljáráshoz való jog
megsértésének megállapítása fényében. A Bíróság úgy ítélte, hogy a folytatódó eljárás
tisztességességének állítólagos hiánya a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelem során, és még
pontosabban azok a hibák, amelyekről a kérelmező azt állítja, hogy hibássá tették a Legfelsőbb
Bíróság indokolását, a Bíróság korábbi ítéletéhez képest új körülménynek minősülnek. Úgy ítélte,
hogy az Egyezmény 46. cikke nem zárja ki az Egyezmény 6. cikke szerinti új panasz vizsgálatát.
A Bíróság észlelte továbbá, hogy a Legfelsőbb Bíróság a kérelmező másodfokú tárgyalásról való
távollétének és e távollétnek a bűnösség megállapítása és a büntetés kiszabása jogszerűségére való
kihatásainak vitatott kérdését számos vonatkozásban, érdemben újra megvizsgálta. A Legfelsőbb
Bíróság ezért úgy találta, hogy a fellebbviteli bíróság ítélete nem összeegyeztethetetlen a Bíróság
ítéletével. Arra a következtetésre jutva, hogy a bűnösség megállapításának jogszerűsége nem vet fel
komoly kétségeket, köteles volt a bűnösség megállapítását és a fellebbviteli bíróság által kiszabott
büntetést hatályában fenntartani.
A Legfelsőbb Bíróság vizsgálatának terjedelméből adódóan, a Bíróság úgy ítélte, hogy a Legfelsőbb
Bíróság ismét a kérelmező elleni vádak elbírálására összpontosított. Ebből következik, hogy az
50

Az ítéletet a Nagykamara 2017. július 11-én hozta; az ítélet végleges,
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Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésében meghatározott biztosítékok alkalmazandók a Legfelsőbb
Bíróság előtti eljárásra.
A Bíróság kiemelte, hogy a Legfelsőbb Bíróság a 2012. március 21-én meghozott ítéletében úgy ítélte,
hogy a Bíróság által kiemelt eljárási szabálytalanságok nem elég súlyosak ahhoz, hogy a bűnösség
megállapítása a Bíróság ítéletével összeegyeztethetetlennek minősüljön. A portugál Be. 449. § (1)
bekezdése g) pontjának Legfelsőbb Bíróság általi értelmezése szerint a megállapított
szabálytalanságok nem teremtenek automatikusan jogot az eljárás megismétlésére.
A Bíróság úgy ítélte, hogy az alkalmazandó portugál jog ekként történő értelmezése, amelynek az volt
a hatása, hogy azokat a helyzeteket, amelyek a jogerősen lezárt büntetőeljárások megismétlését
felvethették, korlátozta vagy a hazai bíróságok mérlegelésének függvényévé tette, nem önkényes. Ezt
az értelmezést támogatja a Bíróság esetjoga, miszerint az Egyezmény nem biztosítja a korábbi eljárás
megismétléséhez való jogot, valamint a Részes Államok között az egységes megközelítés hiánya az
újratárgyalási mechanizmus működő eljárásait illetően. Továbbá a Bíróság emlékeztetett, hogy az
Egyezmény 6. cikke megsértésének megállapítása általában nem teremt egy folyamatos helyzetet, és
nem ró a felelős Államra egy folyamatos eljárási kötelezettséget.
A Bíróság hangsúlyozza, hogy a Kamara a 2011. július 5-én meghozott határozatában úgy ítélte, hogy
a perújítás vagy az eljárás megismétlése „elvben megfelelő útját [jelenti] a sérelem orvoslásának”. A
perújítást vagy az eljárás megismétlését tehát úgy írták le, mint egy megfelelő megoldást, de nem mint
szükséges vagy kizárólagos megoldást. A Bíróság tehát tartózkodott attól, hogy kötelező
iránymutatást adjon arról, hogy hogyan hajtsák végre az ítéletét, és azt választotta, hogy széleskörű
mozgásteret biztosít az Államnak ezen a téren. Ezzel összhangban úgy tűnik, hogy az eljárás
megismétlése nem az egyetlen módja a 2011. július 5-én meghozott határozat végrehajtásának. A
legjobb esetben is, ez a végrehajtásnak a legkívánatosabb módja, amelynek célszerűsége a hazai
bíróságok mérlegelésének tárgyát képezi, figyelemmel a nemzeti jogszabályokra és az eset különleges
körülményeire.
A Bíróság nem juthatott arra a következtetésre, hogy a Bíróság 2011-es ítéletének legfelsőbb bírósági
olvasata, egészében véve, az igazságszolgáltatás megtagadásához vezető ténybeli vagy jogi hiba
eredménye lett volna.
Figyelemmel szubszidiaritás alapelvére és a Bíróság 2011. július 5-én meghozott ítéletének
megszövegezésére, a Bíróság úgy ítélet, hogy az eljárás kérelmező által kért megismétlésének a
Legfelsőbb Bíróság általi elutasítása nem torzította el és nem értelmezte félre az ítéletet, és hogy azok
az indokok, amelyen alapult, a hazai hatóságok mozgásterén (mérlegelési jogkörén) belülre estek. A
Legfelsőbb Bíróság ítélete megfelelően jelezte azokat az indokokat, amelyen alapult.
A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését nem sértették
meg.
A Bíróság az Egyezmény 46. cikkére alapított panasz kapcsán emlékeztetett, hogy az ítéletei Magas
Szerződő Felek általi végrehajtásának kérdése kívül esik a hatáskörén, hacsak nem az Egyezmény 46.
cikke 4. és 5. bekezdésében biztosított „jogsértési eljárással” összefüggésben merül fel.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bhar.I.520/2017/3.
I. Előfordulhatnak – ha kivételesen is – olyan tényállásszerű cselekmények, amelyek nem sértik vagy
veszélyeztetik az adott bűncselekmény jogi tárgyát, és ezért nem veszélyesek a társadalomra. Ezt a
lehetőséget a törvény elismeri azzal, hogy a társadalomra veszélyességet továbbra is a bűncselekmény
fogalmi ismérvei között tartotta. Ha bármelyik bűncselekményi ismérv hiányzik, nincs bűncselekmény.
Ezért egy tényállásszerű cselekmény esetén is vizsgálni kell, hogy az veszélyes-e a társadalomra. Ez
egyetlen esetben sem mellőzhető, és az ítélkező bíróság feladata.
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II. A megbízhatósági vizsgálat során készült felvételek, az azok alapján készült jelentések felhasználása
akkor sem ütközik a tisztességtelen eljárás tilalmába, ha a védelmi tiszt – bűncselekmény szintjét el
nem érő módon – eltért az engedélyezett vizsgálati tervtől.
A megállapított történeti tényállás lényege szerint a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos
állományú tagjaként raktárvezetői beosztásban szolgálatot teljesítő A vádlott a szolgálati helyén
ismeretségbe került egy fogvatartottal, akivel szabadulását követően több ízben találkozott, és a
Facebook internetes oldalon is tartotta vele a kapcsolatot.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat az 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 7/A. § (2) bekezdése alapján a
vádlottal szemben megbízhatósági vizsgálatot rendelt el. A megbízhatósági vizsgálatot végző védelmi
tiszt a korábban fogvatartott személy nevében, telefonon felvette a kapcsolatot a vádlottal és vele egy
találkozót beszélt meg. A találkozón a védelmi tiszt a vádlottnak azt adta elő, hogy egy üzlettársa,
akivel a kapcsolatot szeretné felvenni, a vádlott szolgálati helye szerinti büntetés-végrehajtási
intézetben van fogva tartva. Kérte a vádlottat, hogy segítsen neki felvenni a kapcsolatot az
ismerősével. A vádlott közölte a védelmi tiszttel, hogy erre törvényes keretek között nincs lehetőség. A
védelmi tiszt ezt követően az állítólagos ismerőse szabadulási időpontjáról érdeklődött, amely kapcsán
a vádlott közölte, hogy ezt könnyedén meg tudja oldani. A védelmi tiszt emellett egy cetlire írt
üzenetet is el kívánt juttatni ismerősének, melyet tőle a vádlott átvett. A védelmi tiszt végül közölte a
vádlottal, hogy intézkedéséért cserébe nem lesz hálátlan, és 100.000 forintot ajánlott fel részére,
melyet a vádlott elfogadott. A vádlott részére átadta a vesztegetési pénzt, amelyet követően a vádlottat
rendőri ellenőrzés alá vonták, tőle a korrupciós pénzt lefoglalták.
A másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa a felmentő ítéletében kifejtette, miszerint a
megbízhatósági vizsgálat a célját a hivatali visszaélés bűntettének előkészületével már elérte, a
szükséges intézkedést ezután kellett volna megtenni. Emellett – álláspontja szerint – a védelmi tiszt
eltért a végrehajtási tervtől, hiszen nem a célszemély kért anyagi ellenszolgáltatást a segítségért,
hanem a védelmi tiszt aktív magatartással 100.000 forintot ajánlott fel, a vádlott tehát a védelmi tiszt
kezdeményezése alapján fogadta el pénzt, így a tárgyaló tiszt eljárása a tisztességtelen eljárás
tilalmába ütközik.
E körben hivatkozott a BH 1999.8. számában közzétett, az Emberi Jogok Európai Bíróságának
(továbbiakban EJEB) a Teixeira De Castro Portugália elleni ítéletére, melyben az EJEB megállapította,
hogy a két fedett titkos ügynök azon magatartása, amikor nem korlátozta a tevékenységét arra, hogy
pusztán passzívan megfigyelje, amint Teixeira De Castro elkövet egy bűncselekményt, hanem olyan
befolyást gyakoroltak rá, amellyel felbujtották a bűncselekmény elkövetésére, az emberi jogok és
alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény 6. cikk 1 pontjának megsértését jelentette.
A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsának álláspontja szerint a jelen ügy megfeleltethető az EJEB
előbb idézett ítéletének tényállásával. A védelmi tiszt ahelyett, hogy olyan helyzetet teremtett volna,
amely során a vádlott belső meggyőződése szerint tud dönteni, azaz kér vagy nem kér jogtalan előnyt,
a pénz felkínálásával és azonnali átadásával lényegében ő maga bujtotta fel a bűncselekmény
elkövetésére. Kifejtette, hogy az államnak nem lehet érdeke, hogy az egyébként bűncselekmény
elkövetésére hajlamos állampolgárait arra késztesse, hogy bűncselekményeket valósítsanak meg.
Hivatkozott arra is, hogy az ügyben a cselekmény konkrét társadalomra veszélyessége hiányzott.
Jogirodalmi idézetekkel és több eseti döntésre hivatkozással (Legfelsőbb Bíróság Bfv.IV.618/2000.,
BH 2000.339., BH2002.339., Legfelsőbb Bíróság Bf.III.231/2001/5.) arra a következtetésre jutott,
hogy a vádlott cselekményével a védett jogi tárgy – az állami és társadalmi szervek, a hivatalos és más
közfeladatot ellátó személyek törvényes és elfogulatlan működéséhez fűződő társadalmi érdek – nem
sérült, ezért a társadalomra veszélyesség, mint a bűncselekmény egyik absztrakt törvényi fogalmi
ismérve hiányzik, a vád tárgyává tett bűncselekmény nem valósult meg.
Az ítélete indokolásában a Kúria kifejtette: a vádlottal szemben megbízhatósági vizsgálat keretében a
Nemzeti Védelmi Szolgálat – tehát a rendvédelmi szervek személyi állományának integritásáért
felelős belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv – tisztje a büntetés-végrehajtási
szervezet hivatásos állományú tagjához nem méltó élethelyzetbe hozta azzal, hogy egy volt
fogvatartottra hivatkozva találkozóra hívta, ott előbb hivatali visszaélés bűntettének elkövetésére
bujtotta fel, végül megvesztegette.
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A vádlott nyilvánvalóan alkalmatlan és méltatlan arra, hogy rendvédelmi szerv hivatásos állományú
tagja legyen, ez azonban a büntetőjogi felelősség megléte szempontjából közömbös.
A vádlott által elkövetett cselekmény ugyanis mindvégig a hatóságok által ellenőrzötten, nyomon
követhetően zajlott le, a megbízhatósági vizsgálat – ügyész által előzetesen jóváhagyott – végrehajtási
tervének nagyrészt megfelelően.
Ezért a Kúria egyetértett a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsával abban, hogy a közélet tisztasága,
konkrétan a büntetés-végrehajtás és adatkezelésének rendje nem sérült. Ezért a jelen ügyben a
cselekmény objektív társadalomra veszélyessége nem állapítható meg.
A Kúria – a fellebbviteli főügyészség fellebbezésére is reflektálva – leszögezi: ez nem azt jelenti, hogy
az Rtv. szerinti megbízhatósági vizsgálatot hatósági provokációnak tekintette. Az állam jogosult, de
egyben köteles is ellenőrizni, hogy rendvédelmi szerveinek személyi állománya mennyiben alkalmas
feladatai ellátására. A megbízhatósági vizsgálatnak az Rtv.-ben történő szabályozásával a jogalkotó a
vizsgálatot lefolytató, és mást bűncselekmény elkövetésére felbujtó védelmi tiszt részéről egy
büntethetőséget kizáró okot (a 2012. évi C. törvény (Btk.) 24. §-a szerinti jogszabály engedélye)
teremtett. Ezzel – és önmagában azzal a ténnyel, hogy a megbízhatósági vizsgálatot a rendőrségi
törvényben szabályozta – lényegében azt fejezte ki, hogy a megbízhatósági vizsgálat az érintett
szervezetek és a védett állomány „belügye”.
Az ügyészi állásponttal szemben pedig a Kúria egyetértett a másodfokú bírósággal abban, hogy a
megbízhatósági vizsgálat a célját – azaz, hogy az azzal érintett eleget tesz-e a jogszabályban előírt
hivatali kötelezettségének – már akkor elérte, amikor a védelmi tiszt a vádlottat rábeszélte arra, hogy a
fogvatartott szabadulásának időpontját közölje vele.
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv.tv.) 76. § (2) bekezdés f) pontja szerint a végrehajtásért felelős
szerv (szabadságvesztés végrehajtása esetén a büntetés-végrehajtási szervezet) kezeli a
szabadságvesztés hatálya alatt álló esetén a végrehajtás helyére, kezdő és befejező időpontjára
vonatkozó adatokat is. A Bv.tv. 17. § (3) bekezdése szerint, ha ez feladatának ellátásához szükséges, a
bíróság, az ügyész, az igazságügyért felelős miniszter, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter és a
végrehajtásért felelős szerv egymástól, illetve a büntetőügyben eljáró vagy eljárt bíróságtól,
ügyészségtől vagy nyomozó hatóságtól, továbbá a szabálysértési ügyben eljárt bíróságtól,
szabálysértési hatóságtól is kérhet adatokat, iratokat és felvilágosítást. E törvényi rendelkezésekből
egyértelmű, hogy magánszemélyek a büntetés-végrehajtási szervezet nyilvántartásaiból adatigénylésre
egyáltalán nem jogosultak.
Azzal tehát, hogy a védelmi tiszt az állampolgárok számára hozzá nem férhető büntetés-végrehajtási
adat megszerzésére és kiadására kérve a vádlottat, és ő ebbe beleegyezett, arra vállalkozott, hogy
elköveti a Btk. 305. § c) pontja szerinti hivatali visszaélés bűntettét. E bűncselekmény előkészülete
azonban nem büntethető.
Az Rtv. már idézett 7/A. § (1) bekezdése szerint a megbízhatósági vizsgálat célja annak megállapítása,
hogy az azzal érintett eleget tesz-e a jogszabályban előírt hivatali kötelezettségének. Azt sem az Rtv.,
sem e tárgykörben a végrehajtására kiadott 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet nem írja elő, hogy a
megbízhatósági vizsgálatot addig kell folytatni, amíg a védett állomány érintett tagja ténylegesen
bűncselekményt követ el.
Annak természetesen semmi akadálya nem lett volna, főleg úgy, hogy a vádlott másnapra ígérte a kért
adat megszerzését és kiadását, hogy a megbízhatósági vizsgálat ennek tényleges megtörténtéig – tehát
a hivatali visszaélés bűntettének a vádlott részéről történő elkövetéséig – tovább folytatódjék. (E
körben jegyzi meg a Kúria, hogy mind a nyomozás, mind az első- és másodfokú bírósági eljárás során
elmaradt annak tisztázása, hogy a vádlott az akkori beosztásánál fogva ténylegesen hozzáférhetett
volna-e a kérdéses nyilvántartás adataihoz; pedig ennek a bűncselekmény minősítése szempontjából
jelentősége lett volna.)
A Kúria hangsúlyozta: e határozatával nem a megbízhatósági vizsgálat létjogosultságát kérdőjelezi
meg (minthogy jogalkalmazó, és nem jogalkotó, vagy a jogszabály alaptörvénynek való
megfelelőségét végző Alkotmánybíróság lévén, ezt nem is teheti), és nem általános érvénnyel mondta
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ki, hogy a megbízhatósági vizsgálat keretében elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának
társadalomra veszélyessége hiányzik.
A Kúria korábbi, Bhar.I.1154/2016/4. számú végzésével elbírált ügyben a közlekedésrendészeti járőr a
magát külföldinek álcázó védelmi tiszt által elkövetett gyorshajtást követően őt az elkövetett
szabálysértés jogkövetkezményeiről tájékoztatta, majd vesztegetési pénzt fogadott el. A Szegedi
Törvényszék KB.II.31/2015/2/1. számú ítéletével ezért a Btk. 294. § (1) bekezdésében meghatározott,
és a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint minősülő hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette –
folytatólagosan elkövetett szolgálatban kötelességszegés vétségével [Btk. 438. § (1) bekezdés]
halmazatban – őt két év, öt év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A Fővárosi Ítélőtábla
Katonai Tanácsa a katonai vétség miatt indított büntetőeljárást – a Btk. 131. §-ában foglalt
büntethetőséget megszüntető ok miatt – megszüntette, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
A másodfokú bíróság e határozatát hagyta helyben a Kúria, és megállapította: „[n]em hagyható
figyelmen kívül …, hogy a vádlott a korrupciós cselekményt megbízhatósági vizsgálat során követte
el. A megbízhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az azzal érintett eleget tesz-e a
jogszabályban előírt hivatali kötelezettségének. Ennek érdekében a megbízhatósági vizsgálatot végző
szerv a munkakör ellátása során a valóságban is előforduló vagy feltételezhető élethelyzeteket hoz
mesterségesen létre [a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/A. § (1) bekezdés]. A vádlott
ugyan kétségtelenül elkövette a terhére rótt bűncselekményt, azonban mesterségesen létrehozott
élethelyzetben, így nincs arról szó, hogy a vádlott korrupciós bűncselekménye folytán tényleges
jogsértés maradt feltáratlanul, avagy ténylegesen jogsértő személlyel szemben maradt el a rendőri
intézkedés. Az ugyan nyilvánvaló, hogy a vádlott alkalmatlannak bizonyult a hivatásos szolgálatra, ezt
azonban maga is belátta, szolgálati viszonyáról azonnal lemondott. Mindezekre tekintettel a Kúria
álláspontja szerint a vádlottal szemben a büntetési célok elérése érdekében elegendő a bűncselekmény
büntetési tételének alsó határa szerinti szabadságvesztés, és a büntetési célok elérhetőek a végrehajtás
próbaidőre történő felfüggesztése mellett is.”
Ugyancsak társadalomra veszélyes annak a tűzoltótisztnek a magatartása, aki a tárgyalótiszt
felbujtására hivatali hatáskörével visszaélve kiadja a tűzvédelmi hatósági eljárásban keletkezett
iratokat (Szegedi Törvényszék Kb.I.49/2016/2.), annak a körzeti megbízottnak a magatartása, aki a
vesztegetési pénz átadása után vállalja, hogy nem alkalmaz szabálysértési jogkövetkezményt a
túlsúlyos gépjárművek közlekedése miatt (Fővárosi Törvényszék 42(II.) Kb.1103/2014/4.), annak a
rendőrnyomozónak a cselekménye, aki magát magánnyomozónak kiadva a vesztegetési pénz
ellenében a KEKKH, illetve a Robotzsaru nyilvántartásában lévő adatokat kiadta (Fővárosi
Törvényszék 41(I.)Kb.1017/2015/3., Fővárosi Törvényszék 41(I.)Kb.1030/2015/7.), azoknak a
rendőrjárőröknek a cselekménye, akik a védelmi tiszt által elkövetett közlekedési szabálysértést
követően tőle vesztegetési pénz fogadtak el (Fővárosi Törvényszék 41(I.)Kb.337/2014/6.), annak a
biztonsági felügyelőnek a cselekménye, aki a vesztegetési pénz elfogadásával egyidejűleg vállalta,
hogy az átvett SD kártyát bejuttatja a fogvatartottnak a bv. intézetbe (Kaposvári Törvényszék
Kb.I.2/2015/3.), annak a közszolgálati tisztviselőnek a cselekménye, aki a földterület után járó
támogatás jövőben kifizetendő összege iránt érdeklődő védelmi tiszt által felajánlott vesztegetési
összegért a kért adatokat kiadta (Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.B.V.10.243/2016/2.), annak a
rendőrjárőrnek a cselekménye, aki a lejárt forgalmi engedélyű járművel közlekedő védelmi tiszttel
szembeni szabálysértési bírság kiszabásától vesztegetési pénz átvétele ellenében eltekintett (Fővárosi
Törvényszék 22.B.540/2013/2.), vagy annak az adóhivatalnoknak a cselekménye, aki a vesztegetési
pénz ígérete ellenében vállalta adótitkokat tartalmazó cégiratok átadását (Fővárosi Törvényszék
24.B.1582/2013/5.).
Abból a tényből, hogy a védelmi tiszt a vádlottnak a kért adat rendelkezésére bocsátásába
beleegyezését követően – kétségtelenül némileg eltérve az eredetileg engedélyezett végrehajtási tervtől
– anyagi előnyt adott a vádlottnak, a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa azt a következtetést vonta le,
hogy a megbízhatósági vizsgálat a tisztességtelen eljárás tilalmába (az 1993. évi XXXI. törvénnyel
kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november
4-én kelt Egyezmény 6. cikke) ütközött, és álláspontjának alátámasztására az EJEB egy konkrét
döntésére is hivatkozott.
A Teixeira de Castro kontra Portugália (1998) ügyben a két fedett nyomozó pénzt ígérve arra bírta rá a
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panaszost, hogy részükre kábítószert szerezzen be. Amikor a kábítószer átadására sor került, a
panaszost letartóztatták és vele szemben büntetőeljárás indult, amely nyomán szabadságvesztésre
ítélték. Az EJEB megállapította, hogy a panaszossal szembeni eljárás megsértette az Európai Emberi
Jogok Egyezménye 6. cikkének 1. pontját, amely a tisztességes tárgyaláshoz való jog. Az EJEB
érvrendszerében szubjektív és objektív érvek egyaránt tetten érthetőek, amelyek az alábbiak szerint
foglalhatók össze: Egyrészt a hatóságnak nem volt oka feltételezni, hogy a panaszos kábítószerkereskedő lenne. Vele szemben sem büntetőeljárás, sem operatív nyomozás nem volt folyamatban,
továbbá büntetlen előéletű volt. Másrészt a hatósági felbujtásra nem szabályozott eljárás keretei
között, tehát külön hatósági engedély nélkül került sor. Harmadrészt, hogy a fedett nyomozók túllépték
a fedett nyomozói tevékenység határát, amikor bűncselekmény elkövetésére ösztönözték a címzettet
(aktív magatartás). Negyedrészt nem bizonyítható, hogy a panaszos elkövette volna a bűncselekményt
a fedett nyomozók fellépése nélkül is.
Mindezek alapján az EJEB a tisztességes tárgyaláshoz való jog sérelmét állapította meg, amelynek
folyományaként a fedett nyomozási tevékenység révén beszerzett bizonyítékok törvényesen nem lettek
volna felhasználhatóak a büntetőeljárásban. A panaszosnak kártalanítást ítélt meg.
A Kúria megvizsgálta az EJEB e körben hozott további, releváns döntéseit is.
A Ramanauskas kontra Litvánia (2008) ügyben az EJEB szerint törvénytelen hatósági felbujtás akkor
állapítható meg, amikor a hatóság tagjai olyan befolyást gyakorolnak az elkövetőre, amely által olyan
bűncselekmény elkövetésére bujtják fel, amelyet egyébként nem követett volna el, annak érdekében,
hogy lehetővé tegyék a bűncselekmény megállapítását és a büntetőeljárás megindítását.
A Bannikova kontra Oroszország (2010) ügyben az EJEB kifejtette, hogy a fedett nyomozás
önmagában nem sérti a tisztességes tárgyaláshoz való jogot, de a törvénytelen hatósági felbujtás
veszélye miatt a használatát egyértelmű korlátok közé szükséges szorítani. Vizsgálni kell ebben a
körben, hogy az elkövető a hatóság fellépése nélkül elkövette-e volna a bűncselekményt, amelyre
abból kell következtetést levonni, hogy az elkövető büntetett előéletű-e, vagy legalábbis került-e a
hatóság látókörébe, ezáltal felmerülhetett-e részéről a bűncselekmény megvalósítása. Vizsgálandó az
elkövető jártassága, illetve hogy a bűncselekményből anyagilag részesedik-e.
Szintén lényeges, hogy a fedett nyomozók részéről aktív fellépés történt vagy csupán „csatlakoztak” a
bűncselekményhez. Az aktív fellépés is lehet jogszerű, ilyenkor azonban külön vizsgálni szükséges,
hogy a fedett nyomozók nyomást gyakoroltak-e az elkövetőre (pl. kitartó ösztönzés, kiemelkedő előny
kilátásba helyezése stb.).
A fedett nyomozás csak akkor jogszerű, ha hatósági felügyelet mellett zajlik, amelyre az EJEB szerint
a leghatékonyabb a bírói kontroll, ugyanakkor megfelelő garanciális szabályok és biztosítékok megléte
esetén ügyészi vagy más hatósági felügyelet is megfelelő lehet.
Végül az EJEB kifejtette, hogy a nemzeti bíróságokat a beismerő vallomás sem mentesíti az alól, hogy
a terhelt esetleges törvénytelen hatósági felbujtásra történő hivatkozását kivizsgálják.
Mindezek alapján a Kúria nem osztotta a Fővárosi Ítélőtábla álláspontját.
Az Rtv. 7/A. § (1) bekezdése szerint a megbízhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az
azzal érintett eleget tesz-e a jogszabályban előírt hivatali kötelezettségének. Ennek megállapítása
érdekében a megbízhatósági vizsgálatot végző szerv a munkakör ellátása során a valóságban is
előforduló vagy feltételezhető élethelyzeteket hoz mesterségesen létre. A megbízhatósági vizsgálat
során feltárt jogsértés alapján fegyelmi vagy szabálysértési eljárás nem indítható.
E rendelkezésből az következik, hogy abban az esetben, ha a megbízhatósági vizsgálat bűncselekmény
gyanúját tárja fel, a büntetőeljárás megindításának nincs akadálya, sőt az Rtv. 7/C. § (1) bekezdése
alapján, ha a megbízhatósági vizsgálat során bűncselekmény gyanújára utaló adat merül fel, a belső
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a megbízhatósági vizsgálat befejezését
követően haladéktalanul feljelentést tesz a hatáskörrel rendelkező szervnél (a feljelentés egyébként a
Be. 171. § (2) bekezdése alapján is kötelező).
Az Rtv. 7/B. § b) pontja sorolja fel azokat a bűncselekményeket, amelyet a megbízhatósági vizsgálatot
végző személy nem követhet el. A 7/B. § b) pont bb) alpontja szerint a tilalommal érintett
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bűncselekmények alól kivételt képeznek a Btk. XXVII. Fejezetében felsorolt – tehát a korrupciós –
bűncselekmények. Kiemelendő, hogy e törvény abból a szempontból egyáltalán nem tesz különbséget
a korrupciós bűncselekmények között, hogy a korrupciós kapcsolatnak mely fél a kezdeményezője,
ezért a hivatali vesztegetés elfogadása bármely formája megvalósítható a megbízhatósági vizsgálatot
végző személy által.
A megbízhatósági vizsgálat kapcsán eljárásra jogosult szerv a 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 1.
§-a alapján a Nemzeti Védelmi Szolgálat. A megbízhatósági vizsgálat részletszabályait az említett
Korm. rendelet 10-13. §-ai rendezik. Ezek közül jelen ügy szempontjából kiemelendő a 12. § (1)
bekezdése, amely szerint a megbízhatósági vizsgálat érdekében kialakítandó élethelyzetnek olyannak
kell lennie, hogy az a vizsgálattal érintett személy intézkedési, eljárási kötelezettségét vonja maga
után. A kialakított élethelyzet nem korlátozhatja a vizsgálattal érintett személy döntési szabadságát az
intézkedés módjának, az eljárás rendjének megválasztásában.
A fentiek alapján megállapítható, hogy – szemben a másodfokú bíróság álláspontjával – az EJEB
Teixeira De Castro ügyében szereplő tényállás több szempontból sem feleltethető meg a jelen ügy
alapjául szolgáló történeti tényállásnak.
Az EJEB említett ügyében az eljáró fedett nyomozók ugyanis anélkül végeztek hatósági felbujtást,
hogy a terhelttel szemben büntetőeljárás, vagy azt megelőző operatív nyomozás lett volna
folyamatban. Sőt – mint az emberi jogi bíróság külön utalt rá – az ügy terheltje büntetlen előéletű volt,
továbbá a nyomozóknak egyéb oka sem lehetett feltételezni, hogy bűncselekmény elkövetésére
hajlamos személyről lenne szó. Ebből fakadóan természetesen sem bírósági, sem ügyészi
felhatalmazás vagy felügyelet nem történt a fedett nyomozók akciója kapcsán. Tevékenységük tehát az
EJEB által megállapítottan is törvénytelen volt.
A megbízhatósági vizsgálat ezzel szemben nyilvánvalóan törvényesnek tekinthető. Arra szabályozott
eljárás keretében, ügyészi engedéllyel került sor, és egy olyan személlyel szemben, aki a hatóság
látókörébe került azáltal, hogy kapcsolatot tartott fenn a büntetés-végrehajtási intézetből szabadult,
tehát büntetett előéletű személlyel. Erre figyelemmel a hatósági felbujtás törvénytelennek még abban
az esetben sem tekinthető, ha osztható volna az ítélőtábla azon álláspontja, hogy a megbízhatósági
vizsgálatot végző személy eltért a végrehajtási tervtől, amikor nem a vizsgálattal érintett vádlott kért
anyagi ellenszolgáltatást a segítségért, hanem a védelmi tiszt aktív magatartással 100.000 forintot
ajánlott fel részére.
A megbízhatósági vizsgálat lefolytatása megfelelt a Bannikova kontra Oroszország ügyben az EJEB
által kidolgozott szempontrendszernek is.
A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa szerint a védelmi tiszt eltért a végrehajtási tervtől, mert nem a
célszemély kért anyagi ellenszolgáltatást. Eljárása ezért is a tisztességtelen eljárás tilalmába ütközik.
A megbízhatósági vizsgálat végrehajtási terve szerint „amennyiben a célszemély konkrét anyagi
ellenszolgáltatást kér a segítségért, a védelmi tiszt az adatokért cserében felajánl 50.000 Ft-ot,
amennyiben a vizsgálat alá vont személy ezt kevesli, a védelmi tiszt maximum 100.000 Ft-ig mehet
el”. Az irányadó tényállás szerint azonban az anyagi ellenszolgáltatást nem a vádlott, hanem a védelmi
tiszt kezdeményezte, és a tervben szereplő fokozatosságot is figyelmen kívül hagyta. A védelmi tiszt
tehát valóban eltért a megbízhatósági tervtől.
A Btk. 308. § (1) bekezdés a) pontja szerint az a hivatalos személy, aki megbízhatósági vizsgálatot
ügyészi jóváhagyás nélkül végez, vagy a jogosultság kereteit túllépi, bűntettet követ el. A törvény az
engedélytől való eltérést nem rendeli büntetni. Ennek azért van jelentősége, mert a Be. 78. § (4)
bekezdése szerint nem értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó tény,
amelyet a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság bűncselekmény útján, más tiltott módon vagy a
résztvevők eljárási jogainak lényeges korlátozásával szerzett meg. Ebben az ügyben azonban ez nem
merült fel. Önmagában pedig a védelmi tiszt „túlbuzgósága” a tisztességtelen eljárást nem alapozza
meg, miután a vádlott a vesztegetési pénz elfogadása előtt már vállalkozott bűncselekmény
elkövetésére.
Megjegyezte a Kúria, hogy a másodfokú bíróság önmagához következetlen volt, amikor a tisztességes
eljárás tilalmába ütközőnek tartotta a vádlottal szemben lefolytatott megbízhatósági vizsgálatot és az
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erre alapított vádat, ennek ellenére társadalomra veszélyesség hiányában mentette fel őt a vád alól. Ha
ugyanis a megbízhatósági vizsgálat a tisztességes eljárás követelményét sérti, annak következménye,
hogy az így megszerzett bizonyíték nem használható fel (BH 2013.331.). Ez pedig – adott esetben –
nem bűncselekmény hiányában, hanem bizonyítottság hiányában való felmentést kellene, hogy
eredményezzen.

Bpkf.II.1.130/2017/2.
Előzetes letartóztatást továbbra is fenntartó végzés helybenhagyása tanácsülésen. A nem jogerős
ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartama (kilenc év) miatt szökés, elrejtőzés veszélye. Ekkor az
előzetes letartóztatásnak van büntetés végrehajtását biztosító szerepe is. Egyebekben bűnismétlés
veszélye.
Az ítélőtábla törvényesen járt el, amikor felülvizsgálta a vádlott előzetes letartóztatásának
indokoltságát, s azt megalapozottan, helyes okokból és indokokkal továbbra is fenntartotta.
A vádlott esetében az vizsgálandó, hogy az előzetes letartóztatás további fenntartása tényszerű alapon
áll-e, ésszerűen alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, s ekként a kényszerintézkedés
alkalmazása célszerű-e (EBH 2009.2025.).
A Kúria egyetértett az ítélőtábla azon álláspontjával, miszerint a vádlottal szemben nem jogerősen
kiszabott szabadságvesztés 9 év tartama a szökés, elrejtőzés veszélyére [Be. 327. § (2) bekezdés] vont
következtetést megalapozza. Fennáll a bűnismétlés veszélye [Be. 129. § (2) bekezdés d) pont] is,
figyelemmel arra, hogy a vádlott erőszakos többszörös visszaeső, a felrótt cselekményt a legutóbb
kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának megkezdése előtt követte el – úgy, hogy legutóbb és a
jelen ügyben egyaránt anyja a sértett. Utalt rá, hogy a vádlott személyi körülményei e veszélyeket nem
ellensúlyozzák
A Kúria további érvként utalt a Be. 327. § (2) bekezdését először vizsgáló 3017/2016. (II.2.) AB
határozat [40] bekezdéséből arra, hogy a nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés tartama
„önmagában megalapozhatja” az előzetes letartóztatás elrendelését vagy fenntartását kitétel kettős
jelentésű az ítélkezési gyakorlatban: „egyfelől azt takarja, hogy lehetőség van a kényszerintézkedés
elrendelésére, fenntartására önmagában (értsd: a Be. 129. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjaiban foglalt
indokok párhuzamos felhívása nélkül) erre az okra alapítottan (lásd BH 2004.134. számú eseti döntés).
Másfelől azt jelenti, hogy a szökés, elrejtőzés veszélyére a kiszabott büntetés súlyossága nyújt
következtetési alapot (lásd EBH 2003.842. számú eseti döntés). Ez azonban nem eredményezhet
automatizmust: az egyéb szempontok figyelembe vétele mellett kell állást foglalni a
kényszerintézkedés szükségessége felől (lásd BH 2015.219. számú eseti döntés, indokolás [20]”.
A nem jogerős ítéletben kiszabott szabadságvesztés 9 évi tartama tehát – szem előtt tartva azt is, hogy
a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható – alapot adhat az előzetes letartóztatás elrendeléséhez
vagy fenntartásához, ha súlyosságánál fogva a szökés, elrejtőzés veszélye fennáll (EBH 2017.B.5.I.,
BH 2017.46.).
A Kúria jelezte, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában az előzetes letartóztatásnak van a büntetés
végrehajtását biztosító szerepe is {3017/2016. (II.2.) AB határozat [31] és [42], EBH 2017.B.5.II., BH
2017.46.}. Ugyanis: a bíróság a szabadlábon lévő elítélttel szemben a jogerősen kiszabott
szabadságvesztés azonnali foganatba vételét rendelheti el, ha annak tartama öt év, vagy ennél
súlyosabb, és a bűncselekmény jellegére, az elítélt személyi és családi körülményeire tekintettel
alaposan feltehető, hogy a szökésével vagy az elrejtőzésével a büntetés végrehajtása alól kivonná
magát [Bv. tv. 37. § (1) bekezdés a) pont]. Ez az ok a Be. 327. § (2) bekezdésével való összevetésből
következően fennáll.
A szökés, elrejtőzés megakadályozása olyan közérdek, amely megelőzi a nem jogerősen hosszabb
tartamú szabadságvesztésre ítélt személyi szabadságának tiszteletben tartását (BH 2017.48., BH
2009.7.II., Imre kontra Magyarország). Más megfogalmazásban: a közbiztonsághoz fűződő közérdek
felülírhatja a terhelt személyes szabadsághoz és biztonsághoz fűződő magánérdekét (Neumester kontra
Ausztria, Bandur kontra Magyarország ügyek).
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Az ítélőtábla helytállóan következtetett a bűnismétlés veszélyére is, amikor figyelembe vette a vádlott
erőszakos többszörös visszaesői minőségét, büntetett előéletét, valamint azt is, hogy a vádlott a
bűncselekményeket részben végrehajtásában felfüggesztve kiszabott szabadságvesztés próbaideje,
részben más büntetőeljárás hatálya alatt követte el, illetőleg szándéka kitartást mutat három
bűncselekmény elkövetése kapcsán.
Mindez egyben azt is jelenti, hogy a vádlott esetében az előzetes letartóztatás a jelen esetben
szükségszerű és arányos kényszerintézkedés. Az eljárás célja a személyi szabadság ennél enyhébb
korlátozásával nem biztosítható, merthogy a vádlott számba vett személyi körülményei nem képeznek
kellő ellensúlyt az adott veszélyek kiküszöbölésére, sőt adekvát fokú mérséklésére sem. A vádlott nem
rendelkezik önálló családi kötődéssel, a meglévőt pedig rombolja.

Közigazgatási ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.IV.20.302/2017/4.
A közigazgatási ügy bonyolultságára és a közigazgatási eljárásban résztvevők cselekményeire
figyelemmel nem volt tartható a Ket. 33. § (1) bekezdésében foglalt ügyintézési határidő, ugyanakkor a
hatóságot lényeges ügyintézési határidő túllépés nem terheli, tekintetbe véve a 33. § (3) bekezdésének
idézett rendelkezését is. Az adott ügyintézési késedelem sem időtartamát, sem okát tekintve nem volt
olyan, amely az alperesi mulasztás felróható voltát megállapíthatóvá tenné. Nem történt kirívó
jogalkalmazási, jogértelmezési tévedés, amely a közigazgatási jogkörben okozott kártérítést
megalapozná.
A felülvizsgálati kérelem kapcsán kiemelte a Kúria azt, hogy a jogorvoslathoz való jog a perben
irányadó Alaptörvény 24. cikkelye, illetőleg a korábbi Alkotmány 57. § (5) bekezdése alapján
alkotmányos alapjog és egyben eljárási alapjog, de nem minősül személyiségi jognak. A személyiségi
jogok ugyanis a személyiség elsőrendű megnyilvánulásához, az egyénhez, individumhoz
kapcsolódnak, az ember személyiségének kiteljesedését biztosítják, az ember méltóságának a
kifejeződéséhez.
Jogszabálysértés nélkül mutatott rá a jogerős ítélet arra, hogy a bíróságnak a polgári peres eljárásban
nincs lehetősége arra, hogy az alperesi gyámhivatal határozatainak jogszabályszerűségét, az abban
foglalt indokokat vizsgálja, következésképpen a felperes által hivatkozott az Emberi Jogok Európai
Bíróságának határozata perbeli relevanciával nem bír. Az EJEB határozat ugyanis azzal kapcsolatosan
született, hogy az érintett nemzeti hatóságok hatékony intézkedést tettek-e a kapcsolattartás érdekében.
Ennek a vizsgálata azonban a közigazgatási határozatok érdemi felülbírálatát jelentené, amire a
személyiségi jog megsértése iránti perben nincs lehetőség.
A felperes a keresetében a tisztességes eljáráshoz való joga, azon keresztül az emberi méltósághoz,
valamint a családi- és magánélethez, illetve a kapcsolattartáshoz való joga megsértésének
megállapítását, és a jogsértés objektív és szubjektív szankcióinak alkalmazását kérte.
A felperes 2013. szeptember 26-án, 2013. november 13-án, 2014. május 23-án és 2014. június 18-án
terjesztett elő a kapcsolattartás végrehajtása iránti kérelmet az alperesnél, abban az eljárásban, ami a
felperes volt házastársának a kérelmére indult, a kapcsolattartás korlátozása iránt.
Helytállóan mutatott rá az ítélőtábla, hogy az ügyintézési határidőről szóló, perbeli kérelem
benyújtásakor hatályos a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
(Ket.) 33. § (1) bekezdése szerint az érdemi határozathozatalra a hatóságnak a kérelem megérkezésétől
számított 30 napos határidőt biztosított. A (3) bekezdés szerint az ügyintézési határidőbe nem számít
bele – egyebek mellett – a tényállás tisztázáshoz szükséges adatok közlésére irányuló felhívás,
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szakhatósági eljárás időtartama, szakértői vélemény elkészítésének ideje, hatósági megkeresés,
valamint az egyéb bizonyítási eljárás (70. § (1) bekezdés). Hangsúlyozni kell, hogy a kártérítési igény
elbírálásánál az egész eljárás időtartamát kell a jogsérelem megvalósulása szempontjából vizsgálni
(BDT. 2008.1811.)
Helytállóan mutatott a jogerős döntés arra, hogy a felperes házastársa által kapcsolattartás korlátozása
iránti eljárásban mind a felperes, mind a volt házastársa, mind pedig a nagyszülő is folyamatosan
kérelmeket terjesztettek elő a kapcsolattartás érdekében, ezek keretében a hatóság széles körű
bizonyításokat folytatott le. Az eljárási cselekmények teljesítési idejének figyelembe vételével
megállapítható, hogy az eljárás időtartama a maga összességében, a gyermekek érdekeinek szem előtt
tartásával szükséges volt, nem állapítható meg annak jogellenessége.
Helyesen mérlegelte a bizonyítékokat az ítélőtábla annak a megállapításakor, miszerint a
gyermekekkel való kapcsolattartás végrehajtásának szabályozásához mindenképpen indokolt volt a
felek között megromlott viszony tisztázása, továbbá az, hogy ez milyen hatással van a gyermekekre,
ami csak alapos bizonyítás, szakemberek, szakértők bevonásával volt lehetséges.
Mindemellett helyesen mutatott rá a jogerős döntés arra is, hogy a folyamatban levő eljárás alatt az
elsőfokú hatóság az előtte folyamatban levő egyéb, a felperes által indított eljárásokban intézkedett. Az
alperesi jogellenességet az is kizárja, hogy maga a felperes indítványozta ezeket az eljárási
cselekményeket a személyes meghallgatások alkalmával.
Az elsőfokú ítélet és a jogerős ítélet is részletesen tartalmazza az alperes által eljárás során tett egyes
intézkedéseket, és helytálló következtetést vont le a jogerős ítélet akkor, amikor megállapította, hogy a
rendelkezésre álló alperesi iratokból egyértelműen megállapítható, hogy a gyámhivatal folyamatosan
kapcsolatot tartott a Gyermekjóléti Központtal, az eljáró mediátorral annak érdekében, hogy a
közigazgatási eljárásban résztvevő felek kérelmének megfelelően a gyermekek érdekét szem előtt
tartva döntsön a kapcsolattartás kérdésében.
Helytállóan utalt az Ítélőtábla arra is, hogy önmagában annak nincs jelentősége, hogy esetlegesen az
alperes eljárási hibát vétett, ez kártérítés alapja nem lehet, miként személyhez fűződő jogsértés sem
jelent önmagában valamely eljárási szabálynak a megsértése.
Egyetértett a Kúria az ítélőtábla döntésével abban a tekintetben, hogy a rendelkezésre álló
bizonyítékok alapján, az ügy bonyolultságára és a közigazgatási eljárásban résztvevők cselekményeire
figyelemmel nem volt tartható a Ket. 33. § (1) bekezdésében foglalt ügyintézési határidő, ugyanakkor
a hatóságot lényeges ügyintézési határidő túllépés nem terheli, tekintetbe véve a 33. § (3)
bekezdésének idézett rendelkezését is. Az adott ügyintézési késedelem sem időtartamát, sem okát
tekintve nem volt olyan, amely az alperesi mulasztás felróható voltát megállapíthatóvá tenné.
Helytállóan hivatkozott a jogerős ítélet a BDT. 2008.1817. számú eseti döntésre, melynek értelmében
a jogalkalmazó szervek felelősségét csak a kirívóan súlyos jogalkalmazási, jogértelmezési tévedések
alapozhatják meg, illetve általában nem lehet kártérítési felelősség alapja a jogszabály által
megengedett mérlegelés eredményeként hozott határozat.

Gazdasági ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Kiadja: A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda
Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József
Szerkesztőbizottság: Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András, Dr. Simonné Dr. Gombos
Katalin
Munkatárs: Dr. Kiss Nikolett Zsuzsanna; Dr. Tancsik Annamária
Figyelem! A jelen hírlevélben közölt anyagok nem tekinthetők a Kúria hivatalos állásfoglalásának,
hivatalos fordításnak illetve hivatalos közlésnek, csupán a tájékoztatást és figyelemfelkeltést célozzák,
ezért azokra jogokat alapítani nem lehet.
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