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Európai uniós jogi közlemények
A Belga Királyság által az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján előterjesztett
vélemény iránti kérelem (1/17. sz. vélemény iránti eljárás)
Az eljárás nyelve: valamennyi hivatalos nyelv
A Bíróság elé terjesztett kérdés:
Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti, 2016. október 30-án
Brüsszelben aláírt átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás nyolcadik fejezetének
(„Beruházás”) F. szakasza („A beruházó és az állam közötti, beruházásokkal kapcsolatos viták
rendezése”) összeegyeztethető-e a Szerződésekkel, beleértve az alapvető jogokat is?

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
13. A Cour d'appel de Liège (Belgium) által 2017. augusztus 23-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-514/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A 2002/584 kerethatározat 4. cikkének 6. pontját lehet-e úgy értelmezni, hogy az nem alkalmazható
olyan cselekményekre, amelyek miatt valamely kibocsátó állam bírósága szabadságvesztés-büntetést
szabott ki, amennyiben ugyanezen cselekmények a végrehajtó állam területén csak pénzbüntetéssel
sújthatók, ami azt jelenti, hogy a végrehajtó állam belső joga szerint nem lehet végrehajtani a
szabadságvesztés-büntetést a végrehajtó államban, még akkor is, ha mindez hátrányos az elítélt
személy társadalmi beilleszkedésére, valamint családi, társadalmi vagy gazdasági kapcsolataira, illetve
egyéb kötődésére?

Közigazgatási ügyszak
215. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. június 12-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek (C-350/17. és C-351/17. sz. ügy)1
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Alkalmazni kell-e az 1370/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdését. (különösen, ami a belső
gazdasági szereplő pályázatokon extra moenia való részvételének – a b) és d) pontban foglalt –
tilalmát illeti) az e rendelet hatályba lépését megelőző időszakban odaítélt szerződésekre is?
2) Visszavezethető-e absztrakt módon – a rendelet értelmében vett és az „in house” közbeszerzés
intézményével kapcsolatban kialakult ítélkezési gyakorlattal esetlegesen analógiát mutató célra
tekintettel – a „belső szolgáltatói” minősége az olyan közjogi jogalanynak, amelynek javára az állami
hatóság a helyi közlekedési szolgáltatásra irányuló szerződést közvetlen módon ítélte oda, amennyiben
e jogalany szervezeti és ellenőrzési szempontból az állami hatósághoz közvetlenül kapcsolódik és
annak tőkéjével (teljes egészében vagy más közjogi szervezetekkel együtt részesedésének megfelelő
arányban) maga az állam rendelkezik?
3) Az 1370/2007/EK rendelet szabályozási körébe tartozó szolgáltatások közvetlen odaítélése esetén
az a tény, hogy az említett állami hatóság a szerződés odaítélését követően a szóban forgó
szolgáltatásokra irányuló szervezési hatáskörökkel felruházott olyan közigazgatási szervezetet hoz
1
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létre (oly módon, hogy a koncessziós jogosultsággal egyébiránt továbbra is kizárólag az állam
rendelkezhet), amely egyáltalán nem gyakorol „hasonló ellenőrzést” a szolgáltatási szerződést
közvetlenül elnyerő jogalany felett, alkalmas-e arra, hogy a szóban forgó odaítélést kivonhassa a
rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt szabályozás hatálya alól?
4) A közvetlenül odaítélt szerződésnek a 2039. december 3 ig tartó harmincéves (az 1370/2007/EK
rendelet hatályba lépésének napjától folyó) időtartamot meghaladó eredeti lejárati idejéből
mindenképpen az következik-e, hogy az odaítélés nem felel meg a rendelet 8. cikkének (3)
bekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikke szerinti elveknek, vagy az említett szabálytalanságot
– minden jogi szempontból – automatikusan orvosoltnak kell tekinteni e harmincéves időtartamnak a
„törvényen alapuló” közvetett módon történő csökkentése révén (8. cikk (3) bekezdésének második
mondata)?

216. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. június 21-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-375/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot – különösen a letelepedéshez való jogot és a
szolgáltatásnyújtás szabadságát, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, az átláthatóságnak, a
verseny szabadságának, az arányosságnak és a koherenciának az elvét -, hogy azzal ellentétes a 2015.
évi stabilitási törvény 1. cikkének (653) bekezdésében és a kapcsolódó végrehajtási aktusokban
foglalthoz hasonló azon szabályozás, amely a lottójáték szolgáltatásával összefüggésben, de más
játékokat, így a tippjátékokat és a fogadásokat nem érintve a kizárólagos és egyedül szolgáltatást
nyújtó koncessziójogosult modelljének alkalmazását írja elő?
2) Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot – különösen a letelepedéshez való jogot és a
szolgáltatásnyújtás szabadságát, a 2014/23/EU irányelvet, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának,
az átláthatóságnak, a verseny szabadságának, az arányosságnak és a koherenciának az elvét -, hogy
azzal ellentétes az a hirdetmény, amely lényegesen magasabb és igazolatlan szerződéses értéket ír elő a
lottójáték koncessziójának odaítélésére vonatkozó ajánlattételhez szükséges dokumentáció 5.3., 5.4.,
11., 12.4. és 15.3. pontjában szereplőhöz hasonló jellegű, a gazdasági és pénzügyi kapacitásra,
valamint a műszaki és szervezeti alkalmasságra vonatkozó követelményekhez képest?
3) Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot – különösen a letelepedéshez való jogot és a
szolgáltatásnyújtás szabadságát, a 2014/23/EU irányelvet, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának,
az átláthatóságnak, a verseny szabadságának, az arányosságnak és a koherenciának az elvét -, hogy
azzal ellentétes az a szabályozás, amely oly módon írja elő az új koncesszió kedvezményezettjévé
válás és a különböző fogadások határon átnyúló szolgáltatása szabadságának folytatólagos gyakorlása
közötti, a szerződéstervezet 30. cikkéből következőhöz hasonló jellegű választás kötelezettségét, hogy
a közbeszerzési eljárásban az új koncesszió elnyerése érdekében való részvételre vonatkozó döntés a
határon átnyúló tevékenység folytatásáról való lemondást vonja maga után, annak ellenére, hogy ez
utóbbi tevékenység jogszerűségét a Bíróság már több alkalommal elismerte?

217. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2017. június 28-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-387/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A Bíróság állapítsa meg, hogy [az alapeljárás sajátos körülményei között: a jogalkotó állammal
szemben amiatt előterjesztett kártérítési kereset, hogy 1976. és 1980. között a tagállam a saját
törvényének (1974. évi 684. sz. törvény) erejénél fogva ténylegesen az EK-Szerződés 87. cikke első
bekezdésének (korábban 92. cikk és jelenleg EUMSZ 107. cikk) értelmében állami támogatásnak
minősülő olyan támogatásokat nyújtott az akkoriban nem liberalizált piacon (tengeri kabotázs)
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tevékenységet végző hajózási vállalkozásnak, amelyeket nem jelentett be, és amelyeket az EKSzerződés 88. cikke (korábban EK 93. cikk, jelenleg EUMSZ 108. cikk) értelmében nem is
engedélyeztetett]
1) alkalmazható-e az említett támogatások („létező”, vagyis nem „új” támogatásnak) minősítése
céljából a 659/1999 rendelet (1) 1. cikke b) pontjának v. alpontja, amely rögzíti, hogy: „v. olyan
támogatás, amelyet létező támogatásnak kell tekinteni, mert megállapítható, hogy a hatálybalépése
idején nem minősült támogatásnak, és ezt követően – a közös piac fejlődésének eredményeként és
anélkül, hogy a tagállam módosította volna – vált támogatássá. Egyes intézkedéseknek egy
tevékenység közösségi jog általi liberalizálását követő támogatássá válása során az ilyen
intézkedések a liberalizációra megállapított időpontot követően már nem minősülnek
támogatásnak”, és ha igen, milyen feltételek mellett? Illetve, alkalmazható-e a Törvényszék által a
2000. június 15-i Alzetta és társai kontra Bizottság ítéletben (T-298/97 és más egyesített ügyek,
143. pont) rögzített (a fent említett pozitív jogtól formálisan eltérő hatályú) és — a jelen ügyben
releváns vonatkozását illetően – az Európai Unió Bírósága által a 2004. április 29-i C-298/00 P
(66–69. pont) ítéletben megerősített azon elv, amely szerint „[…] az olyan támogatási rendszert,
amelyet olyan piacon hoztak létre, amely kezdetben zárva volt a verseny előtt, a piac
liberalizációjakor úgy kell tekinteni, mint már létező támogatási rendszerre, miután létrehozásakor
nem tartozott a Szerződés 92. cikke (1) bekezdésének (későbbiekben: 87. cikk (1) bekezdésének)
hatálya alá, amely tekintettel az azon rendelkezésben a tagállamok közötti kereskedelem
érintettségére és a versenyre gyakorolt következményekre megállapított feltételekre, csak olyan
piacokra vonatkozik, amelyek nyitottak a versenyszámára”, és ha igen, milyen feltételek mellett?
2) alkalmazható-e egyébként – továbbra is a fent említett támogatások minősítése céljából – az említett
659/1999 rendelet 1. cikke b) pontjának iv. alpontja, amely rögzíti, hogy „létező” az „olyan
támogatás, amely létező támogatásnak tekintendő a 15. cikk szerint” – amely rendelkezés maga is
tízéves jogvesztő határidőt ír elő a jogellenesen nyújtott támogatások visszatéríttetésére – és ha
igen, milyen feltételek mellett, vagy alkalmazható-e a bizalomvédelemnek és a jogbiztonságnak a
Bíróság által is többször megerősített elve, és ha igen, milyen (a hivatkozott pozitív jogi szabályban
kifejezett elvhez hasonló vagy attól eltérő) feltételek mellett?

218. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2017. július
6-án és 2017. július 10-én2 benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-406/17. –
C-408/17., és C-417/17. sz. ügyek)3
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a fogyasztók védelmére szolgáló „biztonsági hálóval” mint a 2005/29/EK „általános”
irányelv céljával, valamint konkrétan ezen irányelv (10) preambulumbekezdésével, 3. cikkének (4)
bekezdésével és 5. cikkének (3) bekezdésével az a nemzeti szabály, amely a 2009/72/EK ágazati
irányelvben és a 2009/73/EK ágazati irányelvben 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 ágazati hatóság, a jelen esetben az
AEEGSI beavatkozását minden olyan esetben, amikor egyúttal teljesülhetnek a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat feltételei is?
2) 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?
A benyújtás időpontja a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatában tévesen szerepel („2017. február 1-jén”); az
angol, német és francia változat alapján javítva.
3
A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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3) 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 a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályozástól eltérő olyan szabályozást írjanak elő, amely
normák közötti összeütközéshez vezet a konkrét esettel összefüggésben?
4) 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?
5) Ellentétes-e a 2005/29/EK irányelv (10) preambulumbekezdésében és 3. cikkének (4) bekezdésében
foglalt specialitás elvével, a 2009/72/EK irányelv 37. cikkével, valamint a 2009/73/EK irányelv 41.
cikkével a 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”?

219. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. július 10-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-412/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e az EUMSZ 67. cikk (2) bekezdésével, valamint a személyek határátlépésére irányadó
szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 19-i (EU)
2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 22. és 23. cikkével az a tagállami nemzeti szabály,
amely a busztársaságokat a schengeni belső határt átlépő menetrendszerinti járaton végeredményben
utasaik határátlépési úti okmányainak ellenőrzésére kötelezi a belső határ átlépése előtt, hogy
fellépjenek az útlevéllel és tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldieknek a Németországi
Szövetségi Köztársaság területére történő szállítása ellen?
Különösen:
a) Az általános törvényi kötelezettség, vagy az egyes fuvarozók hatóságilag megállapított azon
kötelezettsége, miszerint külföldieket a szükséges útlevél vagy a szükséges tartózkodási engedély
nélkül nem szállíthatnak az ország területére, amit a fuvarozók csak valamennyi utas határátlépési
úti okmányainak a belső határ átlépése előtti ellenőrzésével teljesíthetnek, a belső határokon
történő személyellenőrzést jelenti-e a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 22. cikke értelmében,
illetve ilyennek minősül-e?
b) Az első kérdésben említett kötelezettségek megállapítását a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 23.
cikkének a) pontjához kell-e mérni, jóllehet a fuvarozók nem gyakorolnak „rendőrségi hatáskört”
ezen előírás értelmében, és az államilag megállapított ellenőrzési kötelezettség sem hatalmazza fel
őket hivatalosan hatósági jogkörök gyakorlására?
c) Az első kérdés b) pontjára adandó igenlő válasz esetén: A fuvarozóktól megkövetelt ellenőrzésekben
a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 23. cikke a) pontja második mondata feltételeinek
figyelembevételével a határforgalom-ellenőrzéssel azonos tartalmú, meg nem engedett intézkedés
rejlik-e?
d) Az első pontban említett kötelezettségek megállapítását, amennyiben menetrendszerű járatokat
üzemeltető busztársaságokra vonatkozik, a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 23. cikkének b)
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pontjához kell-e mérni, miszerint a fuvarozóknak a kikötőkben és repülőtereken elvégzett
biztonsági személyellenőrzésekre való jogosultsága nem érinti a határellenőrzés hiányát a belső
határokon? Ebből következik-e az ellenőrzések meg nem engedhetősége az első kérdés értelmében
a kikötőkön és a repülőtereken kívül is, ha azok nem biztonsági ellenőrzéseket jelentenek és az
érintett tagállam területén belül utazó személyekre nem is vonatkoznak?
2) Megengedi-e a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 22. és 23. cikke az olyan nemzeti szabályokat,
amelyek szerint a kötelezettség betartása céljából bírság terhe mellett eltiltást rendelhetnek el valamely
busztársasággal szemben, ha az elmulasztott ellenőrzések következtében útlevéllel és tartózkodási
engedéllyel nem rendelkező külföldieket is szállítottak a Németországi Szövetségi Köztársaság
területére?

220. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2017. július 13-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-421/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A hozzáadottérték-adó hatálya alá tartozik-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006.
november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint az ingatlan
részvénytársaság által részvényesre, annak részvényei bevonásának az ellentételezéseként történő
átruházása

221. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2017. július 13-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-422/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv rendelkezéseit, hogy az adóalany által az olyan turisztikai szolgáltatások
nyújtása során átvett előleg esetében, amelyek a 2006/112/EK irányelv 306–310. cikke értelmében az
utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás hatálya alá tartoznak, az adófizetési kötelezettség a
2006/112/EK 65. cikkében meghatározott időpontban keletkezik?
2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetében: Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv 65.
cikkét, hogy az adóalany által az olyan turisztikai szolgáltatások nyújtása során átvett előleget,
amelyek a 2006/112/EK irányelv 306–310. cikke értelmében az utazási irodákra vonatkozó különös
szabályozás hatálya alá tartoznak, adózás céljára csökkentik azok a 2006/112/EK irányelv 308.
cikkében említett költségek, amelyek az adóalanynál az előleg átvételéig ténylegesen felmerültek?

222. A Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Németország) által 2017. július 14-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-425/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni a 2014/40/EU irányelv 2. cikkének 8. pontját, hogy „rágásra szánt
dohánytermékeken” kizárólag a hagyományos értelemben vett rágódohánytermékeket kell érteni?
2. Úgy kell-e értelmezni a 2014/40/EU irányelv 2. cikkének 8. pontját, hogy a „rágásra szánt
dohánytermékek” fogalma egyet jelent az irányelv 2. cikkének 6. pontja értelmében vett
„rágódohánnyal”?
3. Azon kérdés szempontjából, hogy valamely dohánytermék a 2014/40/EU irányelv 2. cikkének 8.
pontja értelmében „rágásra szánt”-e, a termékre vonatkozó objektív szempontot kell-e tekintetbe
venni, nem pedig a gyártó tájékoztatását vagy a fogyasztók általi tényleges használatot?
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4. Úgy kell-e értelmezni a 2014/40/EU irányelv 2. cikkének 8. pontját, hogy a rágásra szánt jelleg
megköveteli, hogy a dohánytermék állagát és szilárdságát tekintve objektíve rágásra alkalmas, és hogy
a dohánytermék rágása a termék összetevőinek kioldódásához vezet?
5. Úgy kell-e értelmezni a 2014/40/EU irányelv 2. cikkének 8. pontját, hogy valamely dohánytermék
„rágásra” szánt jellegéhez további feltételként szükséges, de elégséges is, ha a fogakkal vagy a
nyelvvel a dohánytermékre kifejtett könnyű, ismétlődő nyomás a termék több összetevőjét oldja ki
annál, mint amikor a terméket csupán a szájban tartják?
6. Avagy szükséges-e a „rágásra szánt” jelleghez, hogy a puszta szájban tartás vagy a szopogatás ne
vezessen az összetevők kioldódásához?
7. Megteremtheti-e a dohánytermék „rágásra” való alkalmasságát a 2014/40/EU irányelv 2. cikkének
8. pontja értelmében a feldolgozott dohányon kívüli kiszerelési forma, mint például a cellulóz zacskó
is?

223. A Tartu Halduskohus (Észtország) által 2017. július 18-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-435/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: észt
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összhangban áll-e a kősírok fenntartására vonatkozó, a tagállam által az egységes területalapú
támogatás, valamint az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra
nyújtott támogatás kérelmezőjével szemben támasztott követelmény, mely követelménynek való meg
nem felelés esetén a kifizetések 3 %-os csökkentésének a 640/2014 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 39. cikkében meghatározott közigazgatási szankciója alkalmazandó, az 1306/2013 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 93. cikkének (1) bekezdésével és 94. cikkével, valamint az annak II.
mellékletében meghatározott minimumkövetelményekkel?
2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén köteles-e az egységes területalapú támogatás,
valamint az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott
támogatás kérelmezője az 1306/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikke (1)
bekezdésének a) pontja, 91. cikkének (1) és (2) bekezdése, 93. cikkének (1) bekezdése és 94. cikke,
valamint az 1307/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b), c) és e)
pontja alapján a jó mezőgazdasági és környezeti állapothoz kapcsolódó követelményeknek egész
mezőgazdasági üzemében megfelelni – a közigazgatási szankció alkalmazásának elkerülése érdekében
–, vagy csak azon a mezőgazdasági területen, amelyre konkrétan támogatást igényel?

224. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. július 20-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-438/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a 2013/32/EU irányelv 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezésével az olyan
nemzeti szabályozás alkalmazása, amely szerint a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a)
pontjában biztosított, az előzménynek tekinthető szabályozáshoz képes szélesebb felhatalmazás
átültetése alapján a nemzetközi védelem iránti kérelem elfogadhatatlan, ha a kérelmezőt egy másik
tagállamban kiegészítő védelemben részesítették, míg a nemzeti szabályozást nemzeti átmeneti
rendelkezés hiányában a 2015. július 20. előtt benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell? Ez
vonatkozik-e legalábbis arra az esetre, ha a 604/2013/EU rendelet 49. cikke szerinti menedékjog iránti
kérelem még teljesen a 343/2003/EK rendelet hatálya alá tartozik?
2) Megengedi-e a 2013/32/EU irányelv 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezése a
tagállamoknak különösen a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti
szélesebb felhatalmazás visszamenőleges hatályú átültetését, azzal a következménnyel, hogy a
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2013/32/EU irányelv hatályba lépése és az e szélesebb felhatalmazás átültetése előtt benyújtott,
azonban az átültetés időpontjában jogerősen még el nem bírált menedékjog iránti kérelmek is
elfogadhatatlanok?

225. A Verwaltungsgericht Hamburg (Németország) által 2017. július 20-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-439/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására,
kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései
közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 7. cikke (7) bekezdésének első
mondatát, hogy a valamely alkotóelemében ízesítést tartalmazó dohánytermék forgalomba hozatalának
a tilalma nem vonatkozik az olyan dohánytermékekre, amelyek az alkotóelemeikben található ízesítés
alapján az irányelv 2. cikkének 25. pontja szerinti fogalommeghatározás értelmében jellegzetes
ízesítéssel rendelkeznek?
2) Amennyiben az első kérdésre nemleges válasz adandó:
Úgy kell-e értelmezni az irányelv 7. cikkének (14) bekezdését, hogy az átmeneti rendelkezés az
irányelv 7. cikke (1) bekezdésének első mondata alapján kizárólag a jellegzetes ízesítésű
dohánytermékek forgalomba hozatalának tilalmára vonatkozik, vagy a valamely alkotóelemében
ízesítést tartalmazó dohánytermék forgalomba hozatalának az irányelv 7. cikke (7) bekezdésének első
mondata szerinti tilalmát – is – magában foglalja?
3) Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó vagy a második kérdésre adandó válasz az, hogy
az irányelv 7. cikkének (14) bekezdése valamely alkotóelemében ízesítést tartalmazó dohánytermék
forgalomba hozatalának az irányelv 7. cikke (7) bekezdésének első mondata szerinti tilalmát is
magában foglalja:
Miként kell értelmezni az irányelv 7. cikkének (14) bekezdésében található „jellegzetes ízesítésű
dohánytermék” és a „valamely termékkategória” kifejezéseket?

226. A Cour de cassation ((Franciaország) által 2017. július 21-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-444/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2016. március 9-i (EU) 2016/399 rendelet 32. cikkét, amely előírja, hogy
amennyiben a belső határokon a határellenőrzés visszaállítására kerül sor, a (külső határokról szóló) II.
cím vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell, hogy egy tagállamban visszaállított
belső határellenőrzés hasonlítható ahhoz az ellenőrzéshez, amelyet egy külső határ harmadik ország
állampolgára általi jogosulatlan átlépése esetén kell végezni?
2) A belső határok ellenőrzésének azonos körülmények között történő visszaállítása esetén e rendelet
és a harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak
visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008.
december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján alkalmazható-e a
visszaállított határon keresztül beutazó harmadik országbeli állampolgár helyzetére az irányelv 2.
cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott lehetőség arra, hogy a tagállamok külső határaikon
továbbra is alkalmazzák az egyszerűsített nemzeti kiutasítási eljárásokat?
3) Erre az utolsó kérdésre adott igenlő válasz esetén ellentétes-e az irányelv 2. cikke (2) bekezdésének
a) pontjával és 4. cikkének (4) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás, mint a code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile (a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról, valamint a
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menedékjogról szóló törvény) L. 621-2. cikke, amely szabadságvesztéssel rendeli büntetni azon
harmadik országbeli állampolgár által a nemzeti területre történő jogellenes belépést, akinek
tekintetében az ezen irányelvben foglalt kiutasítási eljárás még nem fejeződött be?

227. A Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Olaszország) által 2017. július 24én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-445/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell e értelmezni a kombinált nómenklatúra KN 8704 vámtarifaszámát, hogy az alá tartoznak a
halottszállító autók? Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adandó nemleges válasz
esetén a KN 8705 vagy pedig a KN 8703 vámtarifaszám alá kell e besorolni a halottszállító autókat?

228. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2017. július 26-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-449/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Magában foglalja-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének i) és j) pontjában található iskolai, illetve
egyetemi oktatás fogalom a B és C1 kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó
járművezetés-oktatást?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Következik-e a felperesnek a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének i) pontja értelmében vett hasonló céllal
létrehozott intézménykénti elismerése a járművezető-oktatók vizsgáztatására és a járművezető oktatói
és iskolai engedély megszerzésére vonatkozó, legutóbb a 2016. november 28-i törvénnyel
(Bundesgesetzblatt I 2016, 2722, járművezető-oktatókról szóló törvény) módosított, a járművezetésoktatásról szóló, 1969. augusztus 25-i törvényben (Bundesgesetzblatt I 1969, 1336) található törvényi
szabályozásból és a tanulóvezetők biztonságos, felelősségteljes és környezettudatos közlekedési
résztvevőkké történő képzésének közérdekű céljából?
3) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
Feltétele-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi
irányelv 132. cikke (1) bekezdésének j) pontjában található „[magán]tanár” fogalomnak, hogy az
adóalany egyéni vállalkozó legyen?
4) A második és harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
Már attól a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi
irányelv 132. cikke (1) bekezdésének j) pontja értelmében vett „[magán]tanárnak” minősül-e egy
oktató, ha saját számlájára és saját felelősségére tevékenykedik, vagy a „[magán]tanár” minősítés más
követelmények teljesítését is igényli?

229. A High Court (Írország) által 2017. július 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem (C-461/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
a) A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok védelméről szóló, módosított 1992. május 21i 92/43/EGK tanácsi irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy a Natura hatásvizsgálati jelentésnek meg
kell jelölnie az összes olyan élőhelyet és fajokat, amelyre nézve a területet nyilvántartásba veszik;
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b) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok védelméről szóló, módosított 1992. május 21i 92/43/EGK tanácsi irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy valamely védett élőhelyhez hozzájáruló
vagy annak részét képező minden fajra (nem csak a védett fajokra) gyakorolt esetleges hatást meg kell
jelölni és ki kell fejteni a Natura hatásvizsgálati jelentésben;
c) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok védelméről szóló, módosított 1992. május 21i 92/43/EGK tanácsi irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy a Natura hatásvizsgálati jelentésnek
kifejezetten foglalkoznia kell a javasolt beruházás által mind a SAC területen, mind pedig és az annak
határain kívül található védett fajokra és élőhelyekre gyakorolt hatásokkal;
d) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, módosított
2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) úgy kell-e értelmezni,
hogy a környezeti hatásvizsgálati jelentésnek kifejezetten foglalkoznia kell azzal, hogy a javasolt
beruházás gyakorol-e jelentős hatást a jelentésben megjelölt fajokra;
e) „főbb alternatívának” minősül-e egy olyan lehetőség, amelyet a projektgazda a környezeti
hatásvizsgálatban megvizsgált és megtárgyalt, illetve amely mellett bizonyos érintettek érveltek,
illetve amelyet a hatáskörrel rendelkező hatóság vizsgált az egyes köz- és magánprojektek környezetre
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, módosított 2011. december 13-i 2011/92/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (3) bekezdésének d) pontja értelmében, még akkor is, ha azt a
projektgazda már egy korai szakaszban elvetette;
f) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, módosított
2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy
a környezeti hatásvizsgálatnak elégséges tájékoztatást kell tartalmaznia minden alternatíva környezeti
hatásaival kapcsolatban, lehetővé téve az összehasonlítást a különböző alternatívák környezeti
kívánatossága alapján, illetve egyértelművé kell-e tenni a környezeti hatástanulmányban, hogy az
alternatívák környezeti hatásait hogyan vették figyelembe;
g) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, módosított
2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (3) bekezdésének d)
pontja szerinti kötelezettség, miszerint a projektgazda választása „a projekt környezetre gyakorolt
hatásának” figyelembevételével történjen, csak a választott lehetőségre vonatkozik, vagy a
tanulmányozott főbb alternatívákra is, és így megköveteli e lehetőségek környezeti hatásainak
elemzését;
h) összeegyeztethető-e a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok védelméről szóló,
módosított 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv célkitűzéseinek elérésével, hogy az építési
szakasz egyes kérdéseit (felvonulási hely és szállítási útvonalak) utólagos határozatban hagyják jóvá,
és amennyiben igen, a hatáskörrel rendelkező hatóság ilyen ügyben megengedheti-e, hogy ezekről a
projektgazda egyoldalúan döntsön, figyelemmel azokra a feltételekre, amelyekkel a beruházás
jóváhagyást kapott, és arról a hatáskörrel rendelkező hatóság csak tájékoztatást kapjon anélkül, hogy
azokat jóvá kellene hagynia;
i) úgy kell-e értelmezni a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok védelméről szóló,
módosított 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvet, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság
köteles az adott vélemény jelentése és hatása vonatkozásában megfelelő részletességgel és minden
kétséget eloszlató egyértelműséggel rögzíteni, hogy az azzal kapcsolatban bemutatott tudományos
vélemény további tájékoztatás beszerzését javasolja a beruházáshoz való hozzájárulás megadását
megelőzően;
j) úgy kell-e értelmezni a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok védelméről szóló,
módosított 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvet, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság
köteles indokolásban vagy részletes indokolásban bemutatni, miért utasította el saját vizsgálójának
további tájékoztatás vagy tudományos vizsgálat beszerzésére irányuló javaslatát a beruházáshoz való
hozzájárulás megadását megelőzően; és
k) úgy kell-e értelmezni a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok védelméről szóló,
módosított 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvet, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságnak
a megfelelő vizsgálat lefolytatása során részletesen és egyértelműen meg kell indokolnia határozatának
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minden pontját.

230. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. július 31-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-457/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2000/43/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja szerinti „oktatás” fogalmának hatálya
alá tartozik-e a bejegyzett egyesület által külföldi kutatási vagy tanulmányi programok támogatására
irányuló ösztöndíjak nyújtása?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésben említett ösztöndíjak nyújtása esetén a
pályázónak a 2000/43/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében vett közvetett
hátrányos megkülönböztetését jelenti-e a Németországban letett első jogi államvizsga részvételi
feltételként való előírása, ha az uniós polgár pályázónak, aki egy Európai Unión kívüli államban
szerzett hasonló végzettséget anélkül, hogy a végzettség megszerzése helyének kiválasztása
összefüggésben állna a pályázó etnikai származásával, ugyanakkor állandó lakóhelyére és folyékony
német nyelvtudására tekintettel a belföldiekhez hasonlóan lehetősége volt arra, hogy a belföldi jogi
tanulmányokat követően letegye az első jogi államvizsgát?
Van-e e tekintetben jelentősége annak, hogy az ösztöndíjprogramnak – amelynek nincsenek
hátrányosan megkülönböztető jellegű szempontjai – az a célja, hogy Németországban jogi
tanulmányokat végzők számára külföld kutatási vagy tanulmányi program támogatása révén külföldi
jogrendszerek megismerését, illetve külföldi tapasztalatok és nyelvtudás megszerzését biztosítsa?

231. A Conseil d’État (Franciaország) által 2017. július 31-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek (C-459/17. és C-460/17. sz. ügyek)4
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Az 1977. május 17-i hatodik héairányelv 17. cikkét, amelynek rendelkezéseit a közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló, 2006. november 28-i irányelv 168. cikke lényegében átvette, úgy kell-e
értelmezni, hogy annak megállapításához, hogy a saját tevékenysége után fizetendő hozzáadottértékadóból az adóalany nem vonhatja le az olyan termékek vagy szolgáltatásnyújtás kapcsán kiszámlázott
összeget, amelyek tekintetében az adóhatóság megállapította, hogy azokat részére ténylegesen nem
teljesítették, minden esetben vizsgálni kell, hogy megállapítható-e, hogy az adóalany tudta, vagy neki
tudnia kellett volna, hogy az ügylet hozzáadottértékadó-csalás részét képezi, függetlenül attól, hogy e
csalást a számlakibocsátó, a számla címzettje vagy valamely harmadik személy kezdeményezésére
követték el?

232. A Landgericht Hamburg (Németország) által 2017. augusztus 1-jén benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-462/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A 110/2008/EK rendelet II. mellékletének 41. pontjában felsorolt összetevők esetében olyan
összetevőkről van-e szó, amelyeket a szeszesitalnak a tojáslikőr kereskedelmi megnevezéssel történő
értékesítés érdekében minimálisan tartalmaznia kell (minimumkövetelmény), vagy a 110/2008/EK
rendelet II. mellékletének 41. pontja a „tojáslikőr” kereskedelmi megnevezéssel értékesíteni kívánt
4

A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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termék megengedett összetevőit kimerítően sorolja fel?

233. Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. augusztus 2-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-465/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Sürgős betegek mentőautóban sürgősségi ellátást nyújtó ápoló/mentőtiszt által történő ellátása és
betegek betegszállító járműben ápoló/mentőtiszt által történő ellátása esetében a 2014/24/EU irányelv
10. cikkének h) pontja értelmében a 7525000-7 (Mentési szolgáltatások), és 85143000-3
(Mentőszolgálat) CPV-kód alá tartozó, „állampolgárok védelmét célzó, polgári védelmi és
veszélymegelőzési szolgáltatásokról” van-e szó?
2) Lehet-e úgy értelmezni a 2014/24/EU irányelv 10. cikkének h) pontját, hogy „nonprofit szervezetek
vagy egyesületek” különösen olyan segélyszervezetek, amelyeket a nemzeti jog állampolgárok
védelmét és polgári védelmet ellátó szervezetként ismer el?
3) A 2014/24/EU irányelv 10. cikkének h) pontja szerinti „nonprofit szervezetek vagy
egyesületek”olyan szervezetek-e, amelyek célja közszolgáltatatási feladatok ellátása, és amelyek nem
üzleti vállalkozásként működnek és az esetlegesen elért nyereségüket céljuk elérése érdekében újra
befektetik?
4) A beteg mentőtiszt/mentős-segéd általi ellátása mellett betegszállító járműben történő szállítása (ún.
szakképzett személy közreműködésével végzett egészségügyi szállítás) olyan, a 2014/24/EU irányelv
10. cikkének h) pontja szerinti „betegszállítási mentőszolgáltatásnak” minősül-e, amely nem tartozik a
kivétel hatálya alá, és amelyre 2014/24/EU irányelv vonatkozik?

234. A Riigikohus (Észtország) által 2017. augusztus 8-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-475/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: észt
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK tanácsi irányelv 401. cikkét, hogy azzal összeegyeztethetetlen az
olyan nemzeti adó, amelyet általánosan alkalmaznak és az árral arányosan állapítanak meg, amelyet
azonban az irányadó rendelkezések alapján csak a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó részére
történő értékesítésének szakaszában vetnek ki, így a végleges adóteher végül a fogyasztót terheli, és
amely veszélyezteti a közös hozzáadottértékadó-rendszer működését és torzítja a versenyt?

235. Az Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgária) által 2017. augusztus 9-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-481/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a Bolgár Köztársaság által a mezőgazdasági üzemek beruházásai javára
adómentesség formájában biztosított, 546/2010. sz. állami támogatást az EUMSZ 107. cikk (3)
bekezdésével összeegyeztethetőnek minősítő, az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése alapján 2011.
február 11-én hozott, C(2011)863 végleges bizottsági határozat 16. pontját, hogy egyrészt a Bizottság
hatásköreire, másrészt pedig az eljárási autonómia és a jogbiztonság alapelveinek kifejeződésére
tekintettel megengedhető az olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, amely szerint csupán ajánlásként
és nem jogvesztő határidőként kell értékelni a hivatkozott pontban előírt, a nyújtott állami támogatás
feltételei teljesülésének ellenőrzésével kapcsolatos határidőt?
2) Az arányosság elvének figyelembevételével, egymással összefüggésben és teleológiai szempontból
úgy kell-e értelmezni [az említett] bizottsági határozat 7., 8., 14. és 45. pontját, hogy a támogatás
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jogszerű elnyerése/jogszerű igénybevétele csak a kifejezetten a hivatkozott határozatban megnevezett
olyan nemzeti jogszabályok betartásától függ, amelyekkel az állami támogatás alkalmazására sor
kerül, vagy megengedhető, hogy a nemzeti jogban szereplő olyan további feltételek betartását írják
elő, amelyekkel nem azokat a célkitűzéseket követik, amelyek az állami támogatás biztosítására
szolgálnak?

236. A Court of Appeal (Írország) által 2017. augusztus 9-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-483/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Egy másik uniós tagállam állampolgára a 2004/38/EK irányelv 7. cikke (3) bekezdésének c) pontja és
7. cikke (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában legalább további hat hónapig megtartja-e a
munkavállalói jogállását oly módon, hogy ezáltal a fogadó állam belföldön lakóhellyel rendelkező
állampolgáraival azonos alapon szociális segítségnyújtási kifizetésekre vagy – adott esetben – szociális
biztonsági ellátásokra lesz jogosult, amennyiben a szabad mozgása jogának első tizenkét hónapig tartó
gyakorlását követően megérkezik a fogadó országba és ott két hétig díjazás ellenében (határozott időre
kötött munkaszerződéstől eltérő keretek között) munkát végez, majd azt követően kényszerű
munkanélkülivé válik?

237. A Tribunalul Prahova (Románia) által 2017. augusztus 14-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-495/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
(1) alapján, a TIR-igazolványra vonatkozó, az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós
Főigazgatósága keretében, a vámkódexbizottság árutovábbítási szekciója által a TIR-eljárásra
vonatkozóan megállapított, TAXUD/1873/2007. sz. szabályozásra is figyelemmel, az áruexporthoz
kapcsolódó fuvarozási ügyletek és szolgáltatások héamentessége szempontjából a fuvarozott áruk
exportját igazoló okiratnak minősül-e a rendeltetési ország vámhivatala által hitelesített TIRigazolvány?
2) Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK
tanácsi irányelv 153. cikkével az olyan adójogi gyakorlat, amely szerint az adóalany kizárólag kiviteli
vám-árunyilatkozattal igazolhatja a fuvarozott áruk kivitelét, az említett nyilatkozat hiányában pedig
annak ellenére kizárja az exportált áruk fuvarozására irányuló szolgáltatásra vonatkozó héalevonási
jog gyakorlását, hogy a rendeltetési ország vámhivatala által hitelesített TIR-igazolvány rendelkezésre
áll?

238. A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. augusztus 17-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-496/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 24. cikke (1) bekezdése
második albekezdését, hogy a vámhatóság e végrehajtási rendelet alapján jogosult a kérelmezőtől a
Bundeszentralamt für Steuern (német szövetségi adóhatóság) által a jövedelemadó kivetésével
összefüggésben megállapított adószámról és a kérelmező felügyelő bizottságának tagjai, valamint a
kérelmezőnél dolgozó ügyvezető igazgatók, divízió–vezetők, számviteli vezetők, vámügyi részleg
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vezetők, valamint a vámügyekért felelős személyek és konkrét vámügyi feladatokkal foglalkozó
személyek tekintetében a jövedelem megadóztatására illetékes adóhatóságokról tájékoztatást kérni?

239. A Cour administrative d’appel de Versailles (Franciaország) által 2017. július 10-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-497/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Az uniós jog azon szabályait, amelyek többek között:
— az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikkéből,
— a 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletből (amelynek végrehajtási szabályait a 2008.
szeptember 5-i 889/2008/EK bizottsági rendelet határozza meg),
— valamint a 2009. szeptember 24-i 1099/2009/EK tanácsi rendeletből
fakadnak, úgy kell-e értelmezni, mint amelyek engedélyezik, vagy mint amelyek megtiltják az
„ökológiai termelés” európai címke kiállítását az 1099/2009/EK rendeletben megállapított
feltételeknek megfelelően előzetes kábítás nélkül, rituálisan levágott állatokból származó termékek
számára?

240. A Vestre Landsret (Dánia) által 2017. augusztus 18-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-502/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: dán
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv 168. cikkét, hogy egy holdingtársaság olyan
helyzetben, mint amilyen az alapeljárásban szerepel, jogosult a héa teljes mértékű levonására egy
olyan leányvállalata részvényeinek tervezett, de véghez nem vitt értékesítése miatt felmerült
átvilágításhoz kapcsolódó szolgáltatás esetén, amelynek a holdingtársaság héa-köteles ügyviteli és
informatikai szolgáltatásokat nyújtott?
2) Befolyásolja-e a fenti kérdésre adandó választ az, hogy azon héa-köteles ügyviteli és informatikai
szolgáltatások ára, amelyeket a holdingtársaság gazdasági tevékenysége érdekében nyújt, a
holdingtársaságnál az alkalmazottak fizetésével kapcsolatban felmerült kiadások 10 %-os árréssel
növelt mértékével megegyező állandó összeg?
3) Függetlenül a fenti kérdésekre adott választól, alkalmazható-e a levonási jog, amennyiben az olyan
tanácsadói költségek, mint amilyenek az alapeljárásban felmerültek, általános költségnek tekinthetők,
és ha igen, akkor milyen feltételekkel?

Munkaügyi ügyszak
46. A Bundesverwaltungsgericht (Ausztria) által 2017. július 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-396/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1.1. Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az Alapjogi Charta 21. cikkével együttesen a
2000/78/EK irányelv 1., 2. és 6. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a
szolgálatban álló köztisztviselők hátrányos megkülönböztetésének megszüntetése érdekében olyan
átsorolási rendszert vezet be, amelynek keretében az ugyan pénzben kifejezett, de mégis valamely
meghatározott, ahhoz konkrétan hozzárendelhető besorolásnak megfelelő „átsorolási összeg” alapján a
korábbi kétéves rendszerből egy új (az újonnan szolgálatba álló köztisztviselők tekintetében
önmagában hátrányos megkülönböztetéstől mentes) kétéves rendszerbe történő átsorolásra kerül sor,
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és így a szolgálatban álló köztisztviselők tekintetében változatlanul él tovább az életkoron alapuló
hátrányos megkülönböztetés?
1.2. Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen a 2000/78/EK irányelv 17. cikkét, valamint az
Alapjogi Charta 47. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely
megakadályozza, hogy a szolgálatban álló köztisztviselők az Európai Unió Bírósága által a 2000/78
irányelv 9. és 16. cikkének a 2014. november 11-i Schmitzer ítélettel (C-530/13) adott értelmezésnek
megfelelően a 2000/78 irányelv 2. cikkére hivatkozva az új díjazási rendszerbe való átsorolást
megelőző időpontban állapíttathassák meg illetménybeli helyzetüket, mivel a megfelelő jogalapokat a
továbbiakban az azokat tartalmazó törvény kihirdetés szerinti történeti változatának hatálybalépésére
visszaható hatállyal alkalmazhatatlannak nyilvánítja, és különösen kizárja a 18. életév betöltése előtt
teljesített szolgálati idők beszámítását?
1.3. Az 1.2. kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Megkívánja-e az uniós jog alkalmazásának a 2005. november 22-i Mangold ítéletben (C-144/04) és
további ítéletekben megkövetelt elsőbbsége, hogy a visszaható hatállyal hatályukat vesztett
rendelkezések továbbra is alkalmazandók legyenek az átsorolást megelőző időpontban szolgálatban
álló köztisztviselőkre, hogy e köztisztviselők visszaható hatállyal hátrányos megkülönböztetéstől
mentesen legyenek besorolhatók a régi rendszerben, és ezáltal hátrányos megkülönböztetéstől
mentesen legyenek átsorolhatók az új díjazási rendszerbe?
1.4. Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az Alapjogi Charta 21. és 47. cikkével együttesen
a 2000/78/EK irányelv 1., 2. és 6. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a
(18. életév betöltése előtt teljesített szolgálati idők beszámítását illetően) fennálló életkoron alapuló
hátrányos megkülönböztetést csupán deklaratív jelleggel szünteti meg annak előírásával, hogy a
hátrányos megkülönböztetés fennállásának ideje alatt ténylegesen teljesített idők visszaható hatállyal
nem tekintendők a továbbiakban hátrányosan megkülönböztető jellegűnek, jóllehet a hátrányos
megkülönböztetés gyakorlatilag változatlanul él tovább?

47. Az Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgária) által 2017. július 27-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-451/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i
883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke (1) bekezdésével összefüggésben
értelmezett, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkének (1) bekezdését, hogy az ott említett személy, aki
munkavállalóként végzi tevékenységét, nem tartozik annak a tagállamnak a jogszabályai hatálya alá,
amelyben munkáltatója letelepedettnek tekinthető [helyesen: amelyben annak a vállalkozásnak a
székhelye található, amely foglalkoztatja], ha e személy az alaprendelet 1. cikkének 1. pontjában
említett nemzeti jogszabályok alapján közvetlenül a munkavállalói tevékenységét megelőzően nem
rendelkezett e tagállamban biztosított személy minőségével?
2) Elfogadható-e – amennyiben az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre nemleges
válasz születik –, hogy a tagállami bíróság a 987/2009 rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében és a
883/2004 rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében szereplő „alá tartozik” kifejezés tartalmának és
céljának értelmezésekor a személynek az adott tagállam szerinti állampolgárságát veszi figyelembe, ha
e személy, aki munkavállalóként végzi tevékenységét, egyébként is csak állampolgársága alapján
tartozott a nemzeti jogszabályok hatálya alá?
3) Figyelembe veheti-e – amennyiben az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdésre is
nemleges válasz születik – a tagállami bíróság az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második
kérdésben említett kifejezés alkalmazásakor a munkavállalóként tevékenységet végző személy
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883/2004 rendelet 1. cikkének j) pontja szerinti szokásos és állandó tartózkodási helyét?
4) Mely értelmezési támpontokat kell figyelembe vennie – amennyiben az előzetes döntéshozatalra
előterjesztett harmadik kérdésre is nemleges válasz születik – a tagállami bíróságnak az alaprendelet
12. cikke (1) bekezdésének és a [987/2009] rendelet 14. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseiben
szereplő „[…] jogszabályainak hatálya alá tartozik” kifejezés tartalmának megállapítása során e
rendelkezések pontos értelmének megfelelő alkalmazásához?

48. A Tribunale di Trento (Olaszország) által 2017. augusztus 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-466/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A hátrányos megkülönböztetés tilalmának a keretmegállapodás 4. szakasza szerinti elve
alkalmazása szempontjából az a körülmény, hogy a szakmai képességek objektív vizsgálatára irányuló,
eredményes, nyilvános felvételi versenyvizsgát kell tenni, a képesítési feltételekre visszavezethető
olyan tényezőnek minősül-e, amelyet a nemzeti bíróságnak figyelembe kell vennie a határozatlan és a
határozott időre alkalmazott munkavállalók helyzete közötti összehasonlíthatóság megállapítása,
valamint annak vizsgálata során, hogy fennáll e olyan objektív indok, amely igazolhatja a határozatlan
és a határozott időre alkalmazott munkavállalók közötti eltérő bánásmódot?
2) Ellentétes-e a hátrányos megkülönböztetés tilalmának a keretmegállapodás 4. szakasza szerinti
elvével az 1994. április 16 i 297. sz. d.lgs. 485. cikkének (1) bekezdésében foglalthoz hasonló olyan
belső jogszabály, amely úgy rendelkezik, hogy a határozatlan idejű szerződéssel történő állandó
állományba vétel időpontjában irányadó szolgálati idő meghatározásához a határozott idejű
alkalmazásban teljesített szolgálati idő négy év időtartamig teljes egészében beszámítható, míg az ezt
meghaladó évek tekintetében a jogi szempontból beszámítható mérték egyharmaddal, a gazdasági
szempontból beszámítható mérték pedig kétharmaddal csökken, azzal az indokkal, hogy a határozott
idejű munkavégzéshez nem kellett a szakmai képességek objektív vizsgálatára irányuló, eredményes,
nyilvános felvételi versenyvizsgát tenni?
3) Ellentétes-e a hátrányos megkülönböztetés tilalmának a keretmegállapodás 4. szakasza szerinti
elvével [eredeti 12. o.] az 1994. április 16 i 297. sz. d.lgs. 485. cikkének (1) bekezdésében foglalthoz
hasonló olyan belső jogszabály, amely úgy rendelkezik, hogy a határozatlan idejű szerződéssel történő
állandó állományba vétel időpontjában irányadó szolgálati idő meghatározásához a határozott idejű
szolgálat négy éves időtartamig teljes mértékben beszámítható, míg az ezt meghaladó évek
vonatkozásában a jogi szempontból beszámítható mérték egyharmaddal, a gazdasági szempontból
beszámítható mérték kétharmaddal csökken, amelynek indoka az általános versenyvizsga alapján
kinevezett köztisztviselőkkel szembeni fordított hátrányos megkülönböztetés elkerülésének
célkitűzése?

49. A Giudice di pace di L'Aquila (Olaszország) által 2017. augusztus 7-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-472/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A felperes Giudice di Pace szolgálati tevékenysége a „határozott időre alkalmazott munkavállaló” –
a 2003/88 irányelv 1. cikke (3) bekezdésének és 7. cikkének, az 1999/70 irányelvvel végrehajtott, a
határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 2. szakaszának az Európai Unió
Alapjogi Chartája 31. cikke (2) bekezdésével összhangban történő értelmezése szerinti – fogalmába
tartozik-e?
2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, a rendes vagy „hivatásos” bíró az 1999/70 irányelvvel
végrehajtott, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. szakaszának
alkalmazásában a határozott időre alkalmazott „Giudice di Pace” munkavállalóval egyenértékű
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munkavállalónak minősül-e?
3) A második kérdésre adott igenlő válasz esetén a rendes bírák állandó kiválasztási eljárásának a
békebírák határozott időre történő toborzása céljából törvényben előírt kiválasztási eljárásoktól való
különbözősége az 1999/70/EK irányelvvel végrehajtott, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló
keretmegállapodás 4. szakaszának 1. és/vagy 4. pontja értelmében vett olyan objektív alapnak
minősül-e, amely igazolja az összehasonlítható állandó munkavállalóknak minősülő rendes bírákra
vonatkozó munkafeltételekkel egyező feltételek – a határozott időre alkalmazott munkavállalónak
minősülő felpereshez hasonló – békebírákra – a Cassazione a Sezioni unite 13721/2017. sz. ítéletében
és a Consiglio di Stato 2017. április 8-i 464/2017. sz. állásfoglalásában szereplő „élő jogban” – történő
alkalmazásának mellőzését; valamint az 1999/70/EK irányelvvel végrehajtott, a szóban forgó
keretmegállapodás 5. szakaszában és a 368/2001. sz. d.lgs. 5. cikke (4a) bekezdésében foglalt
tagállami átültető rendelkezésben meghatározott, a határozott időre létrejött szerződések
visszaélésszerű alkalmazásának megelőzését és szankcionálását szolgáló intézkedések alkalmazásának
mellőzését? A nemzeti jogrendben vagy az alkotmányban ugyanis nem szerepel olyan alapvető elv,
amely jogszerűvé teheti a munkafeltételekkel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetést, illetve a
békebírák jogviszonya határozatlan időtartamú jogviszonnyá történő átalakításának teljeskörű tilalmát,
figyelembe véve azt a korábbi belső jogi szabályt is (a 217/1974. sz. törvény 1. cikke), amely már
előírta a munkafeltételek egyenértékűségét és a tiszteletbeli bírák egymást követő határozott időre
létrejött jogviszonyának állandósítását?
4) Mindenesetre, ha – a szóban forgó ügyben szereplőhöz hasonló helyzetben – ellentétes-e az Európai
Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének (2) bekezdésével, valamint a független és pártatlan bíróság uniós
jogi fogalmával az olyan – kizárólagos tevékenységként a felperessel azonos igazságszolgáltatási
feladatokat ellátó, a jogvitának a felperes javára történő elbírálásában érdekelt – békebíró
tevékenysége, aki a törvény alapján hatáskörrel rendelkező bíróság helyébe léphet azon okból, hogy a
tagállami igazságszolgáltatás legfőbb szerve – a Cassazione a Sezioni unite – elutasítja a kérelmezett
jogok tényleges védelmének biztosítását, ezáltal pedig a törvény alapján hatáskörrel rendelkező
bíróságot arra kötelezi, hogy – szükség szerint – ne állapítsa meg hatáskörét a kérelmezett jog
elismerése tekintetében, annak ellenére, hogy e jog – az alapítéletben szereplő fizetett szabadsághoz
hasonlóan – az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogán alapul egy olyan helyzetben, amelyben a
„közösségi” szabályozást kell közvetlenül és vertikálismódon alkalmazni az állammal szemben?
Amennyiben a Bíróság a Charta 47. cikkének megsértését állapítja meg, a kérdést előterjesztő bíróság
arra is kéri a Bíróságot, hogy jelölje meg az annak elkerülésére irányuló tagállami jogorvoslati
lehetőségeket, hogy az Unió elsődleges jogának megsértése az alap ügyben az uniós jog által
biztosított alapvető jogok védelmének a nemzeti jogrendben történő feltétlen megtagadását
eredményezze?

50. A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2017. augusztus 8-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-477/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni az 1231/2010 rendelet 1. cikkét, hogy az Unión kívül lakóhellyel rendelkező, de
hollandiai székhelyű munkáltató által ideiglenesen különböző tagállamokban foglalkoztatott, harmadik
országbeli állampolgársággal rendelkező munkavállalók hivatkozhatnak a 883/2004 rendeletre és a
987/2009 rendeletre (illetve azok II. címére)?
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Polgári ügyszak
56. A Tribunale di Torino (Olaszország) által 2017. június 9-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-344/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelvet, az Európai Unióról szóló Szerződés 19. cikke (1)
bekezdésének második mondatát és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy azokkal
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely összefüggő eljárások, különösen pedig az alapügyhöz
kapcsolódó, biztosíték érvényesítése iránt kérelem esetében az ugyanazon bíróság előtti egységes
tárgyalást ír elő akkor is, ha e rendelkezés révén a fogyasztó tartózkodási helyének vagy – akár
választott – lakóhelyének kerületi bíróságtól eltérő bíróság bizonyul illetékesnek a biztosíték
érvényesítése iránti kérelmet illetően?

57. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2017. június 27-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-386/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2201/2003 rendelet 19. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt perfüggőségi szabályok
megsértése kizárólag a joghatóság megállapítását érinti-e, és annak következtében a 2201/2003/EK
rendelet 24. cikkét kell alkalmazni, vagy – ellenkezőleg – az a később megkeresett bíróság szerinti
tagállamban hozott ítéletnek az elsőként megkeresett bíróság szerinti tagállamban történő
elismerésének az eljárási közrend szempontjából fennálló akadályát képezheti, tekintettel arra, hogy a
2201/2003 rendelet 24. cikke kizárólag a 3–14. cikkben szereplő, a joghatóság meghatározására
vonatkozó szabályokra hivatkozik, míg az azt követő 19. cikket nem említi?
2) Ellentétes-e a 2201/2003 rendelet 19. cikkének kizárólag a joghatóságot meghatározó kritériumként
való értelmezése a perfüggőség uniós jogi fogalmával, valamint az eltérést nem engedő, a tagállamok
közötti kölcsönös bizalommal és eljárási lojalitással jellemezhető, az automatikus elismerésnek és a
határozatok szabad mozgásának kereteket adó közös tér kialakítását biztosító, eljárási közrendi
szabályok összességét megállapító szabály funkciójával és céljával?

58. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. július 17-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-430/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. A 2011/83/EU irányelv 8. cikke (4) bekezdésének alkalmazása tekintetében, azon kérdéssel
összefüggésben, hogy a távközlő eszköz (a jelen ügyben reklámkatalógus megrendelőlappal) esetében
az információk megjelenítésére korlátozott hely vagy idő áll rendelkezésre, van-e jelentősége annak,
hogy
a) a távközlő eszköz (absztrakt) jellegéből adódóan csak korlátozott helyet vagy időt biztosít,
vagy
b) a kereskedő által választott (konkrét) kialakítással csak korlátozott helyet vagy időt biztosít?
2. Összeegyeztethető-e a 2011/83/EU irányelv 8. cikkének (4) bekezdésével és 6. cikke (1)
bekezdésének h) pontjával a 2011/83/EU irányelv 8. cikkének (4) bekezdése szerinti korlátozott
megjelenítési lehetőség esetében az elállási jogról való tájékoztatásnak az elállási jog fennállására
vonatkozó információra való korlátozása?
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3. A 2011/83/EU irányelv 8. cikkének (4) bekezdése és 6. cikke (1) bekezdésének h) pontja alapján a
távollevők közötti szerződés megkötése előtt korlátozott megjelenítési lehetőség esetében is mindig
kötelező-e csatolni a távközlő eszközhöz a 2011/83/EU irányelv I. mellékletének B. része szerinti
elállásinyilatkozat-mintát?

59. A Tribunal de commerce de Liège (Belgium) által 2017. július 27-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-452/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi
irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, hogy az megköveteli, hogy a kereskedelmi ügynök a megbízó
vállalatán kívül építse, illetve látogassa az ügyfél- és szolgáltatói kört?
2) Úgy kell-e értelmezni az említett 86/653/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, hogy az
megköveteli, hogy a kereskedelmi ügynök ne láthasson el az áruknak a megbízó javára történő
eladására vagy vételére irányuló tárgyalásokhoz, illetve az ilyen ügyleteknek a megbízó javára és
annak nevében történő tárgyalásához és megkötéséhez kapcsolódó feladatoktól eltérő feladatokat?
3) Abban az esetben, ha a második kérdésre adandó válasz nemleges, úgy kell-e értelmezni az említett
86/653/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdését, hogy az megköveteli, hogy a kereskedelmi ügynök
csak járulékos jelleggel láthasson el az áruknak a megbízó javára történő eladására vagy vételére
irányuló tárgyalásokhoz, illetve az ilyen ügyleteknek a megbízó javára és annak nevében történő
tárgyalásához és megkötéséhez kapcsolódó feladatoktól eltérő feladatokat?

60. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. augusztus 4-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-476/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Sérül-e a hangfelvétel-előállító számára hangfelvételei többszörözése engedélyezésének
tekintetében a 2001/29/EK irányelv 2. cikkének c) pontja alapján biztosított kizárólagos jog, ha a
hangfelvételéből apró hangfoszlányokat nyernek ki és másik hangfelvételen rögzítenek?
2) A másik hangfelvételről átvett apró hangfoszlányokat tartalmazó hangfelvétel a másik hangfelvétel
2006/115/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti többszörözött példányának
minősül?
3) Hozhatnak a tagállamok – az UrhG24. § -ának (1) bekezdéséhez hasonló – olyan tartalmú
rendelkezést, hogy a hangfelvétel-előállító számára hangfelvételei többszörözésének (a 2001/29/EK
irányelv 2. cikkének c) pontja) és terjesztésének (a 2006/115/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének b)
pontja) tekintetében biztosított kizárólagos jog eleve korlátozott azáltal, hogy hozzájárulása nélkül
felhasználható a hangfelvételének szabad felhasználásával készült önálló mű?
4) A 2001/29/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének d) pontja szerinti idézési céllal használják a
művet vagy más, védelem alatt álló teljesítményt, ha nem ismerhető fel, hogy idegen művet vagy más,
védelem alatt álló idegen teljesítményt használtak fel?
5) Hagynak-e a hangfelvétel-előállító többszörözési jogával és terjesztési jogával kapcsolatos uniós
jogi rendelkezések (a 2001/29/EK irányelv 2. cikkének c) pontja és a 2006/115/EK irányelv 9. cikke
(1) bekezdésének b) pontja), és az e jogok tekintetében biztosított kivételek vagy korlátozások (a
2001/29/EK irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint a 2006/115/EK irányelv 10. cikke (2)
bekezdésének első mondata) mérlegelési szabadságot az átültetés terén a nemzeti jogban?
6) A hangfelvétel-előállító számára hangfelvételei többszörözése (a 2001/29/EK irányelv 2. cikkének
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c) pontja) és terjesztése (a 2006/115/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja) tekintetében
biztosított kizárólagos jogok, és az e jogok tekintetében biztosított kivételek vagy korlátozások (a
2001/29/EK irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint a 2006/115/EK irányelv 10. cikke (2)
bekezdésének első mondata) által biztosított védelem terjedelmének meghatározásakor milyen módon
kell figyelembe venni az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapjogokat?

61. A Tribunalul Cluj (Románia) által 2017. augusztus 9-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-478/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 15. cikkben szereplő „valamely tagállamnak az érdemi ügyet [helyesen: az ügy érdemét] illetően
joghatósággal rendelkező bíróságai” kifejezés ugyanúgy vonatkozik-e azon bíróságokra, amelyek első
fokon bírálják el az ügyet, mint a fellebbviteli bíróságokra? Fontos tudni, hogy az ügyet a 2201/2003
rendelet 15. cikke alapján át lehet-e tenni az ügy tárgyalására alkalmasabb bírósághoz, amennyiben az
a joghatósággal rendelkező bíróság, amelytől az ügy tárgyalására alkalmasabb bírósághoz való áttételt
kérik, fellebbviteli bíróság, míg az ügy tárgyalására alkalmasabb bíróság egy elsőfokú bíróság.
2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, az ügyet az ügy tárgyalására alkalmasabb bírósághoz
áttevő joghatósággal rendelkező bíróságnak mit kell tennie az első fokon hozott határozattal?

62. A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2017. augusztus
14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-491/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Megköveteli-e a [44/2001/EK tanácsi rendelet] 11. cikk (3) bekezdése azt, hogy a károsult
személynek a biztosítási kötvény jogosultjával/biztosítottal szembeni követelése biztosítással
kapcsolatos ügy legyen olyan értelemben, hogy a biztosítási kötvény érvényességére vagy hatályára
vonatkozó kérdést vet fel?
2) Megköveteli-e a 11. cikk (3) bekezdése azt, hogy egymásnak ellentmondó ítéletek kockázata álljon
fenn, amennyiben a perbevonást nem engedélyezik?
3) Mérlegelheti-e a bíróság, hogy a 11. cikk (3) bekezdésének hatálya alá tartozó követelés
tekintetében engedélyezi-e a perbevonást, vagy sem?

63. A Conseil d'État (Franciaország) által 2017. augusztus 21-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-507/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az Európai Unió Bírósága által az 1995. október 24-i irányelv 12. cikke b) pontjának, valamint 14.
cikke a) pontjának rendelkezései alapján 2014. május 13-i ítéletében megállapított „linkek közüli
törléshez való jogot” úgy kell-e értelmezni, hogy a keresőmotor üzemeltetője, amikor eleget tesz egy
linkek közüli törlésre irányuló kérelemnek, akkor e törlést keresőmotorja valamennyi domainnevén el
kell végeznie, oly módon, hogy a vitatott linkek ne jelenjenek meg, függetlenül attól, hogy honnan
végezték a kérelmező neve kapcsán kezdeményezett keresést, beleértve azt is, ha ez az 1995. október
24-i irányelv területi hatályán kívül eső hely?
2) Az ezen első kérdésre adandó nemleges válasz esetén az Európai Unió Bíróságának fent hivatkozott
ítéletében szereplő „linkek közüli törléshez való jogot” úgy kell-e értelmezni, hogy amikor eleget tesz
egy linkek közüli törlésre irányuló kérelemnek, a keresőmotor üzemeltetője az azon államnak
megfelelő domainnéven köteles a kérelmező neve alapján végzett keresés eredményeként
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megjelenített találatok közül törölni a vitatott linkeket, amelyből a kérelem benyújtottnak tekintendő,
vagy szélesebb körben, a keresőmotor azon domainnevein, amelyek megfelelnek e keresőmotornak az
Európai Unió valamennyi tagállamára vonatkozó földrajzi kiterjesztéseinek?
3) Ezenkívül. a 2. pontban hivatkozott kötelezettség kiegészítéseként, az Európai Unió Bíróságának
fent hivatkozott ítéletében szereplő „linkek közüli törléshez való jogot” úgy kell-e értelmezni, hogy
amikor eleget tesz egy linkek közül törlésre irányuló kérelemnek, a keresőmotor üzemeltetője köteles
a „földrajzi blokkolás” elnevezésű technológia segítségével megakadályozni, hogy a „törléshez való
jog” jogosultjának lakóhelye szerinti államban találhatónak minősített IP címről hozzáférjenek a
jogosult neve alapján végzett keresés eredményeként előálló találatok között megjelenő vitatott
linkekhez, vagy pedig általánosabban úgy, hogy ezt az 1995. október 24-i irányelv hatálya alá tartozó
valamelyik tagállamban találhatónak minősített IP cím vonatkozásában kell biztosítani, függetlenül a
keresést végző internetfelhasználó által igénybe vett domainnévtől?

Gazdasági ügyszak
41. Az Amtsgericht Nürnberg (Németország) által 2017. július 10-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-418/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A [261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi] rendelet 4. cikke (3) bekezdésének hatálya alá
tartozó tényállásnak minősül-e egy másik járatra történő átfoglalás?
Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
2) Olyan átfoglalásra is alkalmazni kell-e e rendelkezést, amelyet nem a légifuvarozó, hanem egyedül
az utazásszervező hajtott végre?

42. A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2017. augusztus 11-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-490/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó
kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) preambulum-bekezdésével összefüggésben értelmezett 5.
cikkének (3) bekezdése szerinti „rendkívüli körülmények” közé tartozik-e a légifuvarozó
munkavállalóinak szakszervezete által szervezett belső sztrájk?
2) Elegendő-e valószínűsíteni, hogy a munkavállalók sztrájkja esetében olyan rendkívüli körülményről
van szó, amelyet minden, az üzemeltető légifuvarozó rendelkezésére álló észszerű intézkedés ellenére
sem lehetett volna elkerülni, annak érdekében, hogy a légifuvarozó mentesüljön a visszautasított
beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és
segítség közös szabályainak megállapításáról szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (14) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikkének
(3) bekezdése szerinti kártalanítási kötelezettsége alól, vagy bizonyítani kell azt?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
Büntető ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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Közigazgatási ügyszak
Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot.

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

Polgári ügyszak
A Bíróság (hatodik tanács) 2017. július 20-i ítélete (a Supremo Tribunal de Justiça
[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fidelidade-Companhia de Seguros
SA kontra Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra
Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann,
Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira (C-287/16. sz.
ügy)5
A tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó
jogszabályainak közelítéséről szóló, 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1)
bekezdését, valamint a tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak
közelítéséről szóló, 1983. december 30-i 84/5/EGK második tanácsi irányelv 2. cikkének (1)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely azt a
joghatást keletkezteti, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények között a károsultakkal
szemben kifogásként hozható fel valamely gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés semmissége, amely
a biztosítottnak a szerződés megkötésekor tett hamis nyilatkozataiból illetve azon körülményből ered,
hogy az érintett jármű tulajdonosának és szokásos vezetőjének személyazonosságát annak a
személynek, akinek javára vagy akinek nevében e biztosítási szerződést megkötötték, nem fűződik
gazdasági érdeke az említett szerződés megkötéséhez.

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

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot.

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai
Büntető ügyszak
Bt.I.1.232/2017/5.
A külföldi bíróság által kiszabott joghátrányhoz képest a külföldi ítélet elismerése és a végrehajtás
átvétele során az elítélt büntetőjogi helyzete nem súlyosbítható. A feltételes szabadságra bocsátásra
vonatkozó rendelkezések az elbírálás fogalmába tartoznak, így azokat nem a végrehajtó állam joga
szerint kell meghatározni. A külföldi ítélet érvényének elismerése iránti eljárásban a terheltek feltételes
szabadságból való kizárása törvénysértő, a terheltek legkorábban a büntetés kétharmad részének
kitöltését követő napon bocsáthatók feltételes szabadságra.
Az osztrák bíróság ítélete a terhelteket nem zárta ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből és
nem rendelkezett arról sem, hogy a terheltek a szabadságvesztés végrehajtása során mely időtartam
5

A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 54. sz. alatt
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elteltét követően bocsátható feltételes szabadságra. Ebben a helyzetben a Kúria egyetértett a legfőbb
ügyész álláspontjával abban, hogy ilyen esetben az adott külföldi jog alapján kell eldönteni, mihez
képest nem súlyosbítható a terhelt büntetőjogi helyzete.
Az 1996. évi XXVIII. törvény (továbbiakban Nbjt.) 47. § (1) bekezdése értelmében a külföldi bíróság
jogerős ítélete a magyar bíróság ítéletével azonos érvényű, ha az elkövetővel szemben külföldön
folyamatban volt eljárás, valamint a kiszabott büntetés, illetve alkalmazott intézkedés nem ellentétes a
magyar jogrenddel. Az Nbjt. 48. § (2) bekezdése szerint a magyar bíróság a külföldi ítélet érvényének
elismerése iránti eljárása során megállapítja, hogy az elítéléshez a magyar törvény alapján milyen
jogkövetkezmények fűződnek. Ha a külföldi bíróság ítéletében kiszabott büntetés vagy intézkedés nem
teljes mértékben egyeztethető össze a magyar törvénnyel, a bíróság határozatában a magyar törvény
szerint állapítja meg az alkalmazandó büntetést vagy intézkedést úgy, hogy az a lehető legnagyobb
mértékben megfeleljen a külföldi bíróság által alkalmazott szankciónak.
Az Nbjt. 48. § (5) bekezdése értelmében, ha a külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés
végrehajtási módját vagy tartamát illetően nem egyeztethető össze a magyar törvénnyel, a bíróság a
magyar törvény szerint az ítélet alapjául szolgáló tényállás szerinti bűncselekményre a magyar Btk.
által előírt büntetési tétel keretein belül a büntetés kiszabására vonatkozó szabályok figyelembe
vételével állapítja meg a büntetést, annak tartamát, ideértve a végrehajtási mód meghatározására,
valamint a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó szabályokat is. Ha a külföldi bíróság által
kiszabott szabadságvesztés tartama rövidebb, mint ami – a Btk. büntetés enyhítésre vonatkozó
szabályaira is figyelemmel – a magyar törvény alapján megállapítható lenne, akkor a bíróság által
megállapított szabadságvesztés tartama megegyezik a külföldi bíróság által kiszabott tartammal. A
bíróság által megállapított büntetés nem lehet hosszabb a külföldi bíróság által kiszabott büntetés
tartamánál.
A magyar bíróság határozatának meghozatalakor – mint ahogy arra a legfőbb ügyész indítványában
helyesen hivatkozott –az 1994. évi XX. törvénnyel kihirdetett Strasbourgban, 1983. március 23-án
kelt, az terhelt személyek átszállításáról szóló Egyezmény (továbbiakban: Egyezmény) 11. Cikkének
1/d) pontjában írt rendelkezés szerint az ítélet átalakításakor az illetékes hatóság nem súlyosbíthatja a
terhelt büntetőjogi helyzetét.
A Fővárosi Törvényszék végzéseiben hivatkozott 1978. évi IV. törvény 47. § (4) bekezdés d) pontja
alapján a terheltek a bűnszervezetben történő elkövetés miatt nem bocsáthatók feltételes szabadságra.
A külföldi ítélet ugyan a feltételes szabadság kérdésében nem tartalmazott rendelkezést, azonban a
rendelkezésre álló osztrák tanúsítvány a következőket rögzíti: „Feltételes szabadságra bocsátás
szabadságvesztésből 46. § (1). Ha egy terhelt az ítéletben kiszabott vagy kegyelmi úton megállapított
időbeli szabadságvesztés, vagy ilyen büntetés feltételesen fel nem függesztett része felét, azonban
legalább <háromnyi> (ez fordítási hiányosságnak tűnik) részét letöltötte, akkor próbaidő megállapítása
mellett fel kell függeszteni, ha az 50-52. § szerinti intézkedések hatásának figyelembevételével
feltételezhető, hogy a feltételes szabadságra bocsátás legalább annyira visszatartja az terheltet a
további bűncselekmények elkövetésétől, mint a büntetés fennmaradó részének a letöltése. (2) Ha egy
terhelt a szabadságvesztésének felét már letöltötte, a kétharmadát azonban még nem, akkor az 1. bek.
szerinti feltételek teljesülése ellenére sem bocsátható feltételes szabadságra, ha tekintettel az általa
elkövetett bűncselekmény súlyosságára kivételesen a büntetés további végrehajtására van szükség
ahhoz, hogy ez másokat visszatartson bűncselekmények elkövetésétől.”
A tanúsítványban rögzített osztrák rendelkezésekből egyértelműen megállapítható, hogy az osztrák
bíróság által kiszabott szabadságvesztés végrehajtása a szabadságvesztés kétharmad részének kitöltése
után függeszthető fel, azaz ez azt jelenti, hogy a terhelt a szabadságvesztés kétharmad részének
kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra.
A legfőbb ügyész álláspontjával egyetértve a tanúsítványban is rögzített Osztrák Büntető
Törvénykönyv 46. § (1) és (2) bekezdése alapján vizsgálható az, hogy az ítélet átalakításakor a
határozatot hozó bíróság feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos rendelkezések meghozatala
során a magyar jog alkalmazásával a terheltet hátrányosabb helyzetbe hozza-e, mint amelyet a terhelt
vonatkozásában a külföldi bíróság rá kiszabott.
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A 4/2013. (X. 14.) BK vélemény szerint a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó rendelkezések
az elbírálás fogalmába tartoznak, így azokat nem lehet a végrehajtást érintő, s ekként az Egyezmény 9.
Cikkének 3) pontja alapján a végrehajtó állam joga szerint alkalmazandó rendelkezésnek tekinteni.
A szabadságvesztés végrehajtásának átvételére vonatkozó meghatározó szabály, hogy a terhelt a
végrehajtás helyétől függetlenül csak azt a hátrányt szenvedje el, amit a cselekményt elbíráló bíróság
kiszabott (BH 2006.356.II.). A Legfelsőbb Bíróság ezen határozatának indokolásában megfogalmazta,
hogy egyrészt a terhelt büntetőjogi helyzete súlyosbíthatóságának tilalma meghatározó jellegű szabály,
másrészt azt is, hogy a terhelt feltételes szabadságra bocsáthatóságának megrövidítése – miután adott
esetben a svéd jog a szabadságvesztés büntetés kétharmad, míg a magyar jog a háromnegyed részének
kitöltéséhez kötötte a feltételes szabadságra bocsáthatóságot – valóban fennáll, de nem jogellenes,
mivel a törvény kötelező rendelkezésén alapszik. Ezt meghaladóan a súlyosbíthatatlanság Egyezmény
11. Cikk 1/d) pontjában írt szabályára alapozta döntését a Legfelsőbb Bíróság az EBH 2005.1287.
számú elvi határozatban és a BH 2009.354. számú határozatban is.
Az Nbjt. 48. § (5) bekezdés 1. mondata szerint a külföldi ítélet érvényének elismerése során a bíróság
a magyar Btk. figyelembevételével állapítja meg a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó
szabályokat is. Az Nbjt.-ből tehát hiányzik az Egyezmény 11. Cikk 1/d) pontjának megfelelő
súlyosbíthatatlansági szabály, de a törvénnyel kihirdetett Egyezmény is a magyar jog része, így
alkalmazása megkerülhetetlen.
A súlyosbíthatatlanság elve érvényesül abban az esetben is, ha a külföldi bíróság határozatában azt
állapítja meg, hogy az ítélkező államban megvalósított bűncselekményt a terhelt a korábbi
büntetéséből engedélyezett feltételes szabadság hatálya alatt követte el, de a külföldi állam joga nem
ismeri erre tekintettel a feltételes szabadságra bocsátásból történő kizárást. Erre az elvre figyelemmel
nem állapítható meg a terhelt visszaesői (különös, többszörös, erőszakos többszörös visszaeső)
minősége sem, és az ehhez fűzött hátrányos jogkövetkezmények sem alkalmazhatóak
(Bt.II.524/2016/5.).
A Kúria megállapította, hogy a Fővárosi Törvényszék az osztrák ítélet érvényét elismerő végzésében
az Egyezmény 11. Cikk 1/d) pontjában írt rendelkezésekkel szemben a feltételes szabadságra bocsátás
kizárásával súlyosbította B. és J. terheltek büntetőjogi helyzetét a külföldi bíróság ítéletében
alkalmazott hátrányhoz képest, ezért a vonatkozó rendelkezés törvénysértő.
A Fővárosi Törvényszék a szabadságvesztés végrehajtásának átvételére irányuló eljárásában valóban
kötve volt az osztrák ítélet érvényét elismerő korábbi jogerős végzéshez [Nbjt. 51. § (1a) bekezdés 1.
mondat], ekként a feltételes szabadságra bocsáthatóságra vonatkozó rendelkezéshez is.
A kifejtettek alapján a Kúria a Be. 436. § I. fordulatának megfelelően a legfőbb ügyész törvényesség
érdekében bejelentett jogorvoslati indítványát alaposnak találta, és megállapította, hogy a megtámadott
határozatoknak az a rendelkezése, mely szerint a terheltek nem bocsáthatók feltételes szabadságra,
törvénysértőek.
A Kúria törvénysértés esetén a terheltet felmentheti, a kényszergyógykezelését mellőzheti, az eljárást
megszüntetheti, enyhébb büntetést szabhat ki, vagy enyhébb intézkedést alkalmazhat, illetőleg ilyen
határozat meghozatala érdekében a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezheti és szükség
esetén az eljárt bíróságot új eljárásra utasíthatja. Egyéb esetekben a Kúria határozata csak a
törvénysértést állapíthatja meg (Be. 437. §).
A feltételes szabadság kizárására vonatkozó rendelkezések törvénysértésének megállapításával
rendezetlen maradna az a helyzet, hogy a terheltek mikor bocsáthatók feltételes szabadságra, ezért e
kérdésben a külföldi ítéletet elismerő végzésben alkalmazott 1978. évi IV. törvény feltételes
szabadságra vonatkozó rendelkezéseit kellett összevetni az ítélkező állam joga által szabályozott
rendelkezésekkel.
Amennyiben a külföldi bíróság a büntetés kiszabása során figyelembe vette a bűnszervezetben való
elkövetést, az 1978. évi IV. törvény 47. § (2) bekezdés I. fordulatának alkalmazása – fegyház
fokozatban a feltételes szabadságra bocsáthatóságnak a büntetés négyötöd részének kitöltéséhez kötése
– az Osztrák Büntető Törvénykönyv idézett rendelkezéseihez képest ténylegesen súlyosabb helyzetbe
hozza az terheltet a magyarországi végrehajtás során.
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A terhelt büntetőjogi helyzete súlyosbíthatatlansági tilalmára tekintettel (Egyezmény 11. Cikk 1/d
pont) a Kúria a törvénysértő büntetés enyhítése keretében megállapította, hogy a terheltek a
szabadságvesztés büntetés kétharmad részének kitöltése után bocsáthatók feltételes szabadságra.
A korábbi Btk. alkalmazása során a határozat rendelkező részének kizárólag a feltételes szabadságra
bocsáthatóság kizárását kell tartalmazni, ellenben azt már nem, hogy feltételes szabadságra bocsátható,
s miként. Ezzel szemben a jelenleg hatályos 2012. évi C. törvény (Btk.) 38. § (1) bekezdése
értelmében határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróságnak az ítéletében meg
kell állapítania a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját éppúgy, mint azt, hogy a
feltételes szabadságra bocsátás lehetősége kizárt. A Btk. 38. § (2) bekezdés a) és b) pontja rendelkezik
arról, ha a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nem kizárt, mi annak a legkorábbi időpontja.
Miután ennek kimondása sem más rendkívüli jogorvoslattal, sem különleges eljárásban nem
küszöbölhető ki, a Kúria rendelkezett a terheltek feltételes szabadságra bocsátásáról.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.IV.35.698/2016/11.
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) zárójelentése mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatások visszakövetelése kapcsán elfogadható bizonyítéknak minősül, viszont nem mentesíti a
hatóságot a tényállás-tisztázási kötelezettség alól, s a felet, az OLAF jelentés alapján megindult
eljárásban is megilletik a közigazgatási eljárás garanciális szabályai.
A felülvizsgálati kérelem alapvetően az elsőfokú bíróság ítéletének alperesi tényállás-tisztázási
kötelezettségre vonatkozó megállapítását és indokolását, ezzel összefüggésben pedig a bizonyítási
teher alkalmazását vitatta. A felülvizsgálati kérelem elbírálásához mindenek előtt abban a kérdésben
kell állást foglalni, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: OLAF) jelentésének mi a
státusza a közigazgatási eljárásban. Vagyis a közigazgatási eljárásban az ügyféllel meg kellett volna-e
ismertetni a dokumentumot, illetve az ügyfelet megillették volna-e azok a jogok, amikkel a
közigazgatási hatósági eljárásban rendelkezik.
A 883/2013 EU EURATOM rendelet (a továbbiakban: EURATOM rendelet) 11. cikk (2) bekezdése
szerint: „Az ilyen jelentések és ajánlások elkészítése során figyelembe kell venni az érintett tagállam
nemzeti jogát. Az ennek alapján elkészített jelentések a közigazgatási vagy bírósági eljárás során
elfogadható bizonyítéknak minősülnek abban a tagállamban, amelyben azok felhasználása
szükségesnek bizonyul, ugyanolyan módon és ugyanolyan feltételek mellett, mint az adott ország
nemzeti közigazgatási vizsgálói által készített jelentések. A jelentésekre a nemzeti közigazgatási
vizsgálók által készített közigazgatási jelentésekre alkalmazott értékelési szabályokkal azonos
értékelési szabályok vonatkoznak, és az ilyen jelentésekkel egyenértékű bizonyítékként kell
figyelembe venni őket.”
A mezőgazdasági támogatások tekintetében, azaz a különös szintjén, az uniós jogba illeszkedően az
akkor hatályos 65/2011/EU rendelet [A Bizottság 65/2011/EU rendelete (2011. január 27.) a
vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös
megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról] 4. cikke tartalmazza az ellenőrzés alapelveit.
E szabályoknak a magyar jogba illeszkedése a következő. A különös eljárási szabályokat az 2007. évi
XVII. törvény (továbbiakban: MVH Eljárási törvény) 12. § (2) bekezdése tartalmazza: „Az e törvény
hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban nem alkalmazhatók a közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályairól szóló törvénynek az eljárás megindítására, a kérelem benyújtása és a
hiánypótlási felhívás során az ügyféltől be nem kérhető adatok és mellékletek körére, valamint az
eljáró hatóság által az ügyfél kérésére a más hatóságtól beszerzendő adatokra vonatkozó
rendelkezései.”
Kérdés, hová kell sorolni az ügyben kérdésessé tett ügyféli jogokat. Az ítélet alapvetően az eljárás
megindítása körében helyezte el. Az az MVH eljárási törvény 12. § (2) bekezdése szerinti különös
szabály az eljárás megindítását saját rendelkezési körébe vonja, ahol tehát a 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) szabályai nem alkalmazhatók.
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Jelen esetben azonban a sérelmezett határozat nem az eljárás megindításával, hanem a bizonyítékok
megismerésével összefüggő ügyféli jogokat érinti. A Kúria korábbi döntéseiben, ugyanezen OLAF
jelentés kapcsán és a jelen ügy tényállási elemeivel lényegében megegyező korábbi esetben már
vizsgálta. Ezen ítéletekben (Kfv. IV.35.651/2016/8 és Kfv. IV.35.543/2016/5) a Kúria megállapította,
hogy az ügyfél értesítése nem vonható minden határon túl az eljárás megindítása tárgykörébe, hiszen
nyilvánvalóan alapjogi kérdés, hogy az őt érintő eljárásról, a beszerzett bizonyítékokról megfelelő
módon tudomása van-e.
Éppen ezért a MVH eljárási törvény 12. §. (2) bekezdésében írt különös szabály nem alkalmazandó
jelen esetben, ehelyett a Ket. 70. § (1) bekezdése szerinti, a "Bizonyítékok ismertetése az ügyféllel"
cím alatt tárgyalt rendelkezés lesz irányadó, miszerint: „Ha a hatóság az ügyfélnek az eljárás
megindításáról való értesítését mellőzte, és az ügyben bizonyítási eljárást folytatott le, annak
befejezésétől számított nyolc napon belül értesíti az ügyfelet, hogy az – az iratokba való betekintés
szabályai figyelembevételével – megismerhesse a bizonyítékokat, azokra nyolc napon belül észrevételt
tehessen, élni tudjon nyilatkozattételi jogával, és további bizonyításra irányuló indítványt
terjeszthessen elő.” Ez a rendelkezés az eljárás megindításától már teljesen független és összhangban
van az eljárás megindítását értesítés nélkül kivételesnek tekintő rendelkezéssel is, azaz a Ket. ezen
szabályai már közvetlenül érvényesülhetnek a mezőgazdasági támogatási ügyekre is.
Ebből következően az OLAF-jelentést az ügyfél értesítése szempontjából a Ket. szabályaival
összhangban lehet bizonyítékként felhasználni. A Ket. 70. § (1) bekezdése alapján való ügyféli
jogoknak ennek során érvényre kell jutniuk. Ellenkező esetben sérül a szabály, amit nem lehet
kisebbíteni úgy, hogy az eljárás kimenetelére nincs érdemben hatása.
Az OLAF zárójelentése közigazgatási eljárásban való alkalmazhatóságáról a Kúria már más ítéletében
is döntött. A Kfv. V.35.299/2016/7. számú ügyben megállapítást nyert, hogy az „Európai Csalás Elleni
Hivatal által (…) továbbított Final Report (zárójelentés), továbbá az Euratom rendelet 11. cikke szerint
elküldött ajánlások továbbításának nincs kötelező ereje a nemzeti hatóságokra, ezek saját
hatáskörükben eljárva döntenek a megteendő intézkedésekről. A zárójelentésre a nemzeti
közigazgatási vizsgálók által készíttetett közigazgatási jelentésekre alkalmazott értékelési
szabályokkal azonos értékelési szabályok vonatkoznak, és az ilyen jelentésekkel egyenértékű
bizonyítékként kell figyelembe venni őket. ...[A] Kúria azt állapította meg, hogy téves az a
jogértelmezés és jogalkalmazás, mely szerint önmagában a zárójelentés olyan bizonyíték, amely alapot
ad érdemi hatósági, bírósági döntés meghozatalára, a felperessel szemben fizetési kötelezettség
megállapítására.”
A fenti megállapítást az Európai Bíróság OLAF-jelentések státuszát értelmező ítélkezési gyakorlata is
megerősíti. A vonatkozó döntések értelmében az OLAF zárójelentésbe foglalt megállapításai nem
vezethetnek automatikusan bírósági vagy hatósági eljárás megindításához, mivel a hatáskörrel
rendelkező hatóságok szabadon dönthetnek a végleges jelentés alapján meghozandó intézkedésekről (a
T–29/03. sz., Comunidad Autónoma de Andalucía kontra Bizottság ügyben hozott végzés 37. pontja.,
a T–309/03 Manel Camós Grau kontra Bizottság ítélet 51. pontja, a T–193/04 Tillack kontra Bizottság
ítélet 69. pontja).
Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikk (3) bekezdése szerinti jóhiszemű együttműködés elve arra
kötelezi a nemzeti igazságügyi hatóságokat, hogy miután az OLAF megfelelően továbbította számukra
az információkat, alaposan megvizsgálják az információkat, és levonják belőlük az uniós jog
betartásának biztosításához szükséges következtetéseket, adott esetben, ha indokoltnak tartják,
bírósági eljárások megindításával. Ez a vizsgálati kötelezettség azonban nem jelenti az EURATOM
rendelet 11. cikk (2) bekezdésének olyan értelmezését, amely szerint a tagállami hatóságoknak
meghatározott intézkedéseket kellene tenniük, mivel az ilyen értelmezés megváltoztatná az uniós jogi
kötelezettségek végrehajtása érdekében előírt feladat- és hatáskörmegosztást (a T–193/04. sz. Tillack
kontra Bizottság ítélet 72. pontja; T–193/04. R. Tillack kontra Bizottság végzés 33. pontja)."
A jelentések, amelyekkel az OLAF vizsgálatai végződnek, tartalmazzák a megállapított tények mellett
az azokból levont következtetéseket, valamint a fegyelmi és büntetőjogi intézkedéseket illető
ajánlásoknak az ismertetését, amelyeket az OLAF szerint a jelentések alapján a tagállamok hatáskörrel
rendelkező hatóságainak, valamint az érintett intézményeknek meg lehetne hozni. Bár az OLAF
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javasolhatja a jelentéseiben az érintett személyeknek sérelmet okozó kötelező joghatással rendelkező
aktusok meghozatalát, az e tekintetben adott véleménye semmilyen, még eljárási kötelezettséget sem
jelent azon hatóságok számára, akiknek címezték. (T–309/03 Manel Camós Grau kontra Bizottság
ítélet 50. pontja.)
Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatából, valamint a Kúria fent idézett Kfv.V.35.299/2016/7.,
Kfv.IV.35.651/2016/8 és Kfv.IV. 35.543/2016/5 számú határozataiból az következik, hogy az OLAF
zárójelentések bizonyítékként ugyanolyan módon figyelembe vehetők, mint a tagállami hatóságok
közigazgatási jelentései, ugyanakkor nem alapozhatnak meg olyan eljárási lépéseket, amelyek az
alapul fekvő közigazgatási eljárás ügyfelének jogi helyzetét megváltoztatnák. Mindez ellentétes volna
az Alapjogi Charta 47. cikkében rögzített védelemhez való joggal is. Ezen elv értelmében azon
határozatok címzettjei számára, amelyek e címzettek érdekeit érzékelhetően érintik, lehetővé kell
tenni, hogy hasznosan kifejthessék álláspontjukat azon elemekkel kapcsolatban, amelyekre a
közigazgatási szerv határozatát alapozni kívánja (C–349/07. sz. Sopropé ítélet 36. pontja, C–32/95. P.
sz. Bizottság kontra Lisrestal és társai ítélet 21. pontja és a C–462/98. P. sz. Mediocurso kontra
Bizottság ítélet 36. pontja).
A fentiek alapján a Kúria megállapította, hogy a jogerős ítélet sérti a Pp. 221. § (1) bekezdését. A
Kúria a jogerős ítéletet és az alperes határozatát az elsőfokú határozatra kiterjedően hatályon kívül
helyezte és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. A Kúria az új eljárásra azt az iránymutatást
adta, hogy a hatóságnak az Eljárási tv. és a Ket. garanciális szabályainak a betartásával le kell
folytatnia a bizonyítási eljárást, amelyben az OLAF jelentés mint egy bizonyíték használható fel.

Kfv.VI.35.705/2016/5.
A jövedéki szabályozás értelmezése körében a bor fogalmát és annak alkoholfokát növelő eljárásokat
részben a hazai, részben az EU-s jogszabályok tartalmazzák. A glükóz szirup hozzáadása nem
megengedett módszer, az így készült termék nem minősülhet bornak.
A Kúria rögzítette, hogy a perbeli termék adójogi besorolása szempontjából a 2003. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: Jöt.) és az 1308/2013/ EU rendelet szabályai irányadók. A Jöt. 79. § (1)
bekezdése tartalmazza, hogy a törvény alkalmazása során mit kell bor alatt érteni, a c) pontban
bemutatva a 2206 vámtarifaszámú termékek paramétereit, a (2) bekezdés 3. pontjában pedig definiálja
a „kizárólagos erjedés” lényegét, és egyben utal a külön jogszabály rendelkezéseire. E külön
jogszabály az említett 1308/2013/EU rendelet.
A Kúria osztotta az alperes azon álláspontját, miszerint perbeli ügyben a jogvita abból adódott, hogy a
felperes értelmezése alapján az ízesített boralapú ital előállításához használt alapbor alkohol tartalma
bármilyen módszerrel növelhető, ha az nem alkohol hozzáadása. Ugyanakkor az általa hivatkozott
251/2014/EU rendeletben csak az került meghatározásra, hogy a termék édesíthető, de ezt nem lehet
úgy értelmezni, hogy ennek eredményeképpen a termék alkohol tartalma növekedjen. Ahhoz, hogy a
perbeli termék a felperes által hivatkozott 251/2014/EU rendelet szerinti ízesített boralapú italnak
minősüljön, elengedhetetlen feltétel az 1308/2013/EU rendeletben foglaltak vizsgálata, ahol
meghatározásra került, hogy a késztermékhez felhasznált bor milyen módon állítható elő.
A perbeli eljárás során levezetésre került, hogy az ízesített boralapú ital esetén annak alkohol tartalma
az alapborból kell, hogy származzon, azon további alkoholnövelő eljárás már nem végezhető.
Helyesen hivatkozott az alperes és az elsőfokú bíróság is e rendelet VII. számú Melléklet II. Rész 1.
pontjára, mely szerint a „Bor”: kizárólag zúzott vagy nem zúzott friss szőlő vagy szőlőmust teljes vagy
részleges alkoholos erjedése által nyert termék, melynek alkohol tartalma ugyan növelhető, de csak a
VIII. Melléklet I. Rész B) pontjában foglalt pontosan felsorolt eljárások szerint. A glükóz szirup
hozzáadása pedig kétség kívül nem megengedett módszer.
A Kúria rámutatott: egyértelműen megállapítható, mely szerint a végtermékhez felhasznált bornak az
1308/2013/EU rendeletben foglalt előírásoknak és a Jöt. idézett rendelkezéseinek meg kellett volna
felelnie, amely jelen esetben nem valósult meg. Ezért a per tárgyát képező jövedéki termék nem
minősülhet bornak, kizárólag nem habzó köztes alkoholterméknek. A vonatkozó jogszabályok
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értelmében az alapbor alkohol tartalmának növelése glükóz szirup hozzáadásával nem engedélyezett
módszer, függetlenül attól, hogy az eljárás ebben az esetben is erjedés volt. Az alkohol tartalom nem
kizárólag szőlő erjedése folytán keletkezett, hanem szőlő és glükóz szirup együttes erjedése folytán és
ez nem felelt meg a jogszabályi rendelkezéseknek.

Kfv.VI.35.731/2016/5.
Az elsőfokú adóhatósági eljárás teljes tartama alatt a meghatalmazással rendelkező jogi képviselő
mellőzésének következményei. Az adóregisztrációs eljárás szabályai.
A felperes által nem vitatottan az alperes a felhívott jogszabályhelyeknek megfelelően járt el. Az 2003.
évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 24/C. § (2) bekezdés aa) pontja első fordulatában rögzített
feltétel megvalósult, a felperes kimentési kérelmének elutasítása az Art. 24/C. § (5)-(8) bekezdéseiben
foglalt valamely feltétel bizonyításának hiányában jogszerűen történt.
Az elsőfokú bíróság eleget téve a felperes indítványának eljárásra felfüggesztése mellett előzetes
döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Unió Bíróságánál, mely a C-204/14. számú
végzésében kifejtette, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ)
26. cikk (2) bekezdésének nincs közvetlen hatálya, míg 35. cikke és 56. cikke jelen ügyre nem
alkalmazható.
A Kúria hangsúlyozta: annak eldöntése, hogy az Art. adóregisztrációs eljárásra vonatkozó
rendelkezéseit sértik-e az EUMSZ 35. cikkét és 56. cikkét az Európai Unió Bíróságának hatáskörébe
tartozik. Az ebben a körben az Európai Unió Bírósága által hozott végzés a felülvizsgálati eljárásban is
kötelezően alkalmazandó, ennek alapján a jogerős ítélet nem sérti az EUMSZ 35. és 56. cikkét.

Kfv.I.35.008/2017/6.
Az adóhatósági irat személyes kézbesítésekor az átvétel megtagadása nem csak kifejezett nyilatkozattal
valósulhat meg, hanem a kézbesítési körülmények értékelése alapján ráutaló magatartással is. Az
adózó adókijátszás elkerülése érdekében megtett intézkedéseinek megítélésekor azt is figyelembe kell
venni, hogy más vele kapcsolatban álló piaci szereplők felé ugyanolyan gondossággal jár-e el, illetve
milyen gazdasági ésszerűség indokolja a kisebb piaci potenciállal rendelkező gazdasági társaság
bevonását.
Az általános forgalmi adó levonásához való jog gyakorlása körében az Európai Unió Bírósága
mélyreható, alapos, a részletekre kiterjedő joggyakorlatot alakított ki. Kimondta, hogy a jogbiztonság
elve kötelezettséget is megfogalmaz minden adóalany számára annak érdekében, hogy az ügyleteik ne
segítsenek másokat adókijátszáshoz. Ha az adóhatóság az ellenőrzés során objektív tényekkel
bizonyítja, hogy az adózó tudott arról, hogy az általa adólevonási jog gyakorlására felhasznált számla
fiktív, vagy a számla valótlanságáról azért nem tudott, mert elmulasztotta a terhére előírt ésszerű
intézkedéseket, az adózót magát is, az adókijátszást elkövető személynek kell tekinteni. Ilyen esetben
az adóhatóság jogosult arra, hogy megfossza őt az adólevonás jogától (C-439/04. és C-440/04. számú
egyesített ügyek, Kittel ügy).
A C-80/11. és C-142/11. számú egyesített ügyekben (Mahagében-Dávid ügy), illetve a C-324/11.
számú ügyben (Tóth-ügy) az Európai Unió Bírósága szintén hangsúlyozta, hogy a nemzeti
hatóságoknak és bíróságoknak meg kell tagadniuk az adólevonás jogát biztosító előnyt, ha objektív
körülmények alapján megállapítható, hogy e jogra csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak.
Ugyanezen ítélet 54. pontjában az Európai Unió Bírósága megerősítette a C-409/04. számú Teleos és
társai ügyben már kimondott értelmezését, mely szerint nem ellentétes az uniós joggal, ha azt
követelik meg a gazdasági szereplőktől, hogy tegyenek meg minden tőlük ésszerűen elvárható
intézkedést annak érdekében, hogy az általuk teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz.
Az Európai Unió Bírósága a C-384/04. számú ügyben pedig arra mutatott rá, hogy annak vizsgálata
során, hogy az adóalanynak tudomása volt-e arról vagy alapos okkal feltételezhette-e, hogy a kérdéses
termék ezen vagy valamennyi ezt megelőző vagy követő értékesítését terhelő HÉA-t részben vagy
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egészben nem fizetik meg, vélelmezendő, hogy valamely személy ezt alapos okkal feltételezhette, ha e
termék általa fizetendő ára alacsonyabb volt, mint annak a piacon fizetendő, ésszerűen elvárható
legalacsonyabb ára, vagy alacsonyabb volt, mint ugyanezen termék bármely korábbi ékértékesítésekor
fizetendő ára. E vélelem megdönthető annak bizonyításával, hogy a termékért fizetendő alacsony ár
olyan körülményeknek tudható be, amelyek nem kapcsolódnak a HÉA megfizetésének
elmulasztásához.
A Kúria - a közösségi joggal összhangban álló - egységes joggyakorlat kialakítása érdekében alkotta
meg az 5/2016. (IX.26.) KMK véleményt és mondta ki, hogy az adólevonási jog gyakorlásának
feltétele a tartalmilag hiteles számla és rögzítette, hogy mely esetkörben mit és hogyan kell a
bíróságnak vizsgálni.
A fentieket is figyelembe véve a Kúria az áfalevonási jog elfogadhatósága körében elsősorban azért
helyezte hatályon kívül az ítéletet, mert úgy ítélte meg, hogy az elsőfokú bíróság lényeges
szempontokat figyelmen kívül hagyott a mérlegelésnél, és olyan kevésbé releváns körülmények
alapján hozta meg a bizonyítékok értékelésén alapuló döntését, amelyek nem alapozhatják meg
önmagukban a keresetnek helyt adó döntést.
Két olyan körülmény van, amit a Kúria kiemelkedően fontosnak tart a perbeli áfalevonási jog
gyakorlásának értékelése körében. Először, volt-e bármilyen gazdasági racionalitása annak, hogy a
felperes nem közvetlenül a gyártóktól, hanem viszonylag rövid időszakban működő, a felperesi
vásárlásokat követően azonnal megszűnő, eltűnő, külföldieknek értékesített cégektől vásárolt
termékeket. A másik fontos szempont pedig, hogy egy felpereshez hasonló országos hálózattal
rendelkező cégnek az üzletkötési gyakorlatában megfelelő gondosságúnak tekinthető-e az az eljárá,
amit e cégekkel folytatott, különös tekintettel arra, hogy az iratokból kitűnően más, volumenében
nagyobb piaci potenciállal rendelkező gazdasági társaság esetében az üzlet megkötését megelőzően
alaposabb üzletkötési tárgyalásokat folytatott, mint az áfalevonási jog alapjául szolgáló ügyletek
esetében. Olyan mértékű ismerethiány látszik az üzletkötés során, amit egy ilyen volumenű, országos
hálózattal rendelkező cégnél mindenképp más súllyal kell értékelni. Ennek a két szempontnak az
érvényesítése hiányában a Kúria okszerűtlennek találta az elsőfokú bíróság bizonyíték értékelését.
Figyelemmel arra, hogy nagyszámú bizonyíték új szempontok alapján történő ismételt értékelésére
van szükség, a Kúria úgy látta helyesnek és a tisztességes eljárás elvével összeegyeztethetőnek, ha
nem egy-fokon és végső fokon a Kúria végzi el ezek értékelését, hanem a szempontok megjelölésével
az elsőfokú bíróságra bízza ezt.
Azt is rögzítette a Kúria, hogy az ésszerű és az adózótól elvárható intézkedések körébe a Kúria jogi
álláspontja szerint beletartozik minden olyan intézkedés, amely a számlakibocsátók működési
körülményeivel, képviseletével, teljesítési képességével kapcsolatos. Így a fenti két szempont kiemelt
vizsgálata mellett az ítélet meghozatalakor ismételten értékelni kell különösen a számlakibocsátók
kapcsán feltárt hiányosságokat, a felperesi gyakorlattól eltérő fizetési mechanizmust, a kapcsolattartás
gyakorlatát, az áruszállítás kapcsán feltárt ellentmondásokat, illetve tekintettel kell lenni az
adóhatósági és büntetőeljárásban elhangzott nyilatkozatok közötti ellentmondásra is.
A Kúria a tanulmányok kapcsán arra a megállapításra jutott, hogy a felperes nem tett eleget a Pp. 164.
§-ból rá háruló bizonyítási kötelezettségének, nem bizonyította, hogy az alperes SZTNH
szakvéleményén alapuló bizonyíték értékelés jogszerűtlen volt. Az sem került részéről igazolásra,
hogy az alperes olyan releváns dokumentumokat tartott volna vissza, ami alapjaiban befolyásolta a
szakvélemény tartalmát. Emiatt a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése és új eljárásra, új
szakvélemény beszerzésére vonatkozó döntése jogszabálysértő.

Kfv.I.35.034/2017/7.
Szálláshely szolgáltatás és bérbeadás elhatárolásakor a nyújtott szolgáltatások jellemzőinek
meghatározó szerepe van.
A Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az a konstrukció melynek keretében a
felperes a szállodáját hasznosította, melyik jogviszony tartalmi elemeinek felel meg leginkább, mert ez
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képezhette azt az elhatárolási alapot, melynek alapján a kedvezményes áfa-kulcs alkalmazására sor
kerülhetett. Az Áfa törvény kizárólag a bérbeadás-vétel fogalmát rögzíti, amely megfeleltethető a Ptk.
bérbeadás fogalmi elemeinek, azonban a szálláshely szolgáltatás fogalmát nem bontja ki.
A Kúria úgy látta, hogy annak megítélésénél, hogy itt bérleti vagy szálláshely szolgáltatásról van-e
szó, nincs alapvető jelentősége annak, hogy a bérlemény tényleges lakói és a tulajdonos közé
beékelődik egy közvetítői szerv amely a vendégeket kijelölte. Annak van alapvető jelentősége, hogy
polgári jogilag a felek jogai és kötelezettségek egy bérleti típusú szerződésre, vagy szálláshely
biztosításra irányuló szerződésre utalnak inkább. A Kúria a bérleti szerződés és az ahhoz kapcsolódó
kiegészítő elemek, többlet szolgáltatások áttekintése,- mely többlet szolgáltatások meglétét az alperes
sem vonta kétségbe- és figyelembe véve az elsőfokú bírósági ítélet indokait is, a Kúria úgy látta, hogy
inkább a szálláshely szolgáltatás elemei érvényesülnek a jogviszonyban. A szerződés elnevezése és a 3
éves határozott időtartam mellett további elemek inkább az ellenkezőjét támasztják alá, mint amit az
alperes határozatában megállapított.
A bérleti jogviszonyhoz, annak létrejöttéhez nem szükségszerűen kapcsolódnak a bérbeadói részről
történő további szolgáltatásnyújtások, ha a bérbeadó meghatározott időszakra és díjazás ellenében
átruházza a bérlő részére valamely ingatlan birtokbavételének jogát, és minden más személyt kizár e
jog gyakorlásából, akkor a bérlet megvalósul. Ezt az álláspontot támasztják alá az Unió Bíróságának a
bérleti jogviszonyt karakterizáló döntései is. (C-392/11. C-210/11. 26. pont, C-269/00. 48. pont, C108/99. 21. pont)
Így tehát a perbeli esetben azt kellett mérlegelni, hogy a jogviszonyban meglévő többletelemek
mennyiben változtatnak a jogviszony jellegén, az csupán bérleti szerződésnek tekinthető-e vagy a
szálláshely szolgáltatásra jellemző elemek túlsúlya miatt nem tekinthető csupán bérleti jogviszonynak.
A Kúria a tényleges szolgáltatások és a szerződés együttes értékelése alapján a magánjogi elemek
elemzéséből arra a következtetésre jutott a perbeli szerződésben inkább a szálláshely szolgáltatás
elemek vannak túlsúlyban.
Ezt támasztja alá, hogy éjszakánkénti számlázás történt, mert a további szolgáltatások is ehhez
kapcsolódnak, ez pedig arra enged következtetni, hogy nem csupán egy épület 3 évre szóló
bérbeadásáról van szó. A bérbeadási jogviszonyra nem jellemző takarítás, ágynemű, fürdőszobai
kellékek cseréje, a portaszolgálat megléte és a rezsiköltségek felperes általi viselése mind azt erősíti,
hogy nem csupán bérbeadás valósult meg.
Arra is utal a Kúria, hogy az alperes által hangsúlyozott turisztikai célú használat megvalósulása sem a
magyar áfa törvénybeli, sem a héa-irányelv szabályaiból nem következtethető ki, mint olyan feltétel,
amelynek fenn kellene állnia a kedvezőbb mértékű áfakulcs alkalmazásához.
A fentiek alapján a Kúria a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján eljárva az alperesi határozatot a
felülvizsgálati kérelemben vitatott körben az elsőfokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül
helyezte. A felperes helyes áfakulccsal állapította meg a szolgáltatását terhelő fizetési kötelezettségét,
emiatt terhére ez okból többletfizetési kötelezettség nem állapítható meg.

Kfv.V.35.043/2017/6.
A közösségi értékesítéshez kapcsolódó adómentesség akkor érvényesíthető, ha az adózó rendelkezik az
adómentesség feltételeinek teljesülését igazoló hiteles dokumentumokkal.
A 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 97. § (4) bekezdése értelmében az ellenőrzés során
az adóhatóság köteles tisztázni és bizonyítani a tényállást, kivéve, ha a törvény a bizonyítást az adózó
kötelezettségévé teszi. Az Art. 99. § (2) bekezdése értelmében, ha az adózót adómentesség vagy
adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani. A 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban:Áfa tv.) 89.§ (1) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy mentes
az adó alól a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése
igazoltan belföldön kívülre, de a Közösség területére, függetlenül attól, hogy a küldeménykénti
feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi,
egy olyan másik adóalanynak, aki (amely) ilyen minőségében nem belföldön, hanem a Közösség más
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tagállamában jár el, vagy szintén a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adófizetésre
kötelezett, nem adóalany jogi személynek.
Az előzőekben ismertetett rendelkezések együttes értelmezése alapján megállapítható, hogy a
közösségi értékesítéshez kapcsolódó adómentesség akkor érvényesíthető, ha az adózó rendelkezik az
adómentesség feltételeinek teljesülését igazoló hiteles okiratokkal. Az Európai Unió Bírósága a C184/05. számú ítéletében egyértelműen rögzítette, hogy a „közösségi jog korlátait tiszteletben tartja az
az elv, amely szerint az adózás alóli kivételhez vagy mentességhez való jog bizonyítása azt a személyt
terheli, aki a jogra hivatkozik”.
Az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése, az Art. 99. § (2) bekezdése és a közösségi jog sem határozza meg a
mentesség igazolásának módját tételes szabályokban. A bíróság a C-184/05. számú ügyben azonban
kimondta, hogy az adóhatóságok alapvetően az adóalanyok által szolgáltatott bizonyítékok és ez
utóbbiak bevallásai alapján tudják elvégezni az ellenőrzést, ezért lényeges, hogy az adózók
rendelkezzenek olyan dokumentumokkal, amelyek ellentmondásoktól mentesen igazolják a
Közösségen belüli termékértékesítés megtörténtét.
A közösségi termékértékesítés kapcsán kidolgozott uniós döntések azt is leszögezik, hogy „nem
ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik meg a gazdasági szereplőtől, hogy jóhiszeműen járjon el és
hozzon meg minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az ügylet ne vezessen
adókijátszáshoz (C-273/11. számú ítélet 43., 48. pontok).
A Kúria jogi álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a nemzeti és közösségi jogszabályokkal
összhangban állóan, továbbá az ezek alapján kialakított joggyakorlat szerint határozta meg a feleket
terhelő bizonyítási kötelezettséget és ezek tartalmát, eljárása megfelel a Pp.206.§ (1) bekezdésének és
221.§ (1) bekezdésének is. Ítéletének tényállása jogszerű, mivel iratszerűen rögzíti az ügy érdemi
eldöntése szempontjából releváns tényeket, helytállóak az ezek alapján levont ténybeli és
jogkövetkeztetései is. A felperestől elvárt bizonyítás nem haladta meg az adómentesség
alkalmazásához szükséges mértéket (EBH2010.2285., EBH2011.2433., C-409/04., C-273/11.,
BH2017.275.).
A Kúria egyetértett az elsőfokú bírság ítéletében foglalt jogi állásponttal, ezért ezt nem kívánta
megismételni, a felperes felülvizsgálati kérelmében kifejtett érvelés kapcsán csupán az alábbiakra
kívánt rámutatni:
Iratellenes, ezért alaptalan az a felperesi érvelés, mely szerint az alperes nem hiteles céginformációkra
alapozta érdemi döntését. A rendelkezésre álló adatokból ugyanis egyértelműen megállapítható, hogy
az alperes több szlovák társaság tekintetében megkereste a szlovák adóhatóságot, élt az un. SAC
megkeresésekkel, és az ezek alapján beszerzett információkat a jegyzőkönyv, illetve az alperesi
határozat ismerteti. Kiemelte e körben a Kúria azt is, hogy a szlovák adóhatóság válaszai
alátámasztották a felperes által kifogásolt céginformációk adatait, és ezek megdöntésére a felperes – a
Pp. 164.§ (1) bekezdése alapján eljárva – a perben sem ajánlott fel ellenbizonyítást annak ellenére,
hogy az Áfa tv. 89.§ (1) bekezdése és az Art. 99.§ (2) bekezdése szerinti szabályból következően már a
bevallás benyújtásakor kellett volna rendelkeznie hitelt érdemlő okiratokkal. Az elsőfokú bíróság
továbbá iratszerűen mutatott rá arra is, hogy nemcsak ezek, hanem az egyéb alperes által beszerzett
egyéb bizonyítékok (szlovák cégek ügyvezetőinek, a fuvarozó társaságok vezetőinek, a felperesi
munkavállalóknak a nyilatkozatai, az ellenérték megfizetésével kapcsolatos adatok) is azt igazolják,
mégpedig egybehangzóan, kétséget kizáró módon, hogy a számlák szerinti felek között a számlák
szerinti gazdasági események nem történtek meg.
A felperes – az általa meg nem cáfolt adatok szerint – a szlovák társaságokkal nem kötött szerződést,
nem is tájékozódott még a tekintetben sem, hogy ki az ügyvezetőjük, folytatnak-e, ha igen milyen
tevékenységet, a nevükben eljáró személy képviseleti jogát sem ellenőrizte le, ezért alaptalanul
sérelmezte azt a megállapítást, mely szerint nem járt el kellő körültekintéssel és nem tett meg minden
ésszerű intézkedést az adókijátszás elkerülése érdekében. Utalt e körben a Kúria még arra is, hogy a
felperes által hivatkozott C-446/15. számú ítélet a korábbi ítéletekkel egyező jogértelmezést tartalmaz,
és nem a jelen perrel érintett az adómentes Közösségen belüli termékértékesítés volt a tárgya. A
felperes továbbá a felülvizsgálati kérelmében maga sem jelölte meg, hogy melyek lennének a kellően
körültekintő eljárást, vagy az ésszerűen elvárható intézkedések megtételét igazoló bizonyítékai.
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Az alperes határozata tartalmazza, hogy miként valósult meg az adókijátszás, miért állapította meg az
ügyletek csalárd jellegét (11-12. oldal, 16. oldal 4. bekezdése), ezért alaptalan a felperesnek az
„érdekviszonyok tisztázatlanságára” vonatkozó érvelése is. A felperes továbbá semmivel nem
bizonyította azon előadását, mely szerint a tanúk a jogaikra és kötelezettségeikre történő kioktatást
követően elfogult, ennél fogva valótlan tartalmú vallomásokat terjesztettek volna elő. Hangsúlyozta a
Kúria e körben is, hogy a tanúvallomások a határozatokban egyébként sem önmagukban, hanem egyéb
adatokkal is egybevetve kerültek értékelésre, és az alperes és az elsőfokú bíróság is teljesítette a
bizonyítékok értékelésével kapcsolatos indokolási kötelezettségét. A felperes felülvizsgálati kérelme –
tartalmát tekintve – a bizonyítékok felülmérlegelésére irányult, de erre nem kerülhetett sor, mivel az
elsőfokú bíróság, ahogyan az az előzőekben már rögzítésre került, eljárása során nem sértette meg a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt Pp. 206.§ (1) bekezdését.

Kfv.I.35.044/2017/7.
A Magyar Nemzeti Bank joghatósága és hatásköre piacfelügyeleti ügyben. Határon átnyúló
tevékenység.
I. A Kúria először az 1996. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) 168/A.§-ának
alkalmazhatóságát vizsgálta.
Az Európai Parlament és Tanács a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról
szóló 2006/48/EK iránylevének 23. cikke szerint a tagállamok gondoskodnak arról, hogy területükön
az I. mellékletben felsorolt tevékenységeket a 25. cikk, a 26. cikk (1)-(3) bekezdése, a 28. cikk (1) és
(2) bekezdése és a 29-37. cikk értelmében fióktelep létesítésével vagy szolgáltatásnyújtás útján, egy
másik tagállam illetékes hatóságai által engedélyezett és felügyelt bármely hitelintézet folytathassa,
feltéve, hogy ezekre a tevékenységekre az engedély kiterjed. A Hpt. az Irányelv kölcsönös
elismerésének hatálya alá tartozó tevékenységeket határon átnyúló tevékenységként, illetve
Magyarországon nyitott fióktelepként szabályozza.
A Hpt. 168/A.§ (1) bekezdése szerint, ha az Európai Unió másik tagállamában engedéllyel rendelkező
pénzügyi intézmény fióktelepe, a pénzügyi intézmény Magyarországon végzett határon átnyúló
szolgáltatása megsérti a Magyarországon hatályos előírásokat, illetve az MNB hiányosságot észlel a
fióktelep, a pénzügyi intézmény működésében, az MNB felszólítja a fióktelepet, a pénzügyi
intézményt a szabályellenes helyzet megszüntetésére. A (2) bekezdés alapján, ha a fióktelep, a
pénzügyi intézmény a felszólításnak nem tesz eleget, az MNB értesíti az Európai Unió másik
tagállamának felügyeleti hatóságát a szabályellenes helyzetről, illetőleg kezdeményezi, hogy a
felügyeleti hatóság tegye meg a megfelelő intézkedést. A (3) bekezdés értelmében az MNB
közvetlenül is intézkedhet abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a szabályellenes helyzet fennállása
súlyosan veszélyezteti a pénzügyi rendszer stabilitását, illetve az ügyfelek érdekeit. Az MNB ilyen
jellegű intézkedéseit az Európai Bizottság felülvizsgálja és annak jogosságát utólagosan mérlegeli.
A Hpt. 168/A.§-ának egyik bekezdése sem tartalmaz joghatósági, vagy hatásköri szabályt. A
rendelkezések különös eljárási szabályok arra az esetre, amikor a fiókteleppel rendelkező, vagy
határon átnyúló szolgáltatást végző, az Unió másik tagállamában engedéllyel bíró pénzügyi
intézménynek minősülő ügyfél tevékenysége sérti a Hpt. általános, vagy a 32/D.-32/H.§-ok szerinti
speciális előírásait.
II. A felülvizsgálati kérelmekre tekintettel a Kúria a továbbiakban azt vizsgálta, hogy valóban
megfogalmazhatók-e kételyek az alperes joghatóságával, illetve hatáskörével kapcsolatban.
A joghatóság intézménye egy adott államnak azt az territorialitáshoz kötődő kizárólagosság-igényét
fejezi ki, amely szerint a területén saját jogrendjét kívánja érvényesíteni, az önkéntes jogkövetés
hiányában pedig saját állami szerveit veszi igénybe az állami főhatalom érvényesülésének garantálása
érdekében (Kúria Kfv.III.37.656/2011/6.szám). A Ket. 18.§ (1) bekezdése ezt az elvet fogalmazza
meg, amikor előírja, hogy állampolgárságtól és a nyilvántartásba vétel helyétől függetlenül, a
Magyarországon kifejtett magatartások, Magyarországon megjelenő szolgáltatások elsődlegesen a
magyar jog alapján ítélendők meg, de jogszabály eltérően rendelkezhet. A Ket. 18.§ (2) bekezdése a
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nem magyar állampolgárokra, illetve külföldön nyilvántartásba vett jogi személyekre nézve – akik
esetében egyébként Magyarország területén magyar hatóság jár el, feltéve, hogy az eljárásban az
Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusát vagy magyar
jogszabályt kell alkalmazni – lehetőséget ad a joghatóságtól való eltérésre, „de csak kifejezett
jogszabályi rendelkezés alapján. A perbeli esetben nincs ilyen szabályozás, az alperes joghatósága
mindkét felperes tekintetében fennáll.
Alperest a perben irányadó 2010. évi CLVIII. tv. (a továbbiakban: Pszáftv.) 75.§ (1) bekezdés a)
pontja, majd később a 2013. évi CXXXIX. tv. (a továbbiakban: MNB tv.) 90.§ (1) bekezdés a) pontja
hatalmazza fel a piacfelügyeleti eljárásra mindazon esetekben, amikor felmerül annak gyanúja, hogy a
pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, tőzsdei, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési
alapkezelési, központi értéktári, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magán-nyugdíjpénztári,
biztosítási, viszontbiztosítási, foglalkoztatói nyugdíj szolgáltatói, befektetési szolgáltatási tevékenység,
kiegészítő szolgáltatás, közvetítői (ügynöki) tevékenységet engedély nélkül vagy bejelentés hiányában
végzik. A Hpt. 1.§ (1) bekezdése alapján az alperes valamennyi Magyarország területén, akár
engedéllyel, akár engedély nélkül végzett befektetési, pénzügyi szolgáltatási tevékenységet
felügyelheti: a felügyelet tárgya maga a tevékenység (Kúria Kfv.I.35.588/2016/10.). Alperes hatásköre
sem vonható kétségbe.

Kfv.IV.35.056/2017/3.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
körében gépjárműbeszerzésre irányuló támogatások esetén a lopás és más vis maior eseteken a
szükséges cserére a körülmények függvényében nem feltétlenül és nem kizárólag az új beszerzésre
vonatkozó szabályok alkalmazandók.
Jelen ügyben a Kúriának elsődlegesen abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy lopást követően
pótlásként kizárólag első üzembe helyezésű gépjármű fogadható-e el jogszerűen az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások feltételeinek
való megfelelés körében.
A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: általános támogatási rendelet) 29. §-a szerint
kizárólag a jogszabály egyéb feltételeinek megfelelő, első üzembe helyezésű gépjárművek beszerzése
támogatható, figyelemmel az akkor hatályos 1974/2006/EK rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 55.
cikk (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra is. A részletes támogatási rendelet) 1. § (4) bekezdése
szerint az általános támogatási rendelet vonatkozó pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az
utolsó kifizetési határozattól számított öt évig áll fenn.
Az általános támogatási rendelet 23. § (1) bekezdés c) pontja szerint „az üzemeltetési kötelezettség
időtartama alatt a beruházás tárgya (…) nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállás alapján
történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a beruházás
tárgya az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon történő
bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját
forrásból lecserélhető”.
Az eljáró bíróság úgy következtetett, hogy az üzemeltetési kötelezettség időtartamán belül, ha az
előbbiek szerinti csere válik szükségessé, csakis az általános támogatási rendelet idézett 29. §-a
szerinti beszerzés támogatható. A Kúria vitatta ezt az okfejtést. A vis maior esetekben szükségessé váló
csere idején egy használt eszközt kell pótolni. A használt eszköz értéke biztosan kevesebb az újnál. Az
új eszköz beszerzésének előírása gyakorlatilag a támogatás megnövelését, pontosabban a támogatott
forrásai terhére való megnöveltetését jelentené, aminek azonban nem lehet alapja.
Nincs oka ezért annak, hogy a vis maior cserét ismételten (új) beszerzésként kellene meghatározni. A
támogatott tevékenység folytatásához elegendő a vis maior esemény előtti állapot helyreállítása. Az
általános támogatási rendelet rendelkezése, miszerint saját forrásból a csere – bejelentés tudomásul
vételét követően – megvalósítható, erre kell, hogy utaljon. A kötelező (CASCO) biztosítás révén
továbbá a fedezet jellemzően nem teljesen új beszerzésnek megfelelő mértékben kerül rendelkezésre
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bocsátásra.
A Kúria szerint az általános támogatási rendelet 29. § (1) bekezdéséből nem következik, hogy csere
esetén az új beszerzés szabályait kellene automatikusan alkalmazni. A csere kapcsán nem kezdődhet
újra a támogatás, hanem folytatódik, optimális esetben úgy és ott, miként a támogatott tevékenység
végzése megakadt.

Kfv.I.35.074/2017/8.
Az áfamentesség nem vonatkozik olyan földterület értékesítésére, mely az ezen álló épület lebontása
folytán válik beépítetlenné. A beépítettséget nem alapozza meg az ingatlanon végzett alapozási
munkálatok végzése.
A perbeli esetben a Kúriának jogkérdésben kellett állást foglalnia, a feltárt tényállási elemek alapján
azt kellett meghatároznia, hogy az adásvétellel érintett ingatlan építési teleknek, vagy beépített
ingatlannak minősült-e. Azt kellett meghatározni, hogy az ingatlan az 2007. évi CXXVII. törvény
(továbbiakban: Áfa tv.) 86. § (1) bekezdés j./ pontja alá vagy l./ pontja szerinti kivételbe tartozik-e
bele, ezáltal áfamentes értékesítésére nem volt lehetősége a felperesnek.
A felperes érvelése azon alapult, hogy az ingatlan a bontás ellenére jelenleg is beépítettnek minősül az
ingatlan-nyilvántartás adatai alapján, hiszen a tulajdoni lap szerint „kivett lakóház, udvar, egyéb
épület” jelölésű. A tulajdoni lapon történő mikénti feltüntetés viszont a Kúria megítélése szerint nem
bírt relevanciával. Az épület létesítése, lebontása az ingatlan-nyilvántartásba feltüntetett tény, de ezen
tények feltüntetésnek elmaradása az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a
továbbiakban: Iny.tv.) 17. § (2) bekezdése értelmében az azokhoz fűződő joghatást nem érinti. Tehát
attól, hogy a bontási engedély alapján elvégzett bontás mint tény nem került bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba még nem jelenti azt, hogy a valós állapottól eltérően az ingatlant továbbra is
beépítettként kell kezelni, ilyennek kell minősíteni. Az ezzel kapcsolatos felperesi érvelés téves, az
adóhatóságot nem kötötte az ingatlan-nyilvántartási állapot az ügy megítélésekor. Az adóhatóságnak a
hatósági szemlén rögzített állapotból kiindulva kellett megítélni az ingatlan beépített vagy építési telek
jellegét.
A csatolt iratok, fényképfelvételek alapján pedig egyértelműen megállapítható volt, hogy az nem
minősült felépítménnyel beépítettnek, a felperes által hivatkozott szuterén sem volt megtalálható azon.
A beépítettséghez hozzátartozik egyfajta emberi használati lehetőség is, mely a perbeli ingatlannál
nem volt megtalálható, attól, hogy azon az építési munkálatokat megkezdték, az alapozással
elkészültek még az nem volt beépített ingatlannak tekinthető. A felülvizsgálati kérelemben felhozott
építésügyi szakmai problémák sem bírtak jelentőséggel, mert az ingatlan jellegét az Áfa tv-ben
szereplő fogalom alapján kellett megítélni nem pedig az építésügyi szabályok alapján.
A Kúria utalni kíván az Unió Bíróságának egy másik eseti döntésére, melyben a perbeli ingatlannal
azonos helyzetű ingatlant (bontási engedély alapján a felépítmény bontására kerül sor az eladás során)
építési telekként kezel, az ügy abban különbözik a jelenlegitől, hogy a földterületet ténylegesen
beépítésre szánták-e vagy sem. Ez a jelen ügyben kérdésként fel sem merült. (C-543/11.)
A fentiek alapján a Kúria véleménye az, hogy az adóhatóság és az elsőfokú bíróság is helyesen ítélte
meg az Áfa törvény szempontjából a perbeli ingatlan helyzetét és minősítette építési teleknek, melyből
kifolyólag az értékesítés az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés l./ pontjában megfogalmazott kivétel okán
áfamentesen nem volt értékesíthető.

Kfv.I.35.102/2017/6.
A közösségi jogba ütköző módon visszatartott áfára jutó kamat felszámításának időszaka két részre
oszlik a kamathoz való jog jogalapja szempontjából. Az időszak első részében a közösségi jogot sértő
törvényi szabály miatt nem jutott hozzá az áfához az adóalany. Ennek az időszaknak a kamatát az Art.
124/D. § (3) bekezdése szerinti egyszeres jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal szükséges
kiszámolni azzal, hogy a visszatartott áfát tartalmazó bevallással lefedett időszakra jár kamat az áfa
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bevallás periódusai szerint. Az időszak második részében az adóhatóság mulasztása miatt nem jutott
kamathoz az adóalany. Ennek az időszaknak a kamatát az Art. 37. § (6) bekezdése szerinti kétszeres
jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal szükséges kiszámolni.
A Kúria a Kfv.I.35.472/2016/5. számú ítéletében a pénzügyi rendezettségi feltétel miatt vissza nem
térített áfára jutó kamattal összefüggésben jogi álláspontját részletesen kifejtette, melytől eltérni nem
kívánt. A perbeli tényállásra figyelemmel az alábbiakat emelte ki.
Az ésszerű határidőn belüli visszaigénylés lehetőségének elmaradása jelen ügyben egyértelműen
fennáll. Felperes a rá vonatkozó szabályok szerinti egy bevallási időszaknál jóval hosszabb ideig nem
jutott hozzá a visszatartott áfához. Emiatt felperes kamatigénye alapos az Európai Unió Bírósága
gyakorlatát követve az ésszerű határidő szempontjának a tekintetében. Ezt az alperes sem vitatta,
hiszen az adóhatóság részben eleget tett felperes kamatkérelmének.
Az elévülés a perbeli esetben nem merült fel, az adóhatóság a felperes által megjelölt időponttól
elismerte a felperes kamatigényét, csak annak mértékében volt vita a felek között.
A Kúria a fenti számú ügyben már rámutatott arra, hogy a kamatfelszámítás időszakát két részre
szükséges bontani. Az első részben a felperes kamatigényének a jogalapja az, hogy a közösségi jogba
ütköző feltétel miatt nem jutott időben hozzá az őt megillető különbözethez, hiszen azt göngyölíteni
volt köteles. Ebben az időszakban az alperes nem követett el törvénysértést, csupán alkalmazta az
akkor érvényes és hatályos magyar szabályozást. Az adóhatóság általi késedelmes kiutalás tehát
fogalmilag nem állhatott elő, ezért az 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 37. § (6) bekezdése
nem alkalmazható a jogalapban való eltérés miatt.
Az időszak első részéhez tárgyban és jogalapban leginkább hasonló szabályt az Art. 124/C.-D. §
szakaszai tartalmazzák. Ezen szakaszokon alapuló visszatérítési igénynek ugyanis kifejezetten az a
jogalapja, hogy az Európai Unió Bírósága, az Alkotmánybíróság vagy a Kúria döntése alapján támad
joga az adózónak az állammal szemben követelést támasztani. Ezen szakaszok kifejezetten
rendelkeznek a kamatról is. Az Art. 124/D. § (3) bekezdése szerint, amely az áfával kapcsolatos
betűzött szakaszban található, ha az adózónak a befizetendő adója csökkenése vagy visszaigényelhető
összegnek a növekedése miatt visszatérítési igénye keletkezik, az adóhatóság a visszatérítendő adó
után az önellenőrzéssel érintett bevallás(ok)ban meghatározott befizetési kötelezettség, illetve
igénylési jogosultság esedékessége napjától – vagy ha az későbbi, az adó megfizetésének napjától – az
önellenőrzés benyújtásának napjáig a jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamatot fizet. A
visszatérítést – amelyre a költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni – az önellenőrzés benyújtásának napjától számított 30 napon belül kell kiutalni.
Az időszak első részére jutó kamatfelszámítás a bevallási periódusok szerint számolandó. A periódus
kezdete az adott bevallási határidő utolsó napját követő nap, vége a következő bevallási határidő
utolsó napja. Az ügyintézési időszakra is jár tehát a kamat.
A kamatfelszámítás időszakának második része azzal a jogi ténnyel indul, hogy az adóhatóság
mulaszt, azaz elmulasztja kiutalni a fentiek szerint járó kamatot. Ez a mulasztás akkor következik be,
amikor a költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó határidőt túllépi az adóhatóság, vagy – ha
ezen időpont megelőzi az előbbi határidőt – akkor, amikor a kiutalást kamatok kifizetése nélkül
teljesíti. Ezen a napon ugyanis az alperes köteles lett volna a visszatartott áfán felül az időszak első
részére jutó kamatokat is kiutalni. Erre pedig az Art. 37. § (6) bekezdése vonatkozik, amely úgy
rendelkezik, hogy ha az adóhatóság a kiutalást késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára a
késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet.
A Kúria rámutatott arra is, hogy az időszak második részére vonatkozó kamatfelszámítás nem áll
ellentétben az Art. 165. § (2) bekezdés második mondatával, amely szerint a késedelmi pótlék után
késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. Ez ugyanis azt jelenti, hogy az egyik áfa bevallási
időszakra felszámított késedelmi pótlék nem épül bele a következő áfa bevallási időszakra kimutatott
késedelmi pótlék alapjába. E szabálynak az időszak első részére eső Art. 124/D. § (3) bekezdése
szerinti kamatszámítás is meg kell, hogy feleljen. Amikor az adóhatóság mulasztása miatt az időszak
második része elindul, felperes követelésének a jogalapja megváltozik.
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Kfv.V.35.129/2017/7.
Nem alkalmas érdemi felülbírálatra az a jogerős ítélet, amely nem felel meg a Pp. 206. § (1)
bekezdésében, 221. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
Az elsőfokú bíróságnak az új eljárást a 206. § (1) bekezdésének, 221. § (1) bekezdésének megfelelően
kell lefolytatnia. Ítéletét a jogvita érdemi eldöntésére irányadó nemzeti és közösségi anyagi jogi
jogszabályi rendelkezések szem előtt tartásával, az Európai Unió Bírósága által kifejtett jogértelmezés,
továbbá az ennek alapján kialakított joggyakorlat figyelembe vételével kell meghoznia a releváns
tények megállapítását követően.
Az Európai Unió Bírósága gyakorlata nem tiltja az adólevonás megtagadását, a nemzeti hatóságok,
bíróságok feladatává teszi a tényállás megállapítását, és azt is, hogy az Európai Unió Bírósága által
kimunkált teszt alkalmazásával győződjenek meg az áfa levonási jog jogszerű gyakorlásáról. Az
Európai Unió Bírósága iránymutató döntései alapján került kidolgozásra az 5/2016. (IX.26.) KMK
vélemény is, amely utal az e körben iránymutató az Európai Unió Bírósága ítéletekre, ezektől nem tér
el a C-446/15. és a C-33/13. számú döntésekben kifejtett és az ezek alapján követett kúriai gyakorlat
sem, amely a felek és az elsőfokú bíróság által is megismerhető a közzétett döntésekből.

Kfv.V.35.137/2017/6.
A felülvizsgálati eljárásban nem kerülhet sor a bizonyítékok felülmérlegelésére, ha a jogerős ítélet
megfelel a Pp. 206. § (1) bekezdésében, 221. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
A perrel érintett jogkérdés tekintetében az Európai Unió Bírósága és a Kúria is már több döntést
hozott, ennél fogva semmi nem indokolta azt, hogy az ügy felfüggesztésre kerüljön a C-446/15. számú
perre figyelemmel. Hangsúlyozta a Kúria egyben azt is, hogy a jogalkalmazók számára rendelkezésre
állt az 5/2016. (IX.26.) KMK vélemény is, amely összegezi e tárgyban az Európai Unió Bírósága
jogértelmezésére figyelemmel kialakult joggyakorlatot, ettől nem tér el a C-446/15. számú ítéletben
hozott döntés, és a C-33/13. számú döntés sem. A felülvizsgálati kérelemmel támadott ítélet pedig
megfelel a jogvita eldöntésére irányadó nemzeti és közösségi anyagi jogi jogszabályi
rendelkezéseknek is, így az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 120. § a) pontjának,
127. § (1) bekezdés a) pontjának, 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számtv.) 165. § (2)
bekezdésének, 166. §-ának és a 2006/112/EK irányelv 167-168. cikkeiben foglaltaknak.
Az alperes és az elsőfokú bíróság sem várt el a felperestől olyan intézkedést, ami meghaladta volna az
adott konkrét ügyben megteendő ésszerű intézkedések körét, az e tárgyban kifejtett jogerős ítéleti
álláspont helytálló. Az elsőfokú bíróság az ügy minden tényállási elemének és körülményeinek átfogó
elemzését elvégezte annak meghatározása érdekében, hogy a felperes jóhiszeműen, kellő
körültekintéssel járt-e el, és megtett-e minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében,
hogy az ügyletek ne vezessenek adókijátszáshoz. A felperest terhelő bizonyítási kötelezettség tartalmát
a nemzeti jogban meghatározott feltételek és a hasonló ügyletek vonatkozásában szokásos gyakorlat
alapján határozta meg, mégpedig a felperes által is hivatkozott ítéletekben kifejtett jogértelmezésnek
megfelelően.
Hangsúlyozta a Kúria, hogy a perben vitatott számlákon szereplő gazdasági eseményekkel
kapcsolatban – a felperes által ellenbizonyítással meg nem döntött adatok szerint – információkkal a
felperes, mint számlabefogadó és a számlakibocsátók képviselői továbbá az áruk szállítását vezető
gépkocsivezetők sem rendelkeztek. Ha a számlákon szereplő felek a gazdasági eseményekről nem
tudnak nyilatkozni, azokról nem rendelkeznek értékelhető információkkal, illetve egymásnak
ellentmondó nyilatkozatokat terjesztenek elő, akkor a határozatokban megjelölt egyéb bizonyítékokat
is figyelembe véve ez alkalmas annak az adóhatósági megállapításnak az alátámasztására, hogy az
ügyletek nem közöttük jöttek létre. Egyértelművé teszi azt is, hogy a felperesnek, mint
számlabefogadónak kellően körültekintő eljárás esetén tudnia kellett volna az ügyletek csalárd
jellegéről, és azt is, hogy nem tett meg minden ésszerű intézkedést.
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Kfv.V. 35.153/2017/4.
A bíróság értékelheti a közigazgatási és peres eljárás során feltárt bizonyítékokat a felektől eltérően,
de teljesítenie kell indokolási kötelezettségét.
Az új eljárás során az elsőfokú bíróságnak eljárását a Pp. 206. § (1) bekezdésében, 221. § (1)
bekezdésével összhangban kell lefolytatnia és ítéletét a jogvita érdemi eldöntésére irányadó tények,
továbbá a nemzeti és közösségi anyagi jogi jogszabályi rendelkezések szem előtt tartásával, az Európai
Unió Bírósága által kifejtett jogértelmezés, továbbá az ennek alapján kialakított joggyakorlat
figyelembe vételével kell meghoznia.
Rámutatott e körben a Kúria arra, hogy az Európai Unió Bírósága gyakorlata nem tiltja az adólevonási
megtagadását, és a nemzeti hatóságok, bíróságok feladatává teszi, hogy az Európai Unió Bírósága által
kimunkált teszt alkalmazásával győződjenek meg az áfa levonási jog jogszerű gyakorlásáról. Az áfalevonási jogot gyakorolni kívánó adóalanytól ésszerűen elvárható intézkedés, hogy az általa teljesített
ügyletekkel ne vegyen részt adókijátszásban, adócsalásban, és azt, hogy melyek az e körben ésszerűen
elvárható intézkedések, mindig az adott ügy körülményeitől függenek (C-80/11. és C-142/11.59., C33/13. végzés 37. pontja). Az áfa levonási jogát gyakorolni kívánó adóalanytól elvárható, hogy
tájékozódjon a másik gazdasági szereplő felől, akitől a terméket vagy szolgáltatást kívánja beszerezni.
Az Európai Unió Bírósága iránymutató döntései alapján került kidolgozásra az 5/2016. (IX.26.) KMK
vélemény is, amely kimondja, hogy ha a gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában
szereplő felek között, akkor – a tényállás függvényében – vizsgálni lehet, hogy a számlabefogadó
tudott-e vagy tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról. Az Európai Unió Bírósága nem
tesz különbséget aközött, amikor maga az adóalany követ el adókijátszást és aközött, hogy tudta vagy
tudnia kellett volna, hogy adókijátszásra irányuló ügylet részese. Az adózói magatartásnak
(tudattartalomnak) bizonyítása az adóhatóság feladata, de az adózót együttműködési kötelezettség
terheli, ugyanis vannak olyan esetek, amikor kizárólag a számlabefogadó rendelkezik olyan
információkkal, amelyek bizonyítékul szolgálhatnak. A tényállás függvényében különbség tehető aktív
és passzív adókijátszást megvalósító számlabefogadó között. Passzívnak minősül az olyan magatartás,
amikor az adóalany a másik adóalany által felkínált feltételeket, körülményeket az ügylet lebonyolítása
során nem vizsgálja (BH 2017.241.).

Kfv.V.35.167/2017/6.
A bíróság eljárása során valónak fogadhat el olyan tényeket, amelyek tekintetében a felek egyező
előadást tesznek. Az elsőfokú eljárást követően a felülvizsgálati kérelemben a Pp. 163.§ (2)
bekezdésére alapított tények valóságtartalma nem vonható kétségbe.
A Kúria a Pp. 275. §-a alapján eljárva a rendelkezésére álló iratokból a felülvizsgálati kérelem által
vitatott körben azt állapította meg, hogy az elsőfokú bíróság helytállóan rögzítette az ügy érdemi
eldöntése szempontjából releváns és bizonyítandó tényeket, továbbá a feleket terhelő bizonyítási
kötelezettséget, mely utóbbi tekintetében a felek részére jegyzőkönyvbe foglaltan, többször is,
egyértelmű tájékoztatást nyújtott és e körben felhívást is adott ki. Kiemeli egyben, hogy a tényállás
megállapítása mindig a nemzeti bíróság feladata (KGD 2016. 1., C-320/88., C-78/12., C-118/11.).
A bíróságnak a Pp. 163-164. §-ban foglaltak szerint kell az ügyben eljárnia, és a felek indítványainak
függvényében a per eldöntéséhez szükséges tények megállapítása céljából kell elrendelnie bizonyítást,
de valónak fogadhat el olyan tényeket, amelyek tekintetében a felek egyező előadást tettek (KGD
2012.84.).
Jelen ügyben az elsőfokú bíróság a felek egyező nyilatkozataira és a perre irányadó nemzeti és
közösségi anyagi jogi jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel állapította meg, hogy elsődlegesen
eldöntendő kérdés az, hogy sor került-e vagy sem az áruk alperesi határozat szerinti
körbeszámlázására, körbeforgatására. Az e tárgyban lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként
iratszerűen és helytállóan utalt arra, hogy az alperes eljárása során nem az összes terméket vizsgálta
meg, a határozatában rögzített mennyiségi számok iratellenesek, és a keresetben előadottakat
alátámasztják a felperes peres eljárás során becsatolt bizonyítékai, így különösen a
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készletnyilvántartás, amit az alperes nem vitatott, amellyel szemben ellenbizonyítást nem ajánlott.
Az alperes az elsőfokú eljárás befejezése után, a jogerős ítélet meghozatalát követően felülvizsgálati
kérelmében alaptalanul vonta kétségbe az elsőfokú peres eljárás során előterjesztett nyilatkozataiban
foglaltakat, figyelemmel arra is, hogy az utólag, elkésetten benyújtott tárgyalási jegyzőkönyv
kijavítása iránti kérelmének elutasítására az elsőfokú bíróság által jogszerűen és megalapozottan került
sor. Kiemeli e körben a Kúria még azt is, hogy az elsőfokú bíróság által perben lefolytatott bizonyítás
nemcsak hiánytalan és teljes körű volt, hanem az ítélet indokát is adja annak, hogy mely adatok
alapján, miért jutott az érdemi döntésbe foglalt ténybeli és jogkövetkeztetésekre. A jogerős ítéletben
szereplő egyes termékek beszerzésével kapcsolatos táblázatba foglalt adatok részletesek, tárgyszerűek.
Az elsőfokú bíróság ítéletében helytálló indokát adta annak, hogy miért nem fogadja el az alperes
tanúvallomásokra alapított érvelését és ezen indokok mindegyike bizonyítékokkal alátámasztott, ezért
alaptalan az alperesnek a jogerős ítéleti tényállást vitató érvelése. Ez – tartalmát tekintve – a
bizonyítékok felülmérlegelése irányuló kérelem, amelynek teljesítésére az előzőekben részletezett
okok és törvényhelyek miatt a Kúria előtti rendkívüli jogorvoslati eljárásban nem kerülhetett sor.
A Kúria egyetért az elsőfokú bíróság ítéletében kifejtett jogi állásponttal, amely a bizonyítási
szabályok betartásával lefolytatott eljárást követő, okszerű, logika szabályainak is megfelelő
bizonyítékértékelésen alapul és hangsúlyozza, hogy az elsőfokú bíróság teljes körűen eleget tett
indokolási kötelezettségének. Az érdemi döntés megfelel a jogvita eldöntésére irányadó anyagi jogi
jogszabályi rendelkezéseknek is, így az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 89. § (1)
bekezdésének, 120. § a) pontjának, 127. § (1) bekezdés a) pontjának, a 2006/112/EK irányelv
szabályainak, továbbá az e tárgyban Európai Unió Bírósága által hozott ítéletekbe foglaltaknak,
valamint az ezen alapuló nemzeti és közösségi joggyakorlatnak.
Az alperes felülvizsgálati kérelmében nem is jelölt meg olyan anyagi jogszabályhelyet, amelyet az
elsőfokú bíróság eljárása, illetve határozat hozatala során megsértett volna. Az 5/2016. (IX.26.) KMK
véleményben foglaltakra pedig tévesen hivatkozott, mert az elsőfokú bíróság jogszerűen állapította
meg az alperesi határozatba foglalt tényállás bizonyítatlan voltát, azaz az áru körbeforgásával
kapcsolatos alperesi megállapítás alaptalanságát, így a tudattartalommal kapcsolatos vizsgálat
lefolytatására jelen ügyben nem volt szükség.

Kfv.I.35.332/2017/4.
Nem keverhető a "kellő körültekintés" és a "tudta/tudhatta" formula szerinti bizonyítás az áfa
ügyekben. Kötött és szabad bizonyítás áfa ügyekben.
Az áfa-levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
szóló 2006/112/EK Irányelv 168. cikke és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (a
továbbiakban: Áfa tv.) 120.§-a, míg a formai feltételekre vonatkozó rendelkezéseket az Irányelv 178.
cikke és az Áfa tv. 127.§-a határozzák meg.
A számlák formai/alaki feltételeinek, tehát a számlának, mint okiratnak a hibái esetén meg kell
különböztetni a javítható, illetve a csak helyesbíthető hibákat. A számla javítására csak olyan elírások
esetében kerülhet sor, amelyek nem befolyásolják magának a gazdasági eseménynek a természetét,
azaz nincsenek kihatással sem az adó mértékére, sem az adó alanyaira, sem a teljesítés helyére, vagy
az adó esedékességét befolyásoló teljesítési időpontra. Azonban akár javítható, akár az Áfa tv. 170.§-a
szerint helyesbíthető hibáról van szó, az alaki/formai feltételek megléte és javítás/helyesbítés
szükségessége csak okirattal bizonyítható.
A gazdasági esemény, mint az áfa levonási jog tartalmi feltételének vizsgálata során már szabad
bizonyítás érvényesül. Ez teszi lehetővé az adóigazgatási eljárásban az adóhatóság számra is az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.) 97.§ (5) bekezdésében is csak példálódzó
jelleggel felsorolt bizonyítási eszközök teljes tárházának felhasználását. A tartalmi feltételek kapcsán a
bizonyítás a peres eljárás során sem szűkül be, a felperes által is szabadon használhatók fel a
bizonyítási eszközök. Egyetlen korlátja, hogy a bizonyítás a Pp. 163.§-ának megfelelően érdemben
kihatással legyen a per eldöntésére, amely kérdésben való állásfoglalásról a bíróságnak a Pp. 206.§ (1)

39

bekezdés szerint kell számot adni.
A 2007. december 31. napjáig hatályos általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. tv. 44.§ (5)
bekezdése folytán az áfa levonási jog gyakorlójának adózással kapcsolatos jogai nem sérülhettek, ha
az adóköteles tényállás kapcsán az a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás körülményeit
figyelembe véve kellő körültekintéssel járt el. A „kellő körültekintés” alkalmazása során a bizonyítás
az adóigazgatási eljárásban még a számlabefogadót terhelte. Az Áfa törvényhez kapcsolódóan azonban
már alapvetően megváltozott a bizonyítási teher kiosztása. Az új tudhatta/tudhatta volna formula
esetén – az adózó általános együttműködési kötelezettsége mellett – a bizonyítás már az adóhatóságon
nyugszik.
Az elsőfokú bíróság ítéletéből a fenti bizonyítási szabályok következetlen alkalmazása tűnik ki. Nem
egyértelmű a számlák formai/alaki és a tartalmi feltételek vizsgálata során alkalmazandó kötött vagy
szabad bizonyítás elvének követése. A „kellő körültekintés” és a „tudta vagy tudhatta formula” szerinti
bizonyítási teher kiosztás egyidejű elvárása nem lehetséges, a jogerős ítéletben mégis keverednek. A
Pp. 163.§ és 206.§ szabályainak jogszerű alkalmazását a Kúria nem tudta megállapítani.
Ezért a Kúria a jogerős ítélet Pp. 275. § (4) bekezdése szerinti hatályon kívül helyezése mellett az
elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Az új eljárás során a bizonyítási
eljárást a fenti szabályok követésével kell lefolytatni, vagy mellőzni, a bizonyításról való döntést
okszerűen és egyértelműen kell indokolni. Az új eljárás során az elsőfokú bíróságnak alkalmaznia kell
az Európai Unió Bírósága által a vizsgálatra kidolgozott szempontrendszert: a Héa irányelvben, illetve
a nemzeti adótörvényben foglalt feltételeknek formálisan megfelel a gazdasági esemény, de valós
gazdasági tartalma nincsen; az ügyletek elsődleges célja az adóelőny megszerzése; az adóelőnynek
ellentétesnek kell lennie a hozzáadott értékadó szabályozás céljával, rendelkezéseivel [Kúria
Kfv.I.35.520/2016/7., a jogerős ítéletben is felhívott 5/2016. (IX.26.) KMK vélemény].

Kfv.I.35.348/2017/7.
Az ítélet anyagi jogerejének fennállását a bíróságnak hivatalból figyelembe kell vennie.Szállodai
szolgáltatásnyújtás kapcsán a fő- és járulékos szolgáltatás meghatározása.
2003. évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.)
A felperes felülvizsgálati kérelme nyomán az 2007. évi CXXVII. tv. (a továbbiakban: Áfa tv.) 70.§ (1)
bekezdés b) pontjához kapcsolódóan a fő és járulékos szolgáltatás kérdését kellett vizsgálni, amelynek
tárgyában már mind az Európai Unió Bírósága (pl. C-41/04, C-111/05, C-572/07, C-392/11, C208/15.), mind maga a Kúria (pl: BH 2016/8/223., Kfv.I.35.552/2016/3., Kfv.I.35.032/2017/4.) számos
eseti döntést hozott.
A döntések nyomán összefoglalóan megállapítható, hogy a héa tekintetében általában valamennyi
ügyletet különállónak és függetlennek kell tekinteni. Egyes esetekben ugyanakkor több, alakilag
különálló olyan szolgáltatást, amelyeket külön-külön nyújthatnak, és ennek megfelelően önmagukban
adókötelesnek vagy adómentesnek minősülhetnek, egységet képező ügyletnek kell tekinteni abban az
esetben, ha ezek a szolgáltatások egymástól nem függetlenek. Egységet képező ügyletnek tekinthető
különösen az, amikor az adóalany által teljesített két vagy több művelet, illetve cselekmény annyira
szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy azok objektíve egyetlen oszthatatlan gazdasági ügyletet
alkotnak, amelynek elemekre bontása erőltetett lenne. Ugyanez a helyzet akkor is, ha egy vagy több
szolgáltatás alkotja a főszolgáltatást, míg a többi szolgáltatás egy vagy több, a főszolgáltatás adójogi
sorsát osztó mellékszolgáltatást képez. Valamely szolgáltatást különösen akkor kell a főszolgáltatáshoz
képest mellékszolgáltatásnak tekinteni, ha nem önálló célként jelenik meg az ügyfelek számára, hanem
arra szolgál, hogy a szolgáltatásnyújtó főszolgáltatását a lehető legjobb feltételek mellett tudják
igénybe venni.
Annak meghatározása érdekében, hogy a nyújtott szolgáltatások a héa szempontjából több különálló
szolgáltatásnak vagy egyetlen egységet képező szolgáltatásnak minősülnek-e, fel kell tárni a szóban
forgó ügylet egyedi jellemzőit, figyelembe kell venni az ügylet gazdasági célját, a szolgáltatások
címzettjeinek érdekeit.
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Az elsőfokú bíróság az ügyletek gazdasági céljának meghatározása során átvette az alperestől az
„alapcsomag” használatát. A fogalom alkalmazása a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértéke,
a szálláshely-szolgáltatással együtt nyújtott szolgáltatások áfa-rendszerbeli kezelése tárgyában kiadott
2009/54. számú adózási kérdésre vezethető vissza. Az adózási kérdés automatikus alkalmazása miatt
azonban elmaradt mind az alperes, mind az elsőfokú bíróság részéről az ügyletek egyedi értékelése,
különösen a gazdasági cél és szolgáltatások címzettjei érdekének a vizsgálata. Az „alapcsomag”
mechanikus képzése a felperesi szolgáltatások önkényes csoportosítását eredményezte, nincs
okszerűen beillesztve a felperesi szolgáltatási rendszerbe. Az adózási kérdés tételesen megfogalmazza,
hogy a gyógyszolgáltatások a szálláshely-szolgáltatástól elkülönülnek: a felperes esetében a tényállás
egyediesítése, a gazdasági célok meghatározása nélkül ez a minősítés is csak iránytű, de nem alkalmas
a szolgáltatás jellegének kizárólagos meghatározásra. Az, hogy valamely szolgáltatás a „szoba áráért”
is, és önállóan is igénybe vehető, nem alkalmas az önálló értékkel bíró és önálló értékkel nem bíró
szolgáltatások elhatárolására. Itt utal a Kúria különösen arra, hogy az alperes önálló értékkel nem bíró
szolgáltatásként az alapcsomagba tartozónak tekintette a többszöri belépésre jogosító termálfürdőbelépőt.
Fentiek alapján a felperes alappal hivatkozott arra, hogy az elsőfokú bíróság, miként az alperes is,
tévesen értelmezte az önálló értékkel nem bíró szolgáltatások körét, sérült a Pp. 206.§ (1) bekezdése.
A devizapénztári kimutatások kapcsán az elsőfokú bíróság mind az adóigazgatási-, mind a peres
eljárásban keletkezett iratokat helytállóan értékelte, azokból okszerű következtetést vont le.
Döntésének indokait és az új eljárás szempontjait összevetve nem fogalmazott meg mást, mint hogy a
felperes peres eljárás során csatolt iratai ugyan alkalmasak voltak az alperes által alkalmazott becslés
kapcsán kétségek ébresztésére, de egyértelmű adójogi következtetések levonására nem. Az elsőfokú
bíróság a már értékelt és a perben bemutatott kimutatások összevetése kapcsán nem zárta el az
adóhatóságot az új eljárásban a becslés szükség szerinti alkalmazásától.

Kfv.III.37.033/2017/5.
Közigazgatási perben a keresettel támadott határozat hatályon kívül helyezésére csak is akkor van
lehetőség, ha bizonyítást nyer annak jogszabálysértő volta.
A Kúria elsődlegesen arra mutatott rá, hogy a 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 173/B.
§ (1), (3), (7) és (9) bekezdéséből, a 152/2014.(VI.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) felhívott
rendelkezéseiből, a Kkt. 189. § (1) bekezdéséből, de még az Európai Parlament és Tanács 2006/43/EK
irányelve előírásából sem következett az a konklúzió, miszerint a minőség-ellenőrzésnek nem célja a
könyvvizsgáló által vizsgált pénzügyi beszámoló helyességéről való vélemény-nyilvánítás. Ezen
bírósági megállapítás okszerűtlennek minősült, valójában az alperes által folytatott könyvvizsgálói
minőség-ellenőrzési eljárás lényeges része volt a könyvvizsgáló által vizsgált pénzügyi beszámoló
helyességéről, avagy helytelenségéről történő vélemény-nyilvánítás. Ez a kérdőívek kitöltésével
megtörtént, így igenis mint minőség-ellenőrzési cél vizsgálandó és értékelendő lett volna a perben, a
keresettel támadott határozat jogszerűségi vizsgálata körében ez nem volt mellőzhető.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.VI.22.221/2016/7.
A nyilvánvalóan nem releváns tartalmú, nem a per tárgyává tett szerződésre és nem a támadott jogerős
ítélet jogi indokolására vonatkozó felülvizsgálati kérelem nem vezethet eredményre.
Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke szerint az Európai
Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik előzetes döntés meghozatalára a következő kérdésekben: a) a
Szerződések értelmezése; b) az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak
érvényessége és értelmezése; Ha egy tagállam bírósága előtt ilyen kérdés merül fel, és ez a bíróság úgy
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ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, kérheti az Európai Unió
Bíróságát, hogy hozzon ebben a kérdésben döntést.
A Kúria megállapította, hogy a felperesek felülvizsgálati kérelme folytán előtte folyamatban lévő
ügyben ilyen kérdés nem merül fel. A részleges érvénytelenség megállapítására előterjesztett kereset
kapcsán – a peres eljárás jelen szakaszában, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 130. § (1) bekezdés d) és f) pontja alapján hozott jogerős végzés felülvizsgálata
során – a TANÁCS 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelve (a fogyasztókkal kötött szerződésekben
alkalmazott tisztességtelen feltételekről) értelmezésének a kérdése nem merül fel.
A Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának
kezdeményezéséről a bíróság végzéssel határoz, a végzésben meghatározza azt a kérdést, amely az
Európai Bíróság előzetes döntését igényli, valamint – a feltett kérdés megválaszolásához szükséges
mértékben – ismerteti a tényállást és az érintett magyar jogszabályokat. A felperesek kérelme
tényállást sem tartalmaz és az érintett magyar jogszabályokat sem jelölték meg.

Pfv.IV.20.211/2017/13.
Az állam szerencsejáték-szervező tevékenységet érintő jogalkotással okozott kárért fennálló felelőssége
megítélésének szempontjai.
A Kúria a Pp. 275. § (2) bekezdése alapján a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelem keretei között
vizsgálta felül. A jogerős ítéletnek az uniós jog alkalmazhatóságával és az alperes jogalkotással
okozott kárért való felelősségének fennállására vonatkozó megállapítása felülvizsgálattal nem volt
támadott.
I. Jogalap
Az elsőfokú bíróság az adóemeléssel összefüggésben előterjesztett kártérítési igényeket részítéletével
utasította el, mert úgy ítélte meg, hogy határon átnyúló tényállás hiányában az uniós jog, így a
tagállam (alperes) uniós jog jogalkotással való megsértéséért fennálló kártérítési felelőssége nem
állapítható meg. Ettől függetlenül, vizsgálva az uniós jogi alapon nyugvó kárfelelősséget is, az
elsőfokú bíróság a jogsértést azért nem találta megállapíthatónak, mert megítélése szerint az
adóemelés nem járt a szolgáltatásnyújtás korlátozásával, továbbá a jogsértés és a károk közötti okozati
összefüggés is hiányzott. Ezért az elsőfokú bíróság az adóemelésre alapított kártérítés iránti keresetet
részítéletével elutasította.
Az elsőfokú bíróság a tiltással összefüggésben állított kártérítési követelések tekintetében is
lényegében az uniós tényállás hiányát állapította meg, amikor azt vizsgálta, hogy a feltételezett uniós
tényállás és a felperesek által állított károk között az okozati összefüggés nem állapítható meg, ezért a
tiltás miatt az uniós jog megsértésére alapozott tagállami kártérítési felelősség ugyancsak nem áll fenn.
Az elsőfokú bíróság a az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: Charta) rögzített uniós
jogelvek, a tulajdonhoz való jog és a bizalomvédelem elvének a sérelme alapján találta
megállapíthatónak az állam jogalkotásért fennálló kártérítési felelősségét. Ezen az alapon adott helyt
részben a felperesek kártérítési igényének oly módon, hogy azok egy része tekintetében közbenső
ítéletet hozott, míg a meghaladó kárigényeket részítéletével elutasította.
A másodfokú bíróság az EUMSZ 56. cikkéből, a Charta rendelkezéseiből és az Európai Unió Bírósága
kapcsolódó ítélkezési gyakorlatából kiindulva az ún. fordított diszkrimináció tilalmára alapítottan
állapította meg a perbeli esetben az alperes kártérítési felelősségét megalapozó, uniós jog megsértésére
való hivatkozás lehetőségét. Az Európai Unió Bírósága perbelihez hasonló tényállású Anomar-ügyben
hozott ítéletének 41. pontjában kifejtettekre hivatkozott, mely szerint, ha van a nemzeti jognak olyan
szabálya, amely az adott tagállam polgáraira ugyanazokat a jogokat rendeli alkalmazni, mint a más
tagállam polgáraira, akkor az uniós jogra való hivatkozás a hazai polgárokat is megilleti. A másodfokú
bíróság ezt a diszkriminációt minden formájában kizáró nemzeti jogi szabályozásnak az Alaptörvény
XV. cikkében deklarált törvény előtti egyenlőség, valamint az E) cikknek az átadott hatáskörök
Európai Unió intézményein keresztül való gyakorlására vonatkozó rendelkezését tekintette. Mindebből
arra a következtetésre jutott, hogy az uniós jog alkalmazását illetően nincs is jelentősége, hogy az adott
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tényállásnak van-e határon átnyúló tényleges eleme, mert elég a „potenciális” határon átnyúló
tényállási elem, amelynek egyébként is csupán az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali
eljárásban való hatáskörének megállapítása szempontjából van relevanciája. A másodfokú bíróság,
miután az uniós jognak a jelen kártérítési perben való alkalmazhatóságát a fordított diszkrimináció
tilalmának elve alapján fogadta el, az alperes jogalkotói magatartással fennálló kártérítési felelősségét
a Brasserie- és Berlington-ítéletekben kifejtett szempontok figyelembe vételével vizsgálta, és azt azon
az alapon találta megállapíthatónak, hogy az alperes nem gondoskodott jogalkotási úton a kártalanítási
szabályokról, amely jogalkotási diszfunkció az alperesnek betudható jogalkotói magatartást polgári
jogi értelemben is jogellenessé teszi. A másodfokú bíróság az egyes kárigények tekintetében a Ptk.
339. § (1) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének, részben az okozati összefüggés hiánya, részben
a kár bekövetkezésének bizonyítatlansága miatt találta alaptalannak a keresetet.
A felülvizsgálati kérelem a jogerős ítéletnek az uniós jog alkalmazhatóságával és a diszfunkcionális
jogalkotással kapcsolatos megállapításait nem támadta. Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a
határon átnyúló tényállási elem hiánya miatt vitatta az állam jogalkotási tevékenységével okozott kár
megtérítése iránti igény elbírálása során az uniós jog megsértésén alapuló tagállami uniós
kárfelelősség vizsgálhatóságát. Az alperes a Pp. 271. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a jogerős
ítélet indokolása ellen felülvizsgálati kérelmet nem terjeszthetett elő. A felülvizsgálati kérelem a
jogerős ítélet hatályon kívül helyezésére és valamennyi kárigény tekintetében közbenső ítélet
meghozatalára irányult. A Pp. 213. § (3) bekezdése alapján ezért nem mellőzhető a keresettel
érvényesített jog fennállásának vizsgálata a Pp. 275. § (2) bekezdésének megfelelően a felülvizsgálati
kérelem és a felülvizsgálati ellenkérelem keretei között.
A Ptk. a közhatalom gyakorlásával okozott kárért való felelősség szabályozása körében nem tartalmaz
rendelkezést a jogalkotással okozott kárért való felelősség miatti marasztalásra. Az ítélkezési
gyakorlatot jelenleg meghatározó EBH1999.14. számon közzétett eseti döntés szerint a jogszabály
hatálybalépésével összefüggésben bekövetkezett károsodás nem keletkeztet a jogalkotó és a károsult
között kötelmi jogviszonyt, és ilyen értelmű jogszabályi rendelkezés hiányában a polgári jogi
kárfelelősség szabályai sem alkalmazhatók. A jogalkotással összefüggő kár megtérítésére – a korábbi
bírói gyakorlatot viszonylag áttörő – 1/2014. számú polgári elvi döntésben kifejtettek szerint is csak a
jogalkotó által egyedi ügyben, nem normatív tartalommal, diszfunkcionális jogalkotás megállapítására
alapot adó és az Alkotmánybíróság határozatával megsemmisített jogszabályi rendelkezés miatt
érvényesített igény esetén van lehetőség, ez azonban az adott esetben nem volt megállapítható. Az
Európai Unió Bírósága Brasserie-(Factortame-)ügyben hozott döntésében kifejtett szempontok alapján
megállapítható a közösségi jog tagállamnak betudható megsértésével a magánszemélyeknek okozott
károkért fennálló, objektív alapú felelősség. A Brasserie-ítéletben kifejtettek szerint, a kártérítési igény
elbírálása a nemzeti bíróság hatáskörébe tartozik, és az okozott kárt az adott tagállam a saját
felelősségi szabályai szerint orvosolja azzal a feltétellel, hogy az alkalmazandó nemzeti jogszabályok
által meghatározott feltételek nem lehetnek hátrányosabbak, mint a nemzeti jogon alapuló igények
esetében, vagy nem fogalmazhatók meg úgy, hogy gyakorlatilag lehetetlenné tegyék a kártérítési igény
érvényesítését (74.). E felelősségi alakzat azonban az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának
tükrében nem mellőzheti a tényállás határon átnyúló jellegét, vagy legalábbis a jogvita uniós alapvető
joggal való valamilyen kapcsolatát.
A fent ismertetettek szerint az első- és másodfokú bíróság az alperes jogalkotói magatartással fennálló
kártérítési felelősségének jogalapját – eltérő jogi indoklással – megállapította. A Kúria részben eltérő
indokok mellett értett egyet a másodfokú bíróságnak azzal az álláspontjával, hogy a perbeli esetben az
alperes jogalkotói magatartással okozott kárért fennálló felelőssége az uniós alapjog megsértéséért
vizsgálható a fordított diszkrimináció tilalmának elvére hivatkozással.
Az Európai Unió Bírósága számos határozatában fejtette ki, hogy az érintett helyzet tisztán belső
jellege, amikor a tényállás minden eleme egyetlen tagállamon belül valósul meg, nem akadályozza
meg ugyan a bíróságot, hogy a feltett kérdésekre válaszoljon, amennyiben a nemzeti jog előírja a
kérdést előterjesztő bíróság számára, hogy e bíróság joghatósága szerinti tagállam állampolgárát
ugyanazon jogokban kell részesíteni, mint amelyekkel más tagállam állampolgára hasonló helyzetben
rendelkezne az uniós jog alapján (C-6/01. Anomar-ügy 41. pont, C-92/14. sz. ügy 38., 39. pontok, C470/11. sz. ügy 20. pont, C-84/11. sz. ügy 20. pont, C-139/12. sz. ügy 44. pont, C-159/12. sz. ügy 18.
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pont). Az Európai Unió Bírósága a C-268/15. számú Fernand Ullens de Schooten-ügyében az uniós
jogot értelmezve ugyanakkor úgy foglalt állást, hogy az uniós jog megsértésével okozott kárért
fennálló, szerződésen kívüli tagállami felelősség rendszere nem alkalmazható abban az esetben,
amikor egy magánszemélyt amiatt ér állítólagos kár, hogy a saját állampolgárokra, illetve más
tagállamok állampolgáraira megkülönböztetés nélkül alkalmazandó nemzeti szabályozás állítólagosan
sérti az EUMSZ 49., 56. és 63. cikkekben rögzített valamely alapvető szabadságjogot, amennyiben az
ügy minden eleme egyetlen tagállamra korlátozódik, és nincs semmilyen kapcsolat az alapeljárás
tárgya vagy körülményei és e cikkek között.
A másodfokú bíróság az Alaptörvényben deklarált törvény előtti egyenlőség alapelvét és a
diszkrimináció tilalmát tekintette olyan nemzeti szabálynak, amely a hazai állampolgárokra
ugyanazokat a jogokat rendeli alkalmazni, mint a más tagállam polgáraira, így hivatkozási alapot
teremve az uniós jogra. Az Európai Unió Bírósága az előzetes döntéshozatali eljárásban a
hatáskörének vizsgálata során határozataiban – azonosan a másodfokú bíróság által is hivatkozott
Anomar-ítélet 41. pontjában kifejtettekkel – az azonos jogokat biztosító „nemzeti szabálynak” a
tagállam jogalkotással okozott kárért való felelősségét felvető, EUMSZ alapvető szabadságjogot sértő
nemzeti jogi normát tekintette. A perbeli esetben az adóemeléssel és a tiltással kapcsolatos
jogszabályok tekinthetők olyan nemzeti szabályozásnak, amely a magyarországi és más tagállamok
állampolgáraira megkülönböztetés nélkül alkalmazhatók.
A Kúria megítélése szerint – az Európai Unió Bírósága ismertetett határozatainak tükrében – konkrét
határon átnyúló tényállási elem hiányában általában a fordított diszkrimináció tilalmára való
(automatikus) hivatkozás önmagában még nem teremthet jogalapot az uniós jog megsértésének
vizsgálatára és ezen keresztül a tagállam jogalkotással okozott kárért fennálló uniós kárfelelősségének
megállapítására. Az adott esetben a Kúria a sérelmezett jogalkotással érintett konkrét szolgáltatás
szabályozási körülményeire, annak jellegére tekintettel találta önmagában elfogadhatónak a fordított
diszkrimináció tilalmára való hivatkozást annak érdekében, hogy vizsgálható legyen az állam
jogalkotással okozott kárért fennálló felelőssége az uniós alapjog megsértése esetén.
A perben a nemzeti jogalkotás tárgyát képező szolgáltatás, a szerencsejáték szervező tevékenység az
uniós és a tagállamok közötti szabályozási rendszerben elfoglalt helyét illetően speciális
szolgáltatásnak minősül. Az Európai Unió Bírósága a Berlington-ítéletében és számos más
határozatában is emlékeztetett arra, hogy a szerencsejátékok szabályozása azon területek közé tartozik,
amelyek tekintetében jelentős erkölcsi, vallási és kulturális jellegű különbségek állnak fenn a
tagállamok között; a terület közösségi harmonizációjának hiányában az egyes tagállamok feladata,
hogy e területeken saját értékrendjüknek megfelelően megítéljék az érintett érdekek védelméből
következő követelményeket (C-42/07., C-470/11., C-203/08., C-258/08.). Az unió széles mérlegelési
jogot biztosít a tagállamok számára abban a kérdésben, hogy a szerencsejáték-szervező tevékenység
szabályozása során a közrendre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó indokokkal korlátozhatják, illetve
behatárolhatják a szerencsejáték-szolgáltatások nyújtását. Az Európai Unió Bírósága határozataiban
rámutatott ugyanakkor arra, hogy a tagállamok az olyan hatáskörük gyakorlása során is, amelyet az
uniós jog nem érint, kötelesek tiszteletben tartani az uniós jogot, különösen a szerződésnek az alapvető
szabadságokra vonatkozó rendelkezéseit, e szabadságok gyakorlásával szemben a tagállamok nem
írhatnak elő és tarthatnak fenn nem igazolt korlátozásokat (C-84/11. sz. ügy 27. pont, C-171/07. és C172/07. sz. ügyek 18. pont). Az Európai Unió Bírósága a határozataiban azt is követelményként
fogalmazta meg, hogy a tagállamok által a szerencsejátékokkal kapcsolatos korlátozásoknak
különösen arányosságuk vonatkozásában, meg kell felelniük a bíróság ítélkezési gyakorlatából
következő feltételeknek; a mérlegelési jogkör gyakorlása nem lehet önkényes (C-203/08. sz. ügy 28.
pont, 49. pont, C-470/11. sz. ügy 37. pont, C-258/08. sz. ügy 20. pont, C-42/07. sz. ügy 59. pont),
összhangban kell lenniük az uniós jogelvek és a Charta által biztosított alapvető jogokkal (Berlingtonítélet 74. pont). Az Európai Unió Bírósága a Brasserie-ítéletben a közösségi jog megsértéséért fennálló
tagállami kártérítési felelősség megállapításának feltételeit illetően pedig azt a követelményt
fogalmazta meg, hogy ha a tagállam olyan területen jár el, ahol olyan széles mérlegelési joggal
rendelkezik, mint a közösségi intézmények a közösségi politikák végrehajtása során, a felelősségét
megállapító szabályoknak elvben ugyanazoknak kell lenniük, mint a Közösségre hasonló helyzetben
vonatkozó felelősségi szabályok (47.).
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Mindebből következően a Kúria a fordított diszkrimináció tilalmának elvét – amellett, hogy a perben
sérelmezett jogi normák a magyar és más uniós tagállami jogi személy tekintetében megkülönböztetés
nélkül alkalmazhatók – a perbeli esetben elsősorban az érintett szolgáltatás szabályozásának sajátos
jellegére tekintettel fogadta el az uniós jog sérelmére való hivatkozás jogalapjaként. Az olyan
jogszabályi környezetben, ahol az unió szabályozási rendszerében nem harmonizált szerencsejátékszolgáltatás nyújtását az állam széleskörű mérlegelési jogosultsága alapján korlátozhatja, e
hatáskörének gyakorlása során sem sérthet igazolatlanul alapvető jogokat. Ebben az esetben az
alapvető jogok jogalkotással történő korlátozásának igazolása az uniós kárfelelősség feltételeit
meghatározó Brasserie-teszt és a Berlington ítéletben, a Charta-ban lefektetett alapvető jogokra is
kitérően, kifejtett szempontok alapján vizsgálható. A Kúria megítélése szerint ennyiben mutat
kapcsolatot belső jellege ellenére a jelen perbeli jogvita az uniós jog alapvető szabadságokra
vonatkozó rendelkezéseivel.
II. Adóemelés
A másodfokú bíróság az adóemelésre és a tiltásra vonatkozó kettős hivatkozás közül a per adataiból és
a felperesek előadásából azt állapította meg, hogy a felperesek számára vagyoni sérelmet okozó
jogalkotás csak a tiltásról szóló törvénnyel valósulhatott meg, mivel az adóemelés önmagában nem járt
azzal a hatással, hogy a játékautomaták üzemeltetését a kaszinókra korlátozta volna.
A Berlington-ítéletben kifejtettek szerint, amennyiben a a 2011. évi CLXVI. törvény (adóemelés)
ténylegesen akadályozza, zavarja vagy kevésbé vonzóvá teszi a pénznyerő automaták magyarországi
játéktermekben való üzemeltetésében álló szolgáltatás szabad nyújtását, azt a szolgáltatásnyújtás
EUMSZ 56. cikkében biztosított szabadsága korlátozásának kell tekinteni (40.); ez lenne a helyzet, ha
a kérdést előterjesztő bíróság megállapítaná, hogy a 2011. évi módosító törvényben előírt adóemelés
azzal a hatással jár, hogy a pénznyerő automaták üzemeltetésére irányuló tevékenység a kaszinókra
korlátozódik, amelyekre ezen adóemelés nem vonatkozott (41.). Az Európai Unió Bírósága számos
döntésében rögzítette, hogy ha az előzetes döntéshozatali eljárásban biztosított hatáskörében eljárva
valamely közösségi jogszabályt megmagyarázza és pontosítja, az így értelmezett jogszabályt kell a
bíróságoknak alkalmazniuk az egyéb feltételek teljesülése esetén (C-92/11. sz. ügy 58.).
Az eljárt bíróságok a per adatai és a felperesek előadásai alapján megállapították, hogy a felperesek a
játékgépek egy részét az adóemelés után is tovább működtették. Az elsőfokú bíróság a Nemzeti Adóés Vámhivatal adatközlésének részletes elemzése alapján jutott arra a következtetésre, hogy az
adóemelésnek a vizsgált időszakban lehetett akadályozó hatása, az azonban – a 2012. szeptemberi
adatok alapján – nem állapítható meg, hogy az automaták üzemeltetése kizárólag a játékkaszinókra
korlátozódott; a játéktermekben üzemelő automaták száma ugyan jelentősen lecsökkent, de még
mindig 17-szer annyi automata volt engedélyezve játéktermekben való működésre, mint kaszinóra és
11-szer annyi üzemelt is ténylegesen játékteremben, mint kaszinóban. A másodfokú bíróság
álláspontja szerint a peradatokból csupán arra lehetett következtetni, hogy az adóemelés hatása
mindössze az, hogy költségesebbé teszi a tevékenységet, az azonban nem nyert bizonyítást, hogy az
adóemelés hatására a felperesek tevékenysége ellehetetlenült volna. A Berlington-ítéletben kifejtettek
szerint nem tartoznak az EUMSZ 56. cikk hatálya alá azok az intézkedések, amelyek egyedüli hatása
az, hogy a szóban forgó szolgáltatások nyújtását illetően többletköltséget eredményeznek (36.). Ezért
még annak elfogadása esetén is, hogy a felperesek esetleg a megemelt összegű adófizetési
kötelezettség miatt kényszerültek bizonyos számú pénznyerő automatát leselejtezni, ez az előadásuk a
Berlington-ítéletben kifejtett szempontokra figyelemmel nem eredményezi az uniós jog sérelmének
megállapítását.
Az ismertetettek alapján egyetértett a Kúria az eljárt bíróságokkal abban, hogy miután az adóemelés
egyedüli hatása csupán a tevékenység költségesebbé válása és nem járt azzal a hatással, hogy a
pénznyerő automaták üzemeltetésére irányuló tevékenység kizárólag a kaszinókra korlátozódott, a
Berlington-döntés szerinti feltételek nem teljesültek. Ebből következően nem állapítható meg a
szolgáltatásnyújtás EUMSZ 56. cikkében biztosított szabadságának korlátozása. Az uniós alapjog
megsértésének hiányában tévesen kifogásolták a felperesek, hogy a jogerős ítélet az igazolásokat nem
vizsgálta. Mindebből érdemben helytállóan jutottak az eljárt bíróságok arra a következtetésre, hogy az
adóemeléssel összefüggésben az alperes jogalkotásért fennálló kártérítési felelősségére alapított
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kereset megalapozatlan.
III. Tiltás
Az eljárt bíróságok – eltérő jogi indokolással – megállapították, hogy a 2012. évi CXLIV. törvény 5. és
8. §-ai (a pénznyerő automaták üzemeltethetőségének kaszinók területére történő korlátozása, a
továbbiakban: tiltás) sértik az uniós jogot, amely alapján az alperes jogalkotással okozott kárért való
felelőssége megállapítható.
Az elsőfokú bíróság az egyes kárigények tekintetében jutott arra a következtetésre, hogy a tiltással az
okozati összefüggés fennáll és ebben a körben közbenső ítéletet hozott, míg más kárigényeket az
okozati összefüggés vagy a bizonyítás hiánya, illetve egyéb okból tartott megalapozatlannak, amelyek
tekintetében keresetet elutasító részítéletet hozott.
A másodfokú bíróság alapvetően az okozati összefüggés hiánya miatt találta a tiltással okozott egyes
kárigényeket megalapozatlannak, a felperesek által érvényesített kártételeket azért nem találta
teljesíthetőnek, mert azok nem a 80 napos működési időcsökkenésen alapulnak. A Kúria nem értett
egyet a másodfokú bíróságnak azzal az álláspontjával, hogy a felperesek kizárólag a 2013. január 1-ig
terjedő elvont működési időszakra vonatkozó, ezzel az elvont időtartammal közvetlen okozati
összefüggésben álló káraik megtérítését igényelhették volna.
A Brasserie-ítélet rendelkező részének 2. pontja értelmében a közösségi jog tagállamnak betudható
megsértésével a magánszemélyeknek okozott károkért fennálló tagállami felelősség három feltétel
együttes fennállása esetén biztosítja a kártérítéshez való jogot: ha a megsértett jogszabály célja, hogy a
magánszemélyeket jogokkal ruházza fel; a jogsértés kellően súlyos; és fennáll az okozati összefüggés
a kötelezettség állam általi megsértése és a jogsérelmet szenvedett személyek kára között (51., 74.). A
Brasserie-ítélet rendelkező részének 2. pontja szerint az államnak a nemzeti jog felelősségi
szabályainak keretei között kell a közösségi jog neki betudható megsértésével okozott kár
következményeit orvosolnia. Ebből következően a perbeli esetben, a tagállami uniós kárfelelősségre
tekintettel, a Ptk. szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályai is alkalmazhatók az
Európai Unió Bírósága által kifejtett szempontok figyelembevétele mellett.
Az ún. Brasserie-teszt alkalmazása körében – azonosan a Ptk. 339. § (1) bekezdésének a kárfelelősség
egyik feltételével – a közvetlen okozati összefüggésnek a jogsértő magatartás és a bekövetkezett kár
között kell fennállnia. Az adott esetben a tiltás az a károkozó jogalkotói magatartás, amely a pénznyerő
automaták játéktermekben való működését – átmeneti idő biztosítása és kártalanítás nélkül – azonnali
hatállyal lehetetlenné tette. Az állam jogalkotó tevékenységével okozott kárért fennálló felelőssége
azért volt megállapítható, mert a jogellenes magatartással megfosztotta a felpereseket a működés
lehetőségétől. A kár a károkozó magatartással nyomban bekövetkezett, és csupán a jövőben várt
haszon tekintetében lehet releváns az, hogy 2013. január 1-től a szerver alapú működésre történő
átálláshoz újabb engedélyekre volt szükség. Ezért helytállóan vizsgálta az elsőfokú bíróság az egyes
kártételeket a tiltással tanúsított jogalkotói magatartással összefüggésben.
Az elsőfokú bíróság a Pp. 206. § (1) bekezdése alapján a per adatainak mérlegelésével állapította meg
a tiltással összefüggésben állított egyes kárigények jogalapjának meglétét, illetve hiányát. Ez a
mérlegelés nem volt nyilvánvalóan helytelen, iratellenes, kirívóan okszerűtlen vagy a logika
szabályaival ellentétes, amely a felülvizsgálati eljárásban a felülmérlegelésre alapot adna.
Az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg az okozati összefüggést a tiltással az I. rendű felperes
által érvényesített, kivezetett pénznyerő automaták és tartozékaik értékvesztése, valamint az I., II. és V.
rendű felperesek által a bezárt játéktermeken végzett beruházások értékvesztése címén előterjesztett
kárigények tekintetében. A folytatódó eljárásban, a beruházások összegszerűségének meghatározása
körében szükséges azt értékelni, hogy az ingatlanok a tiltással csupán a játéktermi célra való használat
lehetőségét vesztették el, ezért kizárólag a játéktermi funkcióval összefüggő költségek vehetők
figyelembe.
A II., III. és IV. rendű felperesek a kivezetett pénznyerő automaták elmaradt haszna címén
előterjesztett kárigényük összegszerű meghatározásánál – a Berlington-ítéletben is kifejtettekre utalva
– a tiltástól számított öt éves időtartamot tekintették irányadónak, mint amely a jogszerű tiltás esetén a
megfelelő felkészülési idő lett volna.
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A felperesek által is hivatkozott Brasserie-ítéletben kifejtettek szerint, a közösségi jog megsértése
esetén nem engedhető meg az elmaradt haszonnak a megtéríthető károk köréből való teljes kizárása, a
különböző kártételekről való döntés azonban a nemzeti bíróság feladata, az általa alkalmazandó
nemzeti jog alapján (87., 88.). Az irányadó hazai bírói gyakorlat az elmaradt haszon megítéléséhez a
tényleges haszonkiesés igazolását kívánja meg, amelynek reális és ellenőrizhető adatokon kell
alapulnia (EBH2005.1220.).
A felpereseknek az elmaradt haszon öt éves időtartamának számítására vonatkozó álláspontja azért
nem volt elfogadható, mert a szerver alapú átállással egyidejűleg azon pénznyerő automaták
engedélyének érvényessége, amelyek 2011. november 1. előtt indult eljárásban kerültek
engedélyezésre, mindenképpen lejárt volna 2012. december 31-én (2011. évi CXXV. törvény 30. §ával módosított Szjtv. 40. § (3) bekezdés). A felperesek a tiltás hiányában 2013. január 1-jétől csak
újonnan beszerzett engedélyek birtokában folytathatták volna a játéktermekben a pénznyerő automaták
működtetését. A felpereseknek az az előadása, hogy legitim elvárásuk lett volna az, hogy 2013. január
1-jétől folytassák a működésüket, mert a pénznyerő automatákat felkészítve a szerver alapú átállásra,
az engedélyeket megkaphatták volna, olyan jövőbeni bizonytalan kimenetelű várakozás, amelyre
kártérítési igényt alapítani nem lehet. Az új engedélyeztetési eljárás magában foglalja az engedély
megtagadásának a kockázatát, és ismeretlen tényező az is, hogy számszerűen mennyi pénznyerő
automata kapott volna engedélyt. A Kúria egyetértett az alperesnek azzal az álláspontjával, hogy nem
tekinthető legitim várakozásnak egy feltétel bekövetkezésétől függő várakozás, amelyet az Emberi
Jogok Európai Bírósága – alperes által hivatkozott – ítélkezési gyakorlata is alátámaszt, miszerint egy
feltételes követelés, amely a feltétel nem teljesülése esetén megszűnik, nem tekinthető az Emberi
Jogok Európai Egyezményének 1. sz. Kiegészítő Jegyzőkönyve értelmében „javaknak”. A bizonytalan
tényezők miatt a pénznyerő automaták 2013. január 1-jétől számított elmaradt haszna nem tekinthető
reális, ellenőrizhető adatokon alapuló igénynek.
Mindebből következően nem volt megállapítható, hogy a felperesek 2013. január 1-jétől a tiltással
közvetlen okozati összefüggésben estek el a várt haszontól. Ezért helytállóan állapította meg az
elsőfokú bíróság, hogy a II., III. és V. rendű felpereseknek a kivezetett pénznyerő automaták elmaradt
haszna címén érvényesített igénye csak a 2012. december 31-éig terjedő időtartamra megalapozott,
mert a tiltás hiányában bizonyosan eddig az időpontig gyakorolhatták volna tevékenységüket a
meglévő engedélyeik alapján.
Az elsőfokú bíróság a Pp. 206. § (1) bekezdése alapján a per adatainak okszerű mérlegelésével jutott
arra a következtetésre, hogy az egyéb kártérítési igények tekintetében előterjesztett kereseti kérelmek
alaptalanok. Az elsőfokú bíróság az I. rendű felperes által érvényesített, a tevékenységet szolgáló más
tárgyi eszközök értékvesztésének megtérítése iránti igényt az okozati összefüggés bizonyítottságának
hiányában találta alaptalannak. Az I. rendű felperes által a befektetések érvesztése címén előterjesztett
igényt ugyancsak az okozati összefüggés és a kár bekövetkezése megállapíthatóságának hiánya miatt
utasította el. Az elsőfokú bíróság az I. és II. rendű felpereseknek a játéktermek bezárásával kapcsolatos
költségekre vonatkozó igénye tekintetében is az okozati összefüggés hiányát állapította meg,
figyelemmel arra, hogy a bérleti szerződések megszűnése nem a tiltással állt összefüggésben. A
személyi jellegű ráfordítások kapcsán az I., II. és III. rendű felperesek által előterjesztett igény
tekintetében ugyancsak azt állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a munkaviszonyok közös
megegyezéssel történt megszűnése nem áll közvetlen okozati összefüggésben a tiltással. A
felülvizsgálati kérelemben előadottak alapján azt, hogy a tiltással összefüggésben az egyéb kártérítési
igények elutasítása kirívóan okszerűtlen mérlegelésen alapult, megállapítani nem lehet.
Mindezekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján részben hatályon
kívül helyezte és a Pp. 253. § (2) bekezdésének megfelelő alkalmazásával az elsőfokú bíróság rész- és
közbenső ítéletét helybenhagyta, ezt meghaladóan a jogerős ítéletnek az adóemelés címén
előterjesztett kártérítési igényt, valamint az elsőfokú bíróság közbenső ítéletével nem érintett, a
tiltással összefüggő egyéb kártérítési igényeket elutasító rendelkezését a Pp. 275. § (3) bekezdése
alapján hatályában fenntartotta.
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Pfv.VI.20.303/2017/5.
Az eljárási okból befejezett perben a felülvizsgálati kérelem anyagi jogot érintő, a kereset érdemi
tárgyalása esetén számon kérhető anyagi jogi rendelkezések alkalmazásával, értelmezésével
kapcsolatos érveinek az értékelése a felülvizsgálat kereteit meghaladják.
I. A Pp. 152. § (2) bekezdése alapján a bíróság a tárgyalást akkor is felfüggesztheti, ha a per eldöntése
olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, amelynek tárgyában más polgári per vagy a bíróság
hatáskörébe tartozó más polgári eljárás már folyamatban van. Ennek esete lehet az is, amikor más
bíróság az előtte folyamatban lévő per tárgyalásának a felfüggesztése mellett kezdeményezte az
Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását [BH 2007.173.]. A kérelem elbírálásakor a Kúriának
abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a felülvizsgálati kérelem keretei között a jogerős
végzés jogszerűségének a megítélése szempontjából az Európai Unió Bírósága előtt C-483/16. számon
indult előzetes döntéshozatali eljárás mikénti kimenetele kihat-e a Kúria határozata tartalmára, az
eljárásban alkalmazandóak-e olyan jogharmonizációs rendelkezések, amelyek kapcsán az
implementált uniós jog értelmezésével kapcsolatos kérdés felmerült (Az Európai Unióról és az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikk). A C-483/16 ügyben a Fővárosi Törvényszék
előzetes döntéshozatalra kérdést a 2014. évi XL. (a továbbiakban: DH2) törvény 37. § (1) bekezdés
rendelkezése kapcsán terjesztett elő. A Kúria az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező bíróság
által feltett kérdések alapján úgy ítélte meg, hogy az eljárás kimenetele a jelen felülvizsgálati
eljárásban nem releváns, mert a másodfokú bíróság a felülvizsgálati kérelemmel támadott jogerős
végzését nem e törvényi rendelkezés alkalmazásával hozta meg.
II. Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke szerint: az Európai
Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik előzetes döntés meghozatalára a következő kérdésekben: a) a
Szerződések értelmezése; b) az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak
érvényessége és értelmezése; Ha egy tagállam bírósága előtt ilyen kérdés merül fel, és ez a bíróság úgy
ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, kérheti az Európai Unió
Bíróságát, hogy hozzon ebben a kérdésben döntést. A Kúria megállapította, hogy az I. rendű felperes
felülvizsgálati kérelme folytán előtte folyamatban lévő ügyben ilyen kérdés nem merül fel. A Pp. 130.
§ (1) bekezdés f) és a 157. § a) pontja alapján hozott jogerős végzés felülvizsgálata során a TANÁCS
1993. április 5-i 93/13/EGK irányelve (a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekről) értelmezésének a kérdése nem merül fel. A Pp. 155/A. § (2) bekezdése
alapján az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezéséről a bíróság
végzéssel határoz, a végzésben meghatározza azt a kérdést, amely az Európai Unió Bírósága előzetes
döntését igényli, valamint – a feltett kérdés megválaszolásához szükséges mértékben – ismerteti a
tényállást és az érintett magyar jogszabályokat. A felperes kérelme tényállást sem tartalmaz és az
érintett magyar jogszabályokat sem jelölte meg.

Pfv.V.20.341/2017/11.
Deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása iránti keresetlevél 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 EUMSZ 267. cikk (3) bekezdése
alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e.
A felperes által e körben idézett 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].
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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 (DH1 tv.) és a 2014. évi XL.
törvény (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 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-, 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 rendelkezések tisztességtelensége, így
érvénytelensége már megállapítást nyert, így indokolatlan ugyanezen szerződéses rendelkezések
tekintetében az érvénytelenség további 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 utal arra, a felperes által a
keresetlevelében megjelölt szerződéses rendelkezések 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.
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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.24.643/2017/2.
A csatlakozó fellebbezést a fellebbezés kézbesítésétől számított 8 napon belül lehet előterjeszteni.
A Kúria rámutatott: bár a felperes helyesen fejtette ki az uniós jog elsődlegességével kapcsolatos jogi
álláspontját, azonban jelen esetben e doktrína alkalmazása nem releváns. Az uniós fogyasztóvédelmi
irányelvek és az azokat értelmező, a felperes által hivatkozott az Európai Unió Bírósága ítélet tárgya
nem érinti a csatlakozó fellebbezés előterjesztésére vonatkozó eljárási határidőt, így sem a másodlagos
uniós jog, sem az Európai Bíróság értelmező gyakorlata alapján fel sem merülhet a határidőket
érintően az uniós jog és a nemzeti jog ütközése.

Pkk.II.24.932/2017/2.
Illetékességi összeütközés miatt az eljáró bíróság kijelölése.
A fizetési meghagyás kibocsátásával indult, ellentmondás folytán perré alakult eljárás a K.-i
Járásbíróság előtt folytatódott, amely a 3.P.20.139/2016/5/II. számú végzésével illetékessége hiányát
állapította meg és a keresetlevelet a … Kerületi Bírósághoz tette át. Határozatát azzal indokolta, hogy
a felek közötti szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételek között a … Kerületi Bíróság
kizárólagos illetékessége kikötésre került és ez kiterjed a jogutódokra is, figyelemmel a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 41. § (1) és (3) bekezdésében
foglaltakra. Az alperes a végzés ellen benyújtott fellebbezésében hivatkozott a kizárólagos
illetékességi kikötés tisztességtelenségére. A Törvényszék a Pkf.20.938/2016/3. számú végzésével az
elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta utalva a Pp. 41. § (5) bekezdésére.
A … Kerületi Bíróság 16.P.85.072/2016/3. számú végzésével megállapította illetékessége hiányát és
az eljáró bíróság kijelölésének kezdeményezése végett az iratokat a Kúriához terjesztette fel arra való
hivatkozással, hogy az engedményezéssel a felperes nem vált szerződéses jogutódává a felperesi
jogelődnek.
A Kúria Pkk.V.24.595/2017/2. számú végzésével az eljárás lefolytatására kijelölte a … Kerületi
Bíróságot. Az indokolásban kifejtette, hogy a Pp. eljárásjogi szempontból nem tesz különbséget az
általános és singuláris jogutódlás között, ezért az engedményezéssel a jogutód, azaz a felperes
illetékesség szempontjából is jogutóddá válik a szerződésben.
A folytatódó eljárásban a … Kerületi Bíróság hivatalból észlelte, hogy az alperes már az áttételt
elrendelő végzés elleni fellebbezésében is hivatkozott az általános szerződési feltételekben kikötött
kizárólagos illetékesség tisztességtelenségére. Ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság 2/2011. (XII. 12.)
számú PK véleménye (a továbbiakban: PK vélemény) 5/a. pontja szerint eljárva észlelte, hogy a K.-i
Járásbíróság az áttételt elrendelő végzés előtt nem tett eleget a PK. véleményben írtaknak. Nem hívta
fel a jogi képviselő nélkül eljáró alperest, hogy az áttételt megelőzően nyilatkozzon, tisztességtelennek
tartja-e a vele szerződő fél székhelye szerinti bíróságnak az általános szerződési feltételekben történt
kikötését. Utalt arra, hogy a Pp. 3. § (3) bekezdése alapján az eljárásjogi szabályokról a bíróságnak
hivatalból tájékoztatnia kellett volna az alperest és ez nem történt meg. Mindezekre figyelemmel, az
alperesnek az illetékességi kikötés tisztességtelenségére hivatkozása alapján, az illetékessége hiányát
hivatalból megállapította és az iratokat felterjesztette a Kúriához az eljáró bíróság kijelölése
érdekében.
A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának a fogyasztói szerződés érvényességével kapcsolatos
egyes kérdésekről szóló 2/2011. (XII. 12.) PK véleménye 5.a. pontja szerint fogyasztói szerződésben a
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fogyasztóval szerződő fél lakóhelye, vagy székhelye szerinti bíróság illetékességének – általános
szerződési feltételen, vagy egyedileg meg nem tárgyalt feltételen alapuló – kikötése tisztességtelen. A
kikötésben megjelölt bíróság saját illetékességének vizsgálata körében a kikötés tisztességtelenségét
hivatalból köteles észlelni, de az általános illetékességgel rendelkező bírósághoz csak akkor teheti át a
keresetlevelet, ha a fogyasztó – a bíróság felhívására – az illetékességi kikötés tisztességtelenségére
hivatkozik.
A hivatkozott PK vélemény 5.a. pontjának indokolása kitér arra, hogy a Pp. 41. § (5) bekezdése nem
tesz különbséget a fogyasztói, illetve az annak nem minősülő szerződések részét képező általános
szerződési feltételek között. Hatálya nem terjed ki a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre
meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt illetékességi kikötésekre sem. Fogyasztói szerződés
esetén – az Európai Unió tanácsa 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről (a továbbiakban: Irányelv) és az Európai Unió
Bíróságának vonatkozó joggyakorlata alapján – a bíróságnak már a tárgyalás előkészítésének
szakaszában hivatalból kell vizsgálnia, hogy az illetékességi kikötés a fogyasztóval szerződő fél
székhelyéhez, vagy lakóhelyéhez igazodik-e és ilyen esetben fel kell hívni – határidő tűzésével – az
alperest, hogy annak tisztességtelenségére kíván-e hivatkozni.
A K.-i Járásbíróság a PK vélemény rendelkezéseit figyelmen kívül hagyta és nem hívta fel a jogi
képviselő nélkül eljáró alperest nyilatkozattételre, így az a tény, hogy az alperes csak a
fellebbezésében hivatkozott a kizárólagos illetékességi kikötés tisztességtelenségére, nem járhat azzal
a jogkövetkezménnyel, hogy a tisztességtelen kikötésben megjelölt bíróság járjon el az ügyben.
A kifejtettekre figyelemmel a Kúria az illetékességi összeütközést a Pp. 45. § (2) bekezdés c) pontja
alapján, figyelemmel a Pp. 29.§ (1) bekezdésében foglaltakra, a negatív illetékességi összeütközést az
alperes lakóhelye szerint illetékes K.-i Járásbíróság kijelölésével szüntette meg, és erről a …Kerületi
Bíróságot értesíti.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.802/2016/3.
Fogyasztói kölcsönszerződésben alkalmazott ún. ténytanúsítvány tisztességtelensége vizsgálatának
szempontjai.
I. A Kúria a felülvizsgálati eljárás lefolytatását az Üzletszabályzat 10.1.4 pontjában foglalt
előtörlesztési, valamint a 11.1.1. pontjában írt szerződésmódosítási díjat szabályozó rendelkezések
tekintetében külön íven szövegezett végzéssel felfüggesztette az Európai Unió Bíróságánál 2017.
október 26-án kelt Pfv.VII.22.444/2016/11. számú végzésével kezdeményezett előzetes döntéshozatali
eljárás befejezéséig.
II. A szerződésben, az üzletszabályzatban rögzített egyes felmondási okok tisztességtelenségének
megállapítása az alperesnek a felülvizsgálati kérelemben tett előadása szerint azért jogszabálysértő,
mert ezzel az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 77. § (1) bekezdése szerinti törvényi
kötelezettségének tett eleget, illetve, a b) és d) alpont rendelkezése csak jogi személy ügyfelekre
irányadó.
A Kúria egyetértett az alperessel abban, hogy az Üzletszabályzat vitatott rendelkezéseinek
kidolgozásával a hivatkozott jogszabályi kötelezettségének tett eleget. Az egyes felmondási okok
tisztességtelenségének vizsgálatát azonban ez ugyanakkor nem zárja ki, mivel az 1959. évi IV. törvény
(a továbbiakban: rPtk.) 209. § (5) bekezdése alapján csak a jogszabály rendelkezéseinek megfelelő
egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége nem vizsgálható, ahogy arra a
Kúria 2/2012. PK véleményében is rámutatott. A Hpt. 77. § (1) bekezdése pedig a felmondási okok
tartalma tekintetében semmilyen meghatározást nem ír elő, ezért az Üzletszabályzat ezen
rendelkezéseinek tisztességtelensége vizsgálható volt.
A szerződés II.4.3 pont a) alpontja, illetve az Üzletszabályzat 16.1.8. pont a) alpontja tekintetében a
Kúria egyetértett a másodfokú bírósággal abban, hogy annak megfogalmazása nem világos, nem
egyértelmű, az bármely, akár minimális összegű fizetési késedelem esetére feljogosítja az alperest a
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szerződés felmondására. A b) és d) alpontok vonatkozásában az alperes kizárólag azzal érvelt, hogy
azok a felperesre mint természetes személyre nem vonatkoznak. A Kúria megítélése szerint nem
állapítható meg ebből a két alpontból, hogy azok természetes személyekre nem vonatkoznak, így ezek
tekintetében sem találta az alperes által hivatkozott okból jogszabálysértőnek a jogerős ítéletet.
III. A Kúria ezt követően vizsgálta a már az elsőfokú eljárás tárgyát is képező a szerződés II.7.
pontjában szabályozott ténytanúsítvánnyal kapcsolatos rendelkezések tisztességtelenségét. A per
tárgyát képező rendelkezés, amelynek tisztességtelenségét a perben eljárt bíróságok megállapították az
alábbiak szerint szól: „A Lízingbeadó a rendes üzletmenet alapján tartja nyilván könyveiben a
lízingszerződésben foglaltak szerint neki járó összegeket, a lízingbevevő tartozását. Felek a tartozás
összege, illetve a finanszírozási dokumentumok alapján lízingbevevő lízingbeadóval szemben fennálló
mindenkori fizetési kötelezettségei (azok tárgya, összege, jogcíme, keletkezése, esedékessége)
tekintetében a lízingbeadó üzleti könyveit és nyilvántartásait tekintik irányadónak – míg jogerős
bírósági határozattal más megállapításra nem kerül –, végrehajtási eljárás kezdeményezése esetén
pedig a lízingbeadó könyvei, nyilvántartásai alapján készült közokiratba foglalt tanúsítványt fogadják
el. Végrehajtási eljárás kezdeményezése esetén, a végrehajtás alapjául szolgáló mindenkor fennálló
követelést, a folyósítás napját, a követelés lejártát és egyéb követeléshez kapcsolódó tényeket e
ténytanúsítvány tanúsítja, amely elfogadására a lízingbevevő a lízingszerződés aláírásával kötelezi
magát. Lízingbevevő kifejezetten elfogadta, hogy a lízingbeadó felkérésére közjegyző vagy
közjegyző-helyettes a lízingbeadó lízingbevevővel szembeni bármely követelése mértékét és a
folyósítás napját, a követelés lejártát és egyéb követeléshez kapcsolódó tényeket a lízingbeadó
könyveibe, nyilvántartásába történő betekintéssel közjegyzői tanúsítványba foglaltan tanúsítja”. E
szerződéses rendelkezéssel összefüggésben a Kúria az alábbiakra mutat rá.
A perbeli lízingszerződés megkötésekor hatályban volt, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások
éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 198/1996. (XII.22.)
Korm. rendelet, majd a 2001. január 1-jén az e rendelet helyébe lépett, azonos című 250/2000.
(XII.24.) Korm. rendelet előírásai értelmében az alperesnek az ügyfeleivel, köztük a felperesekkel
szemben fennálló követeléseiről folyamatos nyilvántartást kellett vezetnie. A nyilvántartásában
szereplő adatokról a pénzügyi vállalkozás által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére
szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 52/2005. (XII.28.) PM rendelet
szabályai szerint negyedévente jelentést kellett tennie a Felügyelet részére. A Hpt. 206. § (1)
bekezdése pedig előírta, hogy folyamatos szerződések esetén legalább évente egy alkalommal,
valamint a szerződés lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást küldjön az
ügyfeleinek. A kimutatást a Hpt. 206. § (2) bekezdése értelmében – az üzletszabályzat vagy szerződés
eltérő rendelkezése hiányában – elfogadottnak kellett tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstől számított
60 napon belül írásban nem emelt kifogást azzal, hogy mindezek a követelés érvényesíthetőségét nem
érintik.
A perbeli jogvita eldöntése szempontjából ügydöntő jelentőségű volt, hogy a felek között létrejött
lízingszerződés II.7. pontjának azon kikötése, amely szerint a felperesek mindenkori fizetési
kötelezettségét illetően mindaddig az alperes nyilvántartását tekintik irányadónak, amíg jogerős
bírósági határozattal más megállapításra nem kerül, a Ptk. 242. §-a szerinti joghatályos
tartozáselismerő nyilatkozatnak minősül-e. Tartozáselismerés esetén ugyanis a bizonyítási teher
megfordul, és az adósnak kell bizonyítania, hogy az elismert tartozása nem áll fenn (BH1991.439.).
A fél nyilatkozatához – amint arról a Legfelsőbb Bíróság az EBH2000.309. szám alatt közzétett
határozatában egyértelműen állást foglalt – a tartozáselismerés jogkövetkezményei akkor fűződhetnek,
ha a tartozás elismerése magyarázatot nem igénylő módon, kifejezetten és félreérthetetlenül történik.
Ennek az elvárásnak csak az olyan tartozáselismerő nyilatkozat felel meg, amelyet már fennálló,
összegszerűen meghatározott követelés tekintetében tettek meg. A per tárgyát képező szerződéses
rendelkezés viszont ilyennek nem tekinthető, e kikötés esetében ezért nem érvényesülnek a
tartozáselismerés joghatásai.
Ennek megfelelően abban az esetben, ha az alperes a jelen szerződésből eredő követelését a
felperesekkel szemben peres úton kívánja érvényesíteni, a perben a Pp. 164. § (1) bekezdése
értelmében őt terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés milyen tartalommal jött létre, ennek alapján
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milyen összeget folyósított a felperesek részére, a felperesek mennyit teljesítettek, és ennek
eredményeként mekkora a felperesek fennálló tartozása. Az alperes erre vonatkozó tényállításai
nyilvánvalóan a saját nyilvántartásán alapulnak, vita esetén azonban az alperesnek a perben a
nyilvántartás elszámolási elveit, módszereit és adatait be kell mutatnia, számításait le kell vezetnie. Ha
a felperesek mindezeket követően is azt állítják, hogy az alperes elszámolása nem felel meg a
szerződésben foglaltaknak, illetőleg a közölt számítás hibás, vagy arra hivatkoznak, hogy részükről
nagyobb összegű teljesítés történt, ellenbizonyítással élhetnek. A bizonyítási teher alakulását, a
bizonyítási eljárás lefolytatását tehát a lízingszerződés II.7. pontjának hivatkozott rendelkezése nem
befolyásolja.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: Vht.) a felek közötti
szerződéskötés idején hatályos 21. § (1) bekezdése, illetve a jelenleg hatályos 23/C. § (1) bekezdése
értelmében végrehajtási záradékkal látható el a közjegyzői okirat, ha az tartalmazza a szolgáltatásra és
ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a
kötelezettségvállalás tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, valamint a teljesítés módját és
határidejét. Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a
végrehajthatósághoz a Vht. korábbi 21. § (2) bekezdése, illetve jelenlegi 23/C. § (2) bekezdése szerint
az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa.
E szabályok értelmében a közokiratba foglalt kölcsön- vagy lízingszerződés, illetve egyoldalú
kötelezettségvállalás alapján az adósok tartozásának már lejárt részleteire minden további feltétel
nélkül, a szerződés felmondása esetén a teljes tartozás összegére pedig akkor van helye végrehajtási
záradék kibocsátásának, ha a végrehajtást kérő az adós szerződésszegése miatt szintén közokiratba
foglalt jognyilatkozattal felmondta a szerződést. Az, hogy ez utóbbi esetben a szerződésszegés valóban
bekövetkezett-e és így az emiatt közölt felmondás jogszerű-e, a végrehajtási záradék kiállítására
irányuló kérelem elbírálása során érdemben nem vizsgálható, e vonatkozásban elengedő a végrehajtást
kérő egyoldalú nyilatkozata (BH1997.348., BH2002.491., Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.).
Az adós szerződésszegésének, illetőleg a felmondásnak a tényét, valamint a végrehajtást kérő
nyilvántartásai szerint fennálló tartozás aktuális összegét a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata
alapján rögzítő, a 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: közjegyzői tv.) 111. §-ában szabályozott
közjegyzői okirat nem ügyleti okirat, hanem jogi jelentőségű tényeket rögzítő ténytanúsító okirat
(közjegyzői tanúsítvány). Az ilyen okirat kiállítását a végrehajtást kérő akkor is kérheti a közjegyzőtől,
ha erről az adóssal kötött szerződésben előzetesen külön nem rendelkeztek, illetve az adós előzetesen
nem nyilatkozott külön arról, hogy a végrehajtást kérő nyilvántartásában rögzített adatok a
ténytanúsítvány kiállításának alapjául szolgálhatnak.
A végrehajtási záradék kiállítása esetén az adós a tartozását valóban csak a Pp. 369. §-a szerinti
végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben vitathatja. A bizonyítás az ilyen perekben a
Pp. 164. § (1) bekezdése szerint kétségkívül a pert indító adóst terheli, neki kell tehát bizonyítania,
hogy nem vagy nem a kimutatott összeggel tartozik.
Mindezek azonban a végrehajtási záradék és a közjegyzői tanúsítvány jogintézményére vonatkozó, a
fentiekben ismertetett szabályokból, illetve a Pp.-nek a bizonyításra vonatkozó rendelkezéseiből
következnek. A peres felek között létrejött lízingszerződés e vonatkozásban sem biztosít több
jogosultságot az alperes részére, illetve nem ró több kötelezettséget a felperesek terhére, mint amelyek
az irányadó jogszabályok alapján őket egyébként megilletnék, illetőleg terhelnék. Az
igényérvényesítés lehetőségei, a bizonyítási teher alakulása körében a lízingszerződés II.7. pontjában
foglaltak a felperes jogi helyzetét nem érintik, semmilyen módon nem teszik azt hátrányosabbá. A
közjegyzői ténytanúsítvány kiállítását és a végrehajtási záradék kibocsátását a végrehajtást kérő e
szerződéses kikötés hiányában is ugyanilyen módon és tartalommal kérhetné.
A végrehajtás közjegyzői okirat záradékolása útján, tehát a peres út igénybevétele nélküli elrendelését
lehetővé tevő szabályozás az Alkotmánybíróság 1423/B/2010.AB és 1245/B/2011.AB számú
határozatai szerint nem alkotmányellenes, nem sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, és az Európai
Unió Bírósága C-32/14. számú ügyben hozott határozata szerint nem összeegyeztethetetlen a
93/13/EGK irányelv fogyasztóvédelmi követelményeivel sem.
A perben eljárt bíróságok tehát alaptalanul, a Ptk. 209. §-ának, illetve a Kr. 1. § (1) bekezdés i) és j)
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pontjainak téves alkalmazásával állapították meg, hogy a perbeli lízingszerződés II.7. pontja korlátozta
a felperesek jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetőségét, illetve hogy a bizonyítási terhet a
felperesek számára hátrányosan változtatta meg.

Gfv.VII.30.895/2016/6.; Gfv.VII.30.914/2016/5.; Gfv.VII.30.915/2016/9.; Gfv.VII.30.042/2017/6.;
Gfv.VII.30.056/2017/5.; Gfv.VII.30.035/2017/6.; Gfv.VII.30.038/2017/5.; Gfv.VII.30.043/2017/6.;
Gfv.VII.30.118/2017/5.;
Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek.
I. Az I. rendű felperes felülvizsgálati kérelmében előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését
indítványozta, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés
(a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az
EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az
Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése szempontjából
lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Erre tekintettel nem kezdeményezhető ezen eljárás
annak értelmezését kérve, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) 16. §-a
szerinti felfüggesztés összhangban van-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, mivel ez
nem az ügy érdemi elbírálására kiható jogkérdés.
Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy
elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már
értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű
kétség nem merül fel (283/81. sz. CILFIT-ügy, 21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével
vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét
és úgy ítélte, hogy a felperes által felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem
mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. Az I.
rendű felperes erre irányuló kérelmét mindezek alapján a Pp. 155/A. § (2) bekezdése szerint
elutasította.
II. Az I. rendű felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a
jogerős végzést, mert – álláspontja szerint – a 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 szerződési rendelkezés, másrészt hivatalból a szerződés más
rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. A DH1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria
2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az EU Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben
hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az
egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a
tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális – az Alkotmánybíróság
több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített – eljárás keretében sikerült megdöntenie. A törvény
egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj
visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta,
lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére jogai érvényesítésére.
A Kúria hangsúlyozza: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával
kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét
eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így
érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses
rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre.
Az I. rendű felperes sérelmezte, hogy a DH2. tv. 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az
érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utal arra, az I. rendű felperes
által keresetlevelében megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperes a
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felperesekkel elszámolni köteles. Erre való 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 EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben az I. rendű
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 EU Bíróság
csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet
eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek
Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovost’‑ügyben hozott ítélet, 40. pont), de
egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű
rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra az I. rendű felperes hivatkozott.
A Kúria rögzíti, az I. rendű felperes először felülvizsgálati kérelmében állította, hogy a perbeli
kölcsönszerződésnek több, a felülvizsgálati kérelemben megjelölt rendelkezései is tisztességtelenek. A
Kúria e körben hangsúlyozza, a felülvizsgálati eljárás rendkívüli perorvoslat, amelynek tárgya – az
egységes és régóta kialakult joggyakorlat értelmében – nem lehet olyan jogkérdés, amely a megelőző
eljárásban nem merült fel, amelyre a felek nem hivatkoztak (BH2002. 447., BH2002. 283.).
Az I. rendű felperes alkotmányossági hivatkozásával összefüggésben a Kúria utal arra, hogy az
Alkotmánybíróság a határozataiban nem találta alaptörvény-ellenesnek a DH1. tv.-t és a DH2. tv.-t
sem. Az I. rendű felperes felülvizsgálati kérelmének elbírálása körében nincs jelentősége annak, hogy
ezen AB határozatokban kifejtettekkel az I. rendű felperes nem ért egyet.

Gfv.VII.30.114/2017/3.
Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a
permegszüntetést megalapozó jogszabályi feltételek.
I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését
indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk. (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az
EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az
Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: EU Bíróság) a konkrét jogvita eldöntése szempontjából
lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a
hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése
annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű kétség nem merül fel (283/81.sz. CILFIT-ügy,
21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét és úgy ítélte meg, hogy a 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 szerződési rendelkezés,
másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia. A DH1.
törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az EU
Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott
törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések
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tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy
speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített – eljárás keretében
sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett
kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás
eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére
jogai érvényesítésére.
A Kúria hangsúlyozta, a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával
kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét
eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így
érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses
rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre.
A felperesek sérelmezték, hogy a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé kizárólag az
érvénytelenség megállapítására irányuló kereset előterjesztését. A Kúria utal arra, a felperesek által
keresetlevelükben megjelölt szerződéses rendelkezés tisztességtelensége folytán az alperesek a
felperesekkel elszámolni kötelesek. Erre tekintettel a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs
jelentősége annak a kérdésnek, hogy egyébként a DH2. törvény 37. § (1) bekezdése megfelel-e a
fogyasztói irányelv rendelkezéseinek.
A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fenti irányelvvel kapcsolatos – részben a felperesek
által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a tagállami
bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti
kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem tárgyalt
szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk. Az EU Bíróság csak a
kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet
eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek
Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovost’‑ügyben hozott ítélet, 40.pont), de
egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű
rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperesek hivatkoztak.

Gf.VII.30.402/2017/2.
Tárgyalás felfüggesztése az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő előzetes döntéshozatali
eljárásra.
A felperesek fellebbezése folytán eljárt Ítélőtábla végzésével a per tárgyalását az Európai Unió
Bírósága előtt C-51/17. sz., Ilyés-ügyben (a továbbiakban: Ilyés-ügy) folyamatban lévő előzetes
döntéshozatali eljárás befejezéséig felfüggesztette. Megítélése szerint az ügyben folyamatban lévő
előzetes döntéshozatali eljárásban az az Európai Unió Bíróságának – egyebek mellett – az árfolyam
kockázatot a fogyasztóra telepítő általános szerződési feltétel tisztességtelenségének vizsgálhatósága,
valamint a tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában a világosság és érthetőség követelményeiből
fakadó tartalmi szempontok vonatkozásában kell állást foglalnia. A fellebbezés elbírálása
szempontjából a hivatkozott előzetes döntéshozatali eljárás tárgyát képező kérdésekre adott válasz
olyan előkérdésnek minősül, amely a Pp. 152 § (2) bekezdése alapján a per tárgyalásának
felfüggesztését indokolja.
Az alperes fellebbezésében az Ítélőtábla végzésének hatályon kívül helyezését és az ítélőtáblának az
eljárás folytatására való utasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy a 2017. március 28-án megtartott
tárgyaláson a felperes az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő két előzetes döntéshozatali
eljárás befejezéséig kérte a tárgyalás felfüggesztését, azok ügyszámának megjelölése nélkül. Az
alperes jogi képviselője előtt csak a C-483/16. számú ügy volt ismert, érdemben csak erre vonatkozóan
tudott nyilatkozni, így nem volt alkalma nyilatkozatot tenni az Ilyés-üggyel kapcsolatos felfüggesztés
vonatkozásában. Az Ítélőtábla nem biztosította az alperes számára ezen második eljárás tárgyának
megismerését, a felfüggesztéssel kapcsolatos döntése ezért jogsértő. Hivatkozott arra is, hogy az
Európai Unió Bírósága nem foglalhat állást abban a kérdésben: a konkrét perbeli kockázatfeltáró
nyilatkozat tisztességesnek minősül-e, ez a döntés kizárólag a tagállami bíróság hatáskörébe tartozik, a
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felfüggesztésének ezért ez okból sincs helye.
Az alperes által állított azon eljárási szabálysértés, amely szerint nem ismerte azt az ügyet, amelyre
tekintettel a per tárgyalását az ítélőtábla felfüggesztette, így nem állt módjában az azzal kapcsolatos
észrevételeit kifejteni, nem releváns. A bíróság mérlegelési körébe tartozik a Pp. 152. § (2) bekezdése
szerinti döntés meghozatala, annak meghozatala előtt a felek azzal kapcsolatos nyilatkozatait nem kell
beszereznie.
Ezt követően a Kúriának azt kellett vizsgálnia, az alábbiakban kifejtettek szerint, hogy az Ilyés-ügyben
hozandó az Európai Unió Bírósága határozat kihathat-e a perben az érdemi döntésre.
Az EUMSZ 267. cikk (1) és (2) bekezdései alapján a tagállami bíróságok akkor kezdeményezhetnek
előzetes döntéshozatali eljárást, ha a folyamatban lévő konkrét jogvita elbírálásához az EU
intézményei által elfogadott jogi normák érvényességének vizsgálata, vagy az ilyen uniós jogi normák,
valamint az alapító szerződések rendelkezéseinek értelmezése szükséges. Az Európai Unió Bírósága a
vonatkozó joggyakorlatában kifejtette, hogy ezen eljárás kezdeményezése kizárólag a tagállami
bíróságok hatáskörébe tartozik, az olyan nemzeti szabály, amely ezt korlátozza, lehetetlenné teszi az
EUMSZ 267. cikkébe ütközik [C-210/06. sz., Cartesio-ügy, 95-96. pontok (a továbbiakban: Cartesioügy)]. A Sziber-ügyben az az Európai Unió Bíróságának abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy
az uniós jog fogyasztóvédelmi rendelkezéseiből következik-e, hogy az adott eljárás tárgyát képező
tájékoztatás tisztességes-e. Tényszerűen nem helytálló – a későbbiekben kifejtettekre is tekintettel is –,
hogy az Ilyés-ügyben hozott határozat nem hathat ki a jelen per érdemi elbírálására.
A Legfelsőbb Bíróság az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése körében hozott végzések
elleni fellebbezések elbírálásáról és a kezdeményezési kötelezettségről szóló 1/2009.(VI.24.) PK-KK
közös véleményében (a továbbiakban közös vélemény) – az Európai Unió Bírósága Cartesio-ügyben
kifejtett joggyakorlatára is figyelemmel – foglalt állást a Pp. 2010. január 1-jéig hatályos 155/A. § (3)
bekezdése által a megkereső végzéssel szemben biztosított fellebbezési jog kérdéskörében. Úgy ítélte,
az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzés elleni fellebbezés elbírálása során a
másodfokú bíróság nem mérlegelheti felül a kezdeményező végzést, sem annak szükségessége, sem az
előterjesztett kérdések tartalmára vagy indokoltságára tekintettel. A fellebbezést elbíráló bíróságoknak
ugyanakkor alkalmazniuk kell a Pp. azon rendelkezéseit, amelyek eljárásjogi okból zárják ki az
előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését.
A Kúriának az adott ügyben abban a fent írtakkal nem azonos, de azokkal összefüggő kérdésben
kellett állás foglalnia, hogy az ítélőtábla más bíróság által, más ügyben kezdeményezett előzetes
döntéshozatali eljárásra tekintettel jogszerűen függesztette-e fel a per tárgyalását a másodfokú
eljárásban a Pp. 152. § (2) bekezdése alapján.
A tárgyalás felfüggesztésének egyes kérdéseiről szóló 3/2005 (XI.14.) PK-KK vélemény (a
továbbiakban: vélemény) 1. pontjában a Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt állást, hogy ha a perben a
bizonyított tények alapján olyan jogkérdés merül fel, amelynek tárgyában más polgári perben – azonos
tényre alapítottan – az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezték, a
bíróság a Pp. 152. § (2) bekezdése megfelelő alkalmazásával az előtte folyamatban levő per
tárgyalását felfüggesztheti az előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig, ha az Európai Unió
Bírósága határozata az érdemi döntésre kihat.
A véleményben kifejtettek szerint amennyiben az eljáró bíróság észleli, hogy a konkrét jogvitában
megegyező tényállás mellett ugyanannak az uniós jogi normának az értelmezése vitás, amely egy már
folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásnak tárgya, dönthet egyrészt akként, hogy az EUMSZ
267. cikke alapján maga is előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményez, dönthet ugyanakkor akként
is, hogy a Pp. 152. § (2) bekezdése alapján felfüggeszti a per tárgyalását a folyamatban lévő előzetes
döntéshozatali eljárásra. Ez utóbbi jogi lehetőséget többek között azért indokolt biztosítani a
véleményben kifejtettek szerint, mivel indokolatlan, hogy azonos közösségi jogszabály értelmezésével
kapcsolatosan, azonos tényekre alapítottan, azonos jogkérdések tekintetében több előzetes
döntéshozatali kérelem kerüljön előterjesztésre. A fenti jogértelmezésnek megfelelően rendelkezik úgy
a még hatályba nem lépett a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: új
Pp.) 126. §-ának (2) bekezdése, hogy az az Európai Unió Bíróságánál folyamatban levő előzetes
döntéshozatali eljárásra tekintettel a bíróság a per tárgyalását felfüggesztheti. Ugyanakkor az új Pp.
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sem zárja ki a fenti tartalmú végzés elleni fellebbezést.
A közös véleményben kifejtettek és a Cartesio-ügyben rögzített az Európai Unió Bírósága
joggyakorlatra tekintettel a Kúria megítélése szerint a végzés elleni fellebbezés elbírálása körében csak
az vizsgálható a közös véleményben feltüntetett eljárási okokon túlmenően – amelyek jelen eljárásban
nem merültek fel –, hogy az előzetes döntéshozatali eljárásban hozandó ítélet az ügy érdemi
elbírálására kihat-e.
Az alperes fellebbezésében arra hivatkozott, hogy a kockázatfeltárás tisztességtelenségének
megállapítása nem tartozik az Európai Unió Bírósága hatáskörébe, ezért erről a kérdésről nem
foglalhat állást. A Kúria rögzíti: az Ilyés-ügyben feltett 3. kérdés nem a tisztességtelenség
megállapítására, hanem az ahhoz szükséges szempontok értelmezésre irányul, amelynek
megválaszolására az Európai Unió Bírósága – eddigi joggyakorlata alapján (C-137/08. sz., VB
Pénzügyi Lízing-ügy, 44. pont) – rendelkezik hatáskörrel, így az Európai Unió Bírósága határozata a
jelen perbeli jogvita érdemi döntésére is kihat, kihathat.
A Kúria megítélése szerint a fenti jogértelmezés van összhangban mind a közös véleményben, mind a
véleményben kifejezésre juttatott azon céllal, hogy az Európai Unió Bírósága jogértelmezését
figyelembe véve szülessen meg az adott eljárásban a döntés.

Gf.VII.30.412/2017/3.;
Más bíróság által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásnak felfüggesztés feltételei.
A Kúria az alperes azon fellebbezési érvelésével összefüggésben, hogy a felperesek a 2014. évi XL.
törvénytől (a továbbiakban: DH2 tv.) független hiánypótlási kötelezettségüknek nem tettek eleget az
alábbiakat rögzíti. A felperesek az elsőfokú eljárásban 3. sorszámú beadványukban ezen felhívásokkal
kapcsolatosan nyilatkoztak. Előadták, hogy a felek között az elszámolás megtörtént, illetve, hogy a
felhívásban szereplő okiratokat miért nem áll módjukban csatolni. A keresetlevél hiánypótlás
lefolytatása nélküli elutasításának oka nem a DH2 tv.-től független hiánypótlási kötelezettség
elmulasztása volt.
Mindezekre tekintettel azt kellett a Kúriának vizsgálni, hogy a DH2 tv. 37. §-ával összefüggő
folyamatban levő előzetes döntéshozatali eljárásra tekintettel jogszerű volt-e az eljárás felfüggesztése.
E körben a Kúria az alábbiakra mutatott rá.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (1) és (2)
bekezdései alapján a tagállami bíróságok akkor kezdeményezhetnek előzetes döntéshozatali eljárást,
ha a folyamatban lévő konkrét jogvita elbírálásához az EU intézményei által elfogadott jogi normák
érvényességének vizsgálata, vagy az ilyen uniós jogi normák, valamint az alapító szerződések
rendelkezéseinek értelmezése szükséges. Az Európai Unió Bírósága a vonatkozó joggyakorlatában
kifejtette, hogy ezen eljárás kezdeményezése kizárólag a tagállami bíróságok hatáskörébe tartozik, az
olyan nemzeti szabály, amely ezt korlátozza, lehetetlenné teszi az EUMSZ 267. cikkébe ütközik [C210/06. sz., Cartesio-ügy, 95-96. pontok (a továbbiakban: Cartesio-ügy)]. A C-483/16. sz., Sziberügyben (a továbbiakban: Sziber-ügy) az Európai Unió Bírósága-nak abban a kérdésben kell állást
foglalnia, hogy az uniós jog fogyasztóvédelmi rendelkezéseiből következik-e a vonatkozó magyar jogi
szabályozás figyelmen kívül hagyásának szükségessége. Tényszerűen nem helytálló – a későbbiekben
kifejtettekre is tekintettel –, hogy a Sziber-ügyben hozott határozat nem hathat ki a jelen per érdemi
elbírálására.
A Legfelsőbb Bíróság az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése körében hozott végzések
elleni fellebbezések elbírálásáról és a kezdeményezési kötelezettségről szóló 1/2009.(VI.24.) PK-KK
közös véleményében (a továbbiakban közös vélemény) – az Európai Unió Bírósága Cartesio-ügyben
kifejtett joggyakorlatára is figyelemmel – foglalt állást a Pp. 2010. január 1-jéig hatályos 155/A. § (3)
bekezdése által a megkereső végzéssel szemben biztosított fellebbezési jog kérdéskörében. Úgy ítélte,
az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzés elleni fellebbezés elbírálása során a
másodfokú bíróság nem mérlegelheti felül a kezdeményező végzést, sem annak szükségessége, sem az
előterjesztett kérdések tartalmára vagy indokoltságára tekintettel. A fellebbezést elbíráló bíróságoknak
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ugyanakkor alkalmazniuk kell a Pp. azon rendelkezéseit, amelyek eljárásjogi okból zárják ki az
előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését.
A Kúriának az adott ügyben abban a fent írtakkal nem azonos, de azokkal összefüggő kérdésben
kellett állás foglalnia, hogy az ítélőtábla más bíróság által, más ügyben kezdeményezett előzetes
döntéshozatali eljárásra tekintettel jogszerűen függesztette-e fel a per tárgyalását a másodfokú
eljárásban a Pp. 152. § (2) bekezdése alapján.
A tárgyalás felfüggesztésének egyes kérdéseiről szóló 3/2005 (XI.14.) PK-KK vélemény (a
továbbiakban: vélemény) 1. pontjában a Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt állást, hogy ha a perben a
bizonyított tények alapján olyan jogkérdés merül fel, amelynek tárgyában más polgári perben – azonos
tényre alapítottan – az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezték, a
bíróság a Pp. 152. § (2) bekezdése megfelelő alkalmazásával az előtte folyamatban levő per
tárgyalását felfüggesztheti az előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig, ha az Európai Unió
Bírósága határozata az érdemi döntésre kihat.
A véleményben kifejtettek szerint amennyiben az eljáró bíróság észleli, hogy a konkrét jogvitában
megegyező tényállás mellett ugyanannak az uniós jogi normának az értelmezése vitás, amely egy már
folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásnak tárgya, dönthet egyrészt akként, hogy az EUMSZ
267. cikke alapján maga is előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményez, dönthet ugyanakkor akként
is, hogy a Pp. 152. § (2) bekezdése alapján felfüggeszti a per tárgyalását a folyamatban lévő előzetes
döntéshozatali eljárásra. Ez utóbbi jogi lehetőséget többek között azért indokolt biztosítani a
véleményben kifejtettek szerint, mivel indokolatlan, hogy azonos közösségi jogszabály értelmezésével
kapcsolatosan, azonos tényekre alapítottan, azonos jogkérdések tekintetében több előzetes
döntéshozatali kérelem kerüljön előterjesztésre. A fenti jogértelmezésnek megfelelően rendelkezik úgy
a még hatályba nem lépett a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: új
Pp.) 126. §-ának (2) bekezdése, hogy az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban levő előzetes
döntéshozatali eljárásra tekintettel a bíróság a per tárgyalását felfüggesztheti. Ugyanakkor az új Pp.
sem zárja ki a fenti tartalmú végzés elleni fellebbezést.
A közös véleményben kifejtettek és a Cartesio-ügyben rögzített az Európai Unió Bírósága
joggyakorlatra tekintettel a Kúria megítélése szerint a végzés elleni fellebbezés elbírálása körében csak
az vizsgálható a közös véleményben feltüntetett eljárási okokon túlmenően – amelyek jelen eljárásban
nem merültek fel –, hogy az előzetes döntéshozatali eljárásban hozandó ítélet az ügy érdemi
elbírálására kihat-e.
A Törvényszék azért utasította el a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül a Pp. 130. § (1) bekezdés i)
és j) pontja alapján, mert a felperesek nem tettek eleget a DH2 tv. 37. § (1) bekezdése, 37/A. §-a és 38.
§ (6) bekezdésén alapuló hiánypótlási felhívásnak. A Sziber-ügyben feltett kérdések – többek között –
éppen arra vonatkoznak, hogy a DH2 tv. hivatkozott rendelkezéseinek nem megfelelően előterjesztett
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása összhangban van-e a fogyasztói szerződésekben
alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelvben a fogyasztók javára biztosított
védelemmel.
A Kúria megítélése szerint a fenti jogértelmezés van összhangban mind a közös véleményben, mind a
véleményben kifejezésre juttatott azon céllal, hogy az Európai Unió Bírósága jogértelmezését
figyelembe véve szülessen meg az adott eljárásban a döntés.

Gfv.VII.30.495/2017/18.
A közbeszerzési jogsértéssel kizárt pályázó az elmaradt haszna megtérítését a pályázat kiírójától akkor
követelheti, ha bizonyítja, hogy jogszerű eljárás esetén ő lett volna a pályázat nyertese, vele kellett
volna szerződést kötni.
Az irányelv rendelkezéseit értelmező C-568/08 számú ügyben hozott az Európai Unió Bírósága ítélet
rendelkező részének 3. pontja maga is rögzíti, hogy a kártérítési felelősség megállapításának
elengedhetetlen feltétele a jogsértés és az elszenvedett kár közötti közvetlen okozati összefüggés.
Ítélete 88. pontjában az Európai Unió Bírósága hangsúlyozta, hogy sem uniós jogszabály, sem az
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Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata nem határoz meg olyan részletesebb szempontokat,
amelyek alapján a kártérítési felelősséget meg kell állapítani. Az ítéletben hivatkozott elvek pedig a
közvetlen okozati összefüggés vizsgálata során nem sérültek, figyelemmel arra, hogy az 1959. évi IV.
törvényben (a továbbiakban: rPtk.) 339. § (1) bekezdésének alkalmazása, a kártérítési felelősség
megállapítása során a közvetlen okozati összefüggés fennállását az uniós jogot, illetve a közbeszerzési
eljárást nem érintő perekben is azonos módon kell vizsgálni, értékelni.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
Lengyel András Jánosné Magyarország elleni ügye (8.271/15. sz. ügy)6
Az 1960-ban született kérelmezőt rokkantnyugdíjazták, és 2006. november 1-jétől havi 91.363,-forint
összegű rokkantnyugdíjban részesült. A jogosultság a Legfelsőbb Bíróság jogerős határozatán alapult.
Az adott időszakban az orvosi bizottság 46%-osra értékelte az egészségi állapotát.
Az értékelés módszertana 2008. január 1-jétől megváltozott. A megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényt 2011.
december 29-én fogadták el, és 2012. január 1-jén lépett hatályba. Új rendszer került bevezetésére sor,
és a régi rendszer kedvezményezettjeinek újra kellett kérelmezni az ellátásokat az új szabályok
alapján.
A kérelmező az új törvény értelmében új kérelmet nyújtott be rokkantsági ellátás iránt. Az új kérelem
elfogadásának függvényében továbbra is havi rokkantsági ellátást kapott, 89.925 forint összeg erejéig,
mivel az új törvény hatálybalépésének napján már rokkantsági ellátásban részesült. A Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hatóság 2012. június 29-én 59%-osra értékelte a kérelmező egészségi
állapotát. Ezt az értékelést alapul véve rehabilitációra alkalmas személynek minősült. A kérelmező
egyéb körülményei miatt azonban a rehabilitációját nem ajánlották. A vonatkozó szabályok
alkalmazásával a kérelmező rehabilitációs juttatását a minimálbér 45%-ában, azaz 41.850,-forintban
állapította meg a Budapesti Kormányhivatal Nyugdíjfolyósítási Igazgatósága 2012. szeptember 19-én,
2012. december 1-jei hatállyal. A kérelmező fellebbezést nyújtott be. A másodfokú közigazgatási
eljárás során végzett orvosi vizsgálat megállapította, hogy a kérelmező egészségi állapota 58%-os.
Megerősítették, hogy rehabilitációja nem ajánlott. Mivel a pontszámok kisebb eltérése nem változtatta
meg a juttatás kiszámítását, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hatóság 2005. január 17-én
helybenhagyta az elsőfokú határozatot.
A kérelmező bírósági felülvizsgálatot kért. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016.
február 23-án keresetét elutasította. A friss orvosi értékelést és a nemzeti igazságügyi szerv véleményét
követően a bíróság meggyőződött arról, hogy a kérelmező egészségi állapota 54%-os volt (mozgási,
emésztési és endokrinológiai körülményeit összesítve számították ki a 7/2012 (II. 14.) NEFMI rendelet
1. mellékletében előírt módszer szerint). A pontszám kisebb eltérése szintén nem befolyásolta a
juttatás kiszámítását. A bíróság a közigazgatási határozatokat hatályukban fenntartotta. A kérelmező
felülvizsgálati kérelmét a Kúria 2016. szeptember 12-én alaptalannak találta. Különösen azt állapította
meg, hogy az alsóbb fokú bíróságok úgy találták, hogy javult a kérelmező egészségügyi állapota (a
rokkantsági ellátásokra vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából), és a kérelmező vitatta ezt a
megállapítást. Rámutatott, hogy ez a javulás nem feltétlenül felel meg tényleges gyógyulásnak, hanem
az orvosi értékelés vonatkozó szabályainak megváltozásából vagy szigorúbb alkalmazásából is
fakadhat.
A kérelmező azt állította, hogy 2015 augusztusa óta nem kapott semmilyen ellátást. Az e helyzet
alátámasztó jogi vagy ténybeli körülmények nem ismertek.
A kérelmező – az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy a havi
rokkantsági ellátásának drasztikus csökkenése 2012. december 1-jétől indokolatlan
tulajdonelvonásnak minősül, tekintettel arra, hogy az alapjául szolgáló egészségügyi állapota nem
változott.
A Bíróság először is kiemelte, hogy a kifogásolt intézkedésnek vitathatatlanul volt egyértelmű alapja a
nemzeti jogban, és elfogadta, hogy megfelelt a társadalombiztosítási rendszer racionalizálásához
6

Az ítélet 2017. október 18. napján vált véglegessé.
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fűződő közérdeknek. Mindenesetre ezeket a pontokat nem vitatták a felek.
Ezen a ponton a Bíróság emlékeztetett arra: korábban kiemelte, hogy „az a tény, hogy valamely
személy állami társadalombiztosítási rendszerbe lépett és részese (még akkor is, ha kötelező, mint a
jelen ügyben) nem feltétlenül jelenti azt, hogy a rendszert nem lehet megváltoztatni, sem a fizetési
jogosultság feltételeire, sem az ellátás vagy nyugdíj összegére vonatkozóan”. Valójában a Bíróság
elfogadta a társadalombiztosítási jogszabályok módosításának lehetőségét, válaszul a társadalmi
változásokra, valamint a szociális segítségre szoruló személyek kategóriáira vonatkozó nézetek,
valamint az egyes helyzetek alakulására. A Bíróság hangsúlyozta, hogy a jelenlegi körülmények között
ezek a megfontolások elsődleges szerepet játszanak a szociális jogok megsértésével kapcsolatos
panaszok értékelésében; és kétségtelenül széles körű mérlegelést biztosítanak az államnak a
társadalombiztosítási rendszereik racionalizálása során. Mindazonáltal az ilyen intézkedések nem
mentesülhetnek az arányosság vizsgálata alól.
Az intézkedés arányosságának, vagyis annak vizsgálata során, hogy a beavatkozás túlzott egyéni terhet
rótt-e a kérelmezőre, a Bíróság figyelembe vette a kérdéskör sajátos körülményeit, nevezetesen a
társadalombiztosítási rendszert. Ilyen rendszerek a társadalom szolidaritását fejezik ki a kiszolgáltatott
tagjaival szemben. Fontos szempont annak megítélése, hogy a kérelmező szóban forgó
társadalombiztosítási rendszerből származó juttatásokhoz való jogait olyan módon sértették-e meg,
amely a nyugdíjjogai lényegét sérti. A Bíróság szerint a jelen esetben a nyugdíj felére csökkentése
kétségtelenül ez utóbbi kategóriába tartozik.
A Bíróság kiemelte, hogy bár a kérelmezőt nem fosztották meg teljesen minden jogosultságtól,
jövedelmét hirtelen havi 41.850,-forintra csökkentették. Ezt az elemet súlyosbítja az a tény, hogy a
kérelmező nyilvánvalóan nem rendelkezett más jelentős jövedelemmel, amelyből magát eltarthatná, és
hogy a fogyatékkal élő személyek sérülékeny csoportjához tartozott.
A Bíróság kiemelte a Kormányzat érveit, amelyek azon állítás köré csoportosultak, hogy a sérelem
valójában a kérelmező egészségének nettó javulásának következménye, amelyet egymás után 46, 59,
58 és 54 százalékra értékeltek. Ugyanakkor a Bíróság kiemelte a Kúria észrevételét, miszerint a
pontszámok ilyen változása az orvosi értékelés vonatkozó szabályainak megváltoztatásából vagy
szigorúbb alkalmazásából fakadt - a betegség tényleges javulása nélkül. Ezenkívül jelentős, hogy a
hatóságok soha nem igyekeztek rehabilitálni a kérelmezőt. A Bíróság számára ez az elem, valamint az
a tény, hogy a pontszámok csak kismértékben különböznek, azt sugallja, hogy a kérelmező
fogyatékossági szintje meglehetősen stabil maradt.
A Bíróság tehát úgy ítélte meg, hogy a jelen ügyben a vitatott szabályozás alkalmazása olyan helyzetet
eredményezett, amelyben a szóban forgó érdekek között nem állt fenn megfelelő egyensúly, még
akkor sem, ha e szabályozás célja a közpénzek védelme a rokkantsági támogatások racionalizálása,
egy legitim közérdekű ügy, amelynek elérésében az állam széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik.
Ismét hangsúlyozni kell, hogy a kérelmező a javadalmazás felének elvonását szenvedte el, miközben
nem volt arra utaló jel, hogy nem járt volna el jóhiszeműen, nem működött volna együtt a
hatóságokkal, vagy nem támasztott volna elő bármilyen releváns követelést vagy előadást.
Ennélfogva az elérendő cél és a kérelmező juttatásainak 2012. december 1-jét követő korlátozás között
nem állt fenn ésszerű arányossági kapcsolat. Ezért a Bíróság úgy találta, hogy az állam széles
mérlegelési mozgástere ellenére a kérelmezőnek túlzott egyéni terheket kellett viselnie. Ebből
következik, hogy a kérelmező Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke szerinti jogait megsértették.
A Bíróság a kérelmező javára 5.000-Euró vagyoni és 5.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. Burmych és mások Ukrajna (46.852/13. stb. sz. ügyek)7
A kérelmezők valamennyien olyan ukrán illetőségű jogalanyok, akik javára jogerős ítéletet hoztak,
7
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amelyet azonban nem hajtottak végre.
A kérelmezők – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére, 13. cikkére és az Első kiegészítő
jegyzőkönyv 1. cikkére hivatkozással – sérelmezték, a javukra hozott hazai jogerős ítéletek
végrehajtásának elmaradását vagy késedelmes végrehajtását, és az Egyezményre alapított panaszaikkal
kapcsolatos hatékony jogorvoslat hiányát. A Bíróság az Eljárási Szabályzat 42. cikkének 1. bekezdése
alapján egyesítette az ügyeket, mert azok mindegyike az Ivanov-ítéletben megállapított rendszerszintű
jogsértésből eredtek.
A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a vizsgált kérelmek középpontjában a hatáskörmegosztás áll
egyrészről a Bíróság, amelynek feladata „a Magas Szerződő Felek által az Egyezményben és az ahhoz
kapcsolódó jegyzőkönyvekben vállalt kötelezettségek tiszteletben tartásának biztosítása” [Egyezmény
19. cikk], másrészről pedig a Miniszteri Bizottság között, amely "ellenőrzi [a végleges ítélet]
végrehajtását” [Egyezmény 46. cikk]. A felelősség megosztásának megértése a változó körülményekre,
és kiemelten az Egyezmény szerkezeti és rendszerszintű megsértéseinek elterjedésére tekintettel
fejlődött. Az iránymutató döntésekkel kapcsolatos eljárás Bíróság általi bevezetése az ismétlődő esetek
jelenségének kezelésére új dimenziót adott a Bíróság és a Miniszteri Bizottság Egyezmény alapján
betöltött szerepének. Szükségessé vált annak tisztázása, hogy kire hárul a felelősség az iránymutató
döntés végrehajtásának elmulasztásából fakadó kérdések kezelése során.
A jelen kérelmek a Bíróság előtt jelenleg folyamatban levő 12.143 hasonló kérelemből álló csoport
részét képezik. Mindegyik az Ivanov iránymutató döntésében azonosított rendszerszintű problémából
fakad, nevezetesen az ukrán igazságszolgáltatási rendszer rendellenességeinek sorozatából, amelyek
meggátolják a jogerős ítéletek végrehajtását, és ezért maga után vonja a hazai bírósági döntések végre
nem hajtásának vagy késedelmes végrehajtásának rendszerszintű problémáját, az ilyen
hiányosságokkal kapcsolatos hatékony jogorvoslat hiányával összekapcsolva.
A Bíróság rámutatott az Ivanov iránymutató döntésében tett megállapításaira, amelyekben úgy ítélte,
hogy a szerkezeti problémák, amellyel foglalkozott, nagy léptékűek és összetette jellegűek, és átfogó
és összetett, esetleg jogalkotási és igazgatási jellegű intézkedések alkalmazását követelik meg,
különböző hazai hatóságokat bevonásával. Megállapította továbbá, hogy a Miniszterek Bizottsága
jobb helyzetben van és felkészültebb, mint a Bíróság, hogy figyelemmel kísérje az Ukrajna által e
tekintetben elfogadandó intézkedéseket. A Bíróság elismerte, hogy a Miniszterek Bizottsága feladata,
hogy meghatározza, melyik lenne a legmegfelelőbb módja a problémák kezelésének, és kijelölje a
felelős állam által meghozandó általános intézkedéseket. Azt is hangsúlyozta, hogy az ukrán
jogszabályokban és közigazgatási gyakorlatban végrehajtott konkrét reformokat haladéktalanul végre
kell hajtani annak érdekében, hogy összhangba kerüljenek a Bíróság következtetéseivel és
megfeleljenek az Egyezmény 46. cikkében foglalt követelményeknek.
Az Ivanov iránymutató döntés meghozatala óta eltelt jelentős idő ellenére azonban az ukrán
Kormányzat mindezidáig nem hajtotta végre a szükséges általános intézkedéseket, amelyek
alkalmasak lennének a Bíróság által feltárt rendszerszintű probléma alapjául szolgáló okok kezelésére,
és valamennyi áldozat számára nemzeti szinten orvoslást biztosító hatékony jogorvoslati lehetőséget
nyújtana. Amint azt a hatóságok maguk is többször elismerték, és a Miniszteri Bizottság is felismerte
2008-as ideiglenes állásfoglalásában, amelyet az Ivanov-ítélet előtt fogadtak el, a bírósági határozatok
végre nem hajtásának vagy késedelmes végrehajtásának problémája Ukrajnában akkoriban már több
mint egy évtized létezett. Megoldatlan maradt, annak ellenére, hogy a Miniszteri Bizottság az azt
követő évek során hat egymást követő ideiglenes állásfoglalásban további iránymutatásokat adott a
felelős államnak.
Az első kérelmek 1999-es benyújtása óta a Bíróság körülbelül 29.000 Ivanov-típusú kérelmet kapott,
amelyek közül 14.430-at a Bíróság különböző bírói testületei már elbíráltak. Ám e kérelmek közül
nagyjából 12.143, amelyek többségét 2013 és 2017 között nyújtották be, még mindig elbírálásra vár.
Az Ivanov-ítélet Ukrajna általi végrehajtásának folyamatos kudarca miatt megoldatlan maradt a
belföldi bírósági határozatok végrehajtása elmulasztásának rendszerszerű problémája. A megfelelő
általános intézkedések meghozatalának folyamatos elmulasztása miatt a Bíróság olyan gyakorlatot
alakított ki el, amely szerint az Ivanov-utánkövetési ügyekkel csoportos ítéletek és törlő határozatok
meghozatala érdekében egy gyorsított, egyszerűsített – lényegében a jogsértés megállapítására és
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méltányos elégtétel megítélésére korlátozódó – összegző eljárásban foglalkozik.
Ez tette lehetővé a kérelmezők számára, hogy gyorsan hozzájussanak egy pénzbeli orvoslást nyújtó
határozathoz. Ez a bírósági politika azonban semmiféle értelmes hatást nem gyakorolt az Ivanovban
feltárt általános rendszerszintű problémára, és nem vezetett semmilyen nyilvánvaló előrelépéshez a
végrehajtási folyamatban. Minden évben a kérelmezők egyre növekvő száma, ahelyett, hogy
megfelelő jogorvoslatban részesült volna hazai szinten, az Egyezmény 41. cikke szerinti pénzbeli
orvoslásért folyamodott a Bírósághoz. Néhány, a hazai határozatok végre nem hajtásáról szóló új
kérelem már tárgya volt a Bíróság jogsértést megállapító ítéleteinek.
Az Ivanov-ítélet 2009 szeptemberi elfogadásakor 1400 utánkövetési ügy volt folyamatban a Bíróság
előtt. Jelenleg, annak ellenére, hogy a Bíróság már 14.435 ilyen ügyet elintézett, még mindig
folyamatban van 12.143 ilyen ügy. Ha a Bíróság ugyanolyan vagy hasonló módon megvizsgálna a
jelen és az összes többi utánkövetési ügyet, szembesülne azzal az elkerülhetetlen kilátással, hogy a
jövőben egyre több ukrajnai kérelmező fordul majd hozzá jogorvoslatért. A Bíróság továbbra is ki van
téve az új kérelmek érkezése veszélyének, amíg a probléma gyökerét nem orvosolják..
A Bíróság annak a veszélynek tette ki magát, hogy az ukrán jogalkalmazó rendszer részeként
működik, és az ukrán hatóságok helyébe lép. Ez a feladat nem egyeztethető össze azzal a másodlagos
szereppel, amelyet a Bíróságnak az Egyezmény 1. és 19. cikke alapján a Magas Szerződő Felekkel
való viszonyában be kell töltenie, és szöges ellentétben áll az irányadó döntés meghozatalára irányuló
eljárás logikájával.
A Bíróságnak ezért azt kellett volna megvizsgálnia, hogy ez a helyzet legjobban hogyan kezelhető oly
módon, hogy tiszteletben tartsa az iránymutató döntés hozatalára irányuló eljárásnak a Broniowskiítéletben megfogalmazott logikáját összhangban az e logikát alátámasztó szubszidiaritás elvével.
Különösen azt kellett vizsgálnia, hogy a kártérítés odaítélésének szerveként kell-e eljárnia azon
nagyszámú ismétlődő ügyben, amelyek azokat az iránymutató ítéleteket követték, amelyek
végrehajtását a Miniszteri Bizottságnak kell felügyelnie. Az iránymutató döntés meghozatalának
logikájával összhangban az alperes államtól megkövetelt általános intézkedés ernyője alatt minden
más áldozat ügye beleolvad a végrehajtás folyamatába.
Figyelembe véve az Ivanov-típusú ügyek vizsgálatára irányuló több mint 16 éves erőfeszítéseit, a
Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy semmit sem lehet nyerni azzal, és nem az szolgálja
legjobban igazságszolgáltatást, hogy megismétli megállapításait a hasonló ügyek hosszú sorában, ami
jelentős terhet róna erőforrásaira, a jelentős ügyteher következményeként. Ebből következik, hogy az
Ivanov-típusú kérelmek további vizsgálatának értéke az Egyezmény céljai szempontjából
nyilvánvalóan kérdéses. Következésképpen felmerült a kérdés, hogy indokolt-e az Ivanov-ügyet
követő kérelmek megvizsgálása, tekintettel az Egyezmény 19. és 46. cikkére, valamint a Bíróság 37.
cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti hatáskörére, hogy törölje az ügyet, ha nem áll fenn ilyen
indok.
Az ukrajnai hazai határozatok elhúzódó végre nem hajtásával kapcsolatos jogkérdést az Ivanovirányadó döntésben megoldották. A Bíróság rendszerszintű hiányosságot azonosított, e hiányosság
miatt megállapította az Egyezmény megsértését, és iránymutatást adott az iránymutató döntés kielégítő
végrehajtásához szükséges általános intézkedésekről annak érdekében, hogy megfelelő segítséget és
jóvátételt biztosítsanak a rendszerszintű jogsértés minden korábbi, jelenlegi és jövőbeli áldozatának. A
Bíróság tehát teljesítette az Egyezmény 19. cikke szerinti feladatát. A szubszidiaritás elvével
összhangban, amely az egész Egyezményt alátámasztja, és nem csak az iránymutató döntés hozatalára
irányuló eljárást, az Ivanov iránymutató döntéssel kezelt kérdés, ideértve az Egyezmény Ivanovügyben megállapított rendszerszintű megsértése áldozatainak nyújtott jogorvoslatot is, az Egyezmény
46. cikke szerinti végrehajtás kérdése.
A jelen ügy és a Bíróság előtt folyamatban levő 12.143 hasonló ügy, valamint az esetleges jövőbeli
hasonló ügyek az iránymutató döntés végrehajtásának részei és elemei. Megoldásukat feltétlenül
magában kell foglalnia az alperes állam által a Miniszteri Bizottság felügyelete alatt bevezetett
általános végrehajtási intézkedéseknek. Következésképpen minden ilyen esetet a végrehajtási folyamat
során kell kezelni, és arról értesíteni kell a Miniszteri Bizottságot mint olyan testületet, amely az
Egyezmény rendszere szerint felelős az iránymutató döntésben megállapított rendszerszintű
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problémával érintett valamennyi áldozat (ideértve jelen ügy kérelmezőit is) részére nyújtandó
jogorvoslat és az igazságszolgáltatás felügyeletéért. Tekintettel a Bíróság és a Miniszterek
Bizottságának az Egyezmény 19. cikke, illetőleg az Egyezmény 46. cikke szerinti hatásköreire, a
Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény céljainak elérése érdekében az említett
esetek további elbírálása semmilyen hasznos célt nem szolgál, ezért meg kellett vizsgálnia, hogy ilyen
körülmények között gyakorolnia kell-e az Egyezmény 37. cikk 1. bekezdésének c) pontja szerinti
hatáskörét, hogy a kérelmeket törölje a nyilvántartásból.
A Bíróság emlékeztetett, hogy az iránymutató döntés meghozatala iránti eljárásának célja az, hogy
segítse a Szerződő Államokat az Egyezmény rendszerében betöltött szerepük betöltését az ilyen
problémák nemzeti szinten történő megoldásával, ezáltal biztosítva a rendszerszintű probléma
valamennyi tényleges és lehetséges áldozata számára az Egyezményben foglalt jogokat és
szabadságokat, miként azt az Egyezmény megköveteli, gyorsabb jogorvoslatot kínálva számukra,
ugyanakkor enyhítve a Bíróság terheit.
Tekintettel arra a tényre, hogy a szóban forgó rendszerszintű probléma jelenlegi és lehetséges
áldozatainak érdekeit sokkal megfelelőbben védik a végrehajtási folyamat keretében, a Bíróság
megállapította, hogy az Egyezmény céljait nem azzal szolgálja a legjobban, ha továbbra is foglalkozik
az Ivanov utáni ügyekkel, ezért arra a következtetésre jutott, hogy az ügyek további vizsgálata nem
indokolt. Továbbra is meg kell határozni, hogy az "emberi jogok tiszteletben tartása" ennek ellenére
megköveteli-e a vizsgálat folytatását.
Minden olyan esetben, amikor egy rendszerszintű problémát azonosítanak, amely vonatkozásában
iránymutató döntés születik, minden kérelmező „áldozat”, aki jogosult arra, hogy az iránymutató
döntést teljes mértékben végrehajtsák hazai szinten, és „megfelelő és elégséges jogorvoslatot" kapjon.
Az ilyen jogorvoslatnak magában kell foglalnia a javukra szóló hazai ítéletek végrehajtását. A Bíróság
emlékeztetett, hogy – ahogyan számos Ivanov-típusú ügyben ismételten megállapította – az ukrán
államnak továbbra is fennálló kötelezettsége végrehajtani azokat a hazai ítéleteket, amelyek
végrehajthatók maradtak. Az e kérelmekben felmerült sérelmeket ezért az Ivanov iránymutató döntés
végrehajtása által megkövetelt általános intézkedésekkel összefüggésben kell megoldani, ideértve az
ezen ítéletben megállapított, az Egyezmény sérelmének megfelelő és elegendő jóvátétel lehetőségét is.
Ezek az intézkedések a Miniszteri Bizottság felügyelete alá tartoznak. Következésképpen az emberi
jogok tiszteletben tartása az Egyezmény 37. cikke 1. bekezdésének c) pontja értelmében nem követelte
meg a szóban forgó kérelmek ilyen folyamatos vizsgálatát az egyéni jogorvoslat szempontjából.
A Bíróság nem ítélte úgy, hogy az ügy az iránymutató döntés meghozatala iránti eljárásban tisztázottól
eltérő olyan fontos kérdéseket vetne fel, amely megkövetelné, hogy folytassa az ügyek vizsgálatát.
Éppen ellenkezőleg, az Egyezmény rendszerének megfelelő és hatékony működéséhez fűződő
közérdek is az elfogadott megközelítés mellett szól. A Bíróság ezért nem talált olyan körülményeket,
amelyek a jelen ügy és egyéb Ivanov-típusú kérelmek további vizsgálatát igényelnék. Ez a
következtetés nem érinti a Bíróság azon jogkörét, hogy a jelenlegi vagy bármely más hasonló kérelmet
ismét nyilvántartásba vegyen, ha a körülmények indokolnak egy ilyen intézkedést. A Bíróság ezzel
összhangban úgy döntött, hogy a szóban forgó kérelmeket az Egyezmény 37. cikke 1. bekezdésének c)
pontja alapján törli a nyilvántartásból.
A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a folyamatban lévő hasonló kérelmeket a jelen kérelmekhez kell
egyesíteni, és megállapította, hogy az ítélet I. függelékében felsorolt 7 641 közzétett kérelem és a II.
függelékében szereplő 4.052 új ügyet törölni kell a nyilvántartásból. A jövőbeni hasonló kérelmek
tekintetében a Bíróság kijelentette: nyitott arra, hogy törölje a nyilvántartásból és közvetlenül a
Miniszteri Bizottság elé utalja azokat, azon kérelmek kivételével, amelyek elfogadhatatlannak
minősülnek. Ezenkívül a Miniszteri Bizottság és az alperes állam rendelkezésére bocsátják a Bíróság
azon ítéleteit és határozatait, amelyek felsorolják az ilyen kérelmeket, amelyeket ezt követően az
iránymutató döntés általános végrehajtási intézkedései keretében nemzeti szinten kell kezelni olyan
módon, hogy ezekben az esetekben minden kérelmező számára megfelelő jogorvoslatot biztosítsanak.
Az Ivanovot nyomon követő kérelmek nyilvántartásból való törlésére vonatkozó döntés nem érinti a
Bíróság azon jogkörét, hogy az ítélet függelékeiben felsorolt kérelmeket vagy bármely hasonló
jövőbeli kérelmet ismét nyilvántartásba vegyen, ha a körülmények indokolnak egy ilyen intézkedést.
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2. M. Hollandia elleni ügye (2.156/10. sz. kérelem)8
A kérelmező holland állampolgár, aki – mint hangmérnök és tolmács – korábban a holland
titkosszolgálat, az Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Általános Hírszerző és Titkosszolgálat;
a továbbiakban: AIVD) alkalmazásában állt. E minőségében olyan minősített adatokhoz fért hozzá,
amelyek vonatkozásában szigorú titoktartási kötelezettség terhelte szolgálati viszonyának megszűnését
követően is. 2004-ben azzal vádolták, hogy államtitkokat hozott jogosulatlan – köztük terroristagyanús
– személyek tudomására. A tárgyalás megkezdését megelőzően az AIVD tájékoztatta a kérelmezőt:
további bűncselekményt valósít meg, ha bárkivel – beleértve a védőjét is – a titoktartási kötelezettsége
körébe tartozó titkos információkat oszt meg. A védelemnek az – egyes esetekben csak szerkesztett
formában rendelkezésre álló – iratokhoz való hozzáférését is korlátozták.
Az eljárás kezdetén a kérelmező védője tiltakozott a védelemmel szembeni – különösen a
kérelmezővel való kommunikációját érintő – korlátozások ellen. Ezért az AIVD egy feltételes
mentességet biztosított, amely lehetővé tette a kérelmező számára, hogy a védelemhez feltétlenül
szükséges információkat ügyvédeivel közölje. A másodfokú eljárás során a kérelmező sikertelenül
sérelmezte, hogy nem engedélyezték számára a fellebbviteli bíróságra tanúként idézni kívánt AIVDtagok nevének megadását. Ezzel szemben a tanúként megjelent AIVD-tagoknak engedélyezték, hogy
megtagadják a válaszadást a védelem azon kérdéseire, amelyek az AIVD-hírszerzés titkosságát
veszélybe sodorhatják, továbbá – személyazonosságuk elrejtése érdekében – hangjukat és külsejüket
felismerhetetlenné tették. A kérelmezőt első fokon négy év hat hónap szabadságvesztésre ítélték,
amelyet a másodfokú bíróság négy évre, a legfelsőbb bíróság három év tíz hónapra mérsékelt.
A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére és 3. bekezdésének b), c) és d) pontjára
hivatkozva – sérelmezte, hogy az AIVD meghatározó befolyást gyakorolt a bizonyítékokra azáltal,
hogy korlátozta őt és a hazai bíróságokat abban, hogy azokhoz hozzáférjenek és azok felhasználását
ellenőrizzék, ezáltal megakadályozva, hogy a kérelmező a védőjének megfelelő utasításokat adjon.
Következésképp – álláspontja szerint – a tárgyalás tisztességtelen volt.
A Bíróság megállapította, hogy az AIVD által szerkesztett formában hozzáférhetővé tett iratok
tökéletesen elfogadhatóak volta. A szóban forgó iratok olyan államtitkok részleteit tartalmazták,
amelyeket a kérelmező állítólag felfedett, az anyag érzékeny jellege pedig szerkesztett állapotában is
megfelelően bizonyítható volt. Ezen túlmenően a terrorellenes küzdelemért felelős ügyész
megerősítette, hogy az ügyiratban található dokumentumok a bemutatni kívánt minősített iratok
másolatai voltak; ezt a kérelmező sem vitatta. A fennmaradó olvasható információ elegendő volt
ahhoz, hogy a védelem az álláspontját megfelelően előkészítse. Az AIVD-n belül lefolytatott
nyomozás irataival – amelyekről a kérelmező azt állította, hogy azokat a védelemtől visszatartották –
kapcsolatban a Bíróság megállapította, hogy azok a vádnak sem álltak rendelkezésére, sőt, a
másodfokú bíróság azt sem tudta megállapítani, hogy valóban léteztek-e. Következésképp, a
kérelmező által ezen iratokból nyerni kívánt minden előny merőben hipotetikus. Mindezek alapján a
Bíróság megállapította, hogy az iratok szerkesztése és bizonyos iratok visszatartása nem minősül az
Egyezmény 6. cikke 1. bekezdésének és 3. bekezdése b) pontjának megsértését.
A Bíróság elfogadta: elvben nem lát okot arra, hogy a titoktartási szabályok miért ne lennének
alkalmazandók abban az esetben, amikor a titkosszolgálat egy korábbi tagja ellen államtitkok
nyilvánosságra hozatala miatt folyik eljárás. A Bíróság számára azonban azt volt a kérdés, hogy a
titkos információk felfedésének tilalma hogyan befolyásolta a kérelmező védekezéshez való jogát.
Megállapította: egy személytől, akit súlyos bűncselekménnyel vádolnak, professzionális tanácsadás
híján nem várható el, hogy az előnyöket, amelyek abból származnak, hogy az ügyét teljes
terjedelemben feltárja egy ügyvédnek, mérlegre tegye az emiatti további eljárás kockázatával
szemben. Következésképp, az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését és 3. bekezdésének c) pontját
megsértették, mivel az eljárás tisztességes volta – a kérelmező és ügyvédje közötti kommunikációba
való beavatkozás folytán – helyrehozhatatlan sérelmet szenvedett.

8Az

ítélet 2017. október 25-én vált véglegessé.

66

A Bíróság megállapította: nem állítható, hogy a kérelmezőnek a tanúk megidézéséhez és
kihallgatásához való joga vonatkozásában a másodfokú bíróság ésszerűtlenül vagy önkényesen járt
volna el. A kérelmező azt sérelmezte, hogy az AIVD által a tagjai vallomástételének módjával
szemben támasztott feltételek megakadályozták abba, hogy hozzáférjen olyan információkhoz,
amelyek alkalmasak lettek volna arra, hogy bűnösségét kétségbe vonják. Mindazonáltal a Bíróság úgy
ítélte meg: bár büntetőügyekben tökéletesen jogszerű védelmi stratégia azáltal kétségessé tenni egy
bűncselekmény elkövetőjének kilétét, hogy bizonyítják, a bűncselekményt akár valaki más is
elkövethette, ez azt jelenti, hogy a gyanúsítottnak joga van különleges információt kérni annak
reményében, hogy talán adódik más magyarázat is. Valójában a bizonyíték, amelyre a másodfokú
bíróság a marasztaló ítéletét alapította, nem kevesebb, mint 53 különböző – köztük számos, a
kérelmezőt közvetlenül a kiszivárogtatott dokumentumokhoz és az azok birtokában lévő jogosulatlan
személyekhez kapcsoló – elemből állt. E körülmények között az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését
és 3. bekezdésének d) pontját nem sértették meg.
A Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezőt ért bármilyen nemvagyoni kárért a jogsértés megállapítása
önmagában elégséges elégtételként szolgál. Ugyanakkor a Bíróság megállapította: mivel az eredeti
hazai eljárásban az Egyezmény 6. cikkében foglalt követelmények nem teljesültek, a jogsértés
orvoslásának megfelelő módja lenne, ha a kérelmező kérelmére új eljárás lefolytatására vagy
perújrafelvételre kerülne sor.

3. Carvalho Pinto de Sousa Morais Portugalia elleni ügye (17.484/15. sz. ügy)9
A nőgyógyászati betegségben szenvedő kérelmezőn 1995 májusában műtétet hajtottak végre. A műtét
után intenzív fájdalom, hüvelyi érzékelés elvesztése, inkontinencia, járási, ülési és szexuális
kapcsolatbeli nehézségek maradtak vissza. Kiderült, hogy a műtét során megsérült a szeméremidege,
ezért kártérítés iránti polgári pert indított a kórház ellen. Első fokon 80.000,-Eurót kapott az orvosi
műhibával okozott fizikai és mentális szenvedésért és 16.000,-Eurót egy cseléd szolgálataira, hogy az
segítse a háztartási feladatai ellátásaiban. A másodfokon eljáró Közigazgatási Legfelsőbb Bíróság
azonban, bár megerősítette az elsőfokú bíróság megállapításait, úgy találta, hogy ezek az összegek
eltúlzottak, és 50.000,-Euróra, illetve 6.000,-Euróra csökkentette azokat. Különösen úgy találta, hogy
bár a fájdalom súlyosbodott a műtét során, de nem új volt, és nem kizárólag az idegkárosodásból eredt;
és hogy a műtét idején mindenképpen 50 éves és két gyermek édesanyja volt, olyan korú, amikor a
szexualitás nem olyan fontos. Azt is megállapította: valószínűtlen, hogy szüksége lenne egy teljes
állású cselédre, minthogy – a gyermekei korát tekintve – csak a férjéről kell gondoskodnia.
A kérelmező – az Egyezmény 14. cikkére az Egyezmény 8. cikke tekintetében hivatkozva – azt
állította, hogy a Közigazgatási Legfelsőbb Bíróság kártérítés összegét csökkentő határozata
diszkriminatív, különösen azért, mert figyelmen kívül hagyta a szexuális élet fontosságát az ő női
mivolta szempontjából.
A Bíróság emlékeztetett arra, hogy a nemek közötti egyenlőség ma az Európa Tanács tagállamai
számára fontos cél, ami azt jelenti, hogy nagyon jó indokokat kell előterjeszteni, mielőtt elfogadnánk,
hogy egy nemi alapon történő eltérő bánásmód az Egyezménnyel összeegyeztethető. Különösen, a
hagyományokra, általános feltevésekre vagy egy országban uralkodó társadalmi viselkedésre való
hivatkozás nem elégséges a nemi alapon történő eltérő bánásmód igazolásához.
A kérelmező kora és neme nyilvánvalóan meghatározó tényező volt a Közigazgatási Legfelsőbb
Bíróság jogerős döntésében, nemcsak a testi és lelki szenvedésért járó kártérítés csökkentése, hanem a
szobalány szolgáltatásai számára biztosított összeg csökkentése szempontjából is. A Közigazgatási
Legfelsőbb Bíróság döntése továbbá azon az általános feltevésen alapult, hogy a szexualitás nem olyan
fontos egy 50 éves nőnek és két gyermek anyjának, mint egy fiatalabb korosztály tagja számára.
Figyelmen kívül hagyta tehát a szexualitás fizikai és pszichológiai jelentőségét a nők
önmegvalósításában és a női szexualitás egyéb dimenzióit a kérelmező konkrét ügyében. A Bíróság
véleménye szerint ezek a megfontolások rávilágítanak a portugál igazságszolgáltatásban uralkodó
9
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előítéletekre.
Ezzel szemben, a Bíróság nem tudott segíteni, kiemelve a nemzeti bíróságok megközelítését két
másik, 2008-as és 2014-es ítéletben, amely két férfi páciens orvosi műhibára vonatkozó panaszával
kapcsolatban. Ezekben az ügyekben a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az a tény, hogy a
férfiak már többé nem lehet normális szexuális kapcsolata, érintette önbecsülésüket, és "hatalmas/erős
mentális sokkot" eredményezett, függetlenül koruktól, vagy attól, hogy van-e gyerekük, vagy sem. A
Bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy az egyezmény 14. cikkét az Egyezmény 8. cikke
tekintetében megsértették.
A Bíróság a kérelmező javára 3.250,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bpkf.I.1.389/2017/2.
Az előzetes letartóztatás felülvizsgálata során a vádlott előzetes letartóztatását fenntartó végzés
helybenhagyása. Az előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének
kísérlete miatt indult eljárásban a Be. 129. § (2) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti különös előzetes
letartóztatási okok változatlanul fennállnak, ezért a kényszerintézkedés fenntartása továbbra is
indokolt.
A vádlott ellen a Járási és Nyomozó Ügyészség 2016. február 19. napján emelt vádat előre kitervelten,
aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és közlekedés
biztonsága elleni bűntett miatt. A vádirat benyújtását követően a Törvényszék a 2016. február 24-én
kelt 9.B.99/2016/5. számú végzésével a vádlott előzetes letartóztatását az elsőfokú bíróság ügydöntő
határozatának kihirdetéséig fenntartotta.
Az Ítélőtábla a 2017. március 28. napján kelt Bel.III.131/2017/6. számú végzésével a
kényszerintézkedés indokoltságát a Be. 132. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel felülvizsgálta, és
azt a 2017. március 28. napján kelt Bel.III.131/2017/6. számú végzésével a Be. 129. § (2) bekezdés b),
c) és d) pontjaiban írt okból továbbra is fenntartotta. A végzést a Kúria a 2017. május 29. napján kelt
Bpkf.I.707/2017/3. számú végzésével helybenhagyta.
A Törvényszék a büntetőügyben 2017. július 7. napján tartott tárgyalást, majd azt 2017. október 2. és
4. napjaira elnapolta.
Az Ítélőtábla a 2017. augusztus 4. napján kelt Bel.I.515/2017/3. számú végzésével a Be. 132. § (2)
bekezdése alapján a kényszerintézkedés indokoltságát ismételten felülvizsgálta, és azt a Be. 129. § (2)
bekezdés b), c) és d) pontjaiban írt okból továbbra is fenntartotta.
A Kúria álláspontja szerint az Ítélőtábla törvényes indokok alapján, megalapozottan döntött az előzetes
letartóztatás további fenntartásáról.
A vád tárgyává tett súlyosabb cselekmény büntetési tétele, a húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó
szabadságvesztés önmagában megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét és – erre figyelemmel – az
előzetes letartóztatás további fenntartását. Emellett – ahogy arra az ítélőtábla helyesen hivatkozott – a
bizonyítási eljárás kezdetén tartani kell attól, hogy a vádlott az előzetes letartóztatás megszüntetése
esetén a bizonyítást akadályozná vagy megnehezítené. Azaz fennáll a kényszerintézkedés Be. 129. §
(2) bekezdés b) és c) pontja szerinti oka. A vádlottnak a sértettre tett megjegyzései, a közöttük fennálló
viszony felvetik annak a lehetőségét is, hogy a vádlott szabadlábra kerülése esetén újabb
bűncselekményt követne el. Ezért a Be. 129. § (2) bekezdés d) pontja szerinti ok, a bűnismétlés
veszélye is aggálytalanul megállapítható.
Az ítélőtábla helyesen mutatott rá arra is, hogy az előzetes letartóztatás különös feltételeinek léte
mellett a korábbi felülvizsgálat óta a terhelt személyi körülményeiben nem történt számottevő
változás.
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Mindezekre figyelemmel a Kúria sem látott lehetőséget az előzetes letartóztatás megszüntetésére vagy
enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére.

Bkk.II.1.559/2017/2.
A Kúria a határozata meghozatalakor figyelemmel volt az Alkotmánybíróság 25/2013. (X. 4.) AB
határozatában foglaltakra is, amely a Be. 21. § (1) bekezdés e) pontjára alapított bírói kizárási ok
érvényesíthetőségét vizsgálta. Határozatának indokolásában az Alkotmánybíróság megállapította: „Az
ügyek tárgyilagos megítélése abban az esetben garantált, ha a bírák képesek kizárólag az ügy tényeit, a
tények alapjául szolgáló bizonyítékokat, valamint a tények megítéléséhez szükséges jogszabályokat
elszigetelten vizsgálni és értékelni. Minden olyan körülmény, amely ezeken kívül esik és egyúttal a
felekhez, vagy magához az ügyhöz kapcsolódik, azért sodorja veszélybe az adott ügy tárgyilagos
elbírálását, mert képes befolyásolni a bíró mérlegelési tevékenységét. Éppen ezért a pártatlan eljárás
garanciájának sérelme egyfelől a konkrét ügy elintézését, annak kimenetelét egyik vagy másik fél
hátrányára befolyásolja.”
Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene
emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított,
független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.”
A bírósággal szemben hasonló követelményeket támaszt az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6.
cikke is, amely általánosan fogalmazza meg azt, hogy bíróként nem járhat el, akitől az ügy
elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. A pártatlanság követelménye elsősorban a bíró
szubjektív hozzáállására vonatkozik. A bírónak a felek „felett” kell állnia. Tekintet nélkül a felek
személyére, csak az elbírálandó ügyre tartozó körülményeket vizsgálva köteles eljárni, és döntését
meghozni. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni az objektív oldalt, az eljárás külső körülményeit
sem abból a szempontból, hogy vajon nem kelthettek-e azok jogosnak tűnő, ésszerű kételyeket az
érintettekben a bíró pártatlanságát illetően.
A 2003. július 1-ig hatályban volt 1973. évi I. törvény (régi Be.) 35. § (1) bekezdés e) pontja az egyéb
okból történő elfogultság megállapításának esetét a jelenlegi előírásokhoz hasonlóan szabályozta. A
bírói gyakorlat pedig az Emberi Jogok Európai Egyezményének (Róma 1950) rendelkezéseire és az
Emberi Jogok Európai Bíróságának (Strasbourg) ítélkezési gyakorlatára figyelemmel alakította ki ezen
elfogultsági ok értelmezésének a Be. alkalmazásánál is irányadó gyakorlatát.
A kizárás iránti bejelentés, amely a Be. 21. § (1) bekezdés e) pontján alapul, nem az egész bíróság,
hanem csak az ügy elbírálására kijelölt bíró eljárását tilalmazza arra az esetre, ha tőle az ügy
elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. A bírónak azonban nem csupán lelkiismereti, hanem
törvényi kötelezettsége a vele szemben felmerült kizárási okokat – értelemszerűen az elfogultságát is –
a bíróság elnökének haladéktalanul bejelenteni. (Be. 23. § (1) bekezdése).
A hosszú ideje követett bírói gyakorlat szerint elfogultság csak konkrét, alapos ok fennállása esetén
állapítható meg; ennek hiányában a kizárási kérelem megtagadásának van helye.
A Kúria ezért figyelemmel volt az Ítélőtábla bírái által, kizárásukat indokoltnak tartó nyilatkozatára,
amely bejelentés alapossága az Alkotmánybíróság 17/2001. (VI. 1.) AB határozatában foglaltak szerint
nem képezheti mérlegelés tárgyát a kizárásról való döntés során. Ezért a Kúria az elfogulatlan eljárás
biztosítása érdekében az eljárásból az Ítélőtáblát az ügy további intézéséből kizárta

Bpkf.I.1.645/2017/2.
Az I. rendű és a III. rendű vádlottak házi őrizetét továbbra is fenntartó végzés helybenhagyása azzal,
hogy a 750 rendbeli csalás bűntette miatt indult eljárásban a Be. 129. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
letartóztatási okok továbbra is fennállnak.
A Fővárosi Ítélőtábla a 2017. április 4. napján kelt 3.Bel.1061/2017/14. számú – a Kúria
Bpkf.I.767/2017/2. számú végzése folytán 2017. június 7. napján jogerőre emelkedett – végzésével az
I. rendű és a III. rendű vádlottak előzetes letartóztatását a kényszerintézkedések indokoltságának éves
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felülvizsgálata során megszüntette és mindkét vádlott házi őrizetét rendelte el az elsőfokú bíróság
ügydöntő határozatának kihirdetéséig.
A Be. 138.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Be. 132. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a
kényszerintézkedés indokoltságát a másodfokú bíróságnak felül kell vizsgálnia, ha a vádirat
benyújtása után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás tartama az egy évet meghaladja. A (2)
bekezdés alapján e felülvizsgálatot a másodfokú bíróságnak hat havonta ismét el kell végeznie. Ezért
az Ítélőtábla törvényesen járt el, amikor a vádlottak házi őrizetének indokoltságát felülvizsgálta.
Az Ítélőtábla a fenti, 2017. április 4. napján kelt 3.Bel.1061/2017/14. számú végzésében – a
fellebbezésekben írt EJEB eseti döntésekre és a Kúria joggyakorlatára hivatkozó védői érvelés okán is
– részletes indokát adta annak, hogy milyen körülmények alapozzák meg az I. rendű és a III. rendű
vádlottak szökésének, elrejtőzésének veszélyét. A kényszerintézkedés éves felülvizsgálata óta eltelt
időben a vádirati tényállás és a minősítés nem változott, a vádlottak fellebbezésben is előadott
személyi körülményeit az ítélőtábla az előzetes letartóztatást megszüntető és a házi őrizetet elrendelő
hivatkozott végzésében értékelés alá vonta. Az ítélőtábla e végzésében utalt arra is, hogy a
terhelteknek a bizonyítási eljárás során tanúsított aktív magatartása alátámasztja: az eljárási
cselekményeken való jelenlétük a házi őrizet elrendelésével is biztosítható (3.Bel.1061/2017/14.
számú végzés 8. oldal 6. bekezdés, 9. oldal 1. bekezdés)
Kétségtelen, hogy a bűncselekmény tárgyi súlya önmagában még nem elegendő érv, ugyanakkor – az
I. rendű és III. rendű vádlottak esetében fennálló egyéb körülmény mellett – a Be. 129. § (2) bekezdés
b) pontjában foglalt ok egy olyan „más ok”, amely ténylegesen erősíti a szökés, elrejtőzés veszélyét.
A Kúria külön is kíván utalni arra, hogy a kényszerintézkedés okának meglétét a bíróság nem csak
olyan körülményre, okra alapozhatja, amely a bizonyosság erejével állapítható meg, a bírói gyakorlat
szerint azonban elvárás az is, hogy a döntés olyan adaton alapuljon, melynek megléte (tényszerűsége)
a döntés időpontjában más adattal alátámasztott, ésszerű érvvel indokolt [BH 2012.285.I.].
A magyar joggyakorlat szerint a leghosszabb tartamú határozott ideig tartó szabadságvesztéssel
fenyegetettség – a vagyon elleni bűncselekmények esetében is – megalapozza a szökés veszélyét.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatával kapcsolatos védői érvekkel kapcsolatban szükséges
volt rámutatni arra, hogy a vád tárgyává tett cselekmények büntetési tételére történő hivatkozás
valóban nem elégséges érv a házi őrizet indokoltsága mellett. Nem vitás az sem, hogy a fentiek mellett
konkrét, az adott ügyre vonatkozó tényeken alapuló következtetés alapozhatja meg a szökés veszélyét.
A Legfőbb Ügyészség ugyanakkor – ezzel kapcsolatban – okszerűen hivatkozott azon vád tárgyává tett
és a fellebbezéssel élő terheltekre vonatkozó további tényekre, amelyek továbbra is indokolják a
kényszerintézkedés fenntartását. Ilyenek a bűnszervezetre, a szervezett, hosszú ideig tartó elkövetésre,
az összehangoltságra történt utalás.
Erre figyelemmel viszont a Kúria álláspontja szerint jelen ügyben nem alkalmazhatóak az EJEB
Hagyó Magyarország elleni ügyében meghozott ítéletének érvei a házi őrizet megszüntetése mellett. A
hivatkozott döntések alapján az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az érintett terheltekkel szemben
már egyébként is megszüntetésre került az előzetes letartóztatás, ugyanakkor az enyhébb
kényszerintézkedés megszüntetése nem indokolt.
Ugyancsak nem alapos érv a kényszerintézkedések hatálya alatt eltöltött idő tartama a felülbírált ügy
kapcsán. Az EJEB az Imre kontra Magyarország ügyben meghozott határozatában fejtette ki, hogy az
elhúzódó fogva tartás csak akkor lehet indokolt, ha az ártatlanság vélelme ellenére a
kényszerintézkedés fenntartását a közérdek indokolja, ami nagyobb súllyal esik latba, mint a személyi
szabadság tiszteletben tartásának követelménye. Jelen esetben is erről van szó, így a Kúria is
szükségesnek tartotta házi őrizet fenntartását mindkét érintett terhelt esetében.
A vád tárgyává tett, sokszoros halmazatot alkotó bűncselekmények büntetési tételének felső határa
huszonöt évi szabadságvesztés, a cselekmények hosszú éveken át folytak, alapos előkészítést,
tervezést és összehangolt elkövetést igényeltek, ezért valóban fennáll a kényszerintézkedés Be. 129. §
(2) bekezdés b) pontjában írt különös oka.
A kényszerintézkedés indokoltságát nem befolyásolják az egészségügyi, családi körülmények sem. A
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kényszerintézkedés feltételeinek fennállása esetén ugyanis a bíróság annak fenntartásától – a vádlott
személyi körülményeire, vagy egyéb okokra hivatkozva – nem tekinthet el (BH 1996.578.).
A vádban leírt jelentős tárgyi súlyú bűncselekmények összehangolt előkészítése, a tervszerűség, az
elkövetés módja arra a következtetésre ad alapot, hogy a törvény által biztosítani kívánt cél érdekében
a kényszerintézkedés fenntartása szükséges és célszerű. Emellett a vádlottak személyi körülményeire
való hivatkozás – a rendezett családi helyzet, a hozzátartozók egészségi állapota, a munkahely és
jövedelemszerző tevékenység lehetősége – súlytalan.
A vádban foglalt vagyon elleni bűncselekmények elkövetése ezért továbbra is megalapozza és
lehetővé teszi a házi őrizet fenntartását.
A kényszerintézkedés alatt álló vádlottak esetében annak indokoltságát valamennyi vádlottra
vonatkozóan külön kell vizsgálni, nem bír jelentőséggel az, hogy a bíróság más vádlottak esetében
milyen okból, milyen kényszerintézkedést alkalmazott, vagy azt milyen okból mellőzte.
Az ítélőtábla ezért helyes indokok alapján állapította meg, hogy az I. rendű és a III. rendű vádlottak
házi őrizetének fenntartása a Be. 129. § (2) bekezdés b) pontjában írt okból továbbra is indokolt és
szükséges.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.I.35.314/2017/4
Különadó és átalány közteher.
A magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadóját, az ún. 98%-os különadót bevezető 2010. évi
XC. tv. nemzetközi szerződésekkel való harmonizációját, illetve alapjogi megfelelését az EJEB és az
Alkotmánybíróság több határozata is érintette. Az Alkotmánybíróság V/567-12/2016. számú már az
Egptv.-nek a 2014. évi XXXIX. törvény 37.§-ával történt kiegészítését követő, perbeli esetben
irányadó állapotát ütköztette a Római Egyezmény szabályaival, a 4. pontban az EJEB korábbi
döntéseivel. Az Alkotmánybíróság tehát elvégezte a felperes által indítványozott értékelést. Ennek
következtében az elsőfokú bíróság helytállóan határozott úgy, hogy nem kell az Alaptörvény Q cikk
(2) bekezdés sérelme miatt az Alkotmánybírósághoz fordulnia, illetve a Római Egyezménnyel
összefüggésben előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményeznie.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.IV.20.211/2017/13.
Az állam szerencsejáték-szervező tevékenységet érintő jogalkotással okozott kárért fennálló felelőssége
megítélésének szempontjai.
A felpereseknek az elmaradt haszon öt éves időtartamának számítására vonatkozó álláspontja azért
nem volt elfogadható, mert a szerver alapú átállással egyidejűleg azon pénznyerő automaták
engedélyének érvényessége, amelyek 2011. november 1. előtt indult eljárásban kerültek
engedélyezésre, mindenképpen lejárt volna 2012. december 31-én (2011. évi CXXV. törvény 30. §ával módosított Szjtv. 40. § (3) bekezdés). A felperesek a tiltás hiányában 2013. január 1-jétől csak
újonnan beszerzett engedélyek birtokában folytathatták volna a játéktermekben a pénznyerő automaták
működtetését. A felpereseknek az az előadása, hogy legitim elvárásuk lett volna az, hogy 2013. január
1-jétől folytassák a működésüket, mert a pénznyerő automatákat felkészítve a szerver alapú átállásra,
az engedélyeket megkaphatták volna, olyan jövőbeni bizonytalan kimenetelű várakozás, amelyre
kártérítési igényt alapítani nem lehet. Az új engedélyeztetési eljárás magában foglalja az engedély
megtagadásának a kockázatát, és ismeretlen tényező az is, hogy számszerűen mennyi pénznyerő
automata kapott volna engedélyt. A Kúria egyetértett az alperesnek azzal az álláspontjával, hogy nem
tekinthető legitim várakozásnak egy feltétel bekövetkezésétől függő várakozás, amelyet az Emberi
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Jogok Európai Bírósága – alperes által hivatkozott – ítélkezési gyakorlata is alátámaszt, miszerint egy
feltételes követelés, amely a feltétel nem teljesülése esetén megszűnik, nem tekinthető az Emberi
Jogok Európai Egyezményének 1. sz. Kiegészítő Jegyzőkönyve értelmében „javaknak”. A bizonytalan
tényezők miatt a pénznyerő automaták 2013. január 1-jétől számított elmaradt haszna nem tekinthető
reális, ellenőrizhető adatokon alapuló igénynek.

Pfv.IV.21.069/2017/3.
Egy képviselői vagyonnyilatkozat kitöltésének pontatlanságai a véleménynyilvánítás szintjén szabadon
kritizálható akkor is, ha hibák nem voltak szándékosak.
Az Alaptörvény IX. cikkének (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás
szabadságához. A (2) bekezdés szerint Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és
sokszínűségét. A (4) bekezdés szerint a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem
irányulhat mások emberi méltóságának megsértésére. A sajtószabadságról és a médiatartalmak
alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 4. § (1) bekezdése szerint Magyarország
elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét. A (3) bekezdés szerint a sajtószabadság
gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem
sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyiségi jogainak sérelmével. A 10. § szerint
mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet
ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró
eseményekről. A 12. § (1) bekezdése szerint, ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt
állítanak, híresztelnek, vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti
olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása
valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, és ehhez képest melyek a való
tények.
Az ügyben eljárt bíróságok ellentétesen foglaltak állást abban a kérdésben, hogy a vitatott kitétel
tényállításnak, vagy véleménynek minősül.
A Kúria álláspontja szerint a jogerős ítélet helytállóan mérlegelte a rendelkezésre álló bizonyítékokat
és jogszabálysértés nélkül helyezkedett arra az álláspontra, hogy összességében tényadatokra alapozott
értékelésről, véleményről van szó, a felperes vagyonnyilatkozatát értékelték a leírt módon. Helytállóan
fejtette ki a jogerős ítélet indokolása azt, hogy nem csupán 0,2 hektárra vonatkozó pontatlanságról
lehet beszélni a véleménynyilvánítás szintjén, hanem arról is, hogy egy esetben a szerzési jogcím
pontatlanul került megjelölésre, másrészt pedig jelentős terület esetén (12,43 hektár) a közlés
bizonyítottan nem volt teljességgel azonos az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. Az a
körülmény a Kúria szerint is értékelhető volt a perbeli közlés tartalma szerint, függetlenül attól, hogy a
kitöltés megfelelt-e a NAV útmutatójának, vagy sem.
Összességében tehát a Kúria szerint is helytállóan értékelte a perbeli közlést a jogerős ítélet, és a
jogszabályokkal egyező módon utasította el a felperes keresetét, ezért a jogerős ítéletet hatályában
fenntartotta.

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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