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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
2. A Tribunale di Brindisi (Olaszország) által 2017. november 17-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-646/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 2012/13/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, 3. cikke (1) bekezdésének c)
pontját, 6. cikkének (1), (2) és (3) bekezdéseit, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 48.
cikkét, hogy ezekkel ellentétesek valamely tagállam azon büntetőeljárási rendelkezései, amelyek
alapján a vádban bekövetkező változást követően minőségileg és mennyiségileg attól függően eltérőek
a védelemhez való joggal összefüggő biztosítékok, hogy a szóban forgó változás a vád ténybeli
elemeire vagy pedig jogi minősítésére vonatkozik, és a vádlottnak kizárólag az első esetben van
lehetősége kezdeményezni az indítványra történő büntetéskiszabást mint kedvezményekkel járó,
alternatív eljárást (az ún. vádalkut)?

Közigazgatási ügyszak
30. A Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litvánia) által 2017. november 3-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-622/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti
vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) és (2) bekezdése csak azokra az esetekre vonatkozik-e,
amikor valamely fogadó tagállam fel kívánja függeszteni a televíziós műsorszolgáltatást és/vagy
továbbsugárzást, vagy a fogadó tagállam által hozott egyéb intézkedésekre is, amelyeket a fogadó
tagállam a műsorok vételi szabadságának és közvetítésének más módon való korlátozására tekintettel
foganatosít?
2. Úgy kell-e értelmezni a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i
2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) preambulumbekezdését és 3. cikkének (1) és
(2) bekezdését, hogy a fogadó tagállamok, miután megállapították, hogy az Európai Unió valamely
tagállamából interneten keresztül továbbsugárzott és/vagy terjesztett televíziós műsorban az
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv6. cikkével érintett anyagot tettek közzé, terjesztés
céljából közvetítettek és terjesztettek, az irányelv. 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott
feltételek teljesülése nélkül nem fogadhatnak el olyan határozatot, mint amely a tömegtájékoztatásról
szóló litván törvény 33. cikkének (11) bekezdésében és 33. cikke (12) bekezdésének (1)
albekezdésében szerepel, vagyis amely a fogadó tagállam területén működő továbbsugárzók és
interneten keresztül televíziós műsort terjesztő szolgáltatásokat nyújtó egyéb személyek számára
ideiglenes jelleggel előírhatja, hogy a televíziós műsor interneten keresztül kizárólag külön
díjfizetéssel aktiválható televíziós műsorcsomagban sugározható tovább és/vagy terjeszthető?
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31. A Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Ausztria) által 2017. november 10-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-633/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Összeegyeztethető-e a letelepedés EUMSZ 49. cikkben biztosított szabadságával, illetve a
szolgáltatásnyújtás EUMSZ 56. cikkben biztosított szabadságával az eljárási rend és bírósági szervezet
olyan kombinációja, amely Ausztriában a közjogi bírói testületek tekintetében a B-VG 133. cikkének
(4) bekezdésében és a B-VG egyrészről a VwGG 41., 42. és 63. cikkével, másrészről a VfGG 87. §ával összhangban értelmezett 144. cikkének (1) bekezdése alapján fennáll –
nevezetesen:
a végső fokon eljáró bíróság általi megsemmisítés, amely lényegében nem az ügy elbírálását, hanem
pusztán annak az alsóbb fokon eljáró bíróság elé történőt formális visszautalását jelenti, azaz
1.) a megtámadott ítélet hatályon kívül helyezését,
2.) az alsóbb fokon eljáró bíróságnak a végső fokon eljáró bíróság jogi értékelésének megfelelő
3.) új határozat hozatalára történő utasítását,
amelynek során e kötőerőt a törvény általánosságban, azaz valamennyi azon ügy tekintetében
alkalmazni rendeli, amelyek esetében ex lege nem biztosított, hogy a magasabb szintű bíróságok az
EJEE 6. cikkének (1) bekezdésében, illetve a [Charta] (1) 47. cikkében foglalt követelményeknek
minden tekintetben megfelelő (elsősorban az
1.) új jogalapok előterjesztésének tilalma,
2.) az alsóbb fokon eljáró bíróság által elfogadott tényálláshoz való kötöttség,
3.) az alsóbb fokú bíróság határozata meghozatalának időpontjában irányadó ténybeli és a jogi
körülményekre való utaltság és
4.) a vizsgálati jogosultság alapvető jogkérdésekre [VwGH], másrészről alapjogok sérelmére történő
korlátozása [VfGH] által
meghatározott) eljárásban önállóan, illetve az aktuális tényállás alapján folytatták le a koherencia- és
az arányossági vizsgálatot?

32. A Verwaltungsgericht Oldenburg (Németország) által 2017. november 13-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-634/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.
cikke (3) bekezdése d) pontjának értelmezése érdekében a következő kérdések előzetes
döntéshozatalra utalására kerül sor:
1. Olyan, a hatály alóli kivételként kell-e értelmezni e rendelkezést, amely valamennyi, az
1069/2009/EK rendelet 2. cikke szerint az 1069/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó szállításra
kiterjed?
2. Amennyiben az első kérdésre adott válasz nemleges:
Olyan, a hatály alóli kivételként kell-e értelmezni e rendelkezést, amely olyan szállításokra
vonatkozik, amelyekre az 1069/2009/EK rendelet alapján – a 142/2011/EU végrehajtási rendelettel (3)
összefüggésben is értelmezve – az összegyűjtés, szállítás, azonosítás és nyomon követhetőség
szabályai kiterjednek?
3. Amennyiben a második kérdésre adott válasz nemleges:
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Olyan, a hatály alóli kivételként kell-e értelmezni e rendelkezést, amely kizárólag olyan szállításokra
vonatkozik, amelyek esetében az 1069/2009/EK rendelet 48. cikkének (1) bekezdése szerinti
engedélyköteles szállításokról van szó?

33. A Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Hollandia) által 2017. november 14én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-635/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2003/86/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjára és a Nolan-ítéletre
(ECLI:EU:C:2012:638) tekintettel a Bíróság rendelkezik-e hatáskörrel arra, hogy a 2003/86/EK
irányelv rendelkezéseinek értelmezése iránt a holland bíróság által előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdéseket megválaszolja olyan jogvitában, amely kiegészítő védelemben részesülő
személy családtagjának tartózkodási jogára vonatkozik, ha ezt az irányelvet a kiegészítő védelemben
részesülőkre közvetlenül és feltétlenül alkalmazandónak nyilvánították a holland jogban? (lásd e
tekintetben az Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [az államtanács közigazgatási jogi
ítélkező részlege, Hollandia] 2017. június 21-i, a Bíróságon C-380/17. számon nyilvántartásba vett
előzetes döntéshozatal iránti kérelmét [ECLI:NL:RVS:2017:1609]);
2) Úgy kell-e értelmezni a 2003/86/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdését, hogy azzal ellentétes egy
menekült családegyesítésre irányuló kérelmének a kizárólag azon az alapon történő elutasítása, hogy a
menekült nem csatolt a kérelméhez hivatalos okmányokat a családi kapcsolatokról, vagy úgy kell-e
értelmezni a 2003/86/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdését, hogy azzal csak akkor ellentétes egy
menekült családegyesítésre irányuló kérelmének a kizárólag azon az alapon történő elutasítása, hogy a
menekült nem csatolt hivatalos okmányokat a családi kapcsolatokról, ha a menekült hihető
magyarázattal szolgált arra vonatkozóan, hogy ezeket az okmányokat miért nem nyújtotta be, illetve
azt később miért nem tudja megtenni?

34. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2017. november 15én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-638/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról
szóló, 2011. június 21-i 2011/64/EU tanácsi irányelv (kodifikált szöveg) 4. cikkének (1) bekezdését,
hogy a „szivar vagy szivarka” fogalma magában foglalja (vagy nem foglalja magában) azokat az
eseteket, amelyekben a természetes vagy regenerált dohánylevelekből álló borítékot – miként a jelen
ügyben – egy további külső (papír-) réteg öleli körbe? E kérdés megválaszolása szempontjából van-e
jelentősége annak, hogy valamely dohánytermék külső borítékában egy további papírréteg használata
(ott, ahol a füstszűrő található) e terméket a cigarettához teszi hasonlóvá?

35. A Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugália) által 2017. november 16án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-640/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 110. cikkében foglalt, az áruk
tagállamok közötti szabad mozgásának elvével egy oly módon értelmezett nemzeti jogszabály (a
CIUC 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja), amely szerint az egységes közlekedési adó
megállapításakor nem kell figyelembe venni az első nyilvántartásba vétel időpontját, ha ez más
tagállamban történt, és kizárólag a Portugáliában való nyilvántartásba vétel időpontját kell alapul
venni, ha ezen értelmezés a valamely más tagállamból behozott gépjárművek után magasabb mértékű

5

adóztatást eredményez?

36. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2017. november 17-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-643/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A Vámkódex végrehajtási rendelete 313. cikkének (1) bekezdése értelmében vélelmezni kell-e a jelen
ügyben hivatkozott áruk közösségi jellegét, ha nem nyer megállapítást, hogy nem rendelkezik ilyen
jelleggel, vagy azokat a [közösségi Vám]kódex 3. cikke értelmében a vámterületre beléptetett olyan
áruknak kell tekinteni, amelyek az ugyanezen 313. cikk (2) bekezdése a) pontjának első részében előírt
kivétel hatálya alá tartoznak, és így csak azon áruk közösségi jellegét kell elismerni, amelyek
tekintetében bizonyították, hogy azokat az Európai Közösség vámterületén szabad forgalomba
bocsátási eljárás alá vonták?

37. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2017. november 17-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-644/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. a) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével
összefüggésben értelmezett 47. cikkét, hogy lényeges eljárási szabályok megsértése, a Szerződések
vagy azok végrehajtásával kapcsolatos bármely jogi rendelkezés megsértése, vagy hatáskörrel való
visszaélés miatt a felperes vitathatja valamely uniós intézmény nemzeti hatóságok által
végrehajtandó határozatának jogszerűségét?
b) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével
összefüggésben értelmezett 47. cikkét, hogy a nemzeti bíróság előtt megtámadott határozat
meghozatalában részt vevő uniós intézmények kötelesek ezen bíróság megkeresése esetén számára
mindazon információt rendelkezésre bocsátani, amelyet figyelembe vettek vagy figyelembe kellett
volna, hogy vegyenek a hivatkozott határozat meghozatala során?
c) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy a hatékony
jogorvoslathoz való jog magában foglalja, hogy a bíróság átfogóan vizsgálja, hogy teljesülnek-e az
1225/2009/EK rendelet 13. cikkének alkalmazására vonatkozó feltételek? Különösen következik-e
a Charta 47. cikkéből, hogy a bíróság teljes mértékben értékelheti, hogy teljes körűen vizsgálták-e a
tényállást, és arányosak-e az ennek megfelelő jogkövetkezmények? Jelenti-e a Charta 47. cikke
különösen azt is, hogy a bíróság teljes mértékben értékelheti, hogy figyelembe kellett-e volna venni
valamely olyan tényt, amelyet a határozat meghozatalakor állítólag nem vettek figyelembe, ám
valószínűleg befolyásolná a megállapított tényálláshoz rendelt jogkövetkezményeket?
2. a) Úgy kell-e értelmezni az 1225/2009/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében a „vonatkozó
információ” fogalmát, hogy az magában foglalja az Európai Unióban székhellyel rendelkező
független, az e rendelkezés értelmében vett vizsgálat alá tartozó termékimportőrnek a Bizottság
megállapításaival kapcsolatos állásfoglalását is, amennyiben ezt az importőrt a Bizottság értesítette
a vizsgálatról, az megküldte a Bizottságnak a kért információt, és miután lehetőséget kapott rá,
azonnal állást foglalt a Bizottság megállapításaival kapcsolatban?
b) A 2.a) kérdésre adott igenlő válasz esetén: hivatkozhat-e ezen importőr az 1225/2009/EK rendelet
15. cikke (2) bekezdésének megsértésére, amennyiben az állásfoglalását nem küldték meg a
rendelkezésben említett tanácsadó bizottságnak az ülését megelőző legalább 10 munkanapon belül?
c) A 2.b) kérdésre adott igenlő válasz esetén: az 1225/2009/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdése
megsértésének az-e a következménye, hogy a határozat jogellenes és nem alkalmazható?
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38. A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2017. november 20-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-647/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: svéd
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a héairányelv 53. cikkében foglalt „eseményre történő belépés” fogalmát, mint
amely magában foglalja az olyan, ötnapos számviteli tanfolyamból álló szolgáltatást, amelyet
kizárólag adóalanyoknak szerveznek, és amely előzetes regisztrációhoz és fizetéshez kötött?

39. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2017. november 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-657/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az 1560/2003 rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 5. cikkének (2) bekezdése szerinti
kifogásolásra (az elutasító válasz vitatására) nyitva álló határidő elmulasztása a 604/2013 rendelet (a
továbbiakban: „Dublin III” rendelet) (2) 21. cikkének (1) bekezdése szerinti, átvétel iránti
megkeresésnek a megkeresett tagállam általi, határidőn belüli elutasítása esetén a felelősségnek a
megkereső tagállamra történő átszállását eredményezi-e, amennyiben a megkereső tagállam előbb
határidőn belül a „Dublin III” rendelet 21. cikke (1) bekezdésének első franciabekezdése szerinti
átvétel iránti megkereséssel élt, és (utólagos) vizsgálatok nyomán megállapítható a megkeresett
tagállam felelőssége a „Dublin III” rendelet III. fejezetében foglalt feltételek alapján?
2) Akkor is érvényesen elfogadhatja-e a megkeresett – és a „Dublin III” rendelet III. fejezetében
megállapított feltételek szerint felelős – tagállam az átvétel iránti megkeresést, ha a „Dublin III”
rendelet 22. cikkének (7) bekezdésében meghatározott válaszadási határidő már lejárt, és a
megkeresett tagállam korábban már határidőn belül elutasította az átvétel iránti megkeresést?

40. A Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Olaszország) által 2017.
november 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-667/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 2006. július 11 i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 80. cikkét, valamint 2.
cikkének 4. pontját, hogy azokkal ellentétes az 1986. december 22-ei 917. sz. köztársasági elnöki
rendelet 50. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakhoz hasonló azon rendelkezés, amelynek
értelmében munkaviszonyból származó jövedelemnek minősülnek „a bárki által ösztöndíj vagy
tanulmányi, illetve szakképzési célt szolgáló járadék, pótlék vagy támogatás jogcímén kifizetett
összegek, ha azok kedvezményezettje a kifizetővel nem áll munkaviszonyban”, következésképpen
ezeket az összegeket a természetes személyek jövedelemadója (IRPEF) akkor is terheli, ha az
ösztöndíjat európai strukturális alapokból fizetik?

41. A High Court (Írország) által 2017. november 27-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-661/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A védelmet kérelmező személy Egyesült Királyságnak való, 604/2013 rendelet szerinti átadásával
kapcsolatban eljáró nemzeti döntéshozónak a 17. cikk szerinti mérlegelési jogkörrel kapcsolatban
és/vagy az Egyesült Királyságban az alapvető jogok védelmével kapcsolatban felmerülő kérdések
vizsgálata során figyelmen kívül kell-e hagynia a vizsgálat időpontjában fennálló, az Egyesült
Királyság Európai Unióból való tervezett kilépésével összefüggő körülményeket?
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2) A „felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállam” 614/2013 rendelet
értelmében vett fogalma magában foglalja-e az e rendelet 17. cikke által elismert vagy átruházott
hatáskört gyakorló tagállam szerepét?
3) A tagállamra a 604/2013 rendelet 6. cikke értelmében háruló feladatok magukban foglalják-e az e
rendelet 17. cikke által elismert vagy átruházott hatáskört?
4) A hatékony jogorvoslat fogalma vonatkozik-e a 604/2013 rendelet 17. cikke értelmében vett
elsőfokú határozatra, úgy, hogy ily módon biztosítani kell az ilyen határozattal szembeni fellebbezés
vagy azzal egyenértékű jogorvoslat lehetőségét, illetve hogy ily módon az e rendelet értelmében vett
elsőfokú határozattal szembeni fellebbezési eljárásról rendelkező nemzeti jogszabályokat úgy kell
értelmezni, hogy azok magukban foglalják a 17. cikk alapján hozott határozattal szembeni fellebbezés
lehetőségét is?
5) Azzal a hatással jár-e a 604/2013 rendelet 20. cikkének (3) bekezdése, hogy amennyiben nem áll
rendelkezésre az arra vonatkozó vélelmet megdöntő bizonyíték, hogy a gyermek mindenek felett álló
érdekét szolgálja a helyzetének a szülőkétől elválaszthatatlanként történő kezelése, a nemzeti
döntéshozó nem köteles az ilyen mindenek felett álló érdekeket a szülőktől elkülönítve, különálló
kérdésként vagy mint kiindulási pontot vizsgálni, annak eldöntése során, hogy sor kerüljön-e az
átadásra?

42. A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)
(Portugália) által 2017. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem
(C-672/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e az arányosság elvével és a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 90.
cikkével a Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (a hozzáadottérték-adóról szóló
törvénykönyv) 78. cikkének (11) bekezdésében foglalthoz hasonló, oly módon értelmezett nemzeti
szabályozás, hogy nemfizetés esetén az adókorrekció csak azt követően megengedett, hogy a termék
adóalanynak minősülő beszerzőjével vagy a szolgáltatás adóalanynak minősülő igénybevevőjével az
eredeti levonás korrekciója érdekében közölték az adó törlését?
2) Igenlő válasz esetén, ellentétes-e az arányosság elvével és a 2006/112/EK tanácsi irányelv 90.
cikkével a Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (a hozzáadottérték-adóról szóló
törvénykönyv) 78. cikkének (11) bekezdésében foglalthoz hasonló, oly módon értelmezett nemzeti
szabályozás, hogy nemfizetés esetén az adókorrekció nem megengedett, ha az e törvénykönyv 98.
cikkének (2) bekezdésében az adólevonásra előírt határidőn belül a termék adóalanynak minősülő
beszerzőjével vagy a szolgáltatás adóalanynak minősülő igénybevevőjével nem közlik az adó törlését?

43. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. november 30-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-675/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A [2005/36/EK] irányelv 21., 22. és 24. cikke előírja-e a nappali képzés kötelezettségéről és a több
egyetemi képzésre való egyidejű beiratkozás tilalmáról rendelkező tagállam részére azon okiratok
automatikus elismerését, amelyeket a saját tagállamban ugyanakkor egyidejűleg vagy egymást
részlegesen átfedő időszakokban szereztek meg?
2) Igenlő válasz esetén, értelmezhető-e úgy az irányelv 22. cikkének a) pontja és 21. cikke, hogy az a
tagállami hatóság, amelytől az elismerést kérték, vizsgálhatja azt a feltételt, hogy az ilyen képzés teljes
időtartama, szintje és minősége ne maradjon el a folyamatos nappali képzéséhez képest?
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44. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2017. december 1-jén benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-674/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: finn
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az élőhelyirányelv 16. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében az egyes vadászok kérelmére
kiadhatók-e regionálisan korlátozott külön engedélyek az úgynevezett állományszabályozó vadászat
céljából?
— Van-e jelentősége e kérdés megítélése szempontjából annak, hogy a külön engedélyekről való
döntéshozatal során gyakorolt mérlegelés a nemzeti vadgazdálkodási terv, valamint egy olyan, a
kilőhető egyedek számának felső határát meghatározó rendelet alapján történik, amelynek
keretében évente adhatnak ki külön engedélyeket a tagállam területére?
— A megítélésnél figyelembe vehetők-e olyan egyéb szempontok, mint a kutyákban okozott károk
megakadályozásának és az általános biztonságérzet növelésének célja?
2) Indokolható-e a külön engedélyek első előzetes döntéshozatali kérdés értelmében vett
állományszabályozó vadászat céljából történő kiadása azzal, hogy az orvvadászat
megakadályozásához nincs az élőhelyirányelv 16. cikke (1) bekezdése értelmében vett más megfelelő
megoldás?
— Figyelembe vehetők-e ebben az esetben az orvvadászat ellenőrzésének gyakorlati nehézségei?
— Azon kérdés megválaszolásánál, hogy van-e más megfelelő megoldás, jelentőséggel bír-e az arra
irányuló cél, hogy megelőzzék a kutyákban okozott károkat és növeljék az általános
biztonságérzetet?
3) A regionálisan korlátozott külön engedélyek megadásánál hogyan kell értékelni az élőhelyirányelv
16. cikke (1) bekezdésében megnevezett, a fajok populációi védettségi állapotának fenntartására
vonatkozó feltételt?
— Egy faj védettségi állapotát mind egy meghatározott területre, mind a tagállam teljes területére
vonatkozóan, vagy az érintett faj egy még nagyobb elterjedési területére vonatkozóan kell
értelmezni?
— Lehetséges-e, hogy a külön engedély megadásának az élőhelyirányelv 16. cikkének (1)
bekezdésében meghatározott feltételei teljesülnek, jóllehet valamely faj védettségi állapota
szakszerű megítélés szerint nem tekinthető kedvezőnek az irányelv értelmében?
— Amennyiben az előző kérdésre igenlő választ kell adni: milyen helyzetben jöhet az számításba?

45. A Curtea de Apel Ploieşti (Románia) által 2017. december 1-jén benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-676/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Értelmezhetők-e úgy az EUSZ 4. cikk lojális együttműködést szabályozó (3) bekezdése, az Alapjogi
Charta 17., 20., 21. és 47. cikke, az EUMSZ 110. cikk, a jogbiztonság elve, valamint az
egyenértékűségnek és a tényleges érvényesülésnek az eljárási autonómia elvéből eredő elvei, hogy
azokkal ellentétes a közigazgatási perrendtartásról szóló 554/2004. sz. törvény 21. cikkének az Înalta
Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 45/2016. sz.
határozata szerint értelmezett (2) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelynek
értelmében az 554/2004. sz. törvény 21. cikkének (2) bekezdésén alapuló perújítási kérelem
benyújtásának határideje egy hónap, amelynek számítása a perújítás tárgyává tett ítélet közlésének
időpontjától kezdődik?
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46. A Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2017. december 5-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-680/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a vízumkódex 32. cikkének (3) bekezdésével, hogy a referenciaszemély, mint a
felperesek vízumkérelmének érintettje saját nevében panaszt és keresetet nyújthat be a vízum
elutasításával szemben?
2) A vízumkódex 8. cikkének (4) bekezdésében szabályozott képviseletet úgy kell-e értelmezni, hogy
az alapján illetékes marad a képviselt állam (is), avagy úgy, hogy az illetékesség teljes egészében
átszáll a képviselő államra oly módon, hogy a képviselt állam a továbbiakban már nem lesz illetékes?
3) Amennyiben a vízumkódex 8. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerint a 2. pontban szereplő
mindkét képviseleti forma lehetséges, úgy melyik tagállamot kell azon tagállamnak tekinteni, amely a
vízumkódex 32. cikkének (3) bekezdése értelmében véglegesen dönt?
4) Összeegyeztethető-e a Charta 47. cikke értelmében vett hatékony bírói jogvédelemhez való joggal a
vízumkódex 8. cikke (4) bekezdésének és 32. cikke (3) bekezdésének olyan értelmezése, amely szerint
a vízumkérelmező kérelmének elutasításával szemben kizárólag a képviselő tagállamban élhet
jogorvoslattal valamely hatóságánál vagy bíróságánál, és nem a képviselt tagállamban, amelyre
vonatkozóan a vízumot kérelmezik. Releváns-e a kérdés megválaszolásához, hogy a felkínált
jogorvoslat biztosítja a kérelmező számára a meghallgatáshoz való jogot, hogy joga van ahhoz, hogy
az eljárás valamely tagállam nyelvén folyjon, hogy a kérelmező számára a panasz- vagy peres eljárás
költségei nem aránytalanul magasak, és hogy lehetőség van a költségmentesség biztosítására?
Tekintettel az állam vízumügyekben fennálló mérlegelési mozgásterére, releváns-e a kérdésre adandó
válasz szempontjából, hogy egy svájci bíróságnak van-e elegendő rálátása a hollandiai helyzetre
ahhoz, hogy hatékony jogvédelmet biztosíthasson?

Munkaügyi ügyszak
7. A Giudice di Pace di Roma (Olaszország) által 2017. november 3-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-626/17. 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 (2) 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
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
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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 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 vertikális módon 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 alapügyben az uniós jog által biztosított
alapvető jogok védelmének a nemzeti jogrendben történő feltétlen megtagadását eredményezze.

8. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2017. november 9-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-631/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Mely állam jogszabályaira utal a 883/2004 rendelet (1), ha az érintett (a) Lettországban lakik, (b) lett
állampolgár, (c) hollandiai székhelyű munkáltató alkalmazza, (d) tengerészként dolgozik, (e) munkáját
bahamai lobogó alatt közlekedő tengerjáró hajón végzi, és (f) ezt a tevékenységet az Európai Unió
területén kívül folytatja?

9. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2017. november 24-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-659/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
[Alkalmazható-e] az 1999. május 11-i 2000/128/EK európai bizottsági határozat a helyi
tömegközlekedési tevékenységet – a szolgáltatásnyújtás kizárólagossága alapján lényegében nem
versenyző környezetben – végző azon munkáltatókra is, amelyek az 1990. évi 407. sz. törvény
hatályba lépését követően, a jelen ügyben 1997 májusa és 2001 májusa közötti időszak
vonatkozásában kötött képzési- és munkaszerződések alapján járulékkedvezményekben részesültek?

Polgári ügyszak
10. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2017. október 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-614/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vizuális, hangzásbeli vagy fogalmi hasonlóságot mutató
elnevezések alkalmazásával szükségképpen megtörténik-e vagy az eredetmegjelölésre utaló ábrás
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megjelölések alkalmazásával megtörténhet-e az oltalom alatt álló eredetmegjelölésre való félrevezető
utalás, ami az 510/2006 rendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint tilos?
2) Ha földrajzi jellegű oltalom alatt álló eredetmegjelölésről van szó (az 510/2006 rendelet 2. cikke (1)
bekezdésnek a) pontja) és azonos vagy összehasonlítható termékekről beszélünk, az azon régióra utaló
megjelölések használata, amelyhez az oltalom alatt álló eredetmegjelölés kapcsolódik, az 510/2006
rendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti, oltalom alatt álló eredetmegjelölésre történő
félrevezető utalásnak tekinthető-e, amely abban az esetben is elfogadhatatlan, ha e megjelölések
használója azon régióban letelepedett termelő, amelyhez az oltalom alatt álló eredetmegjelölés
kapcsolódik, de termékei nem tartoznak az eredetmegjelölés oltalma alá, mert nem felelnek meg a
termékleírásban szereplő, a földrajzi eredettől eltérő feltételeknek?
3) A szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó fogalmát,
amelynek észlelését a nemzeti bíróságnak alapul kell vennie annak meghatározásához, hogy fennáll-e
a 13. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti „félrevezető utalás” esete, úgy kell-e értelmezni, hogy az
az európai fogyasztóra vonatkozik, vagy kizárólag azon tagállam fogyasztójára vonatkozhat, amelyben
az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőre való félrevezető utalást tartalmazó terméket gyártják, vagy
amelyhez az OEM földrajzilag kapcsolódik, és amelyben a [terméket] túlnyomó részben fogyasztják?

11. Az Okresný súd Dunajská Streda (Szlovákia) által 2017. november 8-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-627/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovák
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni „az egyik félnek” a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről
szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdése
szerinti fogalmát, hogy az magában foglalja a „beavatkozót” is, vagyis az eljárásban részt vevő olyan
jogalanyt, aki nem kérelmező (felperes) és nem is ellenérdekű fél (alperes), de a kérelmező (felperes)
vagy az ellenérdekű fél (alperes) támogatása céljából belép az eljárásba?
2) Abban az esetben, ha a „beavatkozó” nem tekinthető a 861/2007 rendelet 3. cikkének (1) bekezdése
értelmében vett „félnek”:
a 861/2007 rendelet hatálya alá tartozik e a szóban forgó rendelet 2. cikkének a 3. cikk (1)
bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdése alapján a kérelmező (felperes) és az
ellenérdekű fél (alperes) közötti, a 861/2007 rendelet [I.] melléklete szerinti „A” formanyomtatványon
indított eljárás, ha az említettek állandó lakóhelye ugyanabban a tagállamban van, ahol az eljáró
bíróság székhelye is található, és kizárólag a „beavatkozó” állandó lakóhelye van valamely másik
tagállamban?

12. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2017. november 20-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-648/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a tagállamok gépjármű felelősségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség
ellenőrzésére vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi
irányelv (első irányelv) 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a „gépjármű forgalomban való
részvételének” fogalma magában foglalja az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetet, tehát az álló
gépjármű ajtóinak kinyitását?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén, úgy kell-e értelmezni a 1972. április 24-i
72/166/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a „gépjármű forgalomban való
részvételének” fogalma magában foglalja az alapügyben szereplőhöz hasonló, tehát az olyan helyzetet,
amelyben a harmadik személy tulajdonában okozott kár az utas gépjárműhasználata miatt következik

12

be?

13. A Bundespatentgericht (Németország) által 2017. november 21-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-650/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Egy termék csak akkor áll a 469/2009/EK rendelet 3. cikkének a) pontja alapján hatályos
alapszabadalom oltalma alatt, ha az oltalom szabadalmi igénypontok által meghatározott tárgyához
tartozik, és ezáltal konkrét készítményként tárják fel a szakemberek számára?
2. Ennek megfelelően a 469/2009/EK rendelet 3. cikkének a) pontjában foglalt követelmények
teljesüléséhez nem elegendő, ha a kérdéses termék ugyan megfelel valamely hatóanyagcsoport
szabadalmi igénypontokban foglalt, általános funkcionális meghatározásának, ezen felül azonban
egyediesített módon, az alapszabadalommal oltalmazott módszer konkrét készítményeként nem jelenik
meg?
3. Nem áll a termék a 469/2009/EK rendelet 3. cikkének a) pontja alapján hatályos alapszabadalom
oltalma alatt, ha ugyan a szabadalmi igénypontokban foglalt funkcionális meghatározás alá tartozik,
azonban csak az alapszabadalom bejelentésének időpontját követően, önálló feltalálói tevékenység
alapján fejlesztették ki?

14. A Tribunal de Justiça (Portugália) által 2017. december 6-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-683/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e az Európai Unió Bíróságának a 2001/29/EK irányelv 2. cikkének a) pontjára vonatkozó
értelmezésével az olyan nemzeti szabályozás – a jelen ügyben a Código de Direitos de Autor e
Direitos Conexos (CDADC) 2. cikke (1) bekezdésének i) pontja szerinti rendelkezés –, amely szerzői
jogi védelemben részesíti az olyan iparművészeti alkotásokat, ipari formatervezési mintákat vagy
tervezőművészeti alkotásokat, amelyek a kitűzött felhasználási célon kívül sajátos és esztétikai
szempontból megkülönböztető jellegű vizuális hatást eredményeznek, mivel a szerzői jog területén az
oltalom biztosítására irányadó alapvető kritérium az eredeti jelleg?
2) Ellentétes-e az Európai Unió Bíróságának a 2001/29/EK irányelv 2. cikkének a) pontjára vonatkozó
értelmezésével az olyan nemzeti szabályozás – a jelen ügyben a CDADC 2. cikke (1) bekezdésének i)
pontja szerinti rendelkezés –, amely szerzői jogi védelemben részesíti az iparművészeti alkotásokat, az
ipari formatervezési mintákat vagy a tervezőművészeti alkotásokat, ha azok a művészeti jelleget
illetően különösen igényes értékelés alapján, a kulturális és intézményi körökben uralkodó
elképzeléseket figyelembe véve érdemesek a „művészeti alkotás” vagy „műalkotás” minősítésre?

Gazdasági ügyszak
11. A Landgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. október 26-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-615/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Fennállhat-e a [295/91/EGK] rendelet 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jog abban az esetben is, ha
valamely utas egy viszonylag csekély érkezéskori késés miatt nem ér el egy közvetlenül csatlakozó
járatot, és ennek következménye a végső célállomáson bekövetkező több, mint három órás késés,
azonban a két légi járatot különböző légifuvarozók üzemeltették, és a helyfoglalást egy, a légi járatokat
az ügyfelei számára összeállító utazásszervező igazolta vissza?
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12. A Landesgericht Korneuburg (Ausztria) által 2017. november 14-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-636/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése
[helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak
megállapításáról, és 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i
261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdését, hogy a „minden
észszerű intézkedésnek”, amelyet az üzemeltető légifuvarozó [eredeti 2. o.] megtenni köteles ahhoz,
hogy rendkívüli körülmények fennállása esetében ne kelljen a rendelet 7. cikke szerint kártalanítást
fizetnie, kizárólag a „rendkívüli körülmények” (konkrét esetben új [későbbi] Air-Traffic-Control-Slotoknak [légiforgalom irányítási résidő] az Európa légügyi felügyeletéért felelős EUROCONTROL
általi kiosztása) elhárítására kell irányulnia; vagy az is szükséges, hogy az üzemeltető légifuvarozó
maga a járat törlésének vagy jelentős késésének elkerülése érdekében is hozzon észszerű
intézkedéseket?
2) Úgy kell-e értelmezni – észszerű intézkedések jelentős késés elkerülése érdekében történő
megtételének szükségessége esetében – a 261/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdését, hogy a
légifuvarozó, ahhoz, hogy ne kelljen a rendelet 7. cikke szerint kártalanítást fizetnie, utasok kettő
(vagy több) járatból álló repülőút keretében történő fuvarozása esetében kizárólag az általa
üzemeltetett, esetleges késéssel fenyegetett légi járat késésének elkerülése érdekében köteles észszerű
intézkedéseket hozni; vagy köteles ezen felül az egyes utasok végső célállomásra történő érkezését
érintő jelentős késés elkerülése érdekében (például másik repülőútra történő átfoglalás lehetőségének
vizsgálata révén) is észszerű intézkedéseket hozni?
3) Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet 5., 6., 7. és 8. cikkét, hogy az üzemeltető
légifuvarozó a végső célállomást érintő jelentős késés esetében – a rendelet 7. cikke szerinti
kártalanítás megfizetésére vonatkozó kötelezettségének elkerülése érdekében – köteles kijelenteni és
igazolni, hogy észszerű intézkedéseket hozott az utas másik olyan repülőútra történő átfoglalása
érdekében, amelynek segítségével az utas várhatóan jelentős késés nélkül éri el a végső célállomást?

13. Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2017. november 15-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-639/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A fizetési és értékpapír elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998.
május 19-i 98/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 2009/44/EK irányelv (2) által
módosított változata értelmében vett „átutalási megbízás” kifejezés magában foglalja-e az olyan
fizetési megbízást, amelyet a betétes a hitelintézetnek pénzösszegek más hitelintézethez történő
átutalása céljából ad?
2) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adott igenlő válasz esetén, úgy kell-e
értelmezni a 2009/44/EK irányelv által módosított, a fizetési és értékpapír elszámolási rendszerekben
az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-i 98/26/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 3. cikkének (1) bekezdését – amelynek rendelkezése szerint „[a]z átutalási megbízásoknak és
a nettósításnak jogi úton érvényesíthetőnek és harmadik személyekre kötelezőnek kell lenniük akkor
is, ha valamely résztvevő fél ellen fizetésképtelenségi eljárás indult, feltéve hogy az átutalási
megbízások a fizetésképtelenségi eljárás 6. cikk (1) bekezdése szerinti megindítását megelőzően
kerültek a rendszerbe. Ezt alkalmazni kell (az érintett rendszerben, vagy az interoperábilis
rendszerben) résztvevő féllel szemben megindult fizetésképtelenségi eljárás esetén, vagy az
interoperábilis rendszernek a rendszerben nem részt vevő interoperábilis rendszerüzemeltetőjével
szemben megindult fizetésképtelenségi eljárás esetén is” –, hogy a jelen ügyben szereplőhöz hasonló
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megbízás „a rendszerbe beérkezettnek” minősíthető volna és végre kellett volna azt hajtani?

14. A Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) által 2017.
december 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-694/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
„Fogyasztónak” minősülhet-e valamely személy a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról
[Or. 11], valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Luganói Egyezmény 15. cikke
értelmében olyan hitelmegállapodás keretében, amely a hitel teljes összegére tekintettel nem tartozik a
fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá, ha nincs olyan
nemzeti rendelkezés, amely az említett irányelv rendelkezéseit a hatálya alá nem tartozó területekre is
kiterjeszti, azzal az indokkal, hogy a szerződést kereskedelmi vagy szakmai tevékenységen kívül eső
céllal kötötték?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
Büntető ügyszak
4. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. december 22-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Samet Ardic ellen kibocsátott
európai elfogatóparancs végrehajtása (C-571/17.PPU. sz. ügy)1
Abban az esetben, ha az érdekelt személyesen részt vett az azon bírósági határozat meghozatalához
vezető büntetőtárgyaláson, amelyben jogerősen megállapították valamely jogsértésben való
bűnösségét, és amelyben emiatt vele szemben szabadságvesztés-büntetést szabtak ki, amely büntetés
végrehajtását a későbbiekben részlegesen és bizonyos feltételek tiszteletben tartása ellenében
felfüggesztették, a „határozat meghozatalát eredményező tárgyalásnak” a 2009. február 26-i
2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról és a tagállamok
közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 4a. cikkének
(1) bekezdésében szereplő fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az nem foglalja magában az e
felfüggesztésnek az említett feltételeknek a feltételes szabadság alatt történő megsértésén alapuló
visszavonására irányuló későbbi eljárást, ha az ezen eljárás eredményeképpen elfogadott visszavonó
határozat nem változtatja meg sem az eredetileg kiszabott büntetés nemét, sem pedig annak mértékét.

5. A Bíróság (nagytanács) 2017. december 5-i ítélete (a Corte costituzionale
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a M. A. S. és M. B. elleni
büntetőeljárás (C-42/17. sz. ügy)2
Az EUMSZ 325. cikk (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az előírja a nemzeti bíróság
számára, hogy a hozzáadottérték-adó területén elkövetett bűncselekmények miatti büntetőeljárásban
mellőzze az elévülésre vonatkozó azon nemzeti rendelkezések alkalmazását, amelyek az esetek jelentős
számában megakadályozzák az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő súlyos csalások miatt hatékony
és visszatartó erejű büntetőjogi szankciók kiszabását, illetve amelyek az Unió pénzügyi érdekeit sértő
csalások vonatkozásában rövidebb elévülési időt írnak elő, mint az állam pénzügyi érdekeit sértő
csalások esetében, kivéve ha e mellőzés sértené a bűncselekmények és büntetések törvényességének
elvét annak okán, hogy az alkalmazandó jog nem kellően pontos, vagy hogy a bűncselekmény

1
2

A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Büntető ügyszak 16. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 7. szám, Büntető ügyszak 3. sz. alatt.
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elkövetésének időpontjában hatályban lévőknél súlyosabb büntethetőséget megállapító jogszabály
visszaható hatállyal alkalmazandó.

Közigazgatási ügyszak
51. A Bíróság (első tanács) 2017. december 6-i ítélete (az Oberlandesgericht Frankfurt
am Main [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Coty Germany GmbH
kontra Parfümerie Akzente GmbH (C-230/16. sz. ügy)3
1) Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a luxusáruk olyan szelektív
forgalmazási rendszere, amely elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy biztosítsa ezen áruk
luxusimázsát, összhangban van e rendelkezéssel, amennyiben a viszonteladókat valamennyi lehetséges
viszonteladó vonatkozásában egységesen meghatározott és hátrányos megkülönböztetéstől mentesen
alkalmazott objektív minőségi kritériumok alapján választják ki, továbbá amennyiben a kialakított
kritériumok nem haladják meg a szükséges mértéket.
2) Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapeljárás
tárgyát képezőhöz hasonló olyan szerződéses kikötés, amely a luxusáruk olyan szelektív forgalmazási
rendszerének szerződéses forgalmazóival szemben, amely elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy
biztosítsa ezen áruk luxusimázsát, megtiltja, hogy a szerződés tárgyát képező áruk internetes
értékesítése során kifelé látható módon harmadik felek platformjait vegyék igénybe, amennyiben e
kikötés az említett áruk luxusimázsának megőrzésére irányul, továbbá azt egységesen határozzák meg,
és hátrányos megkülönböztetéstől mentesen alkalmazzák, valamint az a megvalósítani kívánt célra
tekintettel arányos, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.
3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális
megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 2010.
április 20-i 330/2010/EU bizottsági rendelet 4. cikkét akként kell értelmezni, hogy az alapeljárás
tárgyát képezőkhöz hasonló körülmények között a luxusáruk szelektív forgalmazási rendszerének piaci
forgalmazóként működő tagjaival szemben annak megtiltása, hogy az internetes értékesítések során
kifelé látható módon harmadik vállalkozások közreműködését vegyék igénybe, nem minősül a
vevőkörre vonatkozó, az e rendelet 4. cikkének b) pontja értelmében vett korlátozásnak, sem pedig a
végső felhasználók részére történő passzív értékesítésekre vonatkozó, az említett rendelet 4. cikkének
c) pontja értelmében vett korlátozásnak.

52. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. december 6-i ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Compania Naţională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, korábban Compania Naţională de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale din România SA kontra Ministerul Fondurilor Europene –
Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe (C-408/16. sz. ügy)4
1) Az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvet, különösen 15. cikkének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy
valamely tagállam az Unióhoz történő csatlakozását követően megindított, az Európai Beruházási
Bankkal ezen csatlakozást megelőzően kötött finanszírozási szerződés alapján megkezdett projekt
megvalósítását célzó közbeszerzési eljárás tekintetében olyan, az Európai Beruházási Bank
közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó útmutatója rendelkezéseiben foglalt különös
kritériumok alkalmazását írja elő, amelyek nem egyeztethetők össze ezen irányelv rendelkezéseivel.
2) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 9. cikkének (5) bekezdését és 60.
3
4

A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 164. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 242. sz. alatt.
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cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló, olyan közbeszerzési
eljárás, amelyben a 2004/18 irányelvben előírtaknál korlátozottabb kritériumokat alkalmaztak, nem
minősíthető úgy, hogy azt az uniós jognak teljes mértékben megfelelően hajtották végre, és nem
támogatható visszamenőlegesen odaítélt, vissza nem térítendő uniós finanszírozással.
Az 1083/2006 rendelet 2. cikkének 7. pontját úgy kell értelmezni, hogy a 2004/18 irányelvben
előírtaknál korlátozóbb előminősítési kritériumoknak az ajánlattevők tekintetében történő alkalmazása
az e rendelkezés értelmében vett „szabálytalanságnak” minősül, amely e rendelet 98. cikke értelmében
pénzügyi korrekció alkalmazását igazolja, amennyiben nem zárható ki, hogy e kritériumok
alkalmazása hatással volt a szóban forgó alap költségvetésére, aminek vizsgálata a kérdést
előterjesztő bíróság feladata.

53. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. december 7-i ítélete (a Conseil d'État
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Syndicat national de l'industrie
des technologies médicales (Snitem), Philips France kontra Premier ministre, Ministre
des Affaires sociales et de la Santé (C-329/16. sz. ügy)5
A 2007. szeptember 5-i 2007/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az
orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1)
bekezdését és 1. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan szoftver,
amelynek valamely funkciója lehetővé teszi egy beteg adatainak a kiértékelését többek között az
ellenjavallatok, a gyógyszerek közötti kölcsönhatások és a túlzott adagolás jelzése céljából, e funkció
tekintetében az említett rendelkezések értelmében vett orvostechnikai eszköznek minősül, még akkor is,
ha e szoftver közvetlenül az emberi testben vagy testen nem fejt ki hatást.

54. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. december 7-i ítélete (a Juzgado ContenciosoAdministrativo no 1 de Pamplona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – Wilber López Pastuzano kontra Delegación del Gobierno en Navarra (C636/16. sz. ügy)6
A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról
szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal
ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely – ahogyan azt e tagállam bíróságainak egy része
értelmezi – a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár
kiutasítása elleni védelemre vonatkozó feltételek alkalmazását nem írja elő minden kiutasításra
vonatkozó közigazgatási határozatra, függetlenül attól, hogy ezen intézkedés milyen jellegű, vagy
milyen jogi módon történik.

55. A Bíróság (első tanács) 2017. december 13-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Soufiane El Hassani kontra
Minister Spraw Zagranicznych (C-403/16. sz. ügy)7
A 2013. június 26-i 610/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével összefüggésben értelmezett 32. cikkének
(3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az arra kötelezi a tagállamokat, hogy a vízumkérelmet
elutasító határozatokkal szemben jogorvoslati lehetőséget biztosítsanak, amelynek részletszabályait az
egyes tagállamok a jogrendjük szerint, az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének

A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 200. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 48. sz. alatt.
7
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 240. sz. alatt.
5
6
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tiszteletben tartása mellett határozzák meg. Az eljárás valamely szakaszában biztosítani kell a bírósági
jogorvoslat lehetőségét.

56. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. december 14-i ítélete (a First-tier Tribunal Tax
Chamber) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Avon Cosmetics
Ltd kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (C-305/16. sz.
ügy)8
1) A 2004. január 20-i 2004/7/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes
adóalap megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. és 27.
cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, ezen
irányelv 27. cikke alapján az Egyesült Királyságnak a hatodik tanácsi irányelv 11. cikke [A. része (1)
bekezdésének a) pontjától] eltérő intézkedés bizonyos, nem adóalany viszonteladók részére történő
értékesítésekre vonatkozó alkalmazására való felhatalmazásáról szóló, 1989. május 24-i 89/534/EGK
tanácsi határozattal engedélyezett, az említett irányelv 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontjától
eltérő intézkedés, amelynek értelmében a közvetlen értékesítéssel foglalkozó társaság hozzáadottértékadó (héa)–alapja a végső fogyasztás szakaszában értékesített termék szabadpiaci forgalmi értéke,
amennyiben az említett termékeket nem héaalany viszonteladók útján értékesítik, még ha ezen eltérő
intézkedés semmilyen módon nem is veszi figyelembe az e viszonteladók által az említett társaságtól
megvásárolt bemutató termékekhez kapcsolódó előzetesen felszámított héát.
2) Az első kérdés vizsgálata során nem merült fel olyan körülmény, amely érintené a 89/534 határozat
érvényességét.
3) A 2004/7 irányelvvel módosított 77/388 hatodik irányelv 27. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem
követeli meg az ezen irányelv 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontjától való eltérés
engedélyezése iránti kérelmet benyújtó tagállamtól, hogy tájékoztassa az Európai Bizottságot arról,
hogy nem adóalany viszonteladóknál héafizetés merül fel olyan bemutató termékek után, amelyeket
közvetlen értékesítéssel foglalkozó társaságtól szereztek be, és amelyeket a gazdasági
tevékenységükhöz használnak fel, annak érdekében, hogy ezen előzetesen felszámított adó az eltérő
intézkedésre vonatkozó szabályokban valamilyen módon figyelembevételre kerüljön.

57. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. december 14-i ítélete (a Helsingin hallinto-oikeus
[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Anstar Oy által indított
eljárásban (C-630/16. sz. ügy)9
Az „Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése. 1. rész: Szerkezeti elemek megfelelőségértékelésének
követelményei” című EN 1090–1:2009+A1:2011 szabványt úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben
szereplőhöz hasonló, a betonba annak megkötése előtt rögzített termékek e szabvány hatálya alá
tartoznak, ha abban az értelemben rendelkeznek teherviselő funkcióval, hogy az építményből történő
kiemelésük azonnal csökkentené az építmény szilárdságát.

58. A Bíróság (nagytanács) 2017. december 20-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 3
de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Asociación
Profesional Elite Taxi kontra Uber Systems Spain, SL (C-434/15. sz. ügy)10
Az EUMSZ 58. cikk (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUMSZ 56. cikket, a belső piaci
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2.
cikke d) pontját, az 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 180. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 46. sz. alatt.
10
A kérdést l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 242. sz. alatt.
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műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról
[helyesen: a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás megállapításáról] szóló, 1998.
június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 2. pontját, amelyre a belső
piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv („elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) 2. cikkének a) pontja hivatkozik, úgy
kell értelmezni, hogy az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló közvetítői szolgáltatást, melynek célja egy
okostelefonos alkalmazás segítségével a saját gépjárművüket használó, nem hivatásos sofőrök és a
városon belüli helyváltoztatást igénylő személyek díjazás ellenében történő összekapcsolása, úgy kell
tekinteni, hogy az elválaszthatatlanul kapcsolódik egy közlekedési szolgáltatáshoz, és ennélfogva a
közlekedés területén nyújtott szolgáltatásnak minősül az EUMSZ 58. cikk (1) bekezdése értelmében. Az
ilyen szolgáltatást következésképpen ki kell zárni az EUMSZ 56. cikk, a 2006/123 irányelv és a
2000/31 irányelv hatálya alól.

59. A Bíróság (második tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Protect Natur-, Arten- und
Landschaftsschutz Umweltorganisation kontra Bezirkshauptmannschaft Gmünd (C664/15. sz. ügy)11
1) Az Aarhusban 1998. június 25-én aláírt, és az Európai Közösség nevében a 2005. február 17-i
2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott, a környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 47. cikkével együttesen értelmezett 9. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
valamely, a nemzeti jogszabályi előírásoknak megfelelően létrehozott és működő környezetvédelmi
szervezetnek jogot kell biztosítani arra, hogy bíróság előtt megtámadhasson egy projektet engedélyező
olyan határozatot, amely esetleg sértheti a víztestek állapotromlásának megelőzésére vonatkozó, a
vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkében említett kötelezettséget.
2) A 2005/370 határozattal jóváhagyott ezen egyezménynek az Alapjogi Charta 47. cikkével együttesen
értelmezett 9. cikkének (3) bekezdését, valamint a 2000/60 irányelv 14. cikkének (1) bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti eljárásjogi rendelkezés, amely az alapügyhöz
hasonló esetekben kizárja a környezetvédelmi szervezeteket a 2000/60 irányelv végrehajtását szolgáló
engedélyezési eljárásokban ügyfélként való részvétel lehetőségéből, és az ilyen eljárások
eredményeként hozott határozatok megtámadására szolgáló keresetindítási jogot kizárólag az ilyen
jogállással rendelkező személyek részére tartja fenn.
3) A releváns tényeknek és nemzeti jogi szabályoknak a kérdést előterjesztő bíróság által elvégzendő
vizsgálata szükségességének fenntartása mellett a 2005/370 határozattal jóváhagyott említett
egyezménynek az Alapjogi Charta 47. cikkével együttesen értelmezett 9. cikkének (3) és (4) bekezdését
úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan rendelkezés, amely az alapügyhöz hasonló
esetekben olyan jogvesztő nemzeti eljárásjogi szabályt ír elő a környezetvédelmi szervezetekkel
szemben, amelynek értelmében e személyek elveszítik az eljárásban részt vevő ügyfél jogállását, és így
nem tudnak keresetet indítani az ezen eljárás eredményeként hozott határozattal szemben, ha nem
terjesztenek elő kifogást kellő időben a közigazgatási eljárásban, illetve legkésőbb ezen eljárás szóbeli
szakasza során.

11

A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 56. sz. alatt.
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60. A Bíróság (tízedik tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Raad van State [Belgium]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vaditrans BVBA kontra Belgische Staat (C102/16. sz. ügy)12
1) A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a
2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.
cikkének (6) és (8) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a gépjárművezető nem töltheti járművében az
említett 8. cikk (6) bekezdésében előírt rendszeres heti pihenőidőket.
2) A második kérdés vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőt, amely érintené az 561/2006 rendelet
érvényességét a büntetőjogi törvényességnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 49. cikke (1)
bekezdésében rögzített elve tekintetében.

61. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Impresa di Costruzioni Ing. E.
Mantovani SpA, Guerrato SpA kontra Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i
procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture
(ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (C-178/16. sz. ügy)13
Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvet, különösen a 45. cikke (2) bekezdése első albekezdésének c), d) és g)
pontját, valamint az egyenlő bánásmód és az arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szervnek, hogy:
— az általa meghatározott feltételek mellett figyelembe vegye az ajánlattevő vállalkozás
ügyvezetőjével szemben e vállalkozás szakmai hitelét csorbító bűncselekmény miatti büntetőítéletet,
akkor is, ha az még nem jogerős, amennyiben az ügyvezető megbízatása a hirdetmény közzétételét
megelőző évben szűnt meg, és
— kizárja az említett vállalkozást a szóban forgó közbeszerzési eljárásban való részvételből amiatt,
hogy az nem határolódott el teljesen és ténylegesen az említett ügyvezető cselekményeitől, mivel a
még nem jogerős büntetőítéletről nem tett nyilatkozatot.

62. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Conseil d'État
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eni SpA, Eni Gas & Power
Franciaország SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) kontra
Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (C-226/16. sz.
ügy)14
1) A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, hogy egy
tagállam olyan gáztárolási kötelezettséget ír elő a gázszolgáltatók tekintetében, amelynek hatálya azon
fogyasztókra is kiterjed, akik/amelyek nem szerepelnek az e rendelet 2. cikke második bekezdésének 1.
pontjában felsorolt „védett fogyasztók” között, feltéve, hogy az ezen előbbi rendelkezésben előírt
feltételeket tiszteletben tartják, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.
2) A 994/2010 rendelet 8. cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan
nemzeti szabályozás, amely a földgázszolgáltatók számára azt a kötelezettséget írja elő, hogy tartsák
tiszteletben azon kötelezettségüket, hogy szükségszerűen és kizárólagosan a nemzeti területen található
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 111. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 126. sz. alatt.
14
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 163. sz. alatt.
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infrastruktúrákat felhasználva gázkészleteket tartsanak az ellátás biztonságának válság esetén történő
garantálása érdekében. A jelen ügyben mindazonáltal a kérdést előterjesztő bíróság feladata annak
vizsgálata, hogy a nemzeti szabályozás által a hatáskörrel rendelkező hatóság számára előírt azon
kötelezettség, miszerint az érintett szolgáltatók rendelkezésére álló „más modulációs eszközöket” is
figyelembe kell vennie, hatékony lehetőséget jelent-e ez utóbbiak számára ahhoz, hogy
kötelezettségeiket regionális vagy uniós szinten teljesíthessék.

63. A Bíróság (első tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Københavns Byret [Dánia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus
A/S elleni büntetőeljárás (C-255/16. sz. ügy)15
Az 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki
szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról [helyesen: a műszaki szabványok és szabályok,
valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott
információszolgáltatási eljárás megállapításáról] szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz
hasonló nemzeti rendelkezés, amely büntetőjogi szankciókat állapít meg a szerencsejáték, sorsjáték
vagy fogadás Dániában való engedély nélküli kínálása esetére, e rendelkezés értelmében nem minősül
olyan műszaki szabálynak, amely ezen irányelv 8. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentési
kötelezettség alá tartozik. Ezzel szemben az alapügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti rendelkezés,
amely büntetőjogi szankciókat állapít meg az engedély nélkül kínált szerencsejáték, sorsjáték vagy
fogadás reklámozása esetére, az e rendelkezés értelmében vett műszaki szabálynak minősül, amely az
említett rendelkezés 8. cikkének (1) bekezdése alapján bejelentési kötelezettség alá tartozik,
amennyiben e rendelkezés előkészítő anyagaiból egyértelműen az következik, hogy az tárgyát és célját
tekintve egy már korábban létező tilalomnak az online szerencsejáték-szolgáltatásokra való
kiterjesztésére irányul, aminek a megállapítása a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

64. A Bíróság (hetedik tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Corte suprema di cassazione
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Prequ' Italia Srl kontra Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli (C-276/16. sz. ügy)16
Mindenki ahhoz való jogát, hogy meghallgassák valamennyi olyan aktus elfogadása előtt, amely
hátrányosan érintheti érdekeit, úgy kell értelmezni, hogy a vámhatóság által az érdekelt előzetes
meghallgatása nélkül elfogadott helyesbítő vámmegállapítási értesítés címzettjének nem sérül a
védelemhez való joga, ha az a nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az érdekelt számára, hogy
ezen aktust közigazgatási jogorvoslat keretében vitassa, a 2000. november 16-i 2700/2000/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992.
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 244. cikkére utalva annak előírására szorítkozik, hogy
kérelmezhető ezen aktus végrehajtásának az aktus esetleges megváltoztatásáig történő felfüggesztése
anélkül, hogy a közigazgatási jogorvoslati kérelem benyújtása automatikusan felfüggesztené a
megtámadott aktus végrehajtását, amennyiben az említett rendelet 244. cikke második bekezdésének a
vámhatóságok általi alkalmazása nem korlátozza a végrehajtás felfüggesztését a megtámadott
határozatnak a vámszabályozással való összeegyeztethetőségére vonatkozó kétségekkel kapcsolatos
indokok fennállása esetén, illetve ha az érintett személynek helyrehozhatatlan kárt okozna.

65. A Bíróság (második tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Sąd Najwyższy
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Polkomtel sp. z o.o. kontra

15
16

A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 172. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 185. sz. alatt.
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Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (C-277/16. sz. ügy)17
1) Az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok
összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(hozzáférési irányelv) 8. cikkének (4) bekezdését és 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy ha az adott
piacon jelentős piaci erővel rendelkezőként kijelölt üzemeltető terhére a nemzeti szabályozó hatóság
az árak költségalapú meghatározására vonatkozó kötelezettséget állapít meg, ez a nemzeti szabályozó
hatóság a gazdasági hatékonyság és a fenntartható verseny előmozdítása érdekében az e kötelezettség
hatálya alá tartozó szolgáltatások árait a szolgáltatás nyújtása érdekében az ezen üzemeltetőnél
felmerült költségeknél alacsonyabb szinten is meghatározhatja, ha ezek a költségek magasabbak
valamely hatékony üzemeltető költségeinél, amit a nemzeti bíróságnak kell megvizsgálnia.
2) A 2002/19 irányelv 8. cikkének (4) bekezdését, ugyanezen irányelv 13. cikkének (3) bekezdésével,
valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikkével összefüggésben értelmezve úgy kell
értelmezni, hogy az adott piacon jelentős piaci erővel rendelkezőként kijelölt és az árak
költségalapúságára vonatkozó kötelezettséggel terhelt üzemeltetőt a nemzeti szabályozó hatóság
jogosult arra kötelezni, hogy az árait évente a legfrissebb adatok alapján megállapítsa, és ezeket az
árakat, valamint az azokat indokoló adatokat, az árak alkalmazása előtt, vizsgálat céljából, a nemzeti
szabályozó hatósággal közölje, feltéve hogy ezek a kötelezettségek a megállapított probléma jellegén
alapulnak, arányosak és az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások
közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (keretirányelv) 8. cikkében megfogalmazott célkitűzésekre tekintettel indokoltak, amit a
nemzeti bíróságnak kell megvizsgálnia.
3) A 2002/19 irányelv 13. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ha valamely üzemeltető
terhére ezen irányelv 13. cikkének (1) bekezdése alapján az árak költségalapúságára vonatkozó
kötelezettséget állapítottak meg, ezen üzemeltetőtől az árainak kiigazítását az említett árak
alkalmazásának megkezdése előtt, illetve annak megkezdése után is meg lehet követelni.

66. A Bíróság (első tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Global Starnet Ltd kontra Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (C322/16. sz. ügy)18
1) Az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti bíróság,
amelynek határozatai ellen nincs jogorvoslati lehetőség, főszabály szerint köteles az uniós jog
értelmezésére vonatkozó kérdést előzetes döntéshozatalra utalni még akkor is, ha ugyanazon nemzeti
eljárás keretében az érintett tagállam alkotmánybírósága az uniós jog rendelkezéseihez hasonló
tartalmú referenciaszabályok alapján a nemzeti szabályok alkotmányosságát megvizsgálta.
2) Az EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikket, valamint a bizalomvédelem elvét úgy kell értelmezni, hogy
azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amely a
törvény által engedélyezett játékok online lebonyolítása ágazatában már koncessziójogosult
személyekkel szemben a tevékenységük gyakorlására vonatkozóan új feltételeket támaszt a fennálló
szerződéshez fűzött záradék útján, amennyiben a kérdést előterjesztő bíróság megállapítja, hogy e
szabályozást közérdeken alapuló nyomós indokok igazolhatják, a szabályozás alkalmas arra, hogy
biztosítsa az elérni kívánt célkitűzések megvalósítását, és nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez
szükséges mértéket.

67. A Bíróság (második tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Bundesgerichtshof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Comité Interprofessionnel du
Vin de Champagne kontra Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, képviseli az
17
18

A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 205. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 211. sz. alatt.
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Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, korábban Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd (C393/16. sz. ügy)19
1) A 2009. május 25-i 491/2009/EK tanácsi rendelettel módosított, a mezőgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös
piacszervezésről szóló rendelet”) 118m. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontját, valamint a
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/E[G]K,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 103. cikke (2) bekezdése a)
pontjának ii. alpontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezések hatálya alá tartozik azon eset,
amelyben egy olyan oltalom alatt álló eredetmegjelölést, mint a „Champagne”, egy olyan élelmiszer
kereskedelmi megnevezésének részeként használnak, mint a „Champagner Sorbet”, amely nem felel
meg az ezen oltalom alatt álló eredetmegjelölésre vonatkozó termékleírásnak, de amely az említett
termékleírásnak megfelelő összetevőt tartalmaz.
2) A 491/2009 rendelettel módosított 1234/2007 rendelet 118m. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii.
alpontját és az 1308/2013 rendelet 103. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontját úgy kell
értelmezni, hogy valamely oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek egy olyan élelmiszer kereskedelmi
megnevezésének részeként történő használata, mint a „Champagner Sorbet”, amely nem felel meg az
ezen oltalom alatt álló eredetmegjelölésre vonatkozó termékleírásnak, de amely az említett
termékleírásnak megfelelő összetevőt tartalmaz, e rendelkezések értelmében az oltalom alatt álló
eredetmegjelölés hírnevével való visszaélésnek minősül akkor, ha ezen élelmiszer ízét – alapvető
jellemzőként – elsősorban nem az adja, hogy összetételében jelen van ezen összetevő.
3) A 491/2009 rendelettel módosított 1234/2007 rendelet 118m. cikke (2) bekezdésének b) pontját és
az 1308/2013 rendelet 103. cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely
oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek egy olyan élelmiszer kereskedelmi megnevezésének részeként
történő használata, mint a „Champagner Sorbet”, amely nem felel meg az ezen oltalom alatt álló
eredetmegjelölésre vonatkozó termékleírásnak, de amely az említett termékleírásnak megfelelő
összetevőt tartalmaz, nem minősül e rendelkezések értelmében vett visszaélésszerű használatnak,
utánzásnak vagy idézésnek.
4) A 491/2009 rendelettel módosított 1234/2007 rendelet 118m. cikke (2) bekezdésének c) pontját és az
1308/2013 rendelet 103. cikke (2) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezések
mind az érintett termék eredetét illetően hamis benyomás keltésére alkalmas hamis vagy félrevezető
jelzésekre, mind pedig az e termék jellegére vagy alapvető tulajdonságaira vonatkozó hamis vagy
félrevezető jelzésekre alkalmazandók.

68. A Bíróság (harmadik tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Tribunale di Bolzano
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sabine Simma Federspiel kontra
Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (C-419/16. sz. ügy)20
1) Az 1982. január 26-i 82/76/EGK tanácsi irányelvvel módosított, az orvosok tevékenységével
kapcsolatos törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1975.
június 16-i 75/363/EGK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontját és az orvosok szabad
mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről
szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1993. április 5-i 93/16/EGK tanácsi irányelv
24. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben
szereplőhöz hasonló olyan tagállami szabályozás, amelynek értelmében a valamely másik tagállamban
nyújtott szakorvosi képzés finanszírozását célzó nemzeti támogatás nyújtása azon feltételtől függ, hogy
a kedvezményezett orvos a szakorvosi képzés elvégzésének napjától számított tíz éven belül öt évig
ezen első tagállamban folytassa a szakmai tevékenységét, és e kötelezettség teljesítésének elmulasztása
19
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esetén az orvos köteles visszafizetni a nyújtott támogatás legfeljebb 70 %-át kitevő összeget és annak
kamatait.
2) Az EUMSZ 45. és EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az
alapügyben szereplőhöz hasonló olyan tagállami szabályozás, amelynek értelmében a valamely másik
tagállamban nyújtott szakorvosi képzés finanszírozását célzó nemzeti támogatás nyújtása azon
feltételtől függ, hogy a kedvezményezett orvos a szakorvosi képzés elvégzésének napjától számított tíz
éven belül öt évig ezen első tagállamban folytassa a szakmai tevékenységét, és e kötelezettség
teljesítésének elmulasztása esetén az orvos köteles visszafizetni a nyújtott támogatás legfeljebb 70 %át kitevő összeget és annak kamatait, feltéve hogy az e szabályozásban előírt intézkedések ténylegesen
hozzájárulnak a közegészség védelmére és a szociális biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyára
irányuló célkitűzések megvalósításához, és nem lépik túl az ehhez szükséges mértéket; mindezek
vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

69. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Court of Appeal [Írország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Florea Gusa kontra Minister for Social
Protection, Írország, Attorney General (C-442/16. sz. ügy)21
Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április
29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikke (3) bekezdésének b) pontját akként
kell értelmezni, hogy az ezen irányelv 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett önálló
vállalkozó minőségét megtartja az olyan tagállami állampolgár, aki, miután mintegy négy éven
keresztül jogszerűen tartózkodott és önálló vállalkozóként dolgozott valamely másik tagállamban,
akaratától független okokból eredő, regisztrált munkalehetőség-hiány miatt e tevékenységét
megszüntette, és akit ezen utóbbi tagállam illetékes munkaügyi hivatala álláskeresőként
nyilvántartásba vett.

70. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Bundesfinanzhof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finanzamt Bingen-Alzey kontra
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (C-462/16. sz. ügy)22
A Bíróság által az 1996. október 24-i Elida Gibbs ítéletben (C-317/94, EU:C:1996:400, 28. és 31.
pont) a hozzádottértékadó-alap megállapítása tekintetében meghatározott elvek alapján és az egyenlő
bánásmód uniós jogi elvére figyelemmel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006.
november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 90. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
valamely gyógyszeripari vállalkozás által valamely magán-egészségbiztosítási vállalkozás részére
nemzeti jogszabály alapján nyújtott árkedvezmény az említett cikk értelmében az adóalapnak a
gyógyszeripari vállalkozás javára történő csökkentését vonja maga után, amennyiben a
gyógyszerkészítményeket nagykereskedőkön keresztül értékesítik a gyógyszertárak részére, amelyek
ezen értékesítéseket olyan magán-egészségbiztosítással rendelkező személyek részére teljesítik, amely
visszatéríti e gyógyszerkészítmények vételárát a biztosítottjai részére.
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A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 245. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 246. sz. alatt.
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71. A Bíróság (második tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Naczelny Sąd
Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Caterpillar
Financial Services sp. z o.o. (C-500/16. sz. ügy)23
Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett egyenértékűség és tényleges érvényesülés
elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amelyről az
alapügyben szó van, amely lehetővé teszi a hozzáadottértékadó- (héa-) túlfizetés visszatérítése iránti
kérelem elutasítását, ha e kérelmet az adóalany az ötéves elévülési idő lejártát követően nyújtja be,
jóllehet a Bíróságnak az említett határidő lejártát követően kihirdetett valamely ítéletéből az
következik, hogy az említett visszatérítés iránti kérelem tárgyát képező héafizetés jogalap nélkül
történt.

72. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Finanzgericht Köln –
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Deister Holding AG korábban
Traxx Investments N. V. (C-504/16. sz. ügy), Juhler Holding A/S (C-613/16. sz. ügy)
kontra Bundeszentralamt für Steuern24
Egyrészt a 2006. november 20-i 2006/98/EK tanácsi irányelvvel módosított, a különböző tagállamok
anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i
90/435/EGK tanácsi irányelv 5. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 1. cikkének (2)
bekezdését, másrészt pedig az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan
tagállami jogszabály, mint amely az alapügyben szerepel, amely – amennyiben olyan személyek
rendelkeznek a külföldi illetőségű anyavállalatban részesedéssel, akik nem lennének jogosultak a
forrásadó-visszatérítésre vagy -mentességre, ha közvetlenül jutnának a belföldi leányvállalattól
osztalékhoz – az e jogszabályban meghatározott egyik feltétel teljesülése esetén ezen anyavállalat
számára megtagadja az osztalékfizetés tőkejövedelem-adó alól történő mentesítését.

73. A Bíróság (hetedik tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Erzeugerorganisation
Tiefkühlgemüse eGen kontra Agrarmarkt Austria (C-516/16. sz. ügy)25
1) Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és
feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011.
június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet IX. mellékletének 23. pontját – annyiban,
amennyiben az a „termelői szervezet […] üzemében és/vagy telephelyén” elvégzett beruházásra utal –
úgy kell értelmezni, hogy
— pusztán az a tény, hogy az e rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében említett operatív program
keretében elvégzett beruházás olyan területen található, amelynek tulajdonosa nem az érintett
termelői szervezet, hanem harmadik személy, az előbbi rendelkezés értelmében főszabály szerint
nem képezi az e beruházásra e termelői szervezet által fordított költségek támogathatósága
hiányának indokát;
— e IX. melléklet 23. pontja az olyan üzemekben és/vagy telephelyeken elvégzett beruházásra
vonatkozik, amely jogilag és ténylegesen az érintett termelői szervezet kizárólagos ellenőrzése alatt
áll, így e beruházás harmadik személyek javára való bármely használata ki van zárva.
2) A bizalomvédelem elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy olyan körülmények
között, mint amelyek az alapügyben felmerültek, a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság egyrészt
elutasítja a termelői szervezet által olyan beruházáshoz igényelt pénzügyi támogatás fennmaradó
összegének kifizetését, amelyről végül megállapították, hogy nem támogatható az 543/2011
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 13. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 2. sz. alatt.
25
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 5. sz. alatt.
23
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végrehajtási rendelet IX. mellékletének 23. pontja alapján, másrészt felszólítja e termelői szervezetet
az e beruházáshoz már felvett támogatás visszatérítésére.
3) Olyan körülmények között, mint amelyek az alapügyben felmerültek az uniós jogot úgy kell
értelmezni, hogy a jelen ítélet időbeli hatályának korlátozásának hiányában azzal nem ellentétes, hogy
a jogalap nélkül kifizetett támogatás visszatérítésének kizárása érdekében figyelembe vegyék a
jogbiztonság elvét, ha az előírt feltételek megegyeznek a tisztán nemzeti pénzügyi juttatások
visszatéríttetésére vonatkozóakkal, az európai uniós érdeket teljes mértékben figyelembe veszik és a
kedvezményezett jóhiszeműségét bizonyították.

74. A Bíróság (első tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Finanzgericht München
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hamamatsu Photonics
Deutschland GmbH kontra Hauptzollamt München (C-529/16. sz. ügy)26
Az 1996. december 19-i 82/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 28–31. cikkét úgy
kell értelmezni, hogy azok nem teszik lehetővé azt, hogy a vámérték alapjául egy megállapodásban
rögzített olyan ügyleti érték szolgáljon, amely részben egy eredetileg kiszámlázott és bejelentett
összegből, részben pedig az elszámolási időszakot követően elvégzett átalánykiigazításból áll, anélkül,
hogy tudni lehetne azt, hogy az elszámolási időszak végén e kiigazítást felfelé vagy lefelé fogják-e
elvégezni.

Munkaügyi ügyszak
8. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. december 7-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen
[Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck
kontra Pensionsmyndigheten (C-189/16. sz. ügy)27
1) Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint az
1998. június 29-i 1606/98/EK tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendeletet akként kell értelmezni, hogy
az olyan minimális ellátásnak, mint az alapügy tárgyát képező garantált nyugdíj, a tagállami illetékes
intézmény által történő számítása során nem kell alkalmazni sem e rendelet 46. cikkének (2)
bekezdését, sem az említett rendelet 47. cikke (1) bekezdésének d) pontját. Az ilyen ellátást ugyanezen
rendelet 50. cikke és a nemzeti jogszabályok egymással összefüggő rendelkezéseinek megfelelően kell
számítani, eltekintve ugyanakkor az – a jelen ügy tárgyát képezőkhöz hasonló – időarányos számításra
vonatkozó nemzeti rendelkezések alkalmazásától.
2) A 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint az 1606/98 rendelettel módosított
1408/71 rendeletet és különösen annak 50. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétesek
az olyan tagállami jogszabályok, amelyek azt írják elő, hogy az olyan minimális ellátás számítása
során, mint amilyen az alapügy tárgyát képező garantált nyugdíj, az illetékes intézménynek figyelembe
kell vennie minden olyan öregségi nyugdíjat, amelyet az érintett ténylegesen kap egy vagy több másik
tagállamtól.
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A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 126. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak 25. sz. alatt.
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9. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo no 1 de Oviedo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –
Margarita Isabel Vega González kontra Consejería de Hacienda y Sector Público del
gobierno del Principado de Asturias (C-158/16. sz. ügy)28
1) Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött
keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, 1999.
március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4.
szakaszának 1. pontját akként kell értelmezni, hogy a „munkafeltételek” e rendelkezésben említett
fogalma magában foglalja azt a jogot, hogy az olyan munkavállalónak, akit parlamenti
tisztségviselőnek választottak, a nemzeti szabályozás által előírt különös szolgálat miatti szabadságot
biztosítsanak, amelynek értelmében munkaviszonyát felfüggesztik, miáltal e munkavállaló
foglalkoztatásának fenntartása és előmenetelhez való joga biztosított e parlamenti mandátum
megszűnéséig.
2) Az 1999/70 irányelv mellékletét képező, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló
keretmegállapodás 4. szakaszát akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező szabályozás, amely abszolút módon kizárja, hogy egy
határozott időre kinevezett munkavállaló számára politikai mandátumának gyakorlása céljából
különös szolgálat miatti szabadságot biztosítsanak, amelynek értelmében a munkaviszonyt
felfüggesztenék e munkavállaló említett mandátumának megszűnésekor történő visszatéréséig, noha
ezt a jogot a határozatlan időre alkalmazott munkavállalók számára elismerik.

Polgári ügyszak
11. A Bíróság (tizedik tanács) 2017. november 30-i végzése (a Tribunale di Torino
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IJDF Italy Srl kontra Violeta
Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando (C-344/17. sz. ügy)29
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5 i
93/13/EGK tanácsi irányelvet, az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdését, valamint az
Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azok nem alkalmazhatók egy
összefüggő ügyekkel kapcsolatos bírósági illetékesség meghatározására vonatkozó jogvita keretében,
mivel az említett jogvita nem tartozik a 93/13 irányelv hatálya alá.

12. A Bíróság (ötödik tanács) 2017. december 7-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia
de Jerez de la Frontera [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco
Santander, SA kontra Cristobalina Sánchez López (C-598/15. sz. ügy)30
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdése és 7. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazható
az olyan eljárásra, mint amelyről az alapügyben szó van, amelyet valamely ingatlan kijelölt vevője
indított a fogyasztó által a hitelezéssel hivatásszerűen foglalkozó személy javára ezen ingatlanra
alapított jelzálog-biztosíték érvényesítésére irányuló, bírósági úton kívüli végrehajtást követően, és
amely eljárás tárgya az e kijelölt vevő által jogszerűen megszerzett dologi jogok védelme, amennyiben
egyrészt ezen eljárás független a hitelezéssel hivatásszerűen foglalkozó személy és a fogyasztó közötti
jogviszonytól, másrészt pedig a jelzálog-biztosítékot érvényesítették, az ingatlant értékesítették, és az
ahhoz fűződő dologi jogokat átruházták, anélkül hogy a fogyasztó élt volna az ebben az
összefüggésben rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekkel.

13. A Bíróság (hetedik tanács) 2017. december 7-i ítélete (a High Court of Justice
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak 23. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak 56. sz. alatt.
30
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak 15. sz. alatt.
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[Chancery Division] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Merck
Sharp & Dohme Corporation kontra Comptroller-General of Patents, Designs and
Trade Marks (C-567/16. sz. ügy)31
1) A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének b) pontját akként kell értelmezni, hogy az e rendelkezés
értelmében vett forgalombahozatali engedélyhez nem lehet hasonló a 469/2009 rendelet 1. cikkének c)
pontjában említett alapszabadalom lejártát megelőzően a referencia-tagállam által a
farmakovigilancia tekintetében a 2010. december 15-i 2010/84/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001.
november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikke (4) bekezdésének
megfelelően kibocsátott, eljárást lezáró tájékoztatás, ily módon kiegészítő oltalmi tanúsítványt nem
lehet szerezni e tájékoztatás alapján.
2) A 469/2009 rendelet 10. cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a forgalombahozatali
engedély érintett tagállam általi megadásának a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentés e
tagállamban való benyújtásakor fennálló hiánya nem olyan hiányosságot képez, amelyet e rendelkezés
alapján orvosolni lehet.

14. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. december 7-i végzése (a Vredegerecht te
Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Woonhaven Antwerpen
kontra Khalid Berkani, Asmae Hajji (C-446/17. sz. ügy)32
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ezen irányelv nem
alkalmazandó a valamely elismert szociális lakásépítéssel foglalkozó társaság és egy bérlő által kötött
szociális bérleti szerződésben szereplő olyan feltételekre, amilyeneket olyan nemzeti szabályozás
határoz meg, mint a 2007. október 12-i Besluit van de Vlaamse regering tot reglementering van het
sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (a flamand kormánynak a
szociálisbérlakás-rendszer Flamand Lakáskódex VII. címének végrehajtása érdekében történő
szabályozásáról szóló rendelete) 11. cikke.

15. A Bíróság (hetedik tanács) 2017. december 14-i ítélete (a Sąd Rejonowy PoznańGrunwald i Jeżyce w Poznaniu [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –
Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś kontra DA Deutsche Allgemeine Versicherung
Aktiengesellschaft (C-66/17. sz. ügy)33
A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004.
április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkét
úgy kell értelmezni, hogy az olyan ítéletben foglalt, bírósági eljáráshoz kapcsolódó költségek
összegére vonatkozó végrehajtható határozat, amelyet nem valamely nem vitatott követelés tárgyában
hoztak, nem hitelesíthető európai végrehajtható okiratként.

A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak 8. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 55. sz. alatt.
33
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak 23. sz. alatt.
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16. A Bíróság (második tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no
8 de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Schweppes SA
kontra Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, korábban Carbòniques Montaner SL
(C-291/16. sz. ügy)34
A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését, az EUMSZ 36. cikkre figyelemmel,
úgy kell értelmezni, hogy az akadályát képezi annak, hogy valamely nemzeti védjegy jogosultja
tiltakozzon az ugyanezen védjeggyel jelölt, más tagállamból származó, azonos áruk behozatala ellen,
ha e védjegy, amely kezdetben ugyanezen jogosulté volt, már egy olyan harmadik fél tulajdonában
van, aki a jogokat átruházással szerezte meg, és ezen átruházást követően
— e jogosult, akár egyedül, akár védjegystratégiáját e harmadik féllel összehangolva, aktív és
szándékos módon továbbra is a védjegy egységes és globális megjelenítését vagy imázsát erősíti, ezzel
az érintett közönség szemében az e védjeggyel jelölt áruk kereskedelmi származását illetően
összetéveszthetőséget keltve vagy azt erősítve,
vagy
— gazdasági kapcsolat áll fenn a jogosult és az említett harmadik személy között abban az értelemben,
hogy összehangolják üzleti politikájukat, vagy megegyeznek abban, hogy együttesen ellenőrzik a
védjegy használatát, és így közvetlenül vagy közvetve lehetőségük van meghatározni azt, hogy a
védjegyet mely árukon tüntetik fel, illetve lehetőségük van ezen áruk minőségének ellenőrzésére.

17. A Bíróság (hatodik tanács) 2017. december 20-i ítélete (az Audiencia Provincial de
Albacete [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – José Luís Núñez
Torreiro kontra AIG Europe Limited, Sucursal en España, korábban Chartis Europe
Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras (Unespa) (C-334/16. sz. ügy)35
A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember
16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének első bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügyben szereplő
szabályozás, amely lehetővé teszi a kötelező biztosítási fedezet kizárását „közlekedésre alkalmatlan”
utakon és területeken történő gépjárművezetés során bekövetkező károk esetén, azon utak és területek
kivételével, amelyek közlekedésre alkalmatlanok, mégis „közhasználatban lévők”.

18. A Bíróság (első tanács) 2017. december 20-i ítélete (az Oberlandesgericht München
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Soha Sahyouni kontra Raja
Mamisch (C-372/16. sz. ügy)36
A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített
együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 1259/2010/EU tanácsi rendelet 1. cikkét
úgy kell értelmezni, hogy az egyik házastárs által egy vallási bíróság előtt tett, olyan egyoldalú
nyilatkozat útján történő házasságfelbontás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, nem tartozik e
rendelet tárgyi hatálya alá.

19. A Bíróság (második tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Corte d'appello di Milano,
Bundesgerichtshof [Olaszország, Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) –
Acacia Srl kontra Pneusgarda Srl, fizetésképtelenségi eljárás alatt, Audi AG (C-397/16.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak 49. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak 50. sz. alatt.
36
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 58. sz. alatt.
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sz. ügy), Acacia Srl, Rolando D’Amato kontra Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16. sz.
ügy)37
1) A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet 110.
cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az abban foglalt úgynevezett „javítási” záradék a
közösségi formatervezésiminta-oltalomból való kizárást az olyan formatervezési minta
vonatkozásában, amely egy összetett termék olyan alkotóelemét képezi, amelyet ezen összetett termék
eredeti megjelenésének helyreállítására irányuló javítása céljából hasznosítanak, nem rendeli alá
azon feltételnek, hogy az oltalomban részesülő formatervezési minta függjön az összetett termék
megjelenésétől.
2) A 6/2002 rendelet 110. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az abban foglalt
úgynevezett „javítási” záradék a közösségi formatervezésiminta-oltalomból való kizárást az olyan
formatervezési minta vonatkozásában, amely egy összetett termék olyan alkotóelemét képezi, amelyet
ezen összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítására irányuló javítása céljából
hasznosítanak, annak a feltételnek rendeli alá, hogy a cserealkatrész megjelenésének vizuálisan
azonosnak kell lennie azon alkotóelem megjelenésével, amelyet eredetileg szereltek az összetett
termékbe a forgalomba hozatalakor.
3) A 6/2002 rendelet 110. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ahhoz, hogy az e
rendelkezésben foglalt úgynevezett „javítási” záradékra hivatkozni lehessen, az összetett termék
alkotóelemének gyártóját vagy értékesítőjét gondossági kötelezettség terheli az említett rendelkezésben
előírt feltételeknek a további hasznosítók általi tiszteletben tartását illetően.

20. A Bíróság (második tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Supreme Court [Írország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peter Nowak kontra Data Protection
Commissioner (C-434/16. sz. ügy)38
A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 2. cikkének a) pontját akként kell értelmezni, hogy az alapügy körülményeihez hasonló
körülmények között valamely vizsgázó által egy szakmai vizsga során adott írásbeli válaszok és a
vizsgáztató e válaszokra vonatkozó esetleges megjegyzései e rendelkezés értelmében személyes
adatoknak minősülnek.

21. A Bíróság (második tanács) 2017. december 20-i ítélete (az Amtsgericht Stuttgart
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Brigitte Schlömp kontra
Landratsamt Schwäbisch Hall (C-467/16. sz. ügy)39
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-án aláírt, a Közösség nevében a 2008. november 27-i
2009/430/EK tanácsi határozattal jóváhagyott egyezmény 27. és 30. cikkét úgy kell értelmezni, hogy
perfüggőség esetén a svájci jog szerinti békéltető hatóság előtti kötelező békéltetési eljárás
megindításának időpontja minősül annak az időpontnak, amikor a „bíróságot” felhívottnak kell
tekinteni.

A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak 62. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak 65. sz. alatt.
39
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak 70. sz. alatt.
37
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22. A Bíróság (második tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Fővárosi
Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Incyte
Corporation kontra Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (C-492/16. sz. ügy)40
1) A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkét – a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi
tanúsítványának bevezetéséről szóló, 2009. május 6-i 1610/96/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben – úgy kell értelmezni, hogy az
első forgalombahozatali engedélynek a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentésben
feltüntetett azon időpontja, amelynek alapján az e tanúsítvány kiadására hatáskörrel
rendelkező nemzeti hatóság kiszámította annak időtartamát, hibás az alapügyben szereplőhöz
hasonló olyan helyzetben, amikor e hatóság az említett tanúsítvány időtartamát olyan
számítási módot alkalmazva határozta meg, amely nem felel meg a Bíróság későbbi ítéletében
értelmezett 469/2009 rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.
2) A 469/2009 rendelet 18. cikkét – az 1610/96 rendelet (17) preambulumbekezdésével és 17.
cikkének (2) bekezdésével összefüggésben – úgy kell értelmezni, hogy a jelen ítélet Rendelkező
részének 1. pontjában ismertetetthez hasonló helyzetben a kiegészítő oltalmi tanúsítvány
jogosultja az említett 18. cikk alapján az e tanúsítványon feltüntetett időtartam helyesbítése
iránti jogorvoslati joggal rendelkezik mindaddig, amíg az említett tanúsítvány nem jár le.
Gazdasági ügyszak
13. A Bíróság (negyedik tanács) 2017. december 14-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 30
de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Antonio
Miravitlles Ciurana és társai kontra Contimark SA, Jordi Socias Gispert (C-243/16. sz.
ügy)41
Az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a
társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében az [EK 48. cikk] második bekezdése
szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 2009. szeptember 16-i
2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, és különösen annak 2. és 6–8. cikkét, valamint
a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük
fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik
személyek érdekei védelmében az [EUMSZ 54. cikk] második bekezdése szerinti társaságoknak előírt
biztosítékok összehangolásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/30/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvet, különösen annak 19. és 36. cikkét, úgy kell értelmezni, hogy azok nem jogosítják fel
valamely részvénytársaság munkavállaló hitelezőit a munkaviszonyuk megszűnése címén arra, hogy
ugyanazon szociális és munkaügyi bíróság előtt, mint amely hatáskörrel rendelkezik a bérkövetelésük
elismerése iránti keresetük elbírálására, e társaság vezető tisztségviselőjével szemben a társaság
közgyűlése összehívásának a társaság által elszenvedett jelentős veszteségek ellenére való
elmulasztása miatt felelősség megállapítása iránti keresetet nyújtsanak be annak megállapítása
érdekében, hogy e vezető tisztségviselő e bérkövetelés tekintetében egyetemleges kötelezett
adóstársnak minősül.

40
41

A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak 1. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak 25. sz. alatt.
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14. A Bíróság (első tanács) 2017. december 20-i ítélete (az Oberster Gerichtshof
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peter Valach és társai kontra
Waldviertler Sparkasse Bank AG és társai (C-649/16. sz. ügy)42
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.
cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy ez a rendelkezés vonatkozik a hitelezői
bizottság tagjai elleni, a fizetésképtelenségi eljárásban a pénzügyi helyreállítási tervvel kapcsolatos
szavazási magatartásra alapozott kártérítési keresetre, és ezért az ilyen kereset nem tartozik e rendelet
tárgyi hatálya alá.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
IV. 2017. december 7-én benyújtott kereset (T-809/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Kérelmek:
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— elsődlegesen állapítsa meg, hogy az egyes ajánlattevőknek kiosztott bírálati pontszámok reálisak-e
a beadott pályázatok összehasonlítása alapján, és megfelelnek-e az egyenlő bánásmód, a hátrányos
megkülönböztetés tilalma, az arányosság és az átláthatóság elvének;
— másodlagosan semmisítse meg az alperes 2017. július 10-i, az FL/GEN16-02 és a FL/GEN 16-01
című közbeszerzési eljárás eredményéről szóló határozatát;
— harmadlagosan semmisítse meg a közbeszerzési eljárást;
— az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:
Keresetének alátámasztása érdekében felperes négy jogalapra hivatkozik.
1. Az első jogalapot az egyenlő bánásmód, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az arányosság és az
átláthatóság elvének megsértésére alapítja, mivel az alperes a közbeszerzési eljárásokban eltérő
értékelést alkalmazott az ajánlattevők között, azaz azonos tevékenységeket az egyes eljárásokban
eltérően értékelt.
2. A második jogalapot a hatáskörrel való visszaélésre alapítja, mivel az alperes a felperessel nem
közölte a kért információkat a közbeszerzési eljárásokban.
3. A harmadik jogalapot a közbeszerzési eljárások átláthatóságának megsértésére alapozza, mivel az
alperes a Hivatalos Lapban az eljárás eredményét csak késve, és nem az uniós irányelvben
meghatározott teljes adattartalommal tette közzé.
4. A negyedik jogalapot arra alapítja, hogy az alperes a jogorvoslati határidők közlésének
elhallgatásával, ezáltal a jogorvoslati lehetőség korlátozásával megsértette a közbeszerzésekről szóló
uniós irányelvet.

V. 2017. december 11-én benyújtott kereset (T-806/17. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Kérelmek:
A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:
— állapítsa meg, hogy a kereset elfogadható és megalapozott;
42

A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám, Gazdasági ügyszak 10. sz. alatt.
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— semmisítse meg az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. október 2-i DSH-30-3-D-0122-2017. sz.
határozatát, amely hozzáférést biztosított a hexanitrát 2,2’- [vinilénebisz [(3-szulfonato-4,1fenilén)imino [6-(dietilamino)-1,3,5-triazin-4,2- diil]imino]] bisz(benzol-1,4-diszulfonát) (EK 255217-5) hatóanyag közös benyújtásához;
— az alperest kötelezze ezen eljárás költségeinek viselésére;
— hozzon meg minden más célszerűnek tartott intézkedést.

Jogalapok és fontosabb érvek:
Keresetének alátámasztása érdekében a felperesek négy jogalapra hivatkoznak.
1. Az első jogalap, amelynek keretében a felperesek arra hivatkoznak, hogy az Európai Vegyianyagügynökség (a továbbiakban: ECHA) érvénytelenséget eredményező ténybeli hibát követett el, mivel a
vitatott határozat megalapozása során egyes releváns tényeket figyelmen kívül hagyott
— A felperesek érvelése szerint az ECHA azáltal, hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a
felek által 2017 előtt tett erőfeszítéseket, és mivel ténybeli szempontból téves megállapításokat tett
az első felperes azonosítását és az ECHA információkérésére adott válasz benyújtásának időpontját
érintően, a tények téves meghatározásából indul ki, ami ellentétes a megfelelő ügyintézés elvével,
és oly mértékben érvényteleníti a megtámadott határozatot, hogy azt meg kell semmisíteni.
2. A második jogalap, amelynek keretében a felperesek arra hivatkoznak, hogy az ECHA nyilvánvaló
értékelési hibákat követett el, mivel nem értékelte az összes releváns tényt és körülményt, mikor
megállapította, hogy a kérelmező több erőfeszítést tett, mint a felperesek, és mivel nem vette
figyelembe a REACH-rendelet 25. cikkét
— A felperesek érvelése szerint az ECHA nyilvánvaló értékelési hibát követett el, mivel nem vette
figyelembe annak a helyzetnek az összes releváns tényét és körülményét, amelyre a megtámadott
határozatot alkalmazni kell, mivel azt állapította meg, hogy a kérelmező több erőfeszítést tett, mint
a felperesek, mivel az előtte lévp jogvita bizonyos konkrét tényeit figyelmen kívül hagyta, és mivel
nem vette figyelembe a felpereseknek a gerinces állatokra vonatkozó kísérleteknek a kérelmező
általi, a REACH-rendelet 25. cikkével ellentétes megtöbbszörözésére vonatkozó aggályait.
3. A harmadik jogalap, amelynek keretében a felperesek arra hivatkoznak, hogy az ECHA megsértette
a jogbiztonság elvét azáltal, hogy a felpereseket a jogbiztonság szempontjából elfogadhatatlan
helyzetbe hozta egyrészt a kérelmező arra vonatkozó képessége tekintetében, hogy a felperesek
adataiban bízhasson, és másrészt a kérelmező adatainak a minősége és a megfelelősége tekintetében
— A felperesek érvelése szerint az ECHA a megtámadott határozat elfogadásakor megsértette a
jogbiztonság elvét, mivel e határozat a felperesek közös benyújtásához való hozzáférést nem
korlátozza, jóllehet a kérelmező a teljes kilépés lehetőségével regisztrál, és mivel az ECHA nem
vizsgálta a teljes kilépési lehetőségre vonatkozó iratok problémáit (minőség és a gerinces állatokon
végzett kísérletek esetleges többszörözése). A felperesek tekintetében így jogi bizonytalanság áll
fenn azt illetően, hogy hogyan védjék a jogaikat, mivel a kérelmezőnek biztosított jogok hatálya és
terjedelme továbbra sem egyértelmű.
4. A negyedik jogalap, amelynek keretében a felperesek arra hivatkoznak, hogy az ECHA megsértette
az indokolási kötelezettségét, mivel nem fejtette ki, hogy a 2017 előtti levelezést miért nem tekintette
relevánsnak
— Az ECHA a megtámadott határozatát a felek közötti tárgyalásoknak pusztán a töredékére alapította,
és a vizsgálatát önkényesen a felek közötti, 2017 januárját követő csekély intenzitású levélváltásra
korlátozta. A felperesek a hatóanyagot érintő, a kérelmező és a felperesek közötti teljes levelezést
rendelkezésre bocsátották, kiemelve, hogy e levelezés miért releváns. A levelezés relevanciájának a
felperesek általi alátámasztása ellenére az ECHA nem magyarázta meg, hogy miért nem mérlegelte,
és valójában miért hagyta teljes mértékben figyelmen kívül a felperesek és az SSS közötti, 2017
januárját megelőző kommunikációt.
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VI. A Törvényszék 2017. december 14-i ítélete – Magyarország kontra Bizottság (T505/15. sz. ügy)43
1) A Törvényszék megsemmisíti az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak
az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. június 22-i (EU) 2015/1119 bizottsági
végrehajtási határozatot, amennyiben az a Magyarország által a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 4.
és 5. cikkéből eredő kötelezettségek mezőgazdasági üzemek által történő tiszteletben tartásának
biztosítása érdekében végzett ellenőrzéseknek a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági
termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról
és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az
1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet és a
73/2009 tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és
ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés
tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági
rendelet követelményeinek való meg nem felelésére alapítva alkalmazott pénzügyi korrekciót.
2) A Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.
3) Magyarország és az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.

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

Közigazgatási ügyszak
Kfv.I.35.280/2017/7.
Nem lehet az adólevonási jog megtagadását olyan körülményekre alapítani, melyről az Európai Unió
Bírósága már kimondta, hogy önmagukban nem képezhetik annak akadályát.
A Kúriának elsőként abban kellett állást foglalnia, hogy az elsőfokú bírósági állásponttól eltérően
megállapítható-e a felek közötti gazdasági kapcsolat tényleges létrejötte, a diót a felperes valóban a
számlakibocsátótól vásárolta meg. Az adóhatóság által feltárt és a perben rögzített tényállási elemek
ennek megállapítására nem voltak elegendőek. Kétséget kizáróan nem lehetett megállapítani, hogy a
dió a számlakibocsátótól származott. A felperes rendelkezésére álló dokumentumok a
számlakibocsátói iratok hiányában nem igazolták egyértelműen ennek megtörténtét. Ebből a
szempontból az elsőfokú bírósági ítélet jogszerűtlensége nem volt megállapítható.
A perbeli tényállás megítélésekor azonban nem lehetett figyelmen kívül hagyni az Európai Unió
Bíróságának az áfalevonási jog gyakorlása körében kimunkált döntéseit és az erre épülő, azt követő
kúriai gyakorlatot. Így különösen az 5/2016. (IX.26.) KMK vélemény 2. pontjában foglaltak alapján
eljárva kellett megítélni, hogy a felperes jogszerűen élt-e a levonás jogával.
Az előterjesztett magyar ügyek kapcsán fogalmazta meg a Bíróság a nemzeti bíróságok által
értékelhető szempontokat. Számos, a perbeli ügyben is megállapítható hiányosság számlabefogadó
terhére történő értékelését tilalmazta. Így kimondta, hogy az adóhatóság nem tagadhatja meg a
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számlabefogadó adólevonási jogának gyakorlását arra az indokra hivatkozva, ha nem állapítható meg,
hogy a számlabefogadó rendelkezett-e a szóban forgó termékekkel, és képes volt-e azok szállítására,
valamint adóbevallási és befizetési kötelezettségének eleget tett-e. Azon indok alapján sem vitatható el
az adólevonási jog, hogy az adózó az egyébként jogszabályi tartalmi és formai követelményeknek
megfelelő számlán kívül nem rendelkezik a körülmények fennállását igazoló más okirattal. Más
ügyben kifejezetten azt mondta ki, ahhoz, hogy az adóalany gyakorolhassa adólevonási jogát, azt kell
megvizsgálni, hogy a termékértékesítést tényleges ténylegesen teljesítették-e, és az adóalany e
termékeket utóbb adóköteles ügyleteihez használta-e fel. (Bonik ügy) A Maks-Pen ügyben még tovább
ment és rögzítette, hogy azon puszta körülmény, hogy az alapügyben a Maks Pennek nyújtott
szolgáltatást ténylegesen nem a számlákon szereplő szolgáltató vagy alvállalkozója teljesítette, nem
elegendő önmagában a Maks Pen által hivatkozott levonási jog kizárásához.
A levonási jog kizárásához az is szükséges, hogy hogy az adóhatóság objektív tényezők alapján
igazolja, hogy az adóalany tudta vagy tudnia kellett arról, hogy adócsalásban vesz részt. Ezen
megállapításokra épül a már hivatkozott KMK. vélemény 2. pontja. Abban az esetben tehát, ha a
gazdasági esemény megvalósulását az adóhatóság elismeri, de nem a számlán feltüntetett felek között,
vizsgálni szükséges, hogy a számlabefogadó tudata mit fogott át, tudott-e, vagy tudhatott-e az
adókijátszásról.
A perbeli esetben az adóhatóság nem vonta kétségbe a dió felvásárlások megtörténtét és annak a
felperes részéről való feldolgozását, majd továbbértékesítését. Olyan a számlabefogadó részéről
többségében fel nem ismerhető körülményre alapozta a levonási jog megtagadását, melyeket a már
fent hivatkozott gyakorlat sem ismer el. (számlabefogadói iratok hiánya, bevallás, befizetés hiánya,
székhely, telephely ismeretének hiánya) A továbbiakban a Kúriának azt kellett eldöntenie, hogy az
alperes által feltárt további körülmények olyan objektív körülmények, amelyek az adókijátszásban
való részvételt megalapozzák-e. Az adóhatóság kiemelt jelentőséget tulajdonított a B. I. részére adott
meghatalmazás hiányosságainak és ez alapján állította, hogy a felperes nem tett meg minden ésszerűen
elvárható ellenőrzési cselekményt, hogy az adókijátszásban való részvételét megakadályozza.
A felperes állította és ezzel ellentétes megállapítást az adóhatóság sem tett, hogy a számlabefogadó
cégjogi és adójogi státuszát ellenőrizte, a számlakiállító a gazdasági események megtörténtének
időpontjában cégjogi és adójogi szempontból a jogszabályi előírásoknak megfelelően működő cég
volt. A felperes által ellenőrizhető nyilvántartásokból törvénytelen működésre következtetni nem
lehetett. (pl. felfüggesztett, törölt adószám, cégtörvényességi eljárás)
B. I. részéről bemutatott meghatalmazás alapján a felperes ésszerűen feltételezhette a meghatalmazott
törvényes eljárását. A meghatalmazás cégbejegyzést és adószám kiadását megelőző - pár nappal
korábbi - keltezése sem kellett, hogy ésszerű kétséget támasszon afelől, hogy B. I. nem rendelkezik
jogosultsággal az ügyletek megkötésére. Ennek már csak azért sem volt olyan jelentősége, mert a
felperesi ügyletek megkötésére 2014 évben került sor. Utal a Kúria arra, hogy az alperes nem tárt fel
olyan körülményt, amely arra mutatna, hogy a cégtulajdonos és ügyvezető bármilyen módon kétségbe
vonta a meghatalmazott eljárását és megbízás nélküli eljárását állította volna. Egyetértett a Kúria azzal
a felperesi érveléssel, hogy a felperestől nem várható el a számlakiállító cég belső viszonyainak
feltárására irányuló vizsgálat. Ha a meghatalmazás megfelelt az okirattal szemben támasztott
követelményeknek - márpedig ezzel ellenkező megállapítást az alperes nem tett -, a felperesnek a
feltárt tényállás alapján nem kellett, hogy bármilyen kétsége támadjon afelől, hogy nem a
számlakibocsátóval létesít kereskedelmi kapcsolatot.
Az Európai Unió Bíróságának irányadó döntései nagy hangsúlyt fektetnek az adóhatóságot terhelő
bizonyítási kötelezettségre, amelynek során objektív tényekkel kell bizonyítania, hogy a számla
befogadója tudott, vagy kellő körültekintés mellett tudhatott arról, hogy adókijátszás valósul meg,
illetve ebben maga is közreműködött. Ez a perbeli esetben nem vezetett eredményre, mert az alperes
által felsorakoztatott körülmények többsége a felperes terhére nem vehetők figyelembe, a többi
körülmény pedig nem tekinthető olyan objektív körülménynek, mely az adókijátszásban való
részvételét igazolná, vagy arról való tudomását bizonyítaná.
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Kfv.VI.35.331/2017/11.
Általános forgalmi adóval kapcsolatos ügyben az Áfa tv. és a vonatkozó uniós irányelv alkalmazandó
akkor is, ha a számlával bizonyítani kívánt gazdasági esemény jövedéki termék értékesítése. Az, hogy a
számlabefogadó a jövedéki szabályokat betartotta önmagában nem jogosítja fel az áfa levonására.
A vizsgált időszakban az áfa levonási jog tartalmi feltételére irányadó szabályokat a 2006/112/EK
irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 168. cikke és a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa
tv.) 120. §-a, míg a tartalmi feltételeket az Irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127. §-a határozták meg.
Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a magyar Áfa tv.
mellett az irányadó uniós norma, jelen esetben az Irányelv. Ebben a körben figyelembe veendők még a
2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15. § (3) bekezdésében, 165. §-ában, 166. §-ában írtak és
az 5/2016. (IX.26.) KMK véleményben (a továbbiakban: KMK vélemény) foglaltak.
Az Áfa tv. 120. § a) pontja értelmében abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany – ilyen
minőségében – a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében
használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót,
amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá
áthárított. Az áfa levonás feltételeit ugyanilyen tartalommal szabályozza az Irányelv 168. cikk a)
pontja.
A KMK vélemény rendelkező részének 2. pontja rögzíti, hogy amennyiben a gazdasági esemény
megvalósult, de nem a számlában szereplő felek között, akkor – a tényállás függvényében – vizsgálni
lehet, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról.
A Kúria figyelemmel a felhívott jogszabályokra és az Európai Unió Bíróságának kötelezően
alkalmazandó ítéleteire kiemeli, hogy az alperes határozata és az elsőfokú ítélet nem jogszabálysértő.
Az adóhatóság eleget tett kötelezettségének, objektív bizonyítékokkal igazolta az adólevonási jog
alapjául szolgáló számla hiteltelenségét, azt, hogy a számlában szereplő gazdasági esemény
megvalósult, de azokat nem a Kft. teljesítette. Szintén bizonyítást nyert, hogy az ügylethez
kapcsolódóan adókijátszás történt, melyről a felperesnek tudomással kellett bírnia.

Kfv.IV.35.404/2017/3.
A kölcsönös megfelelés alapján az ellenőrzés alapján hozott határozatból, ha mulasztás
megállapítására kerül sor, a jogsértés ténye megállapításának egyértelműen ki kell derülnie.
Ellenkező esetben sérül az ügyfél tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való joga.
I. A Kúriának először az alapul fekvő jog egységességét kellett vizsgálnia. A felperes szerint az európai
joggal ellentétes a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 4. § (1)
bekezdése, az értékelésre vonatkozó szabályozása és az, hogy jogszabályi szinten egyedi értékelést
nem biztosítva rendelkezik az 5%-os támogatás megvonásáról. A 640/2014/EU rendelet 39. cikke
ezzel ellentétes, amennyiben a kifizetési hatóság mérlegeléséhez köti a mértékről való döntést az 5%os sávon belül.
A Kúria először is megállapította, hogy az Európai Unió kötelező erejű, közvetlen hatállyal bíró
jogszabályát közvetlenül köteles alkalmazni abban az esetben is, ha a tagállami szabályozáshoz képest
ellentmondást észlel; a tagállami bíróságokat a jogalkalmazó tevékenységük során erre kötelezi az
uniós jog elsőbbségének elve. A közvetlen hatály és az elsőbbség elve az Európai Unió általánosan
követett joggyakorlatán alapul. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata (26/62 Van Gend
en Loos és 106/77. Simmenthal ítéletek) értelmében a közvetlen hatállyal rendelkező uniós jogi
rendelkezéssel ellentétes tagállami jogszabályt a tagállami bíróság nem alkalmazhatja. Erre a tagállami
jogszabály érvényes vagy érvénytelen voltától függetlenül köteles, azaz anélkül, hogy
kezdeményeznie kellene, vagy meg kellene várnia, hogy az uniós joggal ellentétes nemzeti jogszabályt
előzetesen, jogalkotási vagy bármely más alkotmányos eljárás útján megsemmisítsék (106/77.
Simmenthal, 24. pont). A Kúriának ezért részleteiben vizsgálnia kellett az esetlegesen uniós jogba
ütközés kérdését. Megállapítást nyert azonban, hogy jelen esetben a vitatott szankció alkalmazás
tekintetében jogszabályi kollízió nem észlelhető, az alábbiak miatt.
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Az FVM rendelet 8. § (1) bek. d–e) pontja az EU jogának való megfelelés körében a következő
jogszabályokra hivatkozással állapít meg a végrehajtásukhoz szükséges rendelkezéseket:
„d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési
rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen
kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó
közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” [közvetlenül a 38. cikk az FVM rendelet 4. § (1)
bekezdése alapján], továbbá
„e) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált
igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés
tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási
rendelet” [közvetlenül 72. cikk (1) bekezdés c) pontja] e hivatkozott rendeletek által adott szabályozás,
illetve felhatalmazás keretei között.
Az FVM rendelet 4. § (1) bekezdése eszerint végrehajtási szabályozása a 640/2014/EU rendelet 39.
cikkének. Az eljáró hatóság számára a 640/2014/EU rendelet által biztosított jogot a magyarországi
tagállami szabályozás nem üresíti ki azzal, hogy mellékletében kereteket ad a döntés részét képező
értékeléshez, hiszen az első minősítés (1–5 skálán) megtartja az eljáró szerv számára a mérlegelés
lehetőségét és kötelességét. Emellett pedig az uniós jog és az FVM rendelet 4. § (1) bekezdése közötti
ellentét azért sem állapítható meg, mert a 640/2014/EU rendelet (29) preambulumbekezdése
egyértelműen felhatalmazza a tagállami jogalkotót további intézkedések megtételére: "A
tagállamoknak általánosságban minden szükséges további intézkedést meg kell tenniük az integrált
rendszer megfelelő működésének biztosítására. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy
szükség esetén további nemzeti szankciókat alkalmazzanak." Ennyiben tehát a felülvizsgálati kérelem
kiindulópontja nem megalapozott.
II. Helytállóak a felperesi hivatkozások a 809/2014/EU végrehajtási rendeletre az ellenőrzésre és az
ennek alapján történő megállapító eljárásra vonatkozóan. Következik ebből, hogy a közigazgatási
hatóság nem térhet el az ellenőrzési eljárás határozatban foglalt megállapításaitól.
A Kúria viszont a fentiek szerint vitatja, hogy az alkalmazandó magyar jog szemben állna az uniós
rendelkezésekkel, ami a szabálytalanságok súlyának megállapítását illeti. Erre tekintettel nem
bocsátkozik a súlyszámok megállapítási módjával kapcsolatban további jogszerűségi vizsgálatba.
Egyetért az elsőfokú bíróság részletes értékelésével, miszerint az FVM rendelet szerint a súlyszámok
megállapításának számítása önmagában nem kifogásolható.

Kfv.I.35.444/2017/5.
Az adólevonási jog gyakorlásának vizsgálata az 5/2016. (IX.26.) KMK vélemény alapján.
Az adólevonási jog jogszerű gyakorlása kapcsán az elmúlt években az Európai Unió Bíróság több
tagállami bíróság által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban kimunkálta a követendő
gyakorlatot. Az Európai Unió Bírósága a nemzeti hatóság, bíróság feladatává teszi, hogy az általa
kimunkált teszt alkalmazása útján győződjön meg az áfa levonási jog jogszerű gyakorlásáról.
E teszt lényege a következő három pontban foglalható össze:
1.) A számla kibocsátója által elkövetett csalásokat vagy szabálytalanságokat megállapító
adóhatóságnak – objektív körülmények alapján, és anélkül, hogy a számla címzettjét olyan
ellenőrzésre köteleznék, amely nem feladata – kell bizonyítania, hogy e címzett tudta, vagy tudnia
kellett volna, hogy a levonási jog megalapozására hivatkozott ügylet áfacsalás részét képezi. (lásd
ebben az értelemben: Bonik-ítélet, C-285/11, EU:C:2012:774, 45. pont; LVK – 56 ítélet, C-643/11,
EU:C:2013:55, 64. pont).
2.) Az áfalevonási jogát gyakorló adóalanytól az arról való meggyőződés érdekében ésszerűen
elvárható intézkedések, hogy az általa teljesített ügyletekkel nem vesz részt az értékesítési láncban
korábban eljáró gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásban, alapvetően az adott ügy
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körülményeitől függenek (lásd: Mahagében és Dávid ítélet, C-80/11 és C-142/11, EU:C:2012:373, 59.
pont; Jagiełło-végzés, C-33/13, EU:C:2014:184, 37. pont).
3.) Az áfalevonási jogát gyakorolni kívánó adóalanyt, amennyiben szabálytalanságra vagy csalásra
utaló körülményekről van tudomása, kötelezhetik, hogy a megbízhatóságáról való meggyőződés
érdekében tájékozódjon azon másik gazdasági szereplő felől, amelytől termékeket vagy
szolgáltatásokat kíván beszerezni, de az adóhatóság általános jelleggel nem követelheti meg ezen
adóalanytól egyfelől, hogy az arról való meggyőződés érdekében, hogy a korábban teljesített
ügyletekkel kapcsolatban nem történt szabálytalanság vagy csalás, ellenőrizze, hogy az e jog
gyakorlásának alapjául szolgáló termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó számla kibocsátója
rendelkezik-e a szóban forgó termékekkel, és képes-e azok szállítására, illetőleg hogy héabevallási és fizetési kötelezettségének eleget tesz-e, vagy másfelől, hogy e vonatkozásban rendelkezzen iratokkal
(lásd ebben az értelemben: Mahagében és Dávid ítélet, C-80/11 és C-142/11, EU:C:2012:373, 60. és
61. pont; Stroy trans ítélet, C-642/11, EU:C:2013:54, 49. pont; Jagiełło-végzés, C-33/13,
EU:C:2014:184, 38. és 39. pont).
A fent említett döntésekben foglaltak alapján a Kúria is kialakította joggyakorlatát, mely Kollégiumi
vélemény formájában is megtestesül. Az 5/2016. (IX.26.) KMK vélemény 1. pontja mondja ki, hogy a
tudattartalom vizsgálata akkor szükségtelen ha a felek közötti gazdasági esemény fiktív, de minden
más esetben vizsgálni lehet, vagy kell. Annak eldöntéséhez, hogy ez a tudattartalom vizsgálat
szükséges-e vagy sem, annak egyértelmű rögzítése szükséges, hogy mi az alperes álláspontja a
gazdasági eseményt illetően.
A Kúria a fenti teszt és kollégiumi vélemény alapján vizsgálta az alperes és bíróság által megállapított
tényállást és abból levont jogi következtetés helytállóságát.
Az iratok alapján rögzíthető, hogy az alperes és a bíróság is arra a következtetésre jutott, hogy a
felperes nem a bizonylatokon feltüntetett minőségében, mint kereskedő, hanem mint finanszírozó
lépett fel, és az ügyletek visszaélésszerű magatartást valósítottak meg azáltal, hogy azok alapvető célja
az ismeretlen eredetű áru forgalmának látszólagos legalizálása annak érdekében, hogy az adózó
partnerei hiteltelen számlák alapján adót vonhassanak le, míg az alsóbb szinten elhelyezkedő, eltűnő
kereskedő jellemzőit mutató gazdasági társaságok azokat nem fizették meg. A bíróság azt is kiemelte,
hogy a felperesnek az ügyletek tisztán mesterséges jellegével, a számlázási láncban betöltött fiktív
szerepével nyilvánvalóan tisztában kellett lennie, hiszen a beszerzési folyamatban nem vett részt,
annak továbbszállításáról információval nem rendelkezett, az áru ott maradt a teljes gazdasági
láncolatot irányító magánszemély érdekkörébe tartozó Kft.3. telephelyén.
A Kúria megítélése szerint a fenti megállapításoknak ellentmond az, hogy az alperes és a bíróság is
elismerte, hogy a felperes vállalkozási szerződés keretében teljesítette szerződési kötelezettségét, a
naperőmű parkot létrehozta, a megvásárolt termékeket oda beépítette. Ebből kifolyólag nem léphetett
fel csupán finanszírozó szerepkörben, nem mesterségesen létrehozott termékértékesítést bonyolított,
hiszen a megvásárolt termékekre a szerződés teljesítéséhez szüksége volt és ezzel ellenkező
megállapítást az alperes és a bíróság sem tett. Így a mesterségesen létrehozott ügyletben való részvételt
állító megállapításai ellentétben állnak a kivitelezési munka elvégzését nem tagadó, azt elismerő
állításaival.
A fent említett teszt alapján az adóhatóságnak és a bíróságnak is azt kellett volna megállapítania és
bizonyítania, hogy a felperes tudott a láncban őt megelőző kereskedők csalárd, áfa kijátszást tanúsító
magatartásáról. Ezt igazoló objektív körülményeket a felperes tekintetében az alperes nem tárt fel. A
lánc távolabbi pontján, a felperesi vásárlást kettővel megelőző termékértékesítések esetében feltárt
adókijátszáshoz való közvetlen felperesi kötödés nem nyert igazolást.
A Kúria által kimunkált kollégiumi vélemény 2. pontja értelmében az alperesnek objektív
körülmények alapján kellett volna igazolnia a felperes adókijátszásban való részvételét, azt, hogy
tudott, vagy tudnia kellett volna arról, hogy az ügyletet vagy azok láncolatát jogellenes adóelőny
megszerzése érdekében mások hozták létre aktívan, és vonták abba bele. A Kúria úgy látta, hogy olyan
a számlabefogadó részéről többségében fel nem ismerhető körülményre alapozta az alperes a levonási
jog megtagadását, melyeket az Európai Unió Bírósága által kidolgozott gyakorlat nem ismer el. Nem
ismerhette fel a felperes a láncban korábban kiállított számlák azonosságát, a fizetés lebonyolítása sem
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olyan tényező, mely a felperesi pozitív tudattartalomra engedne következtetni.
Tévedett az elsőfokú bíróság a szállítás megítélésével kapcsolatban is. A meghallgatott tanú vallomása
annak valóságos megtörténtét igazolta, nem pedig egy lehetséges változatot, így ennek figyelembe
vételével sem állítható a felperesi csalárd magatartás fennállása.
Az Európai Unió Bíróságának irányadó döntései nagy hangsúlyt fektetnek az adóhatóságot terhelő
bizonyítási kötelezettségre, amelynek során objektív tényekkel kell bizonyítania, hogy a számla
befogadója tudott, vagy kellő körültekintés mellett tudhatott arról, hogy adókijátszás valósul meg,
illetve ebben maga is közreműködött. Ez a perbeli esetben nem vezetett eredményre, mert az alperes
által felsorakoztatott körülmények többsége a felperes terhére nem vehetők figyelembe, a többi
körülmény pedig nem tekinthető olyan objektív körülménynek, mely az adókijátszásban való
részvételét igazolná, vagy arról való tudomását bizonyítaná.

Kfv.V.35.467/2017/9 .
Érdemben a felülvizsgálati kérelemnek csak az a része bírálható el, amely megfelel a törvényi
követelményeknek. A felülvizsgálati eljárás során nem kerülhet sor a bizonyítékok felülmérlegelésére,
ha a jogerős ítélet megfelel a Pp. 206.§ (1) bekezdésében, 221. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
Az Európai Unió Bírósága már korábban (pl. Gabalfrisa, Optigen, Halifax, Kittel, Uszodaépítő... stb.
ügyekben), illetve a közelmúltban (C-80/11. és C-142/11., C-324/11...stb.) – visszautalva a korábbi
döntésekre - számos ítéletet hozott a jelen perben is felvetett jogkérdések kapcsán, ezért a Kúria jelen
ügyben eljáró tanácsa alaptalannak találta a felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére
irányuló kérelmét. Tekintettel az 5/2016. (IX.26.) KMK véleményre és arra, hogy a Kúria közzétett
döntései egységes iránymutatást tartalmaznak nem merült olyan adat, tény, körülmény sem, amely
indokolhatta volna jogegységi eljárás lefolytatását.
Az Európai Unió Bírósága ítéleteiben nem csak azt szögezte le, hogy az adóalany joga az adólevonási
jog, ami az uniós szabályozás által bevezetett közös Héa-rendszer egyik alapelve, és főszabály szerint
nem korlátozható, hanem azt is, hogy a jogalanyok az uniós jog normáira nem hivatkozhatnak csalárd
módon, vagy visszaélésszerűen. „Ennél fogva a nemzeti hatóságoknak és a bíróságoknak meg kell
tagadniuk az adólevonási jog által biztosított előnyt, ha objektív körülmények alapján megállapítható,
hogy e jogra csalárd módon, vagy visszaélésszerűen hivatkoztak”.
Az adóhatóságoknak - az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata értelmében – az adólevonási jog
megtagadásához bizonyítania kell, hogy „az érintett adóalany tudta vagy tudnia kellett volna, hogy a
levonási jogának megalapozására felhozott ügylettel a számlakibocsátó vagy a szolgáltatói láncban
korábban közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásban vesz részt”. Nem ellentétes a
2006/112/EK irányelvvel és az adósemlegesség elvével, ha a jogvita keretében az adóhatóság és a
bíróság „vizsgálja, hogy a számlakibocsátó maga teljesítette-e a szóban forgó ügyletet és ennek
érdekében figyelembe veszi az adott ügyben felmerült összes körülményt”, így pl. az arra vonatkozó
adatokat, hogy rendelkezett-e a számlakibocsátó a számla szerinti gazdasági események teljesítéséhez
szükséges feltételekkel, a gazdasági eseményt tényleg ő teljesítette- e vagy sem. Rámutatott
döntéseiben az Európai Unió Bírósága arra is, hogy nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik
meg a gazdaság szereplőitől, hogy tegyenek meg minden, „tőlük ésszerűen elvárható intézkedést”
annak érdekében, hogy az ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. Az pedig, hogy melyek az ésszerűen
elvárható intézkedések „alapvetően az ügy körülményeitől függenek”. Az adólevonási jog csak akkor
utasítható el „ha az adóhatóság objektív körülmények alapján megállapítja”, hogy a számla címzettje
tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy levonási jogának megalapozására felhozott ügylettel a
számlakibocsátó vagy a láncolatban résztvevő gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásban vesz
részt”. Mindezek a felperes felülvizsgálati kérelmében hivatkozott C-80/11. és C-142/11., C-324/11.
számú ügyekben hozott ítéletekben is egyértelműen rögzítésre kerültek.
Az előzőekben részletezettekből következik, hogy a felperes alaptalanul hivatkozott arra, hogy az
adókijátszás, adócsalás fogalma az adójogban, a nemzeti és közösségi jogban ismeretlen lenne, illetve
ennek megállapítására kizárólag a büntető ügyben eljáró hatóságoknak lenne jogosultsága. Az
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elsőfokú bíróság tehát ítéletében jogszerűen állapította meg, hogy az alperes eljárása és határozata a
kereset által vitatott körben megfelel a jogvita eldöntésére irányadó eljárási és anyagi jogi jogszabályi
rendelkezéseknek.
A jogerős ítélet iratszerűen utal arra is, hogy az alperes határozatának indokolásában alcímekre bontva
és részletesen megindokolva rögzítette és bizonyította azokat az objektív tényeket, amelyek a felperes
adókijátszásban való részvételét, illetve ennek felismerhetőségét megalapozzák. A jogerős ítélet
ugyancsak iratszerűen rögzíti, hogy melyek azok az objektív körülmények, amelyek alátámasztják azt,
hogy a számlázási láncolat adókijátszás céljából jött létre, a felperes nem járt el kellő körültekintéssel,
illetve melyek azok az adatok, tények, körülmények, amelyek alátámasztják, hogy tudnia kellett arról,
hogy az általa befogadott számlák tartalmilag hiteltelen dokumentumok. A Kúria egyetértett az
elsőfokú bíróság ítéletében e körben kifejtett jogi állásponttal, ezért szükségtelennek tartotta annak
megismétlését, de hangsúlyozta, hogy e körben a határozatok a felperesi érveléssel ellentétben nem
kizárólag a számlakibocsátók által elkövetett szabálytalanságokra, jogszabálysértésre alapítják a
felperes adókijátszásban való részvételének megállapíthatóságát.
Rámutatott a Kúria is arra, hogy a számlázási láncolat működési mechanizmusa alapján egyértelműen
megállapítható, hogy ez az adóelkerülést szolgálta. A lánc elején álló társaságok munkavállalói egyik
cégből a másikba kerültek át, akként, hogy a tényleges munkavégző személyek azonossága mellett a
munkavégzés helye és körülményei változatlanok maradtak. A felperes semmivel nem cáfolta meg azt
az alperesi megállapítást sem, mely szerint a Kft. a székhelyén gazdasági tevékenységet nem
folytatott, valós ügyvezetője nem volt. Mindezek, továbbá az óradíjjal, a könyvelést végző személyi
körrel kapcsolatos megállapítások, az előzetes hozzájárulás hiánya, a vállalási árak, a társasági és
személyi összefonódások, a székhelyazonosság, az ellenőrzés hiánya…stb. is egyértelműen
alátámasztják a határozatok érdemi jogszerűségét, és azt, hogy az ebben foglalt döntések megfelelnek
a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 120. § a) pontjában, 127. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak, amelyek megsértésére a felperes egyébként felülvizsgálati kérelmében maga sem
hivatkozott.

Kfv.IV.35.474/2017/5.
Az EUTAF által lefolytatott ellenőrzési eljárás nem tartozik a Ket. hatálya alá, az ellenőrzés
eredményeként készített jelentése nem minősül közigazgatási ügyben hozott érdemi határozatnak, sem
egyéb olyan döntésnek, melynek közigazgatási perben való bírósági felülvizsgálatát a vonatkozó uniós
és hazai jog biztosítaná, ezért az EUTAF jelentése ellen kezdeményezett közigazgatási perben a
keresetlevél idézés kibocsátás nélküli elutasításának van helye a Pp. 130. § (1) bekezdés f) pontja
alapján. A nemzeti hatóságok a saját hatáskörükben eljárva döntenek a megteendő intézkedésekről,
melynek során az EUTAF jelentését a bizonyítékok szokásos értékelési szabályai szerint veszik
figyelembe.
Az alperes jogállását illetően a felperes helytállóan hivatkozott arra, hogy az alperes szervezeti
felépítése, feladatköre, továbbá az általa lefolytatott ellenőrzések eljárási rendje a hazai jogrendszerben
a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) által szabályozott. A R2. 16. § a) pontja
alapján a rendelet többek között az EK2 rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja
meg. Az 1083/2006/EK rendelet (a továbbiakban: EK2 rendelet), mivel az Európai Unió működéséről
szóló Szerződés 288. cikk (2) bekezdése értelmében az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó kötelező jogi aktusa, azt az alperes eljárásaiban a rendelet végrehajtása céljából
megalkotott R2. előírásaira is figyelemmel alkalmazni kell.
Az EK2 rendelet 70. cikke az operatív programok irányításáért és ellenőrzéséért a tagállamok
felelősségét szabályozza, mely felelősség magában foglalja az irányítási és ellenőrzési hatóságok
felállításának kötelezettségét is. A tagállami ellenőrzési hatóság az intézményrendszeren belül
ellenőrzési feladatokat lát el és az EK2 rendelet 62. cikkében foglaltak szerint a Bizottságnak végez
ellenőrzést és készít jelentést. A műveletek ellenőrzése módjával, helyszínével, az ellenőrzések
vizsgálandó feltételekkel, a mintavétellel kapcsolatos rendelkezéseket az 1828/2006/EK Bizottsági
rendelet tartalmaz, melynek a hazai jogba történő átültetése a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a
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továbbiakban: R1.) megalkotásával történt meg.
A 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 13. § (4) bekezdése értelmében: „Ha az Európai
Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa eljárási szabályt állapít meg, e
törvény rendelkezései az ott szabályozott kérdésben nem alkalmazhatók. E törvény rendelkezéseitől az
Európai Unió kötelező jogi aktusának végrehajtása céljából – az ahhoz szükséges mértékben és módon
– törvény, kormányrendelet vagy a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete eltérhet.”
A Ket. 13. § (4) bekezdés második mondata tehát az uniós jogi megfelelés érdekében ad általános
felhatalmazást a Ket.-től eltérő szabály megalkotására a jogalkotónak, az uniós jog végrehajtása
érdekében szükséges mértékben és módon. Az Európai Unió általános hatályú és közvetlenül
alkalmazandó kötelező jogi aktusa fordulat alatt az uniós jogforrások közül a rendeletet kell érteni,
mely "általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi
tagállamban." [EUMSz 288. cikk (2) bekezdés]. Az alperes eljárására ezért nem a Ket., hanem R1. és
R2., valamint az EK rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az alperes jogállását a R2. 1. §-a az államháztartásáért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi
hivatalként működő központi költségvetési szervként határozza meg. Az alperes a R2. 3. § a), b)
pontjai alapján ellátja az Európai Unió 4. §-ában meghatározott pénzügyi alapjai tekintetében a
hatósági ellenőrzési feladatokat, valamint az európai uniós és nemzetközi támogatások kormány által
meghatározott ellenőrzési feladatait. Az R2. 4. § (1) bekezdése szerint az alperes látja el az EK2
rendeletben meghatározott ellenőrzési hatósági feladatokat is.
Annyiban helytálló a felperes érvelése, hogy a hatósági jogkörben végzett hatósági ellenőrzés a Ket.
12. § (2) bekezdése alapján közigazgatási hatósági ügynek minősül. Jelen ügyben az alperes által
lefolytatott hatósági ellenőrzésre azonban – lévén, hogy az alperes eljárása nem tartozik a Ket. hatálya
alá – nem a Ket. szabályai, hanem R2. 4. § 6-13. §-aiban megállapított eljárási rend az irányadó.
Kiemelést érdemel továbbá, hogy jelen ügyben hatóság-ügyfél kapcsolatról sem beszélhetünk, mivel
az ellenőrzés az Irányító hatósággal szemben folyt, melynek fókuszában az 1828/2006/EK Bizottsági
rendelet (a továbbiakban: EK1 rendelet) 16-17. cikkei alapján az elszámolhatóság kérdése állt és az
ellenőrzés eredménye a véleménynyilvánítás a tagállam és a Bizottság között elszámolt összegekről.
Így az alperes az ellenőrzés lezárását követően már csak emiatt sem élhetett volna a Ket. 94. § (1)
bekezdésében meghatározott felhívással, a hatáskörébe tartozó eljárás hivatalból történő
megindításával, a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárásának kezdeményezési jogával.
Az ellenőrzést végző hatóság Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján kibocsátott felhívása sem
minősült volna érdemi, anyagi jogi hatású döntésnek, annak tartalma csak a felhívás tárgyát képező
jogszabálysértés tekintetében megindult hatósági eljárásban meghozott hatósági határozattal szemben
igénybe vehető jogorvoslat során támadható.
Jelen esetben a felperes a támogatási szerződés kedvezményezettje, akivel szembeni szabálytalansági
eljárás lefolytatására a R1. 85. § (2) bekezdése alapján nem az alperes, hanem „az Irányító hatóság
jogosult, ha a szabálytalansági gyanút, vagy az azt megalapozó körülményt az Európai Bizottság, az
ellenőrzési hatóság, a belső ellenőrzési részleg, az igazoló hatóság, vagy bármely, ellenőrzést végző
szervezet tette.” Ezen szakasz (6) bekezdése szerint: „Ha az ellenőrzési hatóság ellenőrzési
tevékenysége során szabálytalanságot állapít meg, és annak alapján észleli, hogy a
költségnyilatkozatban nem elszámolható költség szerepel, felkéri az irányító hatóságot, hogy
gondoskodjon arról, hogy az átutalás igénylési dokumentáció a nem elszámolható költség nélkül
kerüljön kiállításra. Az irányító hatóság vezetője az előbbiek alapján gondoskodik az átutalás igénylési
dokumentáció korrekciójáról, illetve szükség szerint az e rendelet szerinti egyéb jogkövetkezmények
alkalmazását is elrendeli. Az irányító hatóság döntése ellen a 92. §-ban foglaltak szerint lehetséges
jogorvoslatot benyújtani. A jogorvoslati kérelmet az irányító hatóságnál kell előterjeszteni.”
Az alperes a keresettel támadott ellenőrzési jelentésben pénzügyi korrekció végrehajtására vonatkozó
javaslatot fogalmazott meg, melynek címzettje nem a felperes, hanem az ellenőrzéssel érintett szerv,
az Irányító hatóság. Az alperesi ellenőrző hatóságnak a javaslat kikényszerítésére a R2 semmilyen
eszközt nem ad, a jelzés alapján majd az Irányító hatóságnak kell döntést hoznia a szabálytalanságra
vonatkozóan a pénzügyi korrekció ismeretében, mely a R1. 85. §-a alapján járhat esetenként
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levonással és visszafizetési kötelezettség előírásával.
A másodfokú bíróság ezért helytállóan vonta le azt a következtetést, hogy a keresettel támadott
jelentés és az abban foglalt javaslatok nem tekinthetők olyan közigazgatási ügyben hozott érdemi
döntésnek, amely közigazgatási perben támadható. Az alperes jelentése ugyanis nem minősül a 1952.
évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 324. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, Ket.-ben meghatározott
közigazgatási hatóság, vagy vezetője által hatósági ügyben hozott határozatnak, vagy hatósági
szerződésben foglalt kötelezettség megszegése miatt végrehajtást elrendelő végzésnek és nem minősül
olyan szervezet határozatának, amely nem tartozik az a) pont hatálya alá, de felülvizsgálatára
vonatkozó külön törvény e fejezet alkalmazását rendeli. A jelen ügyben irányadó EK rendeletek,
valamint az R1. és R2. az alperes mintavételes ellenőrzése alapján kiadott jelentéssel szembeni
bírósági jogorvoslat lehetőségét nem biztosítja, ezért a felperes követelése bírói úton nem
érvényesíthető. A jelentésben foglalt megállapítások az Irányító hatóság által lefolytatott
szabálytalansági eljárásban hozott döntéssel szembeni jogorvoslat keretében tehetők majd vitássá és
nyerhetnek jogorvoslatot.
A Kúria legutóbb a Kfv.IV.35.351/2017/3. számú döntése hasonló ügyben ugyanilyen tartalmú volt.
Összhangban ezzel, jelen indoklás még megállapítja a következőt. A Ket. 87.‒94. §-i szerinti hatósági
ellenőrzési rendszerben nem helyezhető el az EUTAF jelentése. Az ilyenfajta jelentések, ahogyan az a
Kúria Kfv.IV.35.651/2016/8., Kfv.IV.35.543/2016/5. és Kfv.IV.35.698/2016/11. számú döntéseiből
kiderül, szakmai véleményként, ajánlásként figyelembe vehetők, ugyanakkor nem jelentenek
semmilyen eljárási kötelezettséget a címzett hatóságok számára, és nem alapozhatnak meg olyan
eljárási lépéseket sem, amelyek az alapul fekvő közigazgatási eljárás ügyfelének jogi helyzetét
megváltoztatnák. A nemzeti hatóságok a saját hatáskörükben eljárva döntenek a megteendő
intézkedésekről, melynek során e jelentéseket a bizonyítékok szokásos értékelési szabályai szerint
veszik figyelembe. Ezt a következtetést erősíti meg az Európai Unió Bíróságának releváns ítélkezési
gyakorlata is (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).

Kfv.VI.35.511/2017/5.; Kfv.VI.35.515/2017/5.
Az áfa levonási jog nem gyakorolható, hogyha a számla szerinti gazdasági esemény nem a
számlakibocsátó végezte és a kellően körültekintő magatartás mellett tudomással bírhatott volna az
adócsalásról.
A felülvizsgálati bíróság hangsúlyozza, hogy az adóhatóság részletes, a releváns körülményekre
kiterjedő bizonyítási eljárást folytatott le. A tényállást a szükséges és egyben elégséges mértékben
tisztázta, a vonatkozó iratokat beszerezte, kapcsolódó vizsgálatokat folytatott le, eleget tett a 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 97. § (4)-(6) bekezdéseiben írt követelményeknek. A hatóságnak
és a bíróságnak értékelnie kellett a szerződő felek kapcsolatát, a szerződések tartalmát, valamint célját.
Az alperes az általa megállapított tényállás megfelelőségét a hatósági eljárás során igazolta, a felperes
nem csatolt olyan bizonyítékot, mely a perbeli bizonyítási teher megfordulását eredményezte volna.
2012-ben az áfa levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK irányelv (a
továbbiakban: Irányelv) 168. cikke és a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 120. §-a,
míg a formai feltételeket az Irányelv 178. cikk és az Áfa tv. 127. §-a határozták meg. Az általános
forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a magyar Áfa tv. mellett az adott
Európai Uniós norma, jelen esetben az Irányelv. Figyelembe veendők még a 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 15. § (3) bekezdésében, 165. §-ában, 166. §-ában és az 5/2016 (IX.26.) KMK
véleményben (a továbbiakban: KMK vélemény) rögzítettek.
A perbeli jogvita elbírálásánál irányadók az Európai Unió Bírósága vonatkozó döntései, így a
Mahagében-Dávid-ügyben, a Tóth-ügyben, a Halifax-ügyben, a Maks Pen-ügyben és a Signum-gyben
hozott határozatok.
A Mahagében-Dávid-ügyben az Európai Unió Bírósága rámutatott, hogy az Irányelv rendelkezéseivel

42

ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint az adóhatóság megtagadja a levonási jogot azzal
az indokkal, hogy az adóalany nem győződött meg arról, hogy a levonási jog gyakorlásának alapjául
szolgáló termékekre vonatkozó számla kibocsátója adóalanynak minősül-e, rendelkezik-e a szóban
forgó termékekkel és képes-e azok szállításán, illetőleg, hogy héa bevallási- és fizetési
kötelezettségének eleget tesz-e, illetve azzal az indokkal, hogy az említett adóalany az említett
számlán kívül nem rendelkezik más olyan irattal, mely bizonyítaná az említett körülmények fennállást,
jóllehet az Irányelvben a levonási jog gyakorlása vonatkozásában előírt valamennyi tartalmi és formai
követelmény teljesült és az adóalanynak nem volt tudomása az említett számlakibocsátó érdekkörében
elkövetett szabálytalanságról vagy csalásra utaló körülményről (66. pont). Ugyanakkor a 42. pont
szerint a nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak meg kell tagadniuk az adólevonás jogát biztosító
előnyt, ha objektív körülmények alapján megállapítható, hogy e jogra csalárd módon, vagy
visszaélésszerűen hivatkoztak. Az 54. pontra figyelemmel nem ellentétes az uniós joggal, ha
megkövetelik a gazdasági szereplőtől, hogy tegyen meg minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést
annak érdekében, hogy az általa teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz.
A Maks Pen-ügyben az Európai Unió Bírósága kifejtette, hogy ellentétes az Irányelvvel, ha az
adóalany a szolgáltató által kibocsátott számlákon szereplő héá-t levonja, ha a szolgáltatás teljesítése
ellenére kitűnik, hogy azt ténylegesen nem e szolgáltató vagy alvállalkozója teljesítette, mivel többek
között az utóbbiak nem rendelkeztek a szükséges munkaerővel, tárgyi eszközzel és vagyonnal vagy a
szolgáltató nevében bizonyos dokumentumokat aláíró személyek kiállítói minősége tévesnek
bizonyult, azon kettős feltétel mellett, hogy az ilyen tények csalárd magatartást valósítanak meg és az
adóhatóságok által közölt objektív tényezőkre tekintettel megállapításra került, hogy az adóalany tudta
vagy tudnia kellett volna, hogy a levonási jog megalapozására felhozott ügylettel ilyen adócsalásban
vesz részt, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. A Signum ügyben hozott döntés
szerint az Irányelvvel ellentétes az a gyakorlat, miszerint az adóhatóság azon okból tagadja meg
valamely adóalanytól a számára nyújtott szolgáltatások után fizetendő vagy megfizetett héa levonására
való jogot, hogy nem tekinthetők hitelesnek az e szolgáltatásra vonatkozó számlák, mivel e számlák
kibocsátója nem lehetett az említett szolgáltatások tényleges nyújtója, kivéve, ha a nélkül, hogy az
adóalanytól olyan ellenőrzéseket követelnénk meg, amelyeket nem köteles elvégezni, az objektív
tényezőkre figyelemmel megállapításra került, hogy az adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy
az említett szolgáltatások héa csalás részét képezik, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság
feladata.
A KMK vélemény többek között kimondja, hogy ha a gazdasági esemény megvalósult, de nem a
számlákban szereplő felek között, akkor – a tényállás függvényében – vizsgálni kell, hogy a
számlabefogadó tudott-e, illetve tudna kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról.
A Kúria figyelemmel a felhívott jogszabályokra és az Európai Unió Bíróságának kötelezően
alkalmazandó ítéleteire hangsúlyozza, hogy az alperes keresettel támadott határozata és az ítélet
érdemben nem jogszabálysértő. Az adóhatóság eleget tett kötelezettségének, objektív bizonyítékokkal
igazolta egyrészt az adólevonási jog alapjául szolgáló számlák hiteltelenségét, vagyis azt, hogy a
gazdasági események nem a számlákban szereplő felek között valósultak meg. Másrészt bizonyította,
miszerint a felperes tudott vagy – kellően körültekintő magatartás esetén – tudnia kellett volna az
adókijátszásról.
A 2012. január 3-án kelt szerződés III. pontja határozza meg a Kft.1. általa nyújtandó szolgáltatások
körét. A III/3. alpont szerint a Kft.1. gondoskodik arról, hogy a versenyzők médiamegjelenései során a
felperes logója a Track Race Europian Chanpionsaip 2012. évi hivatalos futamain induló
versenykamionján és szerviz járművein elhelyezésre kerüljön. Ezt meghaladóan a Kft.1. további hat
szolgáltatás biztosítását vállalta. A szerződés I. pontjában annak tárgyaként és céljaként az O. sikeres
szereplésének elősegítése és egyben a felperesnek reklámszolgáltatás nyújtása került meghatározásra.
A perbeli versenysorozaton 2012-ben O. néven nem indult csapat, a versenykamionok F. O. csapatban
álltak rajthoz. A matricák felragasztása a F. O. csapat versenykamionjaira megtörtént, e mellett a
felperes logója látható a futamokról készült fényképeken, televíziós felvételeken, a motorsport
évkönyvben és szórólapokon is.
A Kúria hangsúlyozza, hogy a fentiek szerint a szerződésben rögzített reklámszolgáltatások – vagy
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azok egy része – megvalósultak, azonban azokat nem a Kft.1. és az általa alvállalkozóként megjelölt
Kft.2. teljesítették. A társaságoknál végzett kapcsolódó vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy a
kiszámlázott szolgáltatás nem a számlakibocsátó Kft.1. - vagy alvállalkozója – közreműködésével
valósult meg. Nem igazolt, hogy a Kft.1. rendelkezett az O. vagy a F. O. csapat reklámjogaival. A
Kúria szerint ugyan a 2012. január 5-én megkötött szerződés az O. csapatra vonatkozik, azonban ezt
követően a csapatnál névváltozás történt, ezért 2012-ben a versenysorozaton már F. O. néven indultak
a versenykamionjai. A névváltozás önmagában a szerződésszerű teljesítést – az adóhatóság és az
elsőfokú bíróság okfejtésével szemben – nem befolyásolta, azonban az ítélet előző pontjában
kifejtetteknek megfelelően a szerződésben foglalt szolgáltatásokat nem a Kft.1. vagy alvállalkozója
valósította meg.
J. az adóhatóság előtti meghallgatásakor úgy nyilatkozott, hogy 2011-ben és 2012-ben az O. Hungary
Kft.-nél volt tulajdonos, az O. csapatnál feladatát képezte a műszaki vezetés. Nem tudott nyilatkozni
arra, hogy a reklámfelületeket ki értékesítette, van-e szerződése a csapatnak a Kft.1.-gyel a
reklámfelületek eladására. Arra a kérdésre, hogy a csapat részére a kiragasztásra kerülő matricákat ki
adta át azt válaszolta, hogy azokat alvállalkozók hozták vagy postai úton kerültek a csapathoz. A
felülvizsgálati bíróság megítélése szerint a nyilatkozatból egyértelmű, hogy J. a reklámszolgáltatások
teljesítéséről érdemi információval nem rendelkezik.
P. az adóhatóság előtt tanúként nyilatkozva előadta, hogy 2011 óta áll alkalmazásban a Kft.1.-nél, ahol
az ügyfelekkel (szponzorokkal) tartotta a kapcsolatot. A szerződéseket V. írta és írta alá, melyben
médiamegjelenést biztosítottak a szponzorok számára. A reklámfelületek értékesítésének folyamatáról
elmondta, hogy a matricákat az alvállalkozó gyártotta vagy gyártatta le és a csapat helyezte fel a
kamionra. A vizsgált időszakban V. volt a Kft.1. ügyvezetője egyben tulajdonosa is, üzletrészét 2012.
december 15-én adta el kínai állampolgárnak. Az adóhatóság előtt V. elmondta, hogy 2011-ben a
társaságnak két alkalmazottja volt, egy titkárnő és B. ügynök. A kapcsolatot az O. csapattal egy H.
nevű céggel tartotta, amely rendelkezett a reklámfelületek jogával.
V. és P. tanúvallomásának összevetéséből megállapítható, hogy ugyan P. állította, miszerint 2011-ben
és 2012-ben a Kft.1.-nél volt alkalmazásban, ezt a tényt azonban az ügyvezető nyilatkozata nem
támasztotta alá. A felperes ügyvezetője T. az adóhatóság előtt úgy nyilatkozott, hogy nem tudja a
Kft.1. ügyvezetőjének nevét, a társasággal P-n keresztül tartotta a kapcsolatot. A fent kifejtetteknek
megfelelően P. 2011-ben és 2012-ben nem volt alkalmazottja a Kft.1.-nek, nincs olyan irat, mely
igazolná képviseleti jogát, ezek a tények azt bizonyítják, hogy a szerződés teljesítése vonatkozásában a
felperes és a Kft.1. között kapcsolat nem állt fenn, a reklámszolgáltatásokat nem a Kft.1. végezte.
A Kúria hangsúlyozza, hogy a felperes nem tett meg minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést
annak érdekében, hogy a jogügylet ne vezessen adókijátszáshoz. A felperesi ügyvezető az adóhatósági
meghallgatáson elmondta, hogy nem nézte meg a Kft.1. cégkivonatát, nem nézett utána a társaságnak.
Nem tájékozódott a cégről, nem nézett utána az adatainak, nem győződött meg arról, hogy a Kft.1.
rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Nem tudja, hogy ki a Kft.1. ügyvezetője, a
társasággal P.-n keresztül tartotta a kapcsolatot. Ezek a tények a felülvizsgálati bíróság megítélése
szerint egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy a számlabefogadó felperesnek kellő
körültekintés mellett tudnia kellett volna az adókijátszásról.

Kfv.V.35.518/2017/3 .
A számla kibocsátója még adóköteles ügylet hiányában is köteles megfizetni a számlán feltüntetett
adót.
Az uniós jog nem követeli meg, hogy ugyanúgy ítéljék meg a számla kibocsátója és címzettje
vonatkozásában azt, hogy megvalósult-e a termékértékesítés. A 2006/112/EK Irányelv (Irányelv) 203.
cikke értelmében ugyanis a számla kibocsátója még adóköteles ügylet hiányában is köteles megfizetni
a számlán feltüntetett adót, míg az Irányelv 63. cikke és 167. cikke alapján a számla címzettjének
adólevonási joga arra az ügyletre koncentrálódik, amely héa köteles ügyleten alapul. Ebből
következik, hogy nem ellentétes az Irányelv 167. cikkével és 168. cikk a) pontjával, valamint az
adósemlegesség elvévvel az, hogy a számla címzettjével szemben megtagadják az adólevonási jogot,
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noha a számlakibocsátónál nem helyesbítették az általa bevallottat (C- 643/11. számú és C-107/13.
számú ítéletek).
A közösségi joggal összhangban állóan a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 55.§ (2) bekezdése a
teljesítés ellenére kiállított számla esetére ír elő adófizetési kötelezettséget. A Kúria már több
határozatában rámutatott arra is, hogy az áthárított adóösszeget tartalmazó számla kibocsátása
önmagában megalapozza az adófizetési kötelezettséget az Áfa tv. 147.§ (1)-(2) bekezdései szerinti
szabályozásra figyelemmel. Abban az esetben tehát, ha az adóhatóság e törvényhelyekre alapítja az
adófizetési kötelezettséget, akkor nem a jogviszonyt minősíti (KGD 2015. 158., KGD 2014. 148.,
KGD 2013. 3.).
Jelen ügyben az alperes adójogi minősítést az adólevonási jog tekintetében végzett, és ez utóbbi
körben az érdemi döntését – jogszerűen - az Áfa tv. 120.§ a) pontjára, 127.§ (1) bekezdés a) pontjára
alapította, bizonyította és megfelelően indokolta. A peres eljárás során sem merült fel olyan, adat, tény,
bizonyíték, amely kétségessé tehette volna az alperes azon megállapítását, mely szerint az ügyletek
megfeleltek a termékértékesítés jogszabályi ismérveinek, az árbevétel növelését célozták, és a számlák
birtokában az adólevonási jog gyakorlását. Az elsőfokú bíróság ítéletében maga is azt állapította meg,
hogy az alperes a levonható adó körében tett megállapításai helytállóak (9. oldal 2. bekezdése), majd
mégis azt rögzítette, hogy a felperes nem valósított meg visszaélésszerű magatartást a számlák
kiállítása és befogadása kapcsán. A felperes adófizetési kötelezettségét ugyanakkor - az Irányelv 63.
cikkét megjelölve - az adóztatandó tényállás hiánya miatt nem látta megállapíthatónak, ami nemcsak a
keresettel nem egyező megállapítás, mivel a felperes hivatkozott az ügyletek megvalósulására, és a
számlák nem kerültek érvénytelenítésre, hanem ellentétes az előzőekben megjelölt nemzeti és
közösségi anyagi szabályokkal és jogértelmezéssel is. A Kúria mindezek alapján azt állapította meg,
hogy a kereset alaptalan, a 80.376.000 Ft áfa nem vonható le, és az alperes jogszerűen járt el akkor is,
amikor a felperes fizetendő adóját e körben a bevallással egyezően fogadta el, ezért a keresetet el kell
utasítani.
Abban az esetben egyébként, ha valamely ügyben jogszerűen kerül megállapításra az adóztatandó
tényállás hiánya, akkor nem mellőzhető azoknak az intézkedéseknek a megtétele, vagy előírása,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a vitatott ügyletek előtti helyzet helyreálljon. Jelen ügyben azonban
az elsőfokú bíróság a Kft1 számlái tekintetében nem csak téves jogi álláspontra helyezkedett, hanem
elmulasztotta ezzel összhangba hozni határozata rendelkező részét is, és ezért ítélete nem felel meg a
felülvizsgálati kérelemben megjelölt eljárási szabályoknak sem.

Kfv.VI.35.625/2017/6.
Amennyiben a gazdasági esemény nem számlában szereplő felek között valósult meg, úgy vizsgálni
kell, hogy a számlabefogadó tudott-e, vagy tudnia kellett volna-e az adókijátszásról.
2012-ben az áfa levonási jog tartalmi feltételeire irányadó szabályokat a 2006/112/EK irányelv (a
továbbiakban: Irányelv) 168. cikke és az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 120. §a, míg a formai feltételeket az Irányelv 178. cikke és az Áfa tv. 127. §-a határozták meg. Az általános
forgalmi adóhoz kapcsolódó ügyekben minden esetben alkalmazandó a magyar Áfa tv. mellett az adott
európai uniós norma, jelen esetben az Irányelv. Figyelembe veendők még az 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 15. § (3) bekezdésében, 165. §-ában, 166. §-ában és az 5/2016. (IX.26.) KMK
véleményben (a továbbiakban: KMK vélemény) foglaltak.
A perbeli jogvita elbírálásánál irányadók az Európai Unió Bíróságának vonatkozó döntései, így a
Mahagében-Dávid ügyben, a Tóth ügyben, a Halifax ügyben, a Maks Pen ügyben és a Signum ügyben
hozott határozatok.
A Mahagében-Dávid ügyben az Európai Unió Bírósága rámutatott, hogy az Irányelv rendelkezéseivel
ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint az adóhatóság megtagadja a levonási jogot azzal
az indokkal, hogy az adóalany nem győződött meg arról, hogy a levonási jog gyakorlásának alapjául
szolgáló termékekre vonatkozó számla kibocsátója adóalanynak minősül-e, rendelkezik-e a szóban
forgó termékekkel és képes-e azok szállításán, illetőleg, hogy héa bevallási- és fizetési
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kötelezettségének eleget tesz-e, illetve azzal az indokkal, hogy az említett adóalany az említett
számlán kívül nem rendelkezik más olyan irattal, mely bizonyítaná az említett körülmények fennállást,
jóllehet az Irányelvben a levonási jog gyakorlása vonatkozásában előírt valamennyi tartalmi és formai
követelmény teljesült és az adóalanynak nem volt tudomása az említett számlakibocsátó érdekkörében
elkövetett szabálytalanságról vagy csalásra utaló körülményről (66. pont). Ugyanakkor a 42. pont
szerint a nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak meg kell tagadniuk az adólevonás jogát biztosító
előnyt, ha objektív körülmények alapján megállapítható, hogy e jogra csalárd módon, vagy
visszaélésszerűen hivatkoztak. Az 54. pontra figyelemmel nem ellentétes az uniós joggal, ha
megkövetelik a gazdasági szereplőtől, hogy tegyen meg minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést
annak érdekében, hogy az általa teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz.
A Maks Pen ügyben az Európai Unió Bírósága kifejtette, hogy ellentétes az Irányelvvel, ha az
adóalany a szolgáltató által kibocsátott számlákon szereplő héá-t levonja, ha a szolgáltatás teljesítése
ellenére kitűnik, hogy azt ténylegesen nem e szolgáltató vagy alvállalkozója teljesítette, mivel többek
között az utóbbiak nem rendelkeztek a szükséges munkaerővel, tárgyi eszközzel és vagyonnal vagy a
szolgáltató nevében bizonyos dokumentumokat aláíró személyek kiállítói minősége tévesnek
bizonyult, azon kettős feltétel mellett, hogy az ilyen tények csalárd magatartást valósítanak meg és az
adóhatóságok által közölt objektív tényezőkre tekintettel megállapításra került, hogy az adóalany tudta
vagy tudnia kellett volna, hogy a levonási jog megalapozására felhozott ügylettel ilyen adócsalásban
vesz részt, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. A Signum ügyben hozott döntés
szerint az Irányelvvel ellentétes az a gyakorlat, miszerint az adóhatóság azon okból tagadja meg
valamely adóalanytól a számára nyújtott szolgáltatások után fizetendő vagy megfizetett héa levonására
való jogot, hogy nem tekinthetők hitelesnek az e szolgáltatásra vonatkozó számlák, mivel e számlák
kibocsátója nem lehetett az említett szolgáltatások tényleges nyújtója, kivéve, ha a nélkül, hogy az
adóalanytól olyan ellenőrzéseket követelnénk meg, amelyeket nem köteles elvégezni, az objektív
tényezőkre figyelemmel megállapításra került, hogy az adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy
az említett szolgáltatások héa csalás részét képezik, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság
feladata.
Az alperesi határozat meghozatalát követően kiadott KMK vélemény rendelkező részének 1. pontja
kimondja, hogy amennyiben a számlában szereplő gazdasági esemény nem történt meg, akkor nem
kell vizsgálni, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról,
adócsalásról. A 2. pont rögzíti, ha a gazdasági esemény megvalósult, de nem a számlában szereplő
felek között, akkor – a tényállás függvényében – vizsgálni lehet, hogy a számlabefogadó tudott-e,
illetve tudnia kellett volna-e az adókijátszásról, adócsalásról.
A Kúria először abban foglalt állást, hogy az alperes milyen típusú tényállásra alapítottan tagadta meg
az adólevonási jogot. Az alperesi határozat 14. oldal első bekezdése rögzíti, hogy a vitatott számlák
hiteltelen, úgynevezett fiktív bizonylatok, mivel az azokban foglalt gazdasági események ténylegesen
nem történtek meg. Iratszerűen állapította meg az elsőfokú hatóság, hogy a számlák kiállításakor és
teljesítési időpontjaiban már nem a Kft.1. volt az internetes felület üzemeltetője és tulajdonosa, így ez
a társaság nem nyújthatott szolgáltatást a felperes felé. A közigazgatási perben az alperes ugyanakkor
elismerte, hogy a teljesítés megtörtént, de nem a számlák szerint, mert a szolgáltatást nem a
számlakibocsátó nyújtotta (20. számú jegyzőkönyv).
A felülvizsgálati bíróság a fentiekre figyelemmel rámutat, hogy az alperes szerint a gazdasági esemény
megvalósult, de nem a számlákban szereplő felek között, így a KMK vélemény rendelkező rész 2.
pontjában tipizált tényálláson alapul a hatósági döntés.
A Kúria hangsúlyozta, hogy az adóhatóság eleget tett a felhívott jogszabályokban és az Európai Unió
Bírósága kötelezően alkalmazandó ítéleteiben foglaltaknak, mert objektív bizonyítékokkal igazolta az
adó levonási jog alapjául szolgáló számlák hiteltelenségét, vagyis azt, hogy a gazdasági események
nem a számlákban szereplő felek között valósultak meg. A számlakibocsátó Kft.1. 2012. április 23-án
eladta a Kft.2.-nek az internetes weboldalt és webáruházat, azt ezt követő időszakban tehát a
www.csomagtertalca.com internetes weboldalon jogszerűen a felperes felé szolgáltatást nem
teljesíthetett. A Kúria nem értett egyet az elsőfokú bíróság azon érvelésével, hogy a Kft.2.
képviselőjének nyilatkozatából – miszerint a felperes a társasággal nincs gazdasági kapcsolatban –
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nem következik az, hogy a felületen megjelenő számlák szerinti tartalom nem a Kft.1. szolgáltatásának
az eredménye. Ezzel szemben a Kft.1. a perbeli weboldalon 2012. április 23-a után tevékenységet nem
végezhetett, mert annak nem volt sem tulajdonosa, sem üzemeltetője, valamint nem igazolt egyéb
jogcímű hozzáférése sem.
Az adóhatóság a számlák fiktívitása körében bizonyítási és tényállás-tisztázási kötelezettségének
eleget tett, ebben a vonatkozásban további bizonyítás nem szükséges, a hatósági eljárás nem sérti az
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 97. § (4) és (6) bekezdéseit.
Az elsőfokú hatóság és az alperes eljárásuk során és határozataikban nem vizsgálták, értékelték, hogy
a számlabefogadó felperes tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e a fiktív számlák kibocsátásához
kapcsolódó adókijátszásról, adócsalásról. Az adóhatósági határozatok nem vitásan az Európai Unió
Bírósága Signum ügyben hozott végzése és a KMK vélemény kibocsátása előtt születtek, de az
azokban közzétett jogi álláspont és érvelés irányadó az áfára vonatkozó közigazgatási eljárásokban,
valamint perekben, így jelen ügyben is. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a számlákban szereplő
gazdasági esemény megvalósult, de nem az azokban szereplő felek között, akkor vizsgálni kell a
szubjektív elemet, vagyis, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna-e az
adókijátszásról, adócsalásról.

Kfv.VI.37.966/2017/3.
Félrevezeti a közlekedési hatóságot az a vezetői engedély megszerzésére törekvő személy, aki eltitkolja
azt a tényt, hogy egy másik uniós tagállam hatósága alkoholfüggőséggel kapcsolatos vizsgálatba való
részvétet vagy orvosi szakvélemény beszerzéséhez kötötte a vezetői engedélynek visszaadását.
A 24/2005. (IV.25.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 15. § (6) bekezdése alapján a
közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság
félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a
vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. A vezetői engedélyekről kiadott 2006/126/EK irányelv
(a továbbiakban: Irányelv) 11. cikk (4) bekezdése szerint a tagállam megtagadja a vezetői engedély
kiállítását azon kérelmezőnek, akinek a vezetői engedélyét egy másik tagállamban korlátozták,
felfüggesztették vagy visszavonták.
A GKM rendelet 10. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében elméleti vizsgára az bocsátható, aki
megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint –
írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági
feltételeknek. Az egészségügyi alkalmasság és pályaalkalmasság körében az 13/1992. (VI.26.) NM
rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
szóló 41/2004. (IV.7.) GKM rendelet minősül külön jogszabálynak.
Az NM rendelet 19. § (2) bekezdése szerint a külföldi állampolgár Magyarországon kiállítandó
járművezetésre jogosító okmányához az egészségi alkalmasság megállapítását az e rendeletben
foglaltak szerint kell elvégezni. Az NM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a közúti járművezetők
egészségi alkalmassága vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy a közúti járművezetőjelöltnek,
illetőleg a közúti járművezetőnek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, illetőleg érzékszervi
fogyatékossága, amely őt a közúti járművezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teszi; továbbá
azoknak a feltételeknek, illetőleg korlátozásoknak a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált
személy betegség, testi vagy érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén is vezethet közúti járművet.
A 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 16. § (1) bekezdés a) pontja
szerint járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat ki annak, aki
járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. E rendelet alkalmazásában
közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt, akit a
bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban
meghatározott ideig.
Az Irányelv preambulumában [pl. (2), (8) vagy (11) preambulum-bekezdésében] és egyes konkrét
rendelkezéseiben, illetve a vonatkozó hazai jogszabályokban is kifejezésre juttatott jogalkotói szándék
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nyilvánvalóan a közúti közlekedésbiztonság előremozdítása, javítása. Ezzel ellentétes volna a
vonatkozó jogszabályok és az azokon alapuló, a járművezetői engedély megszerzéséhez kapcsolódó
feltételrendszer olyan szűkítő értelmezése, amely lehetővé tenné, hogy releváns adatok elhallgatása
folytán ne kerüljenek a magyar hatóságok olyan helyzetbe, amelyben felelősen eldönthető, hogy egy
adott személy veszélyezteti-e a közlekedés biztonságát, illetve a közbiztonságot.
A Kúria hangsúlyozta, hogy a jelentkezési lap „Nyilatkozat” részének bármely (akár 2., akár 6. vagy
8.) pontjára vonatkozó valótlan adatszolgáltatás, illetve az egyidejűleg egynél több vezetői engedéllyel
való rendelkezés ténye önmagában, egyedül is megalapozza a közlekedési hatóság vizsga
érvénytelenítésére, a vizsgaigazolás visszavonására, illetve a vizsgaeredmények valamennyi
papíralapú és elektronikus nyilvántartásból való törlésének elrendelésére vonatkozó döntésének
jogszerűségét.
A felperes a jelentkezési lap „Nyilatkozat” részének 2. pontjában feltett kérdésre, mely annak
tisztázására irányult, hogy az érintett személyt eltiltották-e a közúti járművezetéstől, nemleges választ
adott. Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a jelentkezési lap „Nyilatkozat” részének
kitöltése során a nyilatkozattevőnek a vele szemben bármely időpontban elrendelt korlátozásokat
kellett megjelölnie. A „Nyilatkozat” múlt időben megfogalmazott kérdéseiben nincs ugyanis utalás
arra, hogy ezen korlátozások közül csak azokat kell megjelölni, amelyek a nyilatkozat kitöltésének
időpontjában is hatályosak. A vezetési jogosultság szempontjából jelentősége lehet a múltbéli, a
jelentkezés idején már nem hatályos korlátozásoknak is. A felperes által sem vitatott tényállás szerint
az illetékes osztrák hatóság 2010. május 27. és 2012. május 27. közötti időtartamban a felperest
eltiltotta a járművezetéstől, ezért a 2. pontban feltett kérdésre igenlő választ kellett volna adnia. Az
ezzel ellentétes nyilatkozatával hamisan közölt adatot, mellyel félrevezette a közlekedési hatóságot. A
felperes által hivatkozott Európai Unió Bírósága ítélet a jelen ügy jogi megítélése szempontjából
irreleváns.
A jelentkezési laphoz mellékelt nyilatkozat 6. és 8. pontja kapcsán a Kfv. II. 38.106/2014/11. számú
ítéletében (KGD 2016. 98.) is megtestesülő bírói gyakorlat alapján a Kúria kifejti, meghatározó
jelentőségű a jelen ügyben, hogy a külföldi uniós (osztrák) hatóság meghatározott időtartamra eltiltotta
a járművezetéstől a felperest és a felperes vezetői engedélyre való jogosultságához meghatározott
feltételeket (orvosi szakvizsgálaton történő megjelenés és rá nézve kedvező orvosi szakvélemény)
szabott.
Az elsőfokú bíróság ugyan valóban azonosként kezelte ítéletében a vezetői engedély visszavonását és
a járművezetéstől való eltiltás intézményét, de e körülménynek a perben nincsen relevanciája.
A Kúria Kfv. VI.37.628/2017/4. számú ítéletében is kifejtett joggyakorlata szerint a perbeli jogviszony
jogi megítélése szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír az Irányelv, mely (8) preambulumbekezdése szerint közúti közlekedésbiztonsági okokból meg kell határozni a vezetői engedély
kiállításának minimum követelményeit. A (9) preambulum-bekezdés rögzíti, hogy a járművezetéshez
szükséges fizikai és szellemi alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelést a személy-és
áruszállításra használt járművek vezetőjének a vezetői engedély kiállításakor, valamint azt követően
rendszeresen bizonyítaniuk kell.
Az Irányelv 7. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján vezetői engedély kizárólag azon kérelmezőknek
állítható ki: a) akik jártassági és magatartási, valamint elméleti vizsgát tettek, valamint megfeleltek az
egészségügyi követelményeknek a II. és III. melléklet rendelkezéseivel összhangban.
Az Irányelv III. melléklete a járművezetéshez szükséges fizikai és szellemi alkalmasság minimum
követelményeit szabályozza, ezen belül a 14. pont az alkoholra vonatkozik. Rögzíti, hogy az
alkoholfogyasztás súlyos veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára. A probléma mértékének
figyelembevételével az egészségügyi szakembereknek igen nagyfokú körültekintést kell tanúsítaniuk.
A 14.1. pont szerint vezetői engedély nem adható ki, illetve nem újítható meg azon kérelmezők vagy
járművezetők számára, akik alkoholfüggőségben szenvednek vagy nem képesek tartózkodni az
egyidejű alkoholfogyasztástól és vezetéstől.
Azon kérelmezők vagy járművezetők számára, akik korábban alkoholfüggőségben szenvedtek, vezetői
engedély kizárólag akkor adható ki, illetve újítható meg, ha bizonyos ideig igazoltan absztinensek
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voltak, továbbá ha kérelmüket az erre felhatalmazott orvos szakvéleménye alátámasztja, és rendszeres
orvosi felülvizsgálaton vesznek részt. A 14.2. pont szerint az illetékes egészségügyi hatóságnak kellő
megfontolás tárgyává kell tennie azokat a járulékos kockázatokat és veszélyeket, amelyek erre a
csoportra vonatkozó meghatározás által érintett járművek vezetésével járnak.
A felülvizsgálati bíróság rámutat, hogy az Irányelv a tagállamokra, azok hatóságaira és
állampolgáraira nézve is kötelező rendelkezéseket tartalmaz. Ennek folytán a magyar közlekedési
hatóság alkoholfüggő személynek nem adhat ki vezetői engedélyt, valamint nem újíthatja azt meg. Így
elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a vonatkozó egészségügyi feltételeknek megfelel; jelen
ügyben ez azt jelenti, hogy csak akkor, ha nem alkoholfüggő.
A felperes a jelentkezési lap „Nyilatkozat” részének 8. kérdésére azt válaszolta, hogy bíróság vagy
rendőrség a vezetésre jogosító okmánya visszaadását vagy a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság
igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság igazolásához vagy pályaalkalmasság
igazolásához nem kötötte. A felperes által sem vitatott tényállás szerint azonban az osztrák hatóság a
felperes vezetői engedélyének visszaadását vizsgálatokon történő részvétel, illetve orvosi
szakvélemény beszerzésétől tette függővé. Ennek a kötelezettségének a felperes - általa sem vitatottan
- nem tett eleget. Ennek megfelelően hamis adatközlésnek, a hatóság félrevezetésének minősül a 8.
pontra adott igenlő felperesi válasz.
A járművezetéshez alapvető fizikai és szellemi alkalmasságot a felperesnek igazolnia kell. Az általa
becsatolt egészségügyi alkalmasságról szóló vélemény azonban nem terjedt ki az alkoholfüggősége
fennállására vagy annak hiányára. Ha a magyar közlekedési hatóság tudomással bírt volna a felperes
Ausztriában felmerülő, alkoholfüggőséggel kapcsolatos problémáiról, akkor ennek tudatában az
Irányelv III. számú mellékletének fent hivatkozott rendelkezései szerint erre is kiterjedő egészségi
alkalmassági vizsgálatot és a felperesre kedvező vélemény beszerzését kellett volna előírnia a felperes
részére. Alapvető közlekedésbiztonsági és közbiztonsági érdek ugyanis, hogy ne kapjon vezetői
engedélyt olyan személy, aki alkoholfüggőségben szenved vagy nem képes tartózkodni az egyidejű
alkoholfogyasztástól és vezetéstől.
A felperes félrevezette a közlekedési hatóságot, mert nem hozta olyan helyzetbe, hogy az
megvizsgálhassa, hogy közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas-e a vezetésre, különös tekintettel
az egészségügyi alkalmasságra. A magyar hatóság nem tudott vizsgálatot végezni azzal kapcsolatban,
hogy a felperes alkoholfogyasztással kapcsolatos, a közlekedés biztonságát veszélyeztető
magatartásával felhagyott-e. Ha az osztrák hatóság által előírt, a felperesre nézve kedvező orvosi
szakvélemény beszerzése csak Ausztriában lenne releváns, akkor az azt eredményezné, hogy az
Irányelv közlekedésbiztonsági előírása könnyen megkerülhető volna azzal, ha az ügyfél egy másik
tagállamban folyamodik vezetői engedélyhez.
A Kúria Kfv. VI.37.628/2017/4. számú ítéletében foglaltakkal egyezően ellentétes volna a
közlekedésbiztonság alapelvével, ha lehetséges volna, hogy mindenki, aki korábban rendelkezett
vezetői engedéllyel, de arról lemondott, azt a hatóság visszavonta, vagy az más okból megszűnt,
azonban annak újbóli megszerzése valamilyen orvosi vizsgálathoz kötött, mentesül annak teljesítése
alól, ha egy másik uniós tagállamban vezetői engedélyt szerez.
A felperes ahelyett, hogy az osztrák vezetői engedélye visszaszerzéséhez előírt feltételeket teljesítette
volna, egy másik tagállamban, Magyarországon kívánt olyan vezetői engedélyt szerezni, amely
alapján Ausztriában is újra rendelkezhetett volna vezetői jogosultsággal. Ez a körülmény arra utal,
hogy a felperes a vonatkozó rendelkezések kijátszására törekedett.
A felülvizsgálattal támadott ítélet nem sérti az Alaptörvény XV. cikkében megfogalmazott törvény
előtti egyenlőség elvét és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ)
18. cikkében meghatározott állampolgárság szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mert
egyrészt az irányadó nemzeti jogszabályok nem csak a felperesre vonatkoznak, hanem valamennyi
vezetői engedélyt Magyarországon kérelmező személyre; másrészt az Irányelv vonatkozó
rendelkezései minden tagállamra, azok hatóságaira és állampolgáraira kötelezőek.
Az Irányelv 7. cikk (5) bekezdés a) pontja kimondja, hogy senki sem rendelkezhet egynél több vezetői
engedéllyel. Ugyanezen bekezdés b) pontja szerint a tagállam megtagadja a vezetői engedély
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kiállítását, ha megállapítja, hogy a kérelmező már rendelkezik vezetői engedéllyel.
Tekintettel arra, hogy a felperes állítása szerint az osztrák vezetői engedélyre vonatkozó törvény
[Führerscheingesetz – FSG) 27. § (1) 1. pontja] alapján több, mint 18 hónap vezetéstől való eltiltás
letelte után a vezetői engedély megszűnik. Mivel a felperes 24 hónapon keresztül állt eltiltás hatálya
alatt, az osztrák vezetői engedélye 18 hónap eltelte után a törvény erejénél fogva, ex lege megszűnt. E
körülmény folytán az egynél több vezetői engedély meglétének problémája csak a cseh és magyar (és
nem az osztrák és magyar) vezetői engedélyek vonatkozásában merülhetett fel.
A felperes keresetlevelében nem vitatta azt, hogy 2008-tól cseh járművezetői engedéllyel is
rendelkezik. Sem a magyar hatóságok, sem az elsőfokú bíróság előtti eljárásban nem kérte az illetékes
cseh hatóság megkeresését. A Kúria egyebekben pedig megfelelően bizonyítottnak értékeli az osztrák
közlekedési hatóság hivatalos tájékoztatása alapján azt a körülményt, hogy a felperes rendelkezik cseh
jogosítvánnyal is.
Az elsőfokú bíróság jogszerűen mellőzte a felperes bizonyítási indítványát, mely arra irányult, hogy az
alperes csatolja be az arra vonatkozó iratokat, melyek azt igazolják, hogy a felperes vezetői engedélyét
visszavonták. Az aktában elfekvő közigazgatási iratok ugyanis alátámasztották a per tárgyát képező
ügyben a közigazgatási hatóság által megállapított tényállást és az elsőfokú közlekedési hatóság,
illetve az alperes döntését.

Munkaügyi ügyszak
Mfv.III.10.130/2017/7.
A külföldi munkavállaló által Magyarországon fizetett jogfenntartó járulékot és annak alapjául
szolgáló jövedelmet - átfedő idő hiányában - a magyar nyugdíj és a pro rata nyugdíj számításánál is
magyar szolgálati időként és a Tny. 22. §-a szerinti átlagkeresetnél is figyelembe kell venni.
A peradatok szerint a felperes 1986. július 1. napjától Németországban élt a családjával, ahol szoftver
fejlesztőként, szabadfoglalkozású mérnökként, mint önálló vállalkozó dolgozott, nyugdíjjárulékot nem
fizetett, és a német nyugdíjszerv közlése szerint német szolgálati időt sem szerzett. A felperes 1986.
július 1. és 1997. december 31. közötti időszakban külföldi munkavállalóként Magyarországon
jogfenntartó járulékot fizetett. A felperes sérelmezte, hogy a jogfenntartó járulékkal fedett időszakot és
a járulék alapjául szolgáló „jövedelmet” az alperes mind a szolgálati idő, mind a nyugdíj összeg
megállapításánál figyelembe vette.
Az 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 37. § (4) bekezdése a biztosítással járó jogviszony
1998. január 1. napját megelőző idő szolgálati időtartamát az 1997. december 31. napján hatályos
jogszabályok – a 1975. évi II. törvény (továbbiakban: T.), a 17/1975. (VI.14.) MT rendelet
(továbbiakban: R.), a 89/1990. (V.1.) MT rendelet (továbbiakban: MTr.). és a 48/1992. (III.13.)
Korm.rendelet (továbbiakban: Krm.) – alapján rendelte figyelembe venni.
Az 1986. január 1. napjától hatályos R. 323. § (1) bekezdése értelmében a belföldön nem biztosított
külföldön munkát vállaló személy külföldi munkavállalásának tartamára havi 1.200 forint – napi 40
forint – társadalombiztosítási járulékot volt köteles fizetni. 1990. január 1-től az R. 322. § (3) bekezdés
a) pontja az R. 323. § (1) bekezdésével azonos szabályozást tartalmazott azzal, hogy az R. 324. § (3)
bekezdése rendelkezése szerint a társadalombiztosítási ellátás összege megállapításánál a külföldi
munkavállalás idejére nyugdíjjárulék megállapításánál figyelembe vett jövedelmet – a 322. § (3)
bekezdés a) pontja szerinti járulékfizetés esetére – 4.000 forintban határozta meg. Nem változtatott a
szabályozáson az 1990. május 1. napjától 1992. március 12. napjáig hatályos MTr. 433. § (3) bekezdés
a) pontja sem, amely rendelkezést 1992. március 13-tól hatályon kívül helyező Krm. 71. § (1)
bekezdése értelmében a külföldön munkát vállaló a külföldi munkavállalásának tartamára az 1992.
február 29. napja előtt hatályos rendelkezéseket rendelte alkalmazni, ha a külföldi munkavállalás még
1992. március 1. előtt kezdődött.
A felperes – a fenti szabályozás alapján – 1992. március 1. előtt kezdődött külföldi munkavállalása
alapján a Krm. 71. § (7) bekezdése alapján köteles volt az MTr. szerinti járulék fizetésre, amelyet a
peradatokból kitűnően egészen 1997. december 31-ig fizetett. Az a tény, hogy az MTr. szerinti
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járulékfizetés 1993. március 1-től jogszabályi kötelezettség nélkül történt, a felperes perbeli időbeni
jogállását a nyugellátásra való jogszerzését nem érinti. A nyugdíjjáruléknak a biztosítási jogviszony
keretében meghatározott összeg utáni megfizetése miatt az alperesnek a havi átlagkereset
meghatározása során – magyar szabályozás értelmében (Tny. 22. § (1) bekezdés c) pont) – a
határozatok szerinti összeget kellett figyelembe vennie.
A felperes, mint önálló vállalkozó Németországban nem állt munkaviszonyban, így annak tartamában
„megszakadás” sem következhetett be – ellentétben a felperesi érveléssel –, ezért a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hivatkozott ítéletei, amelyekben az Ausztriában
munkaviszonyban álló, nyugdíjjárulékot fizető, ugyanakkor Magyarországon is jogfenntartó járulékot
fizető felperesek nyugdíj összegének megállapítása volt a per tárgya, az eltérő tényállásra tekintettel a
jelen ügyben nem irányadóak.
A 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tnyvhr.) 29. §-a az 1998. január 1-jét megelőzően
szerzett szolgálati időnek minősülő tartamokról rendelkezik. Így szolgálati időnek számít többet között
a meghatározott jogviszonyokban biztosításban töltött idő, valamint az az idő, melyre az igénylő a
szolgálati idő megszerzésére megállapodást kötött és az erre előírt járulékot megfizette.
A Tnyvhr. 51. § (2) bekezdése értelmében az 1967. december 31. után fennálló külföldi munkavállalás
időtartamát szolgálati időként akkor lehet figyelembe venni, ha a magyar állampolgár a
munkavállalásra 1989. október 25. előtt engedélyt kapott az erre feljogosított szervtől és az előírt
nyugdíjjárulékot (társadalombiztosítási járulékot) megfizette. A fő szabály az, hogy a járulékfizetéssel
fedezett időt szolgálati időként kell elismerni, azonban a külföldi munkavállaló számára csak abban az
esetben ismerheti el a társadalombiztosítási szerv a külföldi munkavállalás időtartamát, ha a Tnyvhr.
51. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltaknak megfelel, bármelyik feltétel hiánya az
elismerhetőséget kizárja.
A Kúria több határozatában kifejtette, hogy a Tnyvhr. 51. § (2) bekezdésének „akkor lehet figyelembe
venni” kitétele nem választási lehetőséget fogalmaz meg, hanem a beszámítás további feltételeit
határozza meg. E rendelkezés kógens szabály, alkalmazása a benne foglalt tényállás megvalósulása
esetén kötelező, attól a társadalombiztosítási szervek azon az alapon, hogy az igénylő nyugellátására
kedvező, vagy kedvezőtlen hatást gyakorol, nem térhetnek el [Mfv.III.10.245/2012/5.].
A magyar jogszabályok szerint az alperesnek az 1986. július 1-től 1997. december 31-ig terjedő
időszakra történt nyugdíjjárulék fizetés alapján a szolgálati időt és a járulékfizetés alapjául szolgáló
havi 4.000 forintot jövedelemként kellett figyelembe venni tekintettel arra, hogy a felperes 1992. előtt
Németországban dolgozott önálló vállalkozóként, nyugdíjjárulékot nem fizetett, biztosított nem volt,
így ott szolgálati időt sem szerezhetett, ezzel szemben Magyarországon jogfenntartó járulékot fizetett,
így biztosítottként szolgálati időt szerzett.
A társadalombiztosítási szervek határozataikat a 883/2004/EK (továbbiakban: Rendelet) és a
987/2009/EK rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezéseire alapították. A felperes kereseti és
felülvizsgálati kérelmében egyebek mellett az 1408/71/EGK. rendelet (továbbiakban: EGK Rendelet)
Preambuluma egyes rendelkezései, a 46. cikke, valamint az EGK Rendelet végrehajtására kiadott
574/72/EGK rendelet (továbbiakban: EGK Vhr.) 15. cikke megsértését állította.
Az EGK Rendeletet a Rendelet, az EGK Vhr-t pedig a Vhr. váltotta fel 2010. május 1. napjától az
Európai Uniós tagországok állampolgárai tekintetében. A Rendelet és a Vhr. rendelkezéseit kellett és
alkalmazta az alperes a felperes nyugellátása megállapításakor. A koordináció nyugdíjbiztosítási
szakterületre vonatkozó alapvető szabályai nem változtak. A Rendelet megtartotta az egy tagállam
joghatóságának elvét, azaz egy személy kizárólag az egyik tagállamban lehet csak biztosított. A
nyugdíjbiztosítási jogosultságok megszerzése érdekében a tagállami nyugdíjrendszerekben
megszerzett szolgálati időket a nyugdíj-megállapítás során figyelembe kell venni. A nyugdíjaknál, az
összeszámítás követelménye alapvető fontosságú az ellátások megfelelő összegű nyújtásához. A
tagállami illetékes intézmények az igénylő/jogszerző által megszerzett összes szolgálati idő alapján és
a nemzeti jogszabályok rendelkezései szerint számított nyugdíjösszegnek (elméleti nyugdíjnak) az
adott tagállamban szerzett szolgálati idő és az összes szolgálati idő arányában meghatározott részét
kötelesek megállapítani és folyósítani (pro rata nyugdíj). Az összeszámítás szabálya mindig csak a
fennálló biztosítási időket rendeli számításba venni, az nem vezethet új biztosítási időszakok
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keletkezéséhez. Az ellátást megállapító hatóságnak figyelembe kell vennie a másik tagállamok
területén szerzett jogosító időket (biztosítási, munkavállalási, tartózkodási időket), mintha azt az adott
tagállam területén szerezte volna meg a jogosult, ugyanazon időszak beszámítására kizárólag az egyik
tagállamban kerülhet sor, függetlenül attól, hogy a biztosított személy több tagállam joga szerint is
biztosítottnak minősült. Azok a közösségi munkavállalók, akik a munkavállalásuk idején, amikor a
fogadó állam szociális biztonsági rendszerében is biztosítottak voltak, saját államukban is járulékot
fizettek a nyugdíjrendszerben biztosítási idő szerzése érdekében, ezen időszaknak csak egyszeres
beszámítását várhatják a nyugdíj megállapításakor (függetlenül a többszörös járulékfizetéstől).
A felperes a Rendelet 3. cikke, 50. cikk (2) bekezdése és 62. cikke alkalmazását az EGK Rendelet 46.
cikkével összefüggésben sérelmezte. A Kúria a felperes kifogásait – a társadalombiztosítási szervek
határozatainak és a jogerős ítéletnek az EGK rendelet 46. cikkébe ütközése körében – a fentebb
kifejtettek okán nem vizsgálta.
A felperes sérelmezte a Rendelet Preambuluma és több cikkének megsértését.
A Rendelet megalkotására – tekintve, hogy közösségen belül mozgó munkavállalók csak egyetlen egy
tagállam biztonsági rendszerébe tartozhatnak – az alkalmazandó nemzeti jogszabályok átfedései és az
abból származó esetleges bonyodalmak elkerülése érdekében került sor. A Rendelet célja egyebek
mellett – annak a lehető leghatékonyabb biztosítása érdekében, hogy az egy tagállam területén
foglalkoztatott valamennyi munkavállaló egyenlő bánásmódban részesüljön – annak a tagállamnak
alkalmazandó jogszabályait meghatározni, amelyben az érintett személy munkavállalóként vagy
önálló vállalkozóként tevékenységet folytat, s amely általános szabálytól csak az alkalmazhatóság
egyéb kritériumot indokló bizonyos helyzetekben lehet eltérni. Az összesítési és az időarányos
számítást alkalmazó módszerrel összhangban kiszámított, a közösségi jog által biztosított nyugdíj
összegét meg kell határozni, ha a nemzeti jogszabályok alkalmazása kedvezőtlenebbek az említett
módszereknél (Preambulum: (8)-(9), (15), (17), (28) bekezdések).
A Rendelet 1. cikk t) pontja értelmében biztosítási idő az a járulékfizetési időszak, szolgálati idő vagy
önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszak, amelyet azok a jogszabályok, amelyek szerint
az adott időszakot megszerezték vagy megszerzettnek tekintendő biztosítási időként határoznak meg/
ismernek el, valamint más hasonló időszak, amelyet jogszabályok a biztosítási idővel egyenértékűnek
tekintenek. A felperes Németországban nyugdíjjárulékot nem fizetett, így a német
társadalombiztosítási szerv a javára a perbeli időszakra biztosítási időt, szolgálati időt sem igazolt.
Ugyanakkor Magyarországon jogfenntartó járulékot fizetett, mely járulékfizetés a magyar
társadalombiztosítási jogszabályok szerint biztosítási időt, szolgálati időt keletkeztetett.
A felperes kereseti kérelmében nyugdíjának a jogfenntartó járulékfizetéssel szerzett szolgálati idő és
járulékalapjául szolgáló „jövedelem” figyelembevétele nélküli, az 1986. július 1. előtti szolgálati ideje
és a Magyarországon ténylegesen elért keresete alapján való megállapítását kérte. A második
tárgyaláson a felperes csatolta a 2016. február 23. napján kelt beadványát, amelyben az EGK Rendelet
Preambuluma 13. cikk b) pontja, 17. cikk és 46. cikk (2) bekezdése, a Rendelet 1. cikk, 11. cikk, 50.
cikk, a Tny. 22. § (1) bekezdés c) pontja és a Tnyvhr. 51. § (2) bekezdése rendelkezéseire, valamint a
Costa v. ENEL és a Simmenthal ügyekre hivatkozott kereseti kérelme megalapozottságának
alátámasztásaként.
A felperes 2016. április 13. napján kelt beadványában kereseti kérelmét kiegészítette a következőkkel:
A társadalombiztosítási szervek a nyugdíjszámítás alapjául szolgáló átlagkereset számítását nem
részletezték, a nemzeti nyugdíjszámítást nem végezték el, ezért a határozatok nem felelnek meg „a
tartalmi előírásoknak”, sértik az EGK Rendelet Preambulumában meghatározott célokat és a 46. cikk
előírásait. Kérte kötelezni az alperest az átlagkereset alapjául szolgáló jövedelmei közlésére, a
nemzetközi és a nemzeti ellátás újraszámítására. A Rendelet 11. cikk (1) bekezdése, 62. cikk, 50. cikk
(2) bekezdése, 1. cikk j), b) és t) pontjai, a Preambulum (9), (17) bekezdései, a 3. cikk (1) bekezdés d)
pontja, az EGK Rendelet Preambuluma és 3. cikke, valamint a Kúria Mfv.III.10.261/2010/4. számú
ítélete alapján kérte az alperes kötelezését az arányos nyugdíjszámítás újbóli elvégzésére a közösségi
jog elsőbbségi elve alapján akként, hogy az arányos nyugdíjszámításnál az átlagkereset
meghatározásakor hagyják figyelmen kívül az 1986. július 1-től 1997. december 31. közötti időszakot,
illetve a jogfenntartó járulékot. A felperes állította, hogy a bíróságnak mellőznie kellett volna a Tny.
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22. § (1) bekezdés c) pontja és a Tnyvhr. 51. § (2) bekezdése rendelkezéseit. E körben is hivatkozott a
Costa v. ENEL és a Simmenthal ügyekre. A felperes a Kúria Mfv.III.10.245/2012/5. számú és a
Fővárosi Munkaügyi Bíróság 8.M.3105/2009/13. számú ítéletére a jogfenntartó járulékfizetési
kötelezettség nélküli fizetéssel kapcsolatos álláspontja alátámasztásaként hivatkozott és kérte az
alperes kötelezését új határozat meghozatalára az 1986. július 1. és 1988. június 30. közötti
jogfenntartó járulék fizetési időszak figyelembevételével.

Polgári ügyszak
Pfv.I.20.022/2018/2.
A felülvizsgálati eljárás felfüggesztése.
A felperes keresetében az ellen indított végrehajtás megszüntetését arra hivatkozással is kérte, hogy
tisztességtelen a végrehajtás alapjául szolgáló kölcsönszerződés árfolyamkockázatra vonatkozó
rendelkezése. Az elsőfokú bíróság ítéletével elutasította a keresetet, az ítéletet a felperes fellebbezése
folytán eljárt másodfokú bíróság helybenhagyta. A jogerős ítélet ellen – hatályon kívül helyezése és a
keresetnek helyt adó döntés meghozatala iránt – a felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet,
melyben a jogerős ítélet végrehajtásának és az ellene indult végrehajtásnak a felfüggesztését is kérte.
Az Európai Unió Bírósága az előtte C-51/17. számon folyamatban lévő ügyben a fogyasztóval
devizaalapú kölcsönszerződést kötő pénzintézet tájékoztatási kötelezettségét – a keresetben és a
felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal egyezően – kifejezetten az árfolyamkockázat és annak a
fogyasztóra telepítése tisztességtelensége körében, a 93/13 EGK irányelv 1. cikk (2) bekezdése, 3. cikk
(1) bekezdése, valamint a 4.cikk (1) és (2) bekezdése viszonyában vizsgálja; döntése – mivel az
előzetes döntéshozatali eljárás tárgya megegyezik a jelen felülvizsgálati eljárásban vizsgálatra kerülő
kérelmek egyikével – kihat a felülvizsgálati kérelem elbírálására is.
A közvetlen összefüggést mutató előzetes döntéshozatali eljárás esetén a nemzeti eljárásoktól a
Európai Unió Bírósága döntésének meghozataláig tartózkodni kell, tekintve, hogy az Európai Unió
Bíróságának határozata kötelező nem csak az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet kezdeményező
nemzeti bíróság, hanem a tagállamok valamennyi bírósága számára is.
Figyelemmel arra, hogy az árfolyamkockázat tisztességtelenségének kérdését illetően közvetlen
összefüggés állapítható meg az előzetes döntéshozatali eljárás és a felülvizsgálati kérelem tárgya
között, a Kúria a Pp.270.§ (1) bekezdésének megfelelően alkalmazott Pp.152.§ (2) bek. alapján a
felülvizsgálati eljárást az Európai Unió Bírósága előtt C-51/17. számon indult előzetes döntéshozatali
eljárás befejezéséig felfüggesztette.

Pfv.I.20.060/2018/2.
A felülvizsgálati eljárás felfüggesztése.
I. Az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ)
267. cikkében foglaltak 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 ítéletének
meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, kérheti az Európai Unió Bíróságát, hogy hozzon
döntést ebben a kérdésben. Ha egy tagállam olyan bírósága előtt folyamatban lévő ügyben merül fel
ilyen kérdés, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincsen jogorvoslati lehetőség, ez a
bíróság köteles az Európai Unió Bíróságához fordulni.
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Az idézett rendelkezésekből következően az előzetes döntéshozatali eljárásnak nem lehet tárgya a
nemzeti jog értelmezése, hatálya, alkalmazhatósága vagy a nemzeti jog összeegyeztethetősége a
közösségi joggal, ahogyan az a C-37/92. számú, Jozé Vanacker és André Lesage v. SA Baudoux
combustibles ügyben is kifejezésre jutott: az Európai Bíróság nem rendelkezik hatáskörrel a
tagállamok nemzeti jogának értelmezésére. Erre tekintettel a felperes előzetes döntéshozatali eljárás
keretében nem kérhette alappal a tagállami jogszabályoknak, valamint a jogszabályoknak egységesen
és kötelezően alkalmazandó tartalmat adó és a bíróságokra kötelező jogegységi határozat
összeegyeztethetőségének vizsgálatát.
Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata egyértelművé teszi, hogy az EUMSZ 267. cikke szerinti
eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az Európai Unió Bíróságától 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 Európai Unió Bírósága 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 megítélése szerint annak megállapításához, hogy a perbeli szerződés létrejött-e, semmis-e,
sérültek-e a felperes mint fogyasztó jogai, nem szükséges az Irányelv értelmezése azaz a konkrét
jogvita eldöntése szempontjából nem indokolt az adott uniós jogszabály értelmezése, az előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei annak ellenére nem állnak fenn, hogy a Kúria
határozata ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség. E körben utal továbbá arra a
Kúria, hogy a nemzeti jog alapján kell megítélni, hogy létrejött-e a felek között a két szerződés, azok
érvényesek-e, nem pedig a közösségi jog alapján.
A kifejtettekből következően a felperes megalapozottan nem kérhette az Európai Bíróság előzetes
döntéshozatali eljárásának kezdeményezését, ezért kérelmét a Kúria a Pp. 155/A.§ (2) bekezdése
szerint elutasította.
II. Fogyasztóvédelem tárgykörében az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban van a C-126/17.
számú előzetes döntéshozatali eljárás, melyben a Fővárosi Törvényszék a következő kérdéséket
terjesztette az Európai Unió Bírósága elé:
1. A kölcsönszerződés összegének meghatározásakor a fogyasztókkal kötött szerződésekben
alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, a Tanács 1993. április 5-ei 93/13/EGK irányelve 4. cikk
(2) bekezdése és 5. cikke által elvárt világos és érthető feltételeknek megfelel-e – azon perbeli –
szerződés I/1. és II/1. pontjaiban foglalt olyan megfogalmazás, amely a 64.731 CHF-ben
meghatározott összeget tájékoztató jellegűként jelöli meg, míg a legfeljebb 8.280.000 forint összeget
finanszírozási igényként és a fogyasztóval szerződő fél jognyilatkozatához, illetve nyilvántartásában
lévő adatokhoz köti a kölcsönszerződés összegének meghatározását.
2. Amennyiben a szerződés I/1. és II/1. pontjainak meghatározása nem meríti ki a világos és érthető
feltételek fogalmát és a rendelkezések tisztességtelensége vizsgálható, a tisztességtelenség fennállta
esetén megállapítható-e az egész szerződés érvénytelensége, figyelemmel arra, hogy a szerződés
tárgyának nem meghatározottsága esetére a nemzeti jog az egész szerződés érvénytelenségét jelöli
meg jogkövetkezményként.
3. A szerződés érvényessé nyilváníthatósága esetére az összegszerűség meghatározására alkalmazhatóe a fogyasztóra kedvezőbb meghatározás.
Az előzetes döntéshozatali eljárás és a jelen felülvizsgálati eljárás összefüggése akkor állapítható meg,
ha az előzetes döntéshozatali eljárásban vizsgált probléma a kereset vagy viszontkereset következtében
a per tárgya volt, és a felülvizsgálati kérelem hivatkozása folytán a felülvizsgálati eljárásnak is tárgya.
A Kúria a kereseti és a felülvizsgálati kérelmeket (valamint azok érveit) összevetve a fenti előzetes
döntéshozatali eljárásban felvetett kérdésekkel, hivatalból észlelte, hogy a C-126/17. számú üggyel
közvetlen összefüggés állapítható meg, mert a felülvizsgálati eljárást érintően más bíróság: az Európai
Unió Bíróságának hatáskörébe tartozó eljárás folyamatban van, amely eljárás eredménye kihat a jelen
eljárásra. Tekintettel arra is, hogy az előzetes döntéshozatal iránti kérelem esetén a nemzeti
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eljárásoktól a Európai Unió Bírósága döntésének meghozataláig tartózkodni kell (hiszen az Európai
Unió Bírósága határozata ítélt dolgot jelent, ezen kívül kötelező nem csak az előzetes döntéshozatal
iránti kérelmet kezdeményező nemzeti bíróság, hanem a tagállamok valamennyi bírósága számára is),
a Kúria a Pp.270.§ (1) bekezdésének megfelelően alkalmazott Pp.152.§ (2) bekezdés alapján a
felülvizsgálati eljárást felfüggesztette, az Európai Unió Bírósága előtt C-126/17. számon indult
előzetes döntéshozatali eljárás befejeződéséig.

Pfv.VI.20.353/2017/7.; Pfv.VI.20.354/2017/6.
Deviza alapú szerződés részleges érvénytelenségének a megállapítása iránti per megszüntetésének
jogszabályi feltételei.
I. A felperesek a felülvizsgálati kérelmükben indítványozták előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezését, ezért elsődleges volt annak a vizsgálata, hogy az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 267. cikk (3) bekezdése alapján fennáll-e a Kúria előterjesztési
kötelezettsége. Az EUMSz 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor
kerülhet sor, ha a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése
szükséges az Európai Unió Bírósága részéről. Nincs azonban helye előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésének akkor, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a
hivatkozott rendelkezést az Európai Unió Bírósága már értelmezte, vagy az uniós jog helyes
értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban már ésszerű kétség nem merül fel. A
felperesek által felvetett jogkérdések tekintetében az adott kereseti kérelem mellett az eljárás jelen
szakaszában az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének a feltételei nem állnak fenn,
tekintettel arra, hogy a felülvizsgálati kérelem elbírálása szempontjából nincs olyan releváns
jogkérdés, amelyben az Európai Unió Bírósága jogértelmezése lenne szükséges. A Kúria ezért a
felperesek erre irányuló kérelmét – figyelemmel a továbbiakban kifejtettekre is – a 1952. évi III.
törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította.
II. Hivatkoztak a felperesek arra is, hogy a jogerős végzés azért is jogszabálysértő, mert nem vizsgálta
a szerződéses rendelkezések az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 210. § (3)
bekezdésébe és 213. § (1) bekezdés d) pontjába ütközését, valamint arra, hogy a 2014. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: DH1. törvény) és a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. törvény)
alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) 6. és 7. cikkébe
ütközik. A perben eljárt bíróságoknak ezért figyelemmel a fogyasztói irányelv rendelkezéseire
vizsgálniuk kellett volna a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezést, illetve hivatalból vizsgálni
kellett volna a szerződés egyéb rendelkezéseinek a tisztességtelenségét is. A felülvizsgálati kérelem e
tekintetben is iratellenes és értelmetlen, mert a felek 2006. október 2. napján nem kötöttek szerződést,
vagy ha igen, az nem képezte ennek a pernek a tárgyát, a csatolt szerződésnek meg II.3. pontja nincs.
Az Európai Unió Bírósága felperesek által is hivatkozott gyakorlata alapján nem állapítható meg olyan
kötelezettség, amely szerint a tagállami bíróságoknak a szerződés részleges érvénytelenségének a
megállapítására irányuló perekben erre irányuló kereseti kérelem nélkül is hivatalból vizsgálniuk
kellene a fogyasztói szerződés egészét. Az Európai Unió Bírósága csak a kereseti kérelem alapjául
szolgáló általános szerződési feltételek vonatkozásában állapított meg többlet eljárási kötelezettséget a
tagállami bíróságok részére, de nem törte át a tagállami polgári eljárásjog alapelvi szintű rendelkezését
a kérelemhez kötöttség elvét olyan módon, ahogyan arra a felperesek hivatkoztak. (C-488/11.sz
Asbeek Brusse ügy 39. pont, C-470/12.sz. Pohotovost ügy 40. pont.)
A DH1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amely viszont az Európai
Unió Bírósága C-26/13.sz. Kásler ügyben kifejtett jogértelmezését vette át. Ennek megfelelően az
egyoldalú kamat, költség, díjemelést lehetővé tévő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a
tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság
több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített eljárás keretében sikerül megdöntenie. Kötelezte
továbbá a jogszabály a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj
visszafizetésére és az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta,
lényegében három fórum és ezen belül két bíróság szint állt rendelkezésére arra, hogy a jogait
érvényesíthesse. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezések tisztességtelensége és így
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érvénytelensége tehát már megállapítást nyert, ennek megfelelően tekintettel az azonos
jogkövetkezményekre nincsen helye ugyanezen szerződéses rendelkezések további érvénytelenségi
okai vizsgálatának. A másodfokú bíróság ennek megfelelően helyesen döntött a per megszüntetéséről,
amelynek jogalapja a kifejtettek alapján a régi Pp. 157. § a) pontja alapján irányadó 130. § (1)
bekezdés d) és f) pontja volt.
A kifejtetteknek megfelelően a jogvita elbírálásának szempontjából nem volt jelentősége a DH 2.
törvény 37. § (1) bekezdésében, vagy 39. §-ában foglaltaknak, így nem kellett vizsgálni azt sem, hogy
ezek a rendelkezések megfelelnek-e a fogyasztói irányelvben foglaltaknak. A Fővárosi Ítélőtábla
felperesek által hivatkozott határozata a perbelitől eltérő tényállás és kereseti kérelem mellett került
meghozatalra, ezért az abban kifejtett jogi álláspont nem lehetett ebben az ügyben irányadó.

Pfv.VI.20.389/2017/5.; Pfv.VI.20.392/2017/5.; Pfv.VI.20.423/2017/5.; Pfv.VI.20.539/2017/5.;
Deviza alapú szerződés részleges érvénytelenségének a megállapítása iránti keresetlevél idézés
kibocsátása nélkül történő elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek.
I. A felperesek a felülvizsgálati kérelmükben indítványozták előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezését, illetve az eljárás felfüggesztését, ezért elsődleges volt annak a vizsgálata, hogy az
Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 267. cikk (3) bekezdése alapján
fennáll-e a Kúria előterjesztési kötelezettsége. Az EUMSz 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás
kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós
jogszabály értelmezése szükséges az Európai Unió Bírósága részéről. Nincs azonban helye előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésének akkor, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása
szempontjából nem releváns, a hivatkozott rendelkezést az Európai Unió Bírósága már értelmezte,
vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban már ésszerű kétség
nem merül fel. A felperesek által felvetett jogkérdések tekintetében az adott kereseti kérelem mellett az
eljárás jelen szakaszában az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének a feltételei nem állnak
fenn, tekintettel arra, hogy a felülvizsgálati kérelem elbírálása szempontjából nincs olyan releváns
jogkérdés, amelyben az Európai Unió Bírósága jogértelmezése lenne szükséges. A Kúria ezért a
felperesek erre irányuló kérelmét – figyelemmel a továbbiakban kifejtettekre is – a 1952. évi III.
törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította és minderre tekintettel
nem volt helye ennek az eljárásnak a felfüggesztésének sem a felperesek által hivatkozott előzetes
döntéshozatali eljárás befejezéséig.
II. Hivatkoztak a felperesek arra is, hogy a jogerős végzés azért is jogszabálysértő, mert nem vizsgálta
a szerződéses rendelkezések 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 210. § (3)
bekezdésébe és 213. § (1) bekezdés d) pontjába ütközését, valamint arra, hogy a 2014. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: DH1. törvény) és a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. törvény)
alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) 6. és 7. cikkébe
ütközik. A perben eljárt bíróságoknak ezért figyelemmel a fogyasztói irányelv rendelkezéseire
vizsgálniuk kellett volna a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezéseket, illetve hivatalból
vizsgálni kellett volna a szerződés egyéb rendelkezéseinek a tisztességtelenségét is. Az Európai Unió
Bírósága felperesek által is hivatkozott gyakorlata alapján azonban nem állapítható meg olyan
kötelezettség, amely szerint a tagállami bíróságoknak a szerződés részleges érvénytelenségének a
megállapítására irányuló perekben – erre irányuló kereseti kérelem nélkül is – hivatalból vizsgálniuk
kellene a fogyasztói szerződés egészét. Az Európai Unió Bírósága csak a kereseti kérelem alapjául
szolgáló általános szerződési feltételek vonatkozásában állapított meg többlet eljárási kötelezettséget a
tagállami bíróságok részére, de nem törte át a tagállami polgári eljárásjog alapelvi szintű rendelkezését
a kérelemhez kötöttség elvét olyan módon, ahogyan arra a felperesek hivatkoztak. (C-488/11.sz
Asbeek Brusse ügy 39. pont, C-470/12.sz. Pohotovost ügy 40. pont.)
A DH1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amely viszont az Európai
Unió Bírósága C-26/13.sz. Kásler ügyben kifejtett jogértelmezését vette át. Ennek megfelelően az
egyoldalú kamat, költség, díjemelést lehetővé tévő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a
tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy speciális, az Alkotmánybíróság
több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített eljárás keretében sikerül megdöntenie. Kötelezte
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továbbá a jogszabály a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj
visszafizetésére és az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta,
lényegében három fórum és ezen belül két bíróság szint állt rendelkezésére arra, hogy a jogait
érvényesíthesse. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezések tisztességtelensége és így
érvénytelensége tehát már megállapítást nyert, ennek megfelelően tekintettel az azonos
jogkövetkezményekre nincsen helye ugyanezen szerződéses rendelkezések további érvénytelenségi
okai vizsgálatának. A másodfokú bíróság ennek megfelelően helyesen dönthetett a régi Pp. 130. § (1)
bekezdés f) pontja alapján a kereset idézés kibocsátása nélküli elutasításáról, amire a kifejtettek
alapján a régi Pp. 130. § (1) bekezdés d) pontja is alapot adott.

Pfv.VI.20.503/2017/5.
Ha a fogyasztói szerződési feltétel nem az úgynevezett feketelistában felsorolt, ab ovo tisztességtelen
feltétel, a bíróságnak a feltétel tisztességtelen jellegből mérlegeléssel kell határoznia. Vizsgálnia ki a
szerződéskötésre vezetett, a szerződéskötéskor fennállás minden körülményt.
A Kúriának határoznia arról kellett, hogy a másodfokú bíróság a keresettel támadott feltétel
tisztességtelenségét megállapíthatta-e csupán az egyedi szerződés IV.1.) pontja támadott részének a
vizsgálatával. Ugyanis erre kizárólag, ahogyan arra a jogerős ítélet indokolása is helyesen hivatkozott,
a 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésében, az ún. feketelistában
felsorolt – a bírói mérlegelést kizárva, ab ovo tisztességtelen – szerződési feltételek esetében van
lehetőség. A nem egyértelmű vagy más tartalmú feltétel tisztességtelen voltának bírói mérlegeléssel
történő megállapításakor a 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 209. § (2) bekezdése alapján
nem nélkülözhető a szerződéskötéskor fennálló minden, a szerződés megkötésére vezetett
körülménynek, továbbá a kikötött szolgáltatás – a perbeli esetben a jelzálogjoggal biztosított deviza
alapú kölcsön – természetének, valamint az érintett feltételnek a szerződés más feltételeivel vagy más
szerződésekkel való kapcsolatának a vizsgálata (A fogyasztói szerződés érvényességével kapcsolatos
egyes kérdésekről nyilvánított 2/2011. PK vélemény 3. pontjához fűzött indokolás).
A támadott kikötésnek azt a részét, amely a fedezet kiegészítését az ingatlan értékének jelentős
csökkenéséhez köti, a jogerős ítélet indokolása szerint a másodfokú bíróság sem találta
tisztességtelennek, ugyanakkor az ítélete rendelkező részében e tartalom tisztességtelenségét is
megállapította az elsőfokú ítélet I. rendű alperes által fellebbezéssel támadott rendelkezésének a
helybenhagyásával. A Kúria ebben a keretben a jogerős ítélet jogi indokolásával értett egyet, a
tisztességtelenség megállapítását ezért mellőzte.
A szerződés IV.1.) pont 9. bekezdésébe foglalt feltétel – a hitelező jogosult a kölcsöntartozásnak a
futamidő során bekövetkező jelentős növekedése, illetve a fedezetként szolgáló ingatlan értékének
jelentős csökkenése esetén az adósoktól a fedezet kiegészítését kérni –, deviza alapú kölcsön esetén a
hitelezői követelés kielégítését veszélyeztető helyzet esetére követeli meg a fedezet kiegészítését. Azaz
a jelzálogjoggal biztosított deviza alapú kölcsönszerződés megkötésekor felek által a fedezetre
tekintettel is kialakított értékegyensúly helyreállítását célozza.
A szerződés IV.1.) pont 10. bekezdésbe foglalt kikötés tisztességtelensége azonban nem volt
megállapítható pusztán e tartalomra korlátozott bírói vizsgálat alapján, mert a Kúria szerint az nem a
R. 1. § (1) bekezdés a) pontja – a TANÁCS 1993. április 5-i, a fogyasztókkal kötött szerződésekben
alkalmazott tisztességtelen feltételekről elfogadott 93/13/EGK IRÁNYELVE 3. cikk (3) bekezdés, és a
melléklet 1. m) pontját implementáló jogharmonizációs rendelkezés – szerinti, ab ovo tisztességtelen
szerződési feltétel, mert sem a tárgya, sem a hatása nem az, hogy a feltétel értelmezésére a
fogyasztóval szerződő felet egyoldalúan, kizárólagosan jogosítja. A feltétel nem értelmezési szabály.
Nem írja felül vita esetén a Ptk. fogyasztói szerződésre irányadó, a jogerős ítéletben hivatkozott
nyilatkozati elv [207. § (1) bekezdés] szerinti értelmezést kisegítő törvényi, a 207. § (2) bekezdésbe
foglalt szabályt, miszerint ha az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződés tartalma az
(1) bekezdésben foglalt szabály alkalmazásával nem állapítható meg egyértelműen, a feltétel
meghatározójával szerződő fél, illetve a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni.
A feltétel egyértelmű megfogalmazása szerint a fedezet kiegészítését a devizaárfolyam nagymértékű
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változása esetén ahhoz köti, hogy „a fennálló kölcsöntartozás deviza-eladási árfolyamon történő
forintra átszámított értéke meghaladja a jelzálogul lekötött ingatlan forintban meghatározott
aktuális/várható hitelbiztosítéki értékének a hitelező belső utasításaiban meghatározott, a
finanszírozhatóság szempontjából maximális százalékos mértékét”. A Kúria utalt arra, hogy a pernek
nem volt tárgya az, hogy a szerződésből eredő árfolyamkockázatot kizárólag és korlátlanul a
zálogkötelezett adósok viselik. A zálogjog szerződést biztosító mellékkötelezettség. A
mellékkötelezettség feltételeinek tisztességtelensége nem állapítható meg, ha az azokhoz a szerződési
feltételekhez igazodik, amelyet biztosít. A felperes nem vitatta a kölcsönszerződésnek azt a
rendelkezését, hogy az árfolyamkockázatot ő viseli, ezért a mellékkötelezettségnek az ebből a
kötelezettségvállalásból származó következménye sem lehet tisztességtelen.
A Kúria utalt arra, hogy a deviza alapú kölcsön természetéből fakad, hogy a kedvezőbb kamat
ellenében a jelen esetben is az adós felperes viseli az árfolyamváltozás kockázatát, mégpedig
korlátlanul. A szerződés feltételei ennek megfelelően lettek kialakítva mind a fő-, mind a
mellékkötelemben. A felek „ingatlan jelzálogjoggal biztosított, devizában nyilvántartott lakáshitel
kölcsönszerződés”-ében a kölcsön összege a zálogkötelezett felperes által annak fedezetéül felajánlott
ingatlan szerződésben megállapított hitelfedezeti értékére tekintettel került meghatározásra. A jelzálog
a futamidő alatt a CHF-ben meghatározott kölcsön és járulékai mindenkori forint összegének a
biztosítéka, a zálogkötelezett a zálogkötelemben e tartozásáért vállalt helytállni a fedezetül lekötött
ingatlannal. Az, hogy a feleken kívül álló objektív körülménynek, az irányadó devizaárfolyam
bármilyen irányú változásának a kockázatát a fogyasztó adós viseli, a kölcsönkötelemben jelentheti
egyrészt a kölcsön forint ellenértékének az emelkedését, másrészt ehhez igazodóan a forintban
teljesítendő törlesztőrészletnek a fogyasztóra nézve kedvezőtlen változását. A kölcsöntartozás
árfolyamváltozásból eredő emelkedése szükségszerűen jelenti azt is, hogy jelzálogul lekötött ingatlan
változatlan hitelbiztosítéki értéken kisebb arányban jelenti a kölcsön fedezetét, a zálogjogosult
számára a zálogtárgyból való kielégítés biztosítékát.
A 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 2. számú mellékletének III. 10.1. a) pontja
értelmében a hitelintézet számára a kölcsön nyújtása kockázat, illetőleg kockázatvállalás. E
visszterhes, nem egyidejűleg teljesített jogügylet kockázata abban áll, hogy a maga kötelezettségét
előre teljesítő hitelező számára bizonytalan a kötelezett később, részletekben esedékes szerződésszerű
teljesítése. A keresettel támadott jelzálog-szerződési feltétel tisztességtelen voltának a megítélése során
elsődleges jelentőséggel bír a szerződés típusán és abból fakadó célján túl az, hogy a jelzálogjogosult
hitelintézet tevékenységét és működését - a Ptk. 528. § (3) bekezdésében is írtak szerint - külön
törvény szabályozza, amelynek nagyobbrészt közjogi természetű rendelkezései a pénzügyi
intézménnyel szemben a prudens - óvatos, körültekintő és megbízható - működés közérdekű
követelményét támasztják (723/B/2005. AB határozat III.1.1., 262/B/1997. AB határozat IV.2.). A
prudens működés – a szerződéskötéskor hatályos Hpt. III. RÉSZ XII. Fejezet – közjogi szabálya,
törvényi követelménye a 77. § (1), a 78. § (1) és (4) bekezdése is, amelyek értelmében a
hitelintézetnek a kölcsön kihelyezéséről történő döntés előtt meg kell győződnie a szükséges
fedezetek, biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről, és azt a szerződés tartama
alatt is figyelemmel kell kísérnie; köteles a kihelyezések és kötelezettségvállalások megalapozottságát,
áttekinthetőségét, a kockázatok felmérésének ellenőrzését és csökkentését lehetővé tevő igazgatóság
által elfogadott belső szabályzatot kidolgozni és alkalmazni.
A perbeli jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződés esetén a teljes futamidő alatt a kölcsön
összegéhez igazodó, azzal értékarányos fedezet hitelezővel szembeni közjogi kívánalmát további
kógens törvény rendelkezésként előírta a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi
XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) is. Annak 3. § (1) bekezdése szerint volt a kölcsön folyósításának
szerződésben kikötött feltétele az ingatlan fedezet biztosítása [I.3.), IV.]. A Hpt. 213. § (1) bekezdés f)
pontja alapján semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza a
szükséges biztosítékok meghatározását. A Jht. 5. § (3) bekezdése értelmében a jelzáloghitelekből eredő
tőkekövetelések állományának engedett mértékénél a felső korlát a fedezetül szolgáló ingatlanok
együttes hitelbiztosítéki értékének hetven százaléka, a (4) bekezdése alapján pedig a hitelbiztosítéki
érték megállapításának módszertani elveit jogszabály – a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet [a
termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó
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módszertani elvekről] – határozza meg. A jelzálog-hitelintézet annak alapján készít
hitelbiztosítékiérték-megállapítási szabályzatot, amelyet a Felügyelet hagy jóvá, illetve a Hpt. 14. § (1)
bekezdés q) pontja alapján engedélyez. Az I. rendű alperes belső szabályozása ezért jogszabályi
felhatalmazáson alapul és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közjogi jellegű törvényességi
felügyelete alá tartozik.
A Kúria álláspontja szerint a felülvizsgálati kérelemmel érintett szerződési feltétel a felülvizsgálati
kérelem keretei között és a rendelkezésre álló iratok alapján történt vizsgálata alapján, tekintettel a
jelzálogjoggal biztosított deviza alapú, 25 év futamidejű kölcsön természetére is, a szerződéskötéskor
tisztességtelennek nem minősült, a Ptk. 209. § (1) bekezdés szerint a feleknek a szerződésből eredő
jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és
indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára nem állapítja, ezért
nem semmis. A feltétel a fedezetre is figyelemmel a szolgáltatás és annak ellenértéke között a
szerződéskötéskori értékegyensúly megőrzését célozza a szerződés tartama alatt.

Pfv.V.20.550/2017/6.; Pfv.V.20.569/2017/7.; Pfv.V.20.574/2017/5.; Pfv.V.20.586/2017/6.;
Pfv.V.21.090/2017/5.; Pfv.V.21.642/2017/5.; Pfv.V.21.643/2017/5.; Pfv.V.21.644/2017/7.;
Pfv.V.21.646/2017/5.; Pfv.V.21.647/2017/6.; Pfv.V.21.648/2017/5.
Deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása iránti keresetlevél idézés
kibocsátása nélküli elutasítása.
I. Az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 155/A § (2) bekezdése értelmében az előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésére a per tárgyalásának felfüggesztése mellett kerülhet sor, ezért
a felperes ez irányú kérelmére tekintettel a Kúria először azt vizsgálta, hogy előzetes döntéshozatali
eljárás kezdeményezése indokolt-e, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 267.
cikke alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e.
A Kúria az EUMSZ hivatkozott cikke alapján úgy ítélte meg, hogy a felperes által felvetett
jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás ezen szakaszában ismertté vált
tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn,
figyelemmel arra, hogy a felperes felülvizsgálati kérelmében felvetett jogkérdés az ügy elbírálása
szempontjából nem releváns (283/81.sz. CILFIT-ügy 21. pont). Ezért a felperes előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét a Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján
elutasította.
II. A Kúria nem találta alaposnak a felperesnek az eljárás felfüggesztése iránt előterjesztett kérelmét
sem. A C-483/16. számú előzetes döntéshozatali eljárásban az Európai Unió Bíróságának a 2014. évi
XL. törvény (a továbbiakban: DH2 tv.) 37. §-a, 37/A. §-a és a vonatkozó uniós jog összhangját kell
vizsgálnia, azaz, hogy a DH2 tv. által a keresetlevélre előírt tartalmi követelmények hiánya miatt, e
rendelkezéseknek nem megfelelően előterjesztett keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása
összhangban van-e a 93/13/EGK irányelvben a fogyasztók javára biztosított védelemmel. Tekintettel
azonban arra, hogy a pert a bíróság a Pp. fentebb megjelölt §-a alapján és nem a DH2 tv. alapján
szüntette meg, ez utóbbi szabály e perben nem alkalmazandó, következésképpen a konkrét jogvita
eldöntése szempontjából nincs jelentősége a felperes által hivatkozott előzetes döntéshozatali
eljárásban vizsgált kérdésnek. Mindezek alapján a Kúria az eljárás felfüggesztése iránti kérelmet a Pp.
152. § (2) bekezdése alapján elutasította.
A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős végzést,
mert – álláspontja szerint – a DH törvények alkalmazása az európai uniós jogi rendelkezésekbe
ütközik. A Kúriának e hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak
a fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett szerződési
rendelkezések, másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e
vizsgálnia.
A 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1 tv.) 4. § (2) bekezdése a 2/2014.PJE határozaton
alapul, amelynek indokolása az Európai Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett
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jogértelmezést vette át. A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség- és
díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi
vélelmét a pénzügyi intézménynek egy sajátos eljárás keretében sikerült megdöntenie. A törvény
egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj
visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta,
lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt rendelkezésére jogai érvényesítésére.
A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával
kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész szerződés, hanem csak az adott feltétel
érvénytelenségét eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége,
így érvénytelensége már megállapítást nyert, ebből következően indokolatlan ugyanezen szerződéses
rendelkezés tekintetében az érvénytelenség további vizsgálata, tekintettel az azonos
jogkövetkezményekre. Az Európai Unió Bíróságának a fenti irányelvvel kapcsolatos 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.
Bár az uniós jog elsőbbségének kérdése evidencia, ebben az ügyben nem releváns e jogelv
alkalmazása sem, mert a felperes az általa előterjesztett keresetben olyan jogkérdés tekintetében kéri a
bíróság döntését, amelyet törvényi rendelkezések folytán beálló tisztességtelenségi vélelem
eredményeként a jogalkotó már az uniós joggal összhangban rendezett, így tagállami és uniós
szabályok ütközése a konkrét ügyben nem merül fel.

Pfv.VI.20.595/2017/5.
A keresettel támadott szerződéses feltétel a felperest nem hozza kedvezőtlenebb jogi helyzetbe, a
bizonyítás tehát nem változtatja meg.
A Kúria utalt rá, hogy a tisztességtelenség megállapításának az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) két módját ismeri: egyrészt a bíróság mérlegelésére bízza azt, másrészt – kizárva a bírói
mérlegelést – a 209. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) nevesít (nem taxatív módon) tisztességtelennek minősülő feltételeket. Az első
esetben valamely szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, ennek folytán a szerződés (részleges)
érvénytelensége megítélésének szempontjaira a jogalkalmazó bíróság számára a jogalkotó normatív
utasításként fogalmazza meg a Ptk. 209. § (2) bekezdésben felsorolt egyéb körülmények vizsgálatát.
Ettől a bíróság kizárólag akkor tekinthet el, ha a vitás szerződési feltétel a Ptk. 209. § (3) bekezdésben
hivatkozott külön jogszabály, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen
feltételekről hozott 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) mellékletét átültető, a R. 1.
§ (1) bekezdésében felsorolt ok miatt tisztességtelen, ún. Feketelistába tartozó kikötés (A fogyasztói
szerződés érvényességével kapcsolatos egyes kérdésekről nyilvánított 2/2011. PK vélemény 3.
pontjához fűzött indokolás).
Az irányelv mellékletének 1. q) pontja alapján tisztességtelennek tekinthetők azok a feltételek,
amelyek tárgya vagy hatása az, hogy kizárják vagy gátolják a fogyasztó jogainak érvényesítését peres
eljárás kezdeményezése vonatkozásában, vagy más jogorvoslati lehetőség igénybe vételében,
különösen […] olyan bizonyítási terhet róva a fogyasztóra, amelyet az alkalmazandó jog értelmében
rendesen a másik szerződő félnek kellene viselnie. E rendelkezést implementálta jogharmonizációs
céllal a R. 1. § (1) bekezdés j) pontja. Ezért az alkalmazása igényli az uniós szabályok, így a R.
alapjául szolgáló irányelv Európai Unió Bírósága hatáskörébe tartozó értelmezésének a
figyelembevételét is (az Európai Unió Bírósága által a C-14/83. ügyben kidolgozott, ún. von Colson
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elv, 6/2013. Polgári jogegységi határozat Indokolás 2. f) pont). Az Európai Unió Bírósága rendelkezik
hatáskörrel az irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében és az irányelv mellékletében szereplő
„tisztességtelen feltétel” fogalmának, valamint annak az értelmezésére, hogy a nemzeti bíróság milyen
szempontokat alkalmazhat vagy köteles alkalmazni valamely szerződési feltételnek az irányelv
rendelkezéseire tekintettel történő vizsgálatakor (C‑537/12. és C‑116/13. egyesített ügyek 63.,
C‑226/12. 20., C-415/11. 66.). Az Európai Unió Bírósága következetes joggyakorlata értelmében a
fogyasztó kárára előidézett „jelentős egyenlőtlenséget” a felek megállapodása hiányában irányadó
nemzeti szabályok elemzése útján kell értékelni annak megítélése érdekében, hogy a szerződés a
hatályos nemzeti jogban szabályozottnál kedvezőtlenebb jogi helyzetbe hozza-e a fogyasztót, és ha
igen, akkor mennyiben. A „jelentős egyenlőtlenség” eredhet önmagában abból, hogy kellően súlyos
mértékben sérül a fogyasztónak mint szerződéses félnek az alkalmazandó nemzeti rendelkezések
szerinti jogi helyzete (C-415/11., C‑226/12.).
A nemzeti jogunkban a bizonyítási teher eljárásjogi fogalom, valamely anyagi jogi igény polgári
perben történő érvényesítése esetén a jogvita érdemi eldöntése szempontjából releváns tény
bizonyítatlansága következményére, a bíróság érdemi döntésében kifejezésre jutó hátrányára utaló
szabály (1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 3. § (3) bekezdés). Alkalmazásra akkor kerül, ha
a bizonyításra kötelezett fél nem tesz eleget e kötelezettségének. A Pp. 164. § (1) bekezdés alapján a
per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll,
hogy a bíróság azokat valónak fogadja el. Eszerint a főbizonyítás a kereset vagy a keresettel szembeni
védekezés alapjául szolgáló tények fennállására, valóságára, míg az ellenbizonyítás – a főbizonyító fél
perbeli ellenfelének a cselekményeként – ugyanezen tények fenn nem állására, valótlanságára
vonatkozik. A bizonyítási teher átfordulásakor felcserélődik a fő- és az ellenbizonyítás iránya. Ez
alapulhat törvényi vélelmen, eljárásjogi rendelkezésen, vagy anyagi jogi szabályon (pl. a Ptk. 242. §
(1)-(2) bekezdésben szabályozott tartozáselismerés). A bizonyítási teher átfordulását eredményezheti a
felek megegyezése is a bizonyítási teher megosztásában, abban, hogy a bizonyítás meghatározott
tények tekintetében kit terheljen. A perbeli kikötés esetén egyik sem jön szóba. Ahogyan arra a Kúria a
Gfv.VII.30.791/2016/3., Pfv.VI.20.507/2017/4. számú határozataiban is rámutatott, a szerződési
kikötés a bizonyítás kötelezettségét és terhét nem változtatja meg a felperes hátrányára, a főbizonyítás
irányát nem cseréli fel.
A közjegyzői okiratok az ügyleti okirat és a ténytanúsító okirat (közjegyzői tanúsítvány). Az ügyleti
okirat közhitelesen tanúsítja a jogügyletre vonatkozó akaratnyilvánítás tényét, a ténytanúsító okiratban
a közjegyző a jogi jelentőségű tényeket közhitelesen tanúsítja jegyzőkönyvi vagy záradéki formában.
A perbeli esetben nem a keresettel támadott szerződéses feltétel, hanem a kölcsönszerződés, az ügyleti
okirat közokirati írásbeli alakja, a közjegyzői okirati forma az, amely a szerződéskötéskor hatályos 2010. június 1-jétől hatálytalan - Vht. 21. § (1) és (2) bekezdés alapján a tartalmi és alaki törvényi
feltételek fennállása esetén lehetőséget nyújtott a bíróság előtti peres eljáráson kívüli, állami
kényszerrel történő közvetlen bírósági végrehajtásra, azzal, hogy annak további feltétele a hitelező
közokiratba foglalt felmondása (BH2002. 491.). Hasonló rendelkezéseket tartalmaz a Vht. jelenleg
hatályos 23/C. §-a is. A törvényi rendelkezésen alapul a végrehajtható okirat közvetlen
végrehajthatósága, és ebből következően az is, hogy ez esetben a fogyasztó kényszerül perindításra. A
Pp. 164. § (1) bekezdés alapján pedig a bizonyítás a végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránti
perben őt terheli. Ebből következően pedig a keresettel támadott szerződéses feltétel a felperest nem
hozza a hatályos jogban szabályozottnál kedvezőtlenebb jogi helyzetbe, a jogi helyzete nem sérül.

Pfv.V.20.605/2017/5.; Pfv.V.20.606/2017/5.; Pfv.V.20.609/2017/5.; Pfv.V.20.612/2017/5.;
Pfv.V.20.613/2017/5.; Pfv.V.20.615/2017/8.; Pfv.V.20.618/2017/7.; Pfv.V.20.625/2017/6.;
Pfv.V.20.723/2017/5.; Pfv.V.20.724/2017/5.
A hiteldíj egyoldalú megváltoztatását lehetővé tevő szerződéses rendelkezés érvénytelensége a DH1
törvényben foglaltak szerint már megállapításra került, az azonos jogkövetkezményre tekintettel e
vonatkozásában az érvénytelenség további vizsgálata indokolatlan. A fennálló perakadályból eleve
következően nem kerülhet sor a szerződés más rendelkezésének bírósági vizsgálatára.

61

I. Az EUMSz 267. cikke szerint az Európai Unió Bírósága a Szerződések értelmezése és az uniós
intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak érvényessége és értelmezése tekintetében
rendelkezik hatáskörrel előzetes döntés meghozatalára. Döntését egy tagállam bírósága abban az
esetben kérheti, ha előtte ilyen kérdés merül fel és úgy ítéli meg, hogy határozata meghozatalához
szükség van a kérdés eldöntésére. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha
a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, illetve ha a felek között valós
jogvita nem áll fenn.
Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének előfeltételeit figyelembe véve a Kúria úgy
ítélte meg, hogy a felperes által felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett,
az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – nem állnak fenn az előzetes döntéshozatali
eljárás kezdeményezésének feltételei, ezért a felperes erre irányuló kérelmét a Pp. 155/A. § (2)
bekezdése alapján elutasította.
II. A felperes lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős végzést, mert az uniós jog
rendelkezéseibe ütközik a DH törvények alkalmazása. A Kúriának ehhez képest arról kellett döntenie,
hogy az eljárt bíróságoknak az 93/13/EGK irányelvre (a továbbiakban: Irányelv) rendelkezéseit
értelmezve kellett-e vizsgálniuk a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezés és hivatalból a
szerződés egyéb rendelkezései tisztességtelenségét.
A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítására a jelen esetben nem a 2014. évi XL. törvény (a
továbbiakban: DH2 törvény) által a keresetlevél tartalmára előírt követelmények hiánya okán került
sor, így a konkrét jogvita eldöntése szempontjából nincs jelentősége a C-483/16. számú előzetes
döntéshozatali eljárásban vizsgált azon kérdésnek, hogy megfelel-e a DH2 törvény 37. §-a az Irányelv
rendelkezésének, és nem indokolt ezért az Európai Unió Bírósága eljárására tekintettel a peres eljárás
felfüggesztése sem.
III. A DH1 törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, melynek indokolása az
Európai Unió Bírósága C-26/13. számú Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette
át. A törvény azon túl, hogy a hivatkozott rendelkezése alapján tisztességtelenek azok az egyoldalú
kamat-, költség- és díjemelést lehetővé tevő szerződéses feltételek, melyek tekintetében a
tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézmény speciális közérdekű perben nem döntötte
meg, a pénzügyi intézményeket elszámolásra, azaz a tisztességtelenül beszedett kamat, költség, díj
visszafizetésére is kötelezte. A hiteldíj egyoldalú módosításával kapcsolatos szerződéses rendelkezés
tisztességtelensége nem az egész szerződés, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét
eredményezi. Az elszámolás eredményét vitató fogyasztó a jogait végső soron bírósági úton
érvényesíthette. A per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így érvénytelensége
tehát már megállapításra került, az azonos jogkövetkezményre tekintettel a vonatkozásában az
érvénytelenség további vizsgálata indokolatlan.
A felperes keresetében egyedül a hiteldíj egyoldalú megváltoztatását lehetővé tevő szerződéses
rendelkezés érvénytelenségének megállapítását kérte. Az e tekintetben fennálló perakadályból eleve
következően nem kerülhet sor a perbeli szerződés más feltételének vizsgálatára. Lefolytatható eljárás
nélkül a hivatalbóliságot szükségtelen és nem is lehetséges értelmezni.

Pfv.I.20.643/2017/8.
Az okiratot készítő közjegyző akkor látja el végrehajtási záradékkal a közjegyzői okiratot, ha az
tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló, vagy egyoldalú kötelezettségvállalást, a
jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, a teljesítés
módját és határidejét. A fogyasztási szerződéssel kapcsolatos egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozatot az alakszerűségi követelmények tiszteletben tartása mellett közokiratba foglaló közjegyző
elláthatja az említett közokiratot végrehajtási záradékkal, illetve megtagadhatja végrehajtási záradék
törlését, miközben egyik szakaszban sem került sor a szerződés kikötései tisztességtelen jellegét.
A felülvizsgálati érveléssel ellentétben nem kellett megtagadnia a közjegyzőnek a közreműködést,
amikor a felperesek kötelezettségvállaló nyilatkozatát közokiratba foglalta.
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Az Európai Unió Bírósága a C-32/14. számú előzetes döntéshozatali eljárásban kimondta: a
fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 1993. április 5-ei
93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben szereplő olyan nemzeti szabályozás, amely egy
eladó vagy szolgáltató és egy fogyasztó között létrejött szerződésre vonatkozó közokiratot az
alakszerűségi követelmények tiszteletben tartása mellett elkészítő közjegyző számára lehetővé teszi,
hogy az említett közokiratot végrehajtási záradékkal lássa el, illetve hogy megtagadja-e végrehajtási
záradék törlését, miközben egyik szakaszban sem került sor az említett szerződés kikötései
tisztességtelen jellege vizsgálatára. Mindezek szerint az egyoldalú kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatot közokiratba foglaló közjegyző eljárásának sajátosságaiból adódóan nem foglalhat állást
abban, hogy tisztességtelenek-e azok a szerződési feltételek, melyeken az egyoldalú
kötelezettségvállalás alapul, erre vonatkozóan a bizonyítékok beszerzése sem lehetséges a közjegyzői
eljárásban, a kérdés elbírálása bírói döntést igényel.

Pfv.VI.20.768/2017/5.
A Kúria az eljárási okból befejezett perben a felülvizsgálati kérelemnek a kereset érdemi tárgyalása
esetén számon kérhető anyagi jogi rendelkezések alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos érveit
nem értékelheti, azok a jogerős végzés felülvizsgálata során nem relevánsak.
I. A Kúria az eljárás felfüggesztésére irányuló kérelmet a következő indokolással elutasította:
A 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 152. § (2) bekezdés alapján a bíróság a tárgyalást akkor
is felfüggesztheti, ha a per eldöntése olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, amelynek tárgyában más
polgári per vagy a bíróság hatáskörébe tartozó más polgári eljárás már folyamatban van. Ennek esete
lehet az is, amikor más bíróság kezdeményezte az előtte folyamatban lévő per tárgyalásának a
felfüggesztése mellett az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását (BH2007. 173.). A kérelem
elbírálásakor a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az Európai Bíróság előtt C483/16. számon indult előzetes döntéshozatali eljárás mikénti kimenetele kihat-e a felülvizsgálati
kérelem keretei között a jogerős végzés jogszerűségének a megítélésére, a Kúria határozatának a
tartalmára, az eljárásban alkalmazandóak-e olyan jogharmonizációs rendelkezések, amelyek kapcsán
az implementált uniós jog értelmezésével kapcsolatos kérdés felmerült (Az Európai Unióról és az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikk). A C-483/16 ügyben a Fővárosi Törvényszék
előzetes döntéshozatalra kérdést a 2014. évi XL. (a továbbiakban: DH2) törvény 37. § (1) bekezdés
rendelkezése kapcsán terjesztett elő. A Kúria az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező bíróság
által feltett kérdések alapján úgy ítélte meg, hogy az eljárás kimenetele a jelen felülvizsgálati
eljárásban nem releváns, mert a másodfokú bíróság a felülvizsgálati kérelemmel támadott jogerős
végzését nem e törvényi rendelkezés alkalmazásával hozta meg.
II. A Kúria az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet a következő
indokolással utasította el:
Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke szerint „az Európai
Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik előzetes döntés meghozatalára a következő kérdésekben: a) a
Szerződések értelmezése; b) az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak
érvényessége és értelmezése; Ha egy tagállam bírósága előtt ilyen kérdés merül fel, és ez a bíróság úgy
ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, kérheti az Európai Unió
Bíróságát, hogy hozzon ebben a kérdésben döntést”. A Kúria megállapította, hogy a 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 Pp.
130. § (1) bekezdés 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
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jogszabályokat. A Kúria utal arra is, hogy a felperesek kérelme a hivatkozott kérdéseket és a tényállást
sem tartalmazta, illetve az érintett magyar jogszabályokat sem jelölte meg.
III. A Pp. 272. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárás tárgya a jogerős határozatnak a
felülvizsgálati kérelem keretei között történő felülbírálata. A pernek ebben a rendkívüli perorvoslati
szakaszában az eljárást megindító felülvizsgálati kérelem jelöli ki az eljárás formai és tartalmi kereteit,
határozza meg a Kúria döntésének a kereteit. A Pp. 275. § (2) bekezdése alapján a Kúria az eljárása
során a jogerős határozatot csak a felülvizsgálati kérelemben megjelölt ok(ok) keretei között bírálhatja
felül. A jelen esetben is csak azon jogszabálysértés(ek) fennállását vizsgálhatta, amelyeket a felperesek
megjelöltek a felülvizsgálati kérelmükben. Ez azt is jelentette, hogy a megjelölt jogszabálysértéssel, a
megsértett jogszabályhellyel összefüggő jogi érvelést értékelhette csak.
Figyelemmel azonban arra, hogy a másodfokú bíróság a keresetlevél érdemi tárgyalásra alkalmatlan
volta megállapításakor nem a DH2 törvény 37. § rendelkezéseit alkalmazta, a keresetlevél idézés
kibocsátás nélkül elutasításakor a Pp. 130. § (1) bekezdés f) pontját hívta fel, a nem releváns tartalmú
felülvizsgálati kérelem nem vezethetett eredményre. Az eljárási okból befejezett perben a
felülvizsgálati kérelem további, a kereset érdemi tárgyalása esetén számon kérhető anyagi jogi
rendelkezések alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos érvei pedig meghaladták a jogerős végzés
felülvizsgálatának a kereteit.

Pfv.V.21.639/2017/8.
Deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása iránti per megszüntetése.
I. Az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 155/A § (2) bekezdése értelmében az előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésére a per tárgyalásának felfüggesztése mellett kerülhet sor, ezért
a felperes ez irányú kérelmére tekintettel a Kúria először azt vizsgálta, hogy előzetes döntéshozatali
eljárás kezdeményezése indokolt-e, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 267.
cikke alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e.
A Kúria az EUMSZ hivatkozott cikke alapján úgy ítélte meg, hogy a felperes által felvetett
jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás ezen szakaszában ismertté vált
tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn,
figyelemmel arra, hogy a felperes felülvizsgálati kérelmében felvetett jogkérdés az ügy elbírálása
szempontjából nem releváns (283/81.sz. CILFIT-ügy 21. pont). Ezért a felperes előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét a Pp. 155/A. § (2) bekezdése alapján
elutasította.
II. A Kúria nem találta alaposnak a felperesnek az eljárás felfüggesztése iránt előterjesztett kérelmét
sem. A C-483/16. számú előzetes döntéshozatali eljárásban az Európai Unió Bíróságának a 2014. évi
XL. törvény (a továbbiakban: DH2 tv.) 37. §-a, 37/A. §-a és a vonatkozó uniós jog összhangját kell
vizsgálnia, azaz, hogy a DH2 tv. által a keresetlevélre előírt tartalmi követelmények hiánya miatt, e
rendelkezéseknek nem megfelelően előterjesztett keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása
összhangban van-e a 93/13/EGK irányelvben a fogyasztók javára biztosított védelemmel. Tekintettel
azonban arra, hogy a pert a bíróság a Pp. fentebb megjelölt §-a alapján és nem a DH2 tv. alapján
szüntette meg, ez utóbbi szabály e perben nem alkalmazandó, következésképpen a konkrét jogvita
eldöntése szempontjából nincs jelentősége a felperes által hivatkozott előzetes döntéshozatali
eljárásban vizsgált kérdésnek. Mindezek alapján a Kúria az eljárás felfüggesztése iránti kérelmet a Pp.
152. § (2) bekezdése alapján elutasította.
III. A Kúria mindenekelőtt kiemelte: a felülvizsgálati kérelem teljesítése fogalmilag kizárt,
figyelemmel arra, hogy nem érdemi határozat ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelem alapján a
Kúria nem tud az ügy érdemében határozni. Ezért a Pp. 3. § (2) bekezdése alapján azt kellett
vizsgálnia, hogy a jogerős végzés hatályon kívül helyezése és az elsőfokú bíróságnak az eljárás
lefolytatására való utasítása a felhozott indokok alapján indokolt-e.
A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős végzést,
mert – álláspontja szerint – a DH törvények alkalmazása az európai uniós jogi rendelkezésekbe
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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 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1 tv.) 4. § (2) bekezdése a 2/2014.PJE határozaton
alapul, amelynek indokolása az Európai Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett
jogértelmezést vette át. A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség- és
díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi
vélelmét a pénzügyi intézménynek egy sajátos eljárás keretében sikerült megdöntenie. A törvény
egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat, költség, díj
visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás eredményét vitatta,
lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt rendelkezésére jogai érvényesítésére.
A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával
kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész szerződés, hanem csak az adott feltétel
érvénytelenségét eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége,
így érvénytelensége már megállapítást nyert, ebből következően indokolatlan ugyanezen szerződéses
rendelkezés tekintetében az érvénytelenség további vizsgálata, tekintettel az azonos
jogkövetkezményekre. Az Európai Unió Bíróságának a fenti irányelvvel kapcsolatos 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.
Bár az uniós jog elsőbbségének kérdése evidencia, ebben az ügyben nem releváns e jogelv
alkalmazása sem, mert a felperes az általa előterjesztett keresetben olyan jogkérdés tekintetében kéri a
bíróság döntését, amelyet törvényi rendelkezések folytán beálló tisztességtelenségi vélelem
eredményeként a jogalkotó már az uniós joggal összhangban rendezett, így tagállami és uniós
szabályok ütközése a konkrét ügyben nem merül fel.

Pfv.V.21.657/2017/3.
Deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása iránti keresetlevél idézés
kibocsátása nélküli elutasítása.
A 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1 tv.) 4. § (2) bekezdése a 2/2014. számú PJE
határozaton alapul, amelynek indokolása az Európai Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott
ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú
kamat-, költség- és díjemelést lehetővé tevő rendelkezések tisztességtelenek, kivéve, ha a
tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy sajátos eljárás keretében sikerült
megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett kamat,
költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás
eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt rendelkezésére jogai
érvényesítésére.
A Kúria hangsúlyozta: a jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezések tisztességtelensége, így
érvénytelensége már megállapítást nyert, így indokolatlan ugyanezen szerződéses rendelkezés
tekintetében az érvénytelenség további vizsgálata, tekintettel az azonos jogkövetkezményekre, és e
ténybeli alapon fogalmilag kizárt a lehetetlenülés kérdésének vizsgálata, az ezzel összefüggő
jogszabálysértések ezért nem állapíthatók meg.
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A Kúria megítélése szerint az Európai Unió Bíróságának a 93/13/EGK tanácsi irányelvvel kapcsolatos
– részben a felperesek által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a
kötelezettség, hogy a tagállami bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló
perekben – erre irányuló kereseti kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes
egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene
vizsgálniuk. Az Európai Unió Bírósága csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések
vonatkozásában állapított meg többlet eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így
többek között: C-488/11. sz. Asbeek Brusse ügyben hozott ítélet 39. pont; C-470/12. sz. Pohotovosügyben hozott ítélet 40.pont), és egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok
legfontosabb alapelvi szintű rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperesek
hivatkoztak.
A felperesek az általuk előterjesztett keresetben olyan jogkérdés tekintetében kérték a bíróság döntését,
amelyet törvényi rendelkezések folytán beálló tisztességtelenségi vélelem eredményeként a jogalkotó
már az uniós joggal összhangban rendezett, így tagállami és uniós szabályok ütközése a konkrét
ügyben nem merül fel. Ebben a körben a bizonyítási teherre vonatkozóan kioktatási kötelezettség,
tényállás felderítési kötelezettség az eljárt bíróságokat nem terhelte és az 19582. évi III. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 163. § és a Pp. 206. §-nak a megsértése fel sem merülhet. A másodfokú bíróság az
előterjesztett kereseti kérelemhez adekvát jogszabályi rendelkezéseket helyesen alkalmazta, jogi
álláspontját megfelelően kifejtve, döntését a szükséges mértékben, helyesen indokolta.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.264/2017/5.; Gfv.VII.30.273/2017/5.; Gfv.VII.30.297/2017/6.; Gfv.VII.30.299/2017/5.;
Gfv.VII.30.308/2017/5.; Gfv.VII.30.310/2017/5.; Gfv.VII.30.311/2017/6.; Gfv.VII.30.377/2017/5.;
Gfv.VII.30.447/2017/5.; Gfv.VII.30.448/2017/5.;
Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítást megalapozó jogszabályi feltételek.
I. A felperes felülvizsgálati kérelmében előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozta,
ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a
továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az
EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az EU
Bíróság részéről a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése
szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés
az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már
értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű
kétség nem merül fel (283/81. sz. CILFIT-ügy, 21. pont). A Kúria e feltételek figyelembevételével
vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét,
és úgy ítélte meg, hogy a felperes által felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem
mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A felperes
erre irányuló kérelmét mindezek alapján az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 155/A. § (2)
bekezdése szerint elutasította.
II. A Kúria ugyancsak nem találta indokoltnak az eljárás felfüggesztése iránti kérelem teljesítését az
EU Bíróság előtt C-483/16. számon folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig. A
hivatkozott eljárásban az EU Bíróságnak a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) 37. §-a,
37/A. §-a és a vonatkozó uniós jog összhangját kell vizsgálnia, azaz, többek között azt, hogy a DH2.
tv. által a keresetlevélre előírt tartalmi követelmények hiánya miatt, e rendelkezéseknek nem
megfelelően előterjesztett keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása összhangban van-e a
fogyasztói irányelvben a fogyasztók javára biztosított védelemmel.
A perbeli esetben a bíróság jogerős végzésében a keresetlevelet arra tekintettel utasította el idézés
kibocsátása nélkül, hogy a felperes által támadott szerződéses rendelkezés vonatkozásában a 2014. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban DH1. tv.) 4. § (1) bekezdésében írt vélelem megdönthetetlenné
vált, így a perbeli szerződéses rendelkezés érvénytelenségének megállapítására irányuló kereset

66

tárgyában bírói döntés már nem hozható. A másodfokú bíróság a jelen ügyben a DH2. tv. 37. § (1)
bekezdését, 37/A. §-át nem alkalmazta, a konkrét jogvita eldöntése szempontjából tehát nincs
jelentősége C-483/16. számon folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásban vizsgálandó
kérdéseknek. Tekintettel arra, hogy az EU Bíróság ezen eljárásban hozandó döntése nem érinti a Kúria
előtt folyamatban lévő felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálását, a felülvizsgálati eljárás
felfüggesztésének nem állnak fenn az rPp.152. § (2) bekezdése iránti feltételei.
III. A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében azért tartotta jogszabálysértőnek a jogerős
végzést, mert – álláspontja szerint – a DH1. tv. és DH2. tv. alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv
(a továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A
Kúriának e hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a
fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezés,
másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia.
A DH1. tv. 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az EU
Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott
törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések
tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy
speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített – eljárás keretében
sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett
kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás
eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére
jogai érvényesítésére.
A Kúria hangsúlyozta a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával
kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét
eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így
érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses
rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának. A Hpt. 210. § (3) bekezdése, illetve a 213. §
(1) bekezdés d) pontja rendelkezései megsértésének megállapítása azonos jogkövetkezménnyel járna.
A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fogyasztói irányelvvel kapcsolatos – részben a 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, különös tekintettel arra
is, hogy a kereset érdemi vizsgálatára nem került sor. A Kúria utal arra, az EU Bíróság csak a kereseti
kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet eljárásjogi
kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek Brusse
ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40. pont), de egyik
ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű rendelkezését, a
kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperes hivatkozott.

Gfv.VII.30.332/2017/3.; Gfv.VII.30.364/2017/7.; Gfv.VII.30.379/2017/7.; Gfv.VII.30.381/2017/5.;
Deviza-alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a
permegszüntetést megalapozó jogszabályi feltételek.
I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését
indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az
EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az EU
Bíróság részéről a konkrét jogvita eldöntése szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése
szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés
az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már
értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű
kétség nem merül fel (283/81. sz. CILFIT-ügy, 21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével
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vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét,
és úgy ítélte meg, hogy a felperesek által felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem
mellett, az eljárás jelen szakaszában ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A
felperesek erre irányuló kérelmét mindezek alapján az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.)
155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította.
II. A Kúria ugyancsak nem találta indokoltnak az eljárás felfüggesztése iránti kérelem teljesítését az
EU Bíróság előtt C-483/16. számon folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig. A
hivatkozott eljárásban az EU Bíróságnak a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) 37. §-a,
37/A. §-a és a vonatkozó uniós jog összhangját kell vizsgálnia, azaz, többek között azt, hogy a DH2.
tv. által a keresetlevélre előírt tartalmi követelmények hiánya miatt, e rendelkezéseknek nem
megfelelően előterjesztett keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása összhangban van-e a
fogyasztói irányelvben a fogyasztók javára biztosított védelemmel.
A perbeli esetben a bíróság jogerős végzésében a keresetlevelet arra tekintettel utasította el idézés
kibocsátása nélkül, hogy a felperesek által támadott szerződéses rendelkezés vonatkozásában a 2014.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) 4. § (1) bekezdésében írt vélelem megdönthetetlenné
vált, így a perbeli szerződéses rendelkezés érvénytelenségének megállapítására irányuló kereset
tárgyában bírói döntés már nem hozható. A másodfokú bíróság a jelen ügyben a DH2. tv. 37. § (1)
bekezdését, 37/A. §-át nem alkalmazta, a konkrét jogvita eldöntése szempontjából tehát nincs
jelentősége C-483/16. számon folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásban vizsgálandó
kérdéseknek. Tekintettel arra, hogy az EU Bíróság ezen eljárásban hozandó döntése nem érinti a Kúria
előtt folyamatban lévő felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálását, a felülvizsgálati eljárás
felfüggesztésének nem állnak fenn az rPp. 152. § (2) bekezdése szerinti feltételei.
III. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős
végzést, mert – álláspontjuk szerint – a DH1. tv. és DH2. tv. alkalmazása a 93/13/EGK tanácsi irányelv
(a továbbiakban: fogyasztói irányelv) több rendelkezésébe, elsődlegesen a 6. és 7. cikkébe ütközik. A
Kúriának e hivatkozásra tekintettel arról kellett döntenie, hogy a perben eljárt bíróságoknak a
fogyasztói irányelv rendelkezéseit értelmezve egyrészt a kereset tárgyává tett szerződéses rendelkezés,
másrészt hivatalból a szerződés más rendelkezései tisztességtelenségét kellett-e vizsgálnia.
A DH1. tv. 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amelynek indokolása az EU
Bíróság C-26/13. sz. Kásler-ügyben hozott ítéletében kifejtett jogértelmezést vette át. A hivatkozott
törvényi rendelkezés alapján az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő rendelkezések
tisztességtelenek, kivéve, ha a tisztességtelenség törvényi vélelmét a pénzügyi intézménynek egy
speciális – az Alkotmánybíróság több ítéletében kvázi közérdekű pernek minősített – eljárás keretében
sikerült megdöntenie. A törvény egyúttal kötelezte a pénzügyi intézményeket a tisztességtelenül felvett
kamat, költség, díj visszafizetésére, vagyis az elszámolásra. Amennyiben a fogyasztó az elszámolás
eredményét vitatta, lényegében három fórum – ezen belül két bírósági szint – állt a rendelkezésére
jogai érvényesítésére.
A Kúria hangsúlyozta: a kamat, költség, díj jogszabályba ütköző, illetve tisztességtelen módosításával
kapcsolatos szerződéses rendelkezés soha nem az egész, hanem csak az adott feltétel érvénytelenségét
eredményezi. A jelen per tárgyává tett szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, így
érvénytelensége már megállapítást nyert, így semmi indoka, értelme nincs ugyanezen szerződéses
rendelkezés további érvénytelenségi okai vizsgálatának. A 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.) 210. § (3) bekezdése, illetve a 213. § (1) bekezdés d) pontja rendelkezései megsértésének
megállapítása azonos jogkövetkezménnyel járna.
A Kúria megítélése szerint az EU Bíróságnak a fogyasztói irányelvvel kapcsolatos – részben a
felperesek által is hivatkozott – joggyakorlata alapján nem állapítható meg az a kötelezettség, hogy a
tagállami bíróságoknak részleges érvénytelenség megállapítására irányuló perekben – erre irányuló
kereseti kérelem hiányában – a fogyasztói szerződés egészét, minden egyes egyedileg meg nem
tárgyalt szerződési feltétel esetleges tisztességtelenségét hivatalból kellene vizsgálniuk, különös
tekintettel arra is, hogy a kereset érdemi vizsgálatára nem került sor. A Kúria utal arra, az EU Bíróság
csak a kereseti kérelem alapjául szolgáló ÁSZF rendelkezések vonatkozásában állapított meg többlet
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eljárásjogi kötelezettséget a tagállami bíróságok számára (így többek között: C‑488/11. sz., Asbeek
Brusse ügyben hozott ítélet, 39. pont; C-470/12. sz., Pohotovosť‑ügyben hozott ítélet, 40. pont), de
egyik ítéletében sem törte át a tagállami polgári eljárásjogok legfontosabb alapelvi szintű
rendelkezését, a kérelemhez kötöttség elvét úgy, ahogy arra a felperesek hivatkoztak.

Gfv.VII.30.476/2017/4.
A munkaviszony megszüntetésekor a munkáltató és a munkavállaló között létrejött, a korengedményes
nyugdíjazásra vonatkozó megállapodás megszegéséből eredően a munkavállalót az Mt. 174. § (1)
bekezdése alapján megillető jövedelempótló kártérítési összeg nem minősül bérjellegű juttatásnak.
A Kúriának abban kellett állást foglalnia, hogy az 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 57. § (2) bekezdés
a) pontja alapján adóst terhelő munkabérnek vagy egyéb bérjellegű juttatásnak minősül-e a
munkaviszony megszüntetésekor a munkáltató és a munkavállaló között létrejött, a korengedményes
nyugdíjazásra vonatkozó, megállapodás megszegéséből eredően a munkavállalót az 1992. XXII.
törvény (rMt.) 174. § (1) bekezdése alapján megillető jövedelempótló kártérítési összeg.
Ennek során a Cstv. 57. § (2) bekezdés a) pontját és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI.
törvény rendelkezéseit az Európai Parlament és a Tanács 2002/74. EK irányelvével (2002. IX. 23.)
módosított 80/987 EGK tanácsi irányelv rendelkezéseivel összhangban kellett értelmezni. Az
irányelvnek való megfelelőséget a Magyar Állam a Cstv. és a Bérgarancia Alapról szóló jogszabályi
rendelkezésekkel biztosítja.
A módosított irányelv 3. cikke rendelkezése szerint a tagállamok meghozzák a szükséges
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 4. cikk alá tartozó garancia intézetek biztosítsák a
munkavállalók munkaszerződésből vagy munkaviszonyból származó, fennálló követeléseinek a
kielégítését és amennyiben a nemzeti jog ezt előírja, a végkielégítést is a munkaviszony megszűnése
esetén. Ebből következően a munkaviszony megszűnése esetére járó végkielégítés csak annyiban
minősül biztosítandónak, amennyiben ezt a nemzeti jog előírja. Ez a tagállam által vállalt olyan
többletkötelezettség, amelyet kiterjesztően értelmezni nem lehet.
A jogerős határozat hivatkozott a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 1. § (1) bekezdés
a) és (2) bekezdés d) pontjára, amely meghatározta, hogy a magyar nemzeti jog mit tekint olyan
bértartozásnak, amelynek kiegyenlíthetetlensége esetén az előlegezhető. A nemzeti jog a bértartozás
fogalmába a munkabértartozáson kívül ide érti a betegszabadság időtartamára járó térítést és a
munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. § (3) bekezdése szerint elszámolható
végkielégítést is. Ezzel összhangban rendelkezik a Cstv. 57. § (2) aa) alpontja, amely kimondja, hogy
az a) pont alatt érteni kell a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítést, valamint a kollektív
szerződésben, illetve munkaszerződésben meghatározott juttatásokat.
Mivel az eljárásban érvényesített hitelezői igény nem munkabér, nem kollektív szerződésben és
munkaszerződésben meghatározott juttatás, nem betegszabadság időtartamára járó térítés és nem
minősül a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítésnek, hanem a munkaviszony
megszüntetésekor a munkáltató által vállalt kötelezettség megszegéséből eredő kártérítési igény, így az
nem minősül bérjellegű juttatásnak.

Gf.VII.30.564/2017/2.; Gf.VII.30.572/2017/2.;
Folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásra történő felfüggesztő végzés elleni fellebbezés
elbírálásának szempontja.
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
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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)].
Az C-51/17. sz., Ilyés-ügyben (a továbbiakban: Ilyés-ügy) az Európai Unió Bíróságának – többek
között – abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a végrehajtott jogalkotási beavatkozást követően
változatlanul az irányelv hatálya alá tartozik-e az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő szerződési
feltétel. Tényszerűen nem helytálló – a későbbiekben kifejtettekre is tekintettel –, hogy az Ilyésügyben 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 az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.)
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 az rPp. 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 másik tanácsa által, más ügyben kezdeményezett előzetes
döntéshozatali eljárásra tekintettel jogszerűen függesztette-e fel a per tárgyalását a másodfokú
eljárásban az rPp. 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 az rPp. 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 az rPp. 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 jogérértelmezésnek megfelelően rendelkezik
úgy az adott ügyben még nem irányadó a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a
továbbiakban: Pp.) 126. §-ának (2) bekezdése, hogy az Európai Unió Bírósága-nél folyamatban levő
előzetes döntéshozatali eljárásra tekintettel a bíróság a per tárgyalását felfüggesztheti. Ugyanakkor a
Pp. sem zárja ki a fenti tartalmú végzés elleni fellebbezést.
A közös véleményben kifejtettek és a Cartesio-ügyben rögzített 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 Kúria megítélése szerint a hivatkozott eljárásban feltett kérdések – többek között – éppen arra
vonatkoznak, hogy a 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: DH3. tv.) hatálybalépését követően
az árfolyamkockázat tisztességtelensége vizsgálható-e 93/13/EGK irányelvre (a továbbiakban:
fogyasztói irányelv) tekintettel. Az elsőfokú bíróság a DH3. tv-t értelmezve hozta meg végzését, amely
ellen a felperes részéről benyújtott fellebbezést kell a Fővárosi Ítélőtáblának érdemben elbírálnia. A
Kúria megítélése szerint a fenti jogértelmezés van összhangban mind a közös véleményben, mind a
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véleményben kifejezésre juttatott azon céllal, hogy az Európai Unió Bírósága jogértelmezését
figyelembe véve szülessen meg az adott eljárásban a döntés.
Az alperes fellebbezésében hivatkozott az rPp. 2. § (1) bekezdésének sérelmére is. A Kúria ezzel
kapcsolatban utalt az Emberi Jogok Európai Bírósága Tót György kontra Magyarország és
Olaszország ügyben (no. 44746/04) hozott ítéletére, amely szerint nem sérült a peres fél tisztességes
eljáráshoz (a per ésszerű időn belül történő befejezéséhez) való joga azáltal, hogy a magyar bíróság
egy olasz bíróság előtt folyamatban lévő eljárásra függesztette fel a tárgyalást. Az ítéletben kifejtett
indokok analógiája alapján a folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásra való felfüggesztés
esetén a magyar bíróság nem sérti meg a hivatkozott eljárásjogi alapelvet.

Gf.VII.30.673/2017/2.
Bíróság az előtte folyamatban lévő per tárgyalását felfüggesztheti az előzetes döntéshozatali eljárás
befejezéséig, ha az Európai Unió Bírósága határozata az érdemi döntésre kihat.
A Kúria rögzíti: változatlanul irányadónak tekinti azt a joggyakorlatot, amely szerint 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 az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 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, kihathat (a tárgyalás
felfüggesztésének egyes kérdéseiről szóló 3/2005 (XI.14.) PK-KK vélemény 1. pont).
A jelen perben a Budapest Környéki Törvényszék – a Fővárosi Ítélőtábla fellebbezéssel támadott
végzésében írtakkal ellentétben – nem hívta fel a felperest a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban:
DH2 tv.) 37. §-a alapján a keresetlevél hiányainak pótlására és 5. sorszámú végzésében sem a DH2.
törvényre hivatkozással, hanem a 2014. évi LXXVII. törvényt értelmezve döntött a rPp. 130. § (1)
bekezdés f) pontja alapján.
A Budapest Környéki Törvényszék 5. sorszámú végzése elleni fellebbezés elbírálására nem hatnak ki a
C-483/16. sz., Sziber-ügyben feltett kérdések, ezért az rPp. 152. § (2) bekezdésének alkalmazására
nem kerülhet sor. A Kúria mindezekre figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla fellebbezéssel támadott
végzését az rPp. 259. §-a szerint irányadó 253. § (3) bekezdése alapján megváltoztatta és az ítélőtáblát
az eljárás folytatására utasította.

Gf.VII.30.684/2017/2.
Az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott megalapozott döntéshez szükséges annak vizsgálata, hogy a
már folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásban hozandó döntés az adott ügyben
előkérdésnek minősül-e.
A tárgyalás felfüggesztésének egyes kérdéseiről szóló 3/2005. (XI.14.) PK-KK vélemény (a
továbbiakban: vélemény) 1. pontjában a Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt állást, hogyha a perben a
bizonyított tények alapján olyan jogkérdés merül fel, amelynek tárgyában más polgári perben – azonos
tényre alapítottan – az EU Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezték, a bíróság az
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 152. § (2) bekezdése megfelelő alkalmazásával az előtte
folyamatban levő per tárgyalását felfüggesztheti az előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig, ha az
EU Bíróság határozata az érdemi döntésre kihat. Dönthet emellett akként is, hogy az Európai Unió
működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikke alapján maga is előzetes
döntéshozatali eljárást kezdeményez.
Az EU Bíróság a vonatkozó joggyakorlatában kifejtette, hogy az előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezése kizárólag a tagállami bíróságok hatáskörébe tartozik, az olyan nemzeti szabály,
amely ezt korlátozza, lehetetlenné teszi az EUMSZ 267. cikkébe ütközik [C-210/06. sz., Cartesio-ügy,
95-96. pontok (a továbbiakban: Cartesio-ügy)]. A Legfelsőbb Bíróság az előzetes döntéshozatali
eljárás kezdeményezése körében hozott végzések elleni fellebbezések elbírálásáról és a
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kezdeményezési kötelezettségről szóló 1/2009.(VI.24.) PK-KK közös véleményében (a továbbiakban
közös vélemény) – az EU Bíróság Cartesio-ügyben kifejtett joggyakorlatára is figyelemmel – úgy
foglalt állást, az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzés elleni fellebbezés elbírálása
során a másodfokú bíróság nem mérlegelheti felül a kezdeményező végzést, sem annak
szükségességére, sem az előterjesztett kérdések tartalmára vagy indokoltságára tekintettel. A
fellebbezést elbíráló bíróságoknak ugyanakkor alkalmazniuk kell az rPp. azon rendelkezéseit, amelyek
eljárásjogi okból zárják ki az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését. A közös véleményben
kifejtettek és a Cartesio-ügyben rögzített EU bírósági 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 Kúriának jelen ügyben a fent írtakkal nem azonos, de azokkal összefüggő kérdésben kellett állást
foglalnia, ezért azt vizsgálta, hogy az rPp. 152. § (2) bekezdése alkalmazásával jogszerűen került-e sor
a tárgyalás felfüggesztésére.
Az ítélőtábla a döntését lényegében azzal indokolta, hogy az elsőfokú határozat a 2014. évi XL.
törvény (a továbbiakban: DH2 tv.) 37. § (1) bekezdésén alapul, ezért annak alkalmazhatósága nem
mellőzhető előkérdés. Az alperes a fellebbezésében – többek között – arra hivatkozott, hogy a DH.
törvények a perbe vitt jogvitát már rendezték.
A Kúria megítélése szerint a DH2 tv. hivatkozott rendelkezésének alkalmazhatósága csakis abban az
esetben jelenti jelen per előkérdését, ha a felperes keresetének érdemi elbírálása nem ütközik egyéb
perakadályba, azaz a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történő elutasítását nem alapozza meg más
ok. Ennek eldöntéséhez elsődlegesen abban a kérdésben kell állást foglalni, hogy mi a felperes
elbírálandó keresete. Joghatályos-e az utóbb benyújtott keresetmódosítás, ha nem, akkor mire irányul
az eredeti kereset. Az abban foglaltak szerint a perbeli kikötések az alperest egyoldalú
szerződésmódosításra jogosítják fel, amit a 2016. október 7-én benyújtott, 2017. április 12-én
fenntartott fellebbezés nem vitatott. Ilyen tényállás mellett a másodfokú bíróságnak egyértelműen
állást kell foglalni, hogy mi a joghatályosan előterjesztett kereset tartalma a fellebbezés tükrében.
Amennyiben a másodfokú bíróság megítélése szerint a kereset az egyoldalú kamat-, költség-,
díjemelést lehetővé tevő szerződéses rendelkezés tisztességtelenségének megállapítására irányul,
illetve ilyennek tekintendő, a Kúria utal a BH2017.22. számú döntésben is megmutatkozó egységes
bírói gyakorlatra. E szerint az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelésre vonatkozó szerződéses
rendelkezés tisztességtelenségének (semmisségének) megállapítása a 2014. évi XXXVIII. törvény a
továbbiakban: DH1 tv.) 6. §-a szerinti per befejeződése, vagy perindítás hiányában a DH1. tv. 4. § (1)
bekezdése szerinti törvényi vélelem megdönthetetlenné válása után nem kérhető, az ilyen tartalmú
kereseti kérelmet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani. A DH2 tv. 37. § (1) bekezdése nem
alkalmazandó, a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítására e törvénnyel összefüggő
hiánypótlás teljesítésének elmulasztása miatt az rPp. 130. § (1) bekezdés j) pontja alapján nem
kerülhet sor, a kereset elbírálása az rPp. 130. § (1) bekezdés d) vagy f) pontja szerint minősülő
perakadályba ütközik. Amennyiben tehát a keresettel támadott általános szerződési feltételek a fenti
körbe esnek, önmagában az ítélőtábla végzésének indokolásában felhívott azon körülmény, hogy az
elsőfokú bíróság a DH2. tv. 37. § (1) bekezdés alkalmazásával hozta meg a döntését, nem alapozza
meg az eljárás felfüggesztését a C-483/16. sz., Sziber-ügyben (a továbbiakban: Sziber-ügy) hozandó
ítélet meghozataláig.
Amennyiben a másodfokú bíróság megítélése szerint a joghatályosan előterjesztett kereset a
fellebbezés tükrében más tartalmú, vagy más tartalmúnak tekintendő, ezt rögzítenie szükséges
határozatában rámutatva, hogy az adott ügyben az eljárás felfüggesztése miért szükséges.
A Kúria mindezekre figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla fellebbezéssel támadott végzését az rPp. 259.
§-a szerint irányadó 252. § (3) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és az ítélőtáblát újabb
eljárásra és újabb határozat hozatalára utasította.
A megismételt eljárásban az ítélőtáblának a korábban írtaknak megfelelően vizsgálnia kell, hogy mire
irányul a felperes joghatályosan előterjesztett keresete és annak tartalmára figyelemmel kell indokolt
határozatában állást foglalnia abban a kérdésben, hogy a rendelkezésre álló adtatok alapján az elsőfokú
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bíróság keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzése elleni fellebbezés érdemében
elbírálható-e, vagy fennállnak az rPp. 152. § (2) bekezdésében meghatározott, az eljárás
felfüggesztésére alapot adó feltételek.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
Scheszták Sándor Zsigmond Magyarország elleni ügye (5.769/11. sz. ügy)44
A kérelmező 2007 februárjában keresetet nyújtott be a korábbi munkáltatója ellen felmondása
jogellenes elbocsátását állítva. A munkaügyi bíróság első fokon keresetének helyt adott, de ezt az
ítéletet másodfokon részben megváltoztatták, végül a munkáltató felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.
A Legfelsőbb Bíróság előtti eljárásban a kérelmezőt felhívták, hogy nyolc napon belül terjessze elő a
munkáltatójának felülvizsgálati kérelmével kapcsolatos észrevételeit. Ezt a végzést a Legfelsőbb
Bíróságtól 2010. június 7-én kapta meg, és 2010. június 14-én adta postára észrevételét, amely 2010.
június 17-én érkezett meg a bírósághoz. Időközben (2010. június 16-án) azonban a Legfelsőbb Bíróság
már határozott az ügyről, és elutasította a kérelmező keresetét, jelezve, hogy tett észrevételt a
felülvizsgálati kérelemre. E határozattal szembeni panaszát ezután elutasították, mivel a beadványokat
túl későn nyújtották be.
A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte: azzal, hogy a
Legfelsőbb Bíróság anélkül hozott ítéletet, hogy bevárta volna észrevételeit, amelyet állítása szerint
időben nyújtott be, alapvetően ásta alá az eljárás kontradiktórius jellegét.
Beadványaiban a Kormányzat azzal érvelt, hogy a kérelmezőnek a magyar bíróságok előtt bírósági
jogkörben okozott kár megtérítése iránti pert kellett volna indítania. Rávilágított, hogy ezen a területen
létezett bevett ítélkezési gyakorlat arra az esetre, ha az eljárási hiba súlyos következményekkel jár az
ügy érdemi elbírálására, amint abban eljárásban történt, amelyben a kérelmező fél volt. A Bíróság
azonban úgy ítélte, hogy az ilyen kereset, még akkor is, ha sikeres lett volna, nem vezethetett volna a
kérelmező eredeti, munkaügyi bíróság előtt előterjesztett keresetének megfelelő összegek
kiszámításához és odaítéléséhez, vagy az ügy újbóli vizsgálatához. Ennélfogva nem nyert volna teljes
orvoslást az eljárás során elkövetett szabálytalanság következtében általa elszenvedett állítólagos kára.
A Bíróság meggyőződése szerint a kérelmezőtől nem volt elvárható, hogy a hazai jogorvoslatok
kimerítése érdekében bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti pert indítson a hazai bíróságok
előtt, és ezért panaszát elfogadhatónak nyilvánította.
A Bíróság ezután kiemelte, hogy bár a kérelmező beadványai ténylegesen csak a határidő lejárta után
érkeztek a Legfelsőbb Bíróságra, az ügy irataiban vagy a Kormányzat beadványaiban semmi sem
mutatott arra, hogy a bíróságnak az említett beadványokat a nyolcnapos határidőn belül meg kellett
kapnia, ahelyett, hogy a kérelmezőnek el kellett volna küldenie. Valójában maga a Kormányzat is
elismerte, hogy eljárási hibát követtek el, amely komoly következményekkel járt az ügy érdemére
nézve. Ennek eredményeképpen a Legfelsőbb Bíróság csak az ellenfél beadványai alapján ítélte meg
az ügyet, ami egyenértékű volt a kontradiktórius eljárás elvének semmibevételével. A Bíróság ezért
arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését megsértették.
A Bíróság a kérelmező javára 2.800,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen ítélet.

44

Az ítélet 2018. február 21-én vált véglegessé.
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A Kúria emberi jogi vonatkozású iránymutatásai
Büntető ügyszak
EBH 2018.B.6.
I. Felülvizsgálati ok nem valósul meg, ezért az anyagi jogerő feloldására, és a jogerős határozat
megváltoztatására nincs törvényes lehetőség, és a megtámadott ítélet hatályban tartása indokolt, ha a
nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv (EJEB) nem a tényleges életfogytig tartó
szabadságvesztés kiszabását, nem a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének perbíróság általi
kizárását tekintette egyezménysértőnek, hanem egy – már a büntetés-végrehajtás szakaszába tartozó –
olyan felülvizsgálati lehetőség hiányát, amely az EJEB által ajánlott idő kitöltése után és a
köztársasági elnök kegyelmi eljárását és döntését is garantáló módon tenné „de facto” csökkenthetővé
az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt büntetésének csökkenthetőségét.
II. A nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv az Egyezmény 3. cikkének megsértését az
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2014. évi LXXII. törvény
által módosított 2013. évi CXL. törvény szabályozásának – általa vélt – jogszabályi hiányosságára
alapozta, amely nem az ítéletet hozó bíróság (EJEB esetjogának megfelelő) eljárása és az ügydöntő
jogerős határozatra vonatkozik, ezért kívül esik a Be. 427. §-ának (3) bekezdésében foglaltakon.
Az EJEB nem az adott büntetés (életfogytig tartó szabadságvesztés) kiszabhatóságát, hanem a
végrehajtás kötelező kegyelmi eljárásnak szabályait bírálta, amelyen változtatni nem a jogalkalmazás,
hanem a jogalkotás feladata. Ha pedig jogalkotásra van szükség, akkor felülvizsgálati ok nem valósul
meg, nem keletkezik felülvizsgálati döntési jogkör, mert a hiányzó szabályt a Kúria nem alkothatja
meg, s nem pótolhatja azt az Egyezmény közvetlen alkalmazásával [Alaptörvény V. cikk; 1978. évi IV.
tv. 47/A. § (1), (3) bek.; Btk. 42. § II. ford.; 44. § (1) bek.; 3/2015. BJE határozat; Be. 416. § (1) bek.
g) pont; 423. § (3) bek., (4) bek. b) pont].

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bpkf.III.274/2018/3.
Az előzetes letartóztatás időszakos felülvizsgálata tárgyában az elsőfokú határozat indokainál fogva
történő helybenhagyása.
A Debreceni Ítélőtábla a 2018. január 16-án meghozott végzésével a 2016. április 20-tól őrizetben,
2016. április 21-től előzetes letartóztatásban lévő I. rendű vádlott – vádirat benyújtása után, 2016.
november 17-én fenntartott – előzetes letartóztatásának indokoltságát a Be. 132. § (1) bekezdés b)
pontja alapján felülvizsgálta, és azt a Be. 129. § (2) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott
okokból továbbra is fenntartotta.
A Debreceni Ítélőtábla végzése ellen az I. rendű vádlott védője jelentett be fellebbezést. Előadta, hogy
ügyfelének rendkívül szoros a viszonya családjával, édesanyja minden egyes tárgyaláson jelen volt. Az
I. rendű vádlottnak menyasszonya van, mindez megcáfolja az ítélőtábla azon megállapítását, hogy nem
rendelkezik olyan szilárd családi érdekeltséggel, amelynek hiányában a szökés, elrejtőzés veszélyétől
tartani lehet. Aktívan részt vesz a családi gazdaságban folyó állattenyésztésben, távolléte nagyon nagy
terhet ró a család többi tagjára. Kiemelte, hogy az I. rendű vádlott beismerő vallomást tett; tisztában
van azzal, hogy a kiszabott büntetésből kedvezmény jár, amit nem szeretne kockáztatni. A védő
hivatkozott arra, hogy a szomszédos Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nagyobb tárgyi súly mellett is
szabadlábon védekeznek vádlottak, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága döntésére, amely
szerint a szökés veszélye nem mérhető fel pusztán a várható büntetőjogi szankciók alapján.
Álláspontja szerint házi őrizettel is biztosítható az I. rendű vádlott jelenléte az eljárásban.
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A Kúria szerint az ítélőtábla helyesen állapította meg, hogy a vád tárgyává tett bűncselekményeknek a
kiszabható büntetés mértékében megnyilvánuló tárgyi súlya a szökés, elrejtőzés veszélyét
megalapozza, a vádlott esetében nincs olyan személyi körülmény, amely ezt ellensúlyozná,
kiküszöbölné, vagy olyan mértékben csökkentené, hogy az előzetes letartóztatással elérni kívánt célok
enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásával is elérhetők lennének.
Időközben azonban a Nyíregyházi Törvényszék a 2018. február 21-én meghozott ítéletével az I. rendű
vádlottat kábítószer-kereskedelem bűntette [Btk. 176. § (1) bekezdés IV. fordulat, (3) bekezdés] miatt,
mint különös visszaesőt, 9 év szabadságvesztésre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte. A
szabadságvesztés végrehajtási fokozatát fegyházban állapította meg. A törvényszék – tekintettel arra,
hogy ítélete nem emelkedett jogerőre – az I. rendű vádlott előzetes letartóztatását a másodfokú eljárás
befejezéséig fenntartotta. Erre figyelemmel pedig a kényszerintézkedés további fenntartásának oka
immár nem a Be. 129. § (2) bekezdés b) pontja, hanem a Be. 327. § (2) bekezdése.
A nem jogerős ítélettel kiszabott 9 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés tartama jelentős, az
kétségkívül megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét. A másodfokú felülbírálat során a kockázat a
nem jogerős ítélettel kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés tartamára tekintettel egyrészt az, hogy
a vádlott esetleges szökése, elrejtőzése (ekként elérhetetlensége) nyilvánvalóan kihatással lenne a vele
szembeni eljárás lefolytatásának rendjére. Másrészt a kényszerintézkedésnek az eljárás e szakaszában
már végrehajtást biztosító rendeltetése is van.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.III.37.341/2017/4.
A MOK Etikai Kódexének hatálya az orvosok szakmai tevékenységére terjed ki, ez alapján a kamara
nem indíthat etikai eljárást a kamara tevékenységét kritizáló elektronikus levelek miatt.
Az 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ekt.) 2. § c) pontja alapján a szakmai kamara az
egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai szabályokat alkot.
A MOK Etikai Kódex I.1.1. pontjában meghatározott célok között akként rendelkezik, hogy a
szabályzat célja meghatározni az orvosi szakma hivatásrendi szabályait, rögzíteni a hivatás
gyakorlásának erkölcsi normáit, őrködni az orvosi hivatás tisztasága felett, növelni annak erkölcsi
színvonalát, védelmezni a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító orvosokat és elmarasztalni a
szakmai, etikai szabályok megszegőit, valamint rögzíteni a gyógyító-megelőző tevékenység során a
betegekkel és a munkatársakkal való kapcsolat és együttműködés etikai szabályait.
A fentiekből következően az Etikai Kódex alapvetően az orvosi, gyógyító-megelőző tevékenység
gyakorlásához kapcsolódóan állapít meg etikai szabályokat az orvosok számára a betegekkel és a más
orvosokkal való kapcsolattartásra. Ezen túlmenően – az orvosi hivatással jár fokozott felelősségre
tekintettel – további etikai szabályokat határoz meg az orvosok külső kommunikációjára, vagyis
például a tömegtájékoztatásban való megjelenésre. Az Etikai Kódex hatálya azonban nem fogja át és
nem is foghatja át az orvosok minden megnyilvánulását, hiszen a kamara, mint az orvosok szakmai
érdekképviseletére létrehozott köztestület, szabályozási jogköre az Ekt. 2. § c) pontja alapján csak az
orvosok szakmai tevékenységével összefüggő kérdésekre terjed ki.
A fentiekkel összhangban áll Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: EJEB) gyakorlata
is, amely az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke kapcsán több ítéletében értelmezte a
véleménynyilvánítás szabadságának korlátait az orvosi hivatás gyakorlásával összefüggésben. A
Frankowicz v. Poland ügyben kifejtette, hogy az orvos és a beteg speciális kapcsolata, amely a
bizalmon és a titoktartáson alapul, az a kapcsolat, amelyre tekintettel az orvosok közti szolidaritás
megkövetelhető. Az egymással szemben kritikus megnyilvánulások teljes megtiltása azonban nincs
összhangban a véleménynyilvánítás szabadságához való joggal. [Frankowicz v. Poland, no. 31611/96,
§ 49, § 51, 2008. december 16.]
Jelen ügyben megállapítható volt, hogy a felperes a MOK különböző szervei, illetve vezetősége
részére küldött elektronikus leveleket, az eljárt szervek kifejezetten ezen levelek tartalma kapcsán
folytatták le az etikai eljárást. Ezek a levelek nem kapcsolódtak a felperes orvosi hivatásának
gyakorlásához, valamint nem is minősíthetőek külső kommunikációnak sem, hiszen a kamarával
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kapcsolatos kritikákat a kamarával osztotta meg. A Kúria nem vitatta az eljárt hatóságok és bíróság
álláspontját abban a körben, hogy a kérdéses levelek nem felelnek meg az emberi kapcsolatok íratlan
szabályainak, ez a körülmény azonban önmagában nem teremt hatáskört a hatóságok számára etikai
eljárás lefolytatására, hiszen a közlések nem kapcsolódnak a felperes hivatásgyakorlásához. A fentiek
alapján az ilyen típusú levelek nem tartoznak az Etikai Kódex hatálya alá, ezek tárgyában az Ekt. 20. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti etikai eljárás nem indítható. [Vö.: KGD 2018. 11. számon közzétett
Kfv.III.37.005/2016/5. számú döntés]

Munkaügyi ügyszak
Mfv.II.10.347/2017/8.
A Ktv. 14. § (2) bekezdése alapján történő határozott időre szóló áthelyezést követően a köztisztviselőt
az előmeneteli szabályok figyelembevételével vissza kellett helyezni a korábbi közigazgatási szervhez.
A felülvizsgálati kérelem kifogásolta azt is, hogy a munkáltató intézkedése sérti az emberi jogok és
alapvető szabadságjogok védelméről szóló Rómában 1950. november 4-én kelt Nemzetközi
Egyezmény 6. cikke 1. pontját, e körben azonban a felperes az elsőfokú eljárásban visszavonta az
érvelését, s az épp ezért nem képezte a másodfokú eljárás tárgyát sem, a jogerős ítélet pedig csak olyan
körben támadható felülvizsgálattal, amely az első- és másodfokú eljárásban is felmerült
(EBH2000.371., BH2002.283.). Erre figyelemmel a Kúria a felülvizsgálati kérelem ezen pontját
érdemben nem vizsgálta.

Polgári ügyszak
Pfv.VI.20.403/2017/6.
A kártérítési kereset elutasítását eredményezi a károsult által bizonyítandó kártérítési szükségképpeni és együttes - előfeltételek bármelyikének a bizonyítatlansága. A kár tényének
bizonyítottsága hiányában a kár összegszerűségére a bizonyítás a kártérítés jogvita elbírálása
szempontjából szükségtelen, az ilyen indítványt a bíróság jogszabálysértés nélkül mellőzi.
Nem teljesíthetők a felperes indítványai a perköltség, az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban:Pp.).
78. § (1) és a 84. § (1) bekezdés rendelkezései kapcsán a Kúria jogegységi, az Alkotmánybíróság
normakontroll és az Európai Unió Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának a kezdeményezése iránt.
A Kúria utalt arra, hogy nem a felülvizsgálati kérelemben felhívott Pp. 78. § (1) és 84. § (1), hanem a
86. § (3) bekezdés mondja azt ki, hogy a költségmentesség nem érinti az ellenfél javára megítélt
perköltségek megtérítésének kötelezettségét. E rendelkezés alkotmányellenességét az
Alkotmánybíróság az 1074/B/1994. AB határozatában már vizsgálta. Rámutatott, hogy a
költségviselési szabály a kedvezőtlen anyagi helyzetben lévők számára a bírói úthoz való hozzáférést
nem korlátozza és nem akadályozza. A pernyertes fél költségeinek megfizetésére való kötelezésre
főszabály szerint a bírói út igénybevétele után, az eljárást befejező határozatban kerülhet sor. Az
1397/B/1990. AB határozat pedig arra mutatott rá, hogy a perköltség-viselési kötelezettség nem jelent
fenyegetettséget a félre általában, csak arra a félre, aki pervesztes lesz: akivel szemben jogosan
érvényesítettek igényt, vagy aki alaptalan igényt érvényesített.

Pfv.21.083/2017/4.
Nem lehet szökésről vagy elrejtőzésről beszélni, ha az érintettnek nincs tudomása az ellene indított
büntető eljárásról. A Magyar Állam által kezdeményezett kiadatási kérelem nyomán külföldi hatóság
által foganatosított kiadatási letartóztatásért annak alaptalansága esetén fennáll az Állam Be. szerinti
kártalanítási kötelezettsége.
A felülvizsgálati kérelem érdemi tartalmára tekintettel a felülvizsgálati eljárásban eldöntendő
kérdésnek az minősült, hogy az ún. kiadatási letartóztatásért, amelyet Ausztráliában ténylegesen az
ausztrál hatóságok foganatosítottak, kártalanítás körében a Magyar Állam helyt állni tartozik-e vagy
sem. A másik eldöntendő kérdés az volt, hogy egyéb kizáró ok a kártalanítást meggátolja-e vagy sem.
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A Kúria szerint a második kérdésre a jogerős ítélet érdemben helytálló választ adott. Az alperes nem
tudta azt bizonyítani, hogy a felperes a büntető eljárás elől szökött volna külföldre és azt sem tudta
bizonyítani, hogy ott a magyar hatósági eljárás elől elrejtőzött volna. Helytállóan mutatott a jogerős
ítélet arra, hogy a felperes külföldre távozásakor ellene nem volt büntető eljárás és azt sem tudta
bizonyítani az alperes, hogy arról a felperes később tudomást szerzett volna. Ilyen körülmények között
önmagában az, hogy ismeretlen helyen tartózkodása miatt a büntető eljárást felfüggesztették, illetve
lakóhelyének ismerté válása után kiadatást kezdeményeztek vele szemben, még nem igazolja azt, hogy
a felperes elszökött vagy elrejtőzött volna. Helytállóan mutatott rá a jogerős ítélet, hogy önmagában az
elfogató parancs kibocsátása a szökést vagy elrejtőzést illetően törvényes vélelmet nem alapoz meg.
Ilyen körülmények között a Kúria szerint sem bizonyított az alperes kártalanítást kizáró okot.
A Kúria álláspontja szerint a jogerős ítélet azt is jogszerűen állapította meg, hogy a Magyar Államot a
kiadatási letartóztatás időtartama vonatkozásában is kártalanítási kötelezettséggel terheli. A
büntetőeljárásról szóló törvény (Be. 580. § (1) bekezdés I/b., pontja) szerint kártalanítás jár az előzetes
letartóztatásért, a házi őrizetért és az ideiglenes kényszergyógykezelésért, ha a nyomozást azért
szüntették meg, mert a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése. A
Be. 582. § (1) bekezdése szerint a kártalanítás módjára és mértékére a Ptk-nak a kártalanításra és a
sérelemdíjra vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Be. 584.
§ (2) bekezdése értelmében a kártalanítási igény elbírálása során az (1) bekezdés szerinti bíróság az e
törvényben foglalt eltérésekkel a Pp. szabályai szerint jár el. A perben felperesként a terhelt (örökös),
alperesként a Magyar Állam képviseletében az igazságügyért felelős miniszter vesz részt. A Ptk. 2:52.
§ (1) bekezdése szerint akit személyiségi jogaiban megsértenek sérelemdíjat követelhet az őt ért nem
vagyoni sérelemért. A (2) bekezdés értelmében a sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire –
különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatározására és a kimentés módjára – a kártérítési
felelősség szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén
kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges. A 6:519. § értelmében aki másnak
jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja,
hogy magatartása nem volt felróható. A 6:564. § értelmében a jogszabály a jogszerűen okozott kárért
kártalanítási kötelezettséget ír elő, a kártalanítás módjára és mértékére a kártérítésre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 5. cikke a szabadsághoz és biztonsághoz való jogról szól. Az
5. cikk 5. pontja szerint mindenkinek aki e cikk rendelkezéseinek megsértésével végrehajtott
letartóztatás vagy őrizetbevétel áldozata joga van kártalanításra. Az egyezmény az 1993. évi XXXI.
törvény alapján a magyar jog részét képezi. E törvény IV. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga
van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. A (4) bekezdés értelmében akinek szabadságát
alaptalanul vagy törvénysértően korlátozták, kárának megtérítésére jogosult.
Ezen általános szabályokra is figyelemmel a jogerős ítélet a Kúria álláspontja szerint helytállóan
foglalt állást abban a kérdésben, hogy bár a Be. tételesen nem tartalmazza a kiadatási letartóztatás
intézményét a kártalanítás jogalapjaként, a jogerős ítélet helytállóan, jogszabálysértés nélkül jutott arra
a következtetésre, hogy a kártalanítás szempontjából a kiadatási letartóztatás az előzetes
letartóztatással esik egy tekintet alá (BH.1995. évi 150. jogeset). A jogerős ítélet indokolása
megalapozottan utalt arra is, hogy az akkor hatályos Bv. tvr. annak végrehajtására kiadott IM rendelet
egyaránt úgy rendelkezik, hogy a kiadatási letartóztatás végrehajtására az előzetes letartóztatás
szabályait kell alkalmazni és a kiadatásról szóló törvény pontosabban a nemzetközi bűnügyi
jogsegélyről szóló törvény is úgy rendelkezik, hogy a külföldön történt fogva tartás idejét a büntetésbe
be kell számítani.
A Kúria szerint sem volt elfogadható az alperes azon felülvizsgálati hivatkozása (amelyre már
korábban is hivatkozott), hogy a Magyar Állam nem állhat helyt az ausztrál hatóságok
cselekményeiért és akár az is előfordulhatott volna, hogy a kiadatási kérelmet az ausztrál
állampolgársággal is rendelkező felperes esetében nem hajtják végre, vagy nem rendelik el a felperes
kiadatási őrizetét. A Kúria szerint a jogerős ítélet helytállóan mutatott rá arra, hogy a kiadatásra a
Magyar Állam kifejezett kérésére került sor, tehát az okozati összefüggés egyértelműen fennáll a
kiadatási őrizet elrendelése és a Magyar Állam kérése között. A Magyar Állam mint alperes érdemben
nem hivatkozhat arra, hogy a szabadság korlátozása Ausztráliában akár el is maradhatott volna.
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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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