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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
6. A Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe w Gdańsku (Lengyelország) által 2018. március 9én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-183/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló
2005/214/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkének a) pontját, 9. cikkének (3) bekezdését, 20. cikkének (1)
bekezdését és (2) bekezdésének b) pontját, hogy a jogi személyt pénzbüntetés megfizetésére kötelező,
a végrehajtás érdekében továbbított határozatot a végrehajtó államban annak ellenére végre kell
hajtani, hogy az e kerethatározatot átültető nemzeti jogszabályi rendelkezések nem rendelkeznek az
ilyen büntetést jogi személyekkel szemben kiszabó határozatok végrehajtásának lehetőségéről?
2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a 2005/214/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkének a)
pontjában és 9. cikkének (3) bekezdésében szereplő „jogi személy” fogalmát:
a) a kibocsátó állam (1. cikk c) pont) jogával összhangban,
b) a végrehajtó állam (1. cikk d) pont) jogával összhangban, vagy
c) az uniós jog önálló fogalmaként
kell-e értelmezni, és ebből következően ez a fogalom a jogi személy fióktelepét is magában foglalja-e,
annak ellenére, hogy a jogi személy fióktelepe a végrehajtó államban nem rendelkezik jogi
személyiséggel?

7. A Supreme Court (Írország) által 2018. március 16-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-191/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Tekintettel arra, hogy:
a) az Egyesült Királyság az EUSZ 50. cikk szerinti bejelentéssel élt;
b) az Európai Unió és az Egyesült Királyság között az Egyesült Királyság kilépését követő
kapcsolatok szabályozása érdekében elfogadásra kerülő megállapodások tekintetében
bizonytalanság van; valamint
c) ebből következően bizonytalanság áll fenn azzal kapcsolatban, hogy KN-t a gyakorlatban milyen
mértékben illetnék meg a Szerződésekben, a Chartában vagy a vonatkozó jogszabályokban
biztosított jogok, amennyiben az Egyesült Királyság részére átadják és az Egyesült Királyság
kilépését követően ott továbbra is fogva tartásban lenne,
vajon az uniós jog
i. minden esetben megköveteli,
ii. egyes esetekben követeli meg, figyelemmel az adott ügy konkrét körülményeire,
iii. semmilyen esetben nem követeli meg,
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hogy a megkeresett tagállam megtagadja az európai elfogatóparancs által érintett olyan személy
átadását, akinek az átadását egyébként a szóban forgó tagállam joga szerint el kellene rendelni?
2) Amennyiben az első kérdésre az ii. pontban foglalt választ kell adni, mely feltételeket vagy
szempontokat kell a megkeresett tagállam bíróságának értékelnie annak meghatározásához, hogy az
átadást meg kell-e tagadni?
3) A második kérdéssel összefüggésben a megkeresett tagállam bíróságának, annak érdekében, hogy
megvárja, amíg az érintett megkereső tagállam Unióból való kilépését követően irányadó, vonatkozó
jogi szabályozás átláthatóbb nem lesz, az európai elfogatóparancs végrehajtására vonatkozó végleges
határozatának meghozatalát vajon
i. minden esetben el kell halasztania,
ii. egyes esetekben kell elhalasztania, figyelemmel az adott ügy konkrét körülményeire,
iii. semmilyen esetben nem kell elhalasztania?
4) Amennyiben a harmadik kérdésre az ii. pontban foglalt választ kell adni, mely feltételeket vagy
szempontokat kell a megkeresett tagállam bíróságának értékelnie annak meghatározása során, hogy el
kell-e halasztania az európai elfogatóparancs végrehajtására vonatkozó végleges határozatának
meghozatalát?

8. A Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Németország) által 2018. március 27én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-220/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Milyen jelentőséggel bír a fent említett rendelkezések1 értelmezése keretében az, hogy a kibocsátó
tagállamban jogorvoslati lehetőségek állnak a fogvatartott rendelkezésére fogva tartásának
körülményeit illetően?
a) Ha a végrehajtó igazságügyi hatóságoknak bizonyítékok állnak rendelkezésükre a kibocsátó
tagállamban uralkodó fogvatartási körülményekre vonatkozó, rendszerszerű vagy általánossá vált –
akár bizonyos csoportokat, akár pedig bizonyos büntetés-végrehajtási intézeteket érintő – zavarok
fennállásáról, akkor, anélkül, hogy a konkrét fogvatartási körülmények további vizsgálatára lenne
szükség, a fent említett rendelkezésekre tekintettel már akkor is ki kell-e zárni annak – az átadás
teljesíthetőségét kizáró – tényleges veszélyét, hogy a terheltet átadása esetén embertelen vagy
megalázó bánásmódban részesítik, ha az ilyen jogorvoslati lehetőségek biztosítottak?
b) Jelentőséggel bír-e e tekintetben az, hogy e jogorvoslati lehetőségeket illetően az Emberi Jogok
Európai Bírósága nem látott arra utaló jeleket, hogy azok ne kínálnának a fogvatartottaknak valós
kilátást a nem megfelelő fogvatartási körülmények javulására?
2) Ha az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adandó válasz alapján a fogvatartottak
rendelkezésére álló ilyen jogorvoslati lehetőségek fennállása, anélkül hogy a kibocsátó tagállamban
uralkodó konkrét fogvatartási körülményeket a végrehajtó igazságügyi hatóságoknak tovább kellene
1

Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB
tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.) – Egyes
tagállamok által a kerethatározat elfogadásáról tett nyilatkozatok; a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a
2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat módosításáról a személyek eljárási jogainak
megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott
eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében [helyesen: a
személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy
megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása
tekintetében a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat
módosításáról szóló], 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározat (HL 2009. L 81., 24. o.).
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vizsgálniuk, nem alkalmas arra, hogy a terhelttel való embertelen vagy megalázó bánásmód tényleges
veszélyét kizárja:
a) Úgy kell-e értelmezni a fent említett rendelkezéseket, hogy a kibocsátó tagállamban uralkodó
fogvatartási körülmények végrehajtó igazságügyi hatóságok általi vizsgálatának minden olyan
büntetés-végrehajtási intézetre vagy egyéb fogvatartási intézményre ki kell terjednie, amelybe a
terhelt adott esetben befogadást nyerhet? A meghatározott büntetés-végrehajtási intézetekben
megvalósuló csak ideiglenes vagy átmeneti célú fogva tartásra is vonatkozik-e ez? Vagy a vizsgálat
arra a büntetés-végrehajtási intézetre korlátozódhat, amelybe a terhelt a kibocsátó tagállam
hatóságainak tájékoztatása szerint valószínűleg és az idő túlnyomó részére befogadást nyer?
b) Ennek érdekében minden esetben a vonatkozó fogvatartási körülmények olyan átfogó vizsgálatára
van-e szükség, amely mind az egy fogvatartottra eső személyes tér nagyságára, mind a fogva tartás
egyéb körülményeire kiterjed? Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2016. október 30 i Muršić
kontra Horvátország ítéletéből (7334/13. sz.) következő ítélkezési gyakorlatot kell-e az ily módon
megállapított fogvatartási körülmények értékelése során alapul venni?
3) Ha az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdésre adandó válasz alapján a végrehajtó
igazságügyi hatóságok vizsgálati kötelezettségét valóban ki kell terjeszteni valamennyi tekintetbe jövő
büntetés-végrehajtási intézetre:
a) Mellőzhetővé teszi-e a minden egyes tekintetbe jövő büntetés-végrehajtási intézetben uralkodó
fogvatartási körülmények végrehajtó igazságügyi hatóságok általi vizsgálatát az, hogy a kibocsátó
tagállam általános garanciát nyújt arra nézve, hogy a terhelt nem lesz embertelen vagy megalázó
bánásmód veszélyének kitéve?
b) Vagy a minden egyes tekintetbe jövő büntetés-végrehajtási intézetben uralkodó fogvatartási
körülmények vizsgálata helyett ahhoz a feltételéhez köthető-e a végrehajtó igazságügyi
hatóságoknak az átadás teljesíthetőségéről szóló határozata, hogy a terhelt nem lesz ilyen
bánásmódnak kitéve?
4) Ha az előzetes döntéshozatalra előterjesztett harmadik kérdésre adandó válasz alapján a garanciák
nyújtása és feltételek kikötése sem teszi mellőzhetővé azt, hogy a végrehajtó igazságügyi hatóságok a
kibocsátó tagállam minden egyes tekintetbe jövő büntetés-végrehajtási intézetében uralkodó
fogvatartási körülményeket megvizsgálják:
a) Akkor is ki kell-e terjeszteni a végrehajtó igazságügyi hatóságok vizsgálati kötelezettségét
valamennyi tekintetbe jövő büntetés-végrehajtási intézetben uralkodó fogvatartási körülményekre,
ha a kibocsátó tagállam igazságügyi hatóságainak tájékoztatása szerint a terhelt fogva tartásának
időtartama a kibocsátó tagállamban nem fogja meghaladni a három hetet, feltéve azonban, hogy
nem merülnek fel ezzel ellentétes körülmények?
b) Akkor is ez az irányadó, ha a végrehajtó igazságügyi hatóságok számára nem megállapítható, hogy
ezen információkat a kibocsátó igazságügyi hatóság közölte-e, vagy azok a kibocsátó tagállamnak
a kibocsátó igazságügyi hatóság támogatásra irányuló kérése nyomán eljáró központi hatóságainak
egyikétől származnak-e?

Közigazgatási ügyszak

109. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018.
február 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-75/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 49., 54.,
107. és 108. cikkében írtakat, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami intézkedés, amelynek
keretében a tagállami jogi szabályozás (távközlési különadó kötelezettséget megállapító
különadó törvény) azzal a hatással jár, hogy az érdemi adóterhet a külföldi tulajdonban álló
adóalanyok viselik, ez közvetetten diszkriminatív-e?
5

2) Az EUMSZ 107. és 108. cikkével ellentétes-e az olyan tagállami szabályozás, amely
progresszív adókulccsal kivetett adókötelezettséget ír elő árbevételhez igazodva, és
közvetetten diszkriminatív-e, amikor olyan hatással jár, hogy az érdemi adóterhet a
legmagasabb sávban döntően külföldi tulajdonban álló adóalanyok viselik, ez tiltott állami
támogatásnak minősül-e?
3) Úgy kell-e értelmezni a HÉA irányelv 401. cikkét, azzal ellentétes-e az olyan tagállami
szabályozás, amely a külföldi és belföldi adóalanyok között megkülönböztetést eredményez,
és a különadó az árbevételhez igazított forgalmi típusú adónak minősül-e, azaz a HÉA
irányelvvel összeegyeztethető forgalmi adónak minősül-e, vagy azzal nem összeegyeztethető?

110. A Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által
2018. február 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-126/18.
sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e a közösségi jog rendelkezéseivel, a 2006/112/EK tanácsi irányelv
rendelkezéseivel (különös tekintettel annak 183. cikkére), a tényleges érvényesülés, a
közvetlen hatály és az egyenértékűség szabályaival az a tagállami, bírósági gyakorlat, amely
az alkalmazható késedelmi kamatszabályok vizsgálata során abból indul ki, hogy a nemzeti
adóhatóság azért nem követett el jogsértést (mulasztást), azaz azért nem esett késedelembe az
adóalanyok pénzügyileg nem rendezett beszerzések áfa-tartalmának vissza nem igényelhető
részére vonatkozóan, mert az adott hatóság döntéshozatalának az idején a közösségi jogot
sértő nemzeti jogszabályhely hatályban volt, és ennek a feltételnek a közösségijog-ellenessége
csak később került megállapításra az EUB által? Ezzel az uniós jogot sértő nemzeti
jogszabályi feltétel alkalmazását kvázi jogszerűnek fogadja el a tagállami gyakorlat egészen
addig, amíg ezen jogszabályi feltételt a nemzeti jogalkotás formálisan is hatályon kívül nem
helyezte.
2) Összeegyeztethető-e a közösségi joggal, ezen belül a 2006/112/EK tanácsi irányelv
rendelkezéseivel (különös tekintettel annak 183. cikkére), az egyenértékűség, valamint a
tényleges érvényesülés, továbbá az arányosság elveivel az olyan tagállami szabályozás és
gyakorlat, amely az alkalmazható késedelmi kamatszabályok vizsgálata során az alapján tesz
különbséget, hogy az akkor hatályos, egyébként közösségi jogba ütköző nemzeti szabályokat
betartva, vagy a hatályos nemzeti szabályokat megszegve nem utalja vissza az adót a hatóság,
és azáltal az EU Bíróság által uniós joggal ellentétesnek minősített nemzeti jogi feltétel miatt
észszerű határidőben vissza nem igényelhetett áfa után járó kamat mértéke vonatkozásában
két, egymástól elhatárolható időszakot jelölnek meg, oly módon, hogy
— az első időszakban – arra való hivatkozással, miszerint ekkor még hatályban volt a
közösségijog-ellenes magyar szabályozás, így ennek megfelelően a magyar adóhatóságok
nem követtek el jogsértést, amikor nem engedték észszerű határidőben kiutalni a
számlákban szereplő áfatartalmat – csupán a jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi
kamatra jogosultak az adóalanyok, míg
— a második időszakban az első időszak szerint számolt késedelmi kamat késedelmes
kifizetése után kell csupán – az adott tagállami jogrendben egyébként késedelem esetén
járó – a jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő kamatot fizetni?
3) Összeegyeztethető-e a közösségi joggal, a 2006/112/EK tanácsi irányelv 183. cikkével,
továbbá a tényleges érvényesülés elvével az a tagállami gyakorlat, amely az uniós jogba
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ütköző módon visszatartott adó után járó késedelmi kamat (áfakamat) mint tőkeösszeg után
annak késedelmes kiutalására tekintettel a tagállami rendelkezések szerint járó késedelmi
kamat kezdő időpontját (kamatos kamat) nem az áfakamat mint tőkekövetelés eredeti
esedékességétől, hanem későbbi időponttól állapítja meg? Különös tekintettel arra, hogy az
uniós jogba ütköző módon visszatartott vagy ki nem utalt adók után járó kamat iránti igény
olyan alanyi jog, mely közvetlenül magától az uniós jogból ered.
4) Összeegyeztethető-e a közösségi joggal, a 2006/112/EK tanácsi irányelv 183. cikkével,
továbbá a tényleges érvényesülés elvével az a tagállami gyakorlat, amely az adóalanyt külön
kérelem benyújtására kötelezi olyan adóhatósági késedelemben megnyilvánuló jogsértés miatt
járó kamatigény érvényesítése esetén, amely késedelmi kamatigény érvényesítéséhez más
esetben nem szükséges külön kérelem, mert az hivatalból utalandó?
5) Amennyiben a fenti kérdésre igen a válasz, úgy összeegyeztethető-e a közösségi joggal, a
2006/112/EK tanácsi irányelv 183. cikkével, továbbá a tényleges érvényesülés elvével az a
tagállami gyakorlat, amely az EUB által deklaráltan uniós jogba ütköző módon visszatartott
adó után járó kamat (áfakamat) mint tőkeösszeg késedelmes kiutalása után járó kamatot
(kamatos kamat) csak akkor tartja megállapíthatónak, ha az adóalany olyan rendkívüli
kérelmet nyújt be, amelynek a tartalma konkrétan nem a kamat igénylésére vonatkozik,
hanem a közösségi jogba ütköző, a kifizetetlenség miatti áfavisszatartást előíró tagállami
szabály belső jogból történő kivezetése időpontjában éppen kifizetetlen beszerzések
adótartalmának visszaigénylésére, azzal, hogy a kamatos kamat igény alapjául szolgáló
áfakamat már a rendkívüli kérelmet megelőző korábbi bevallási időszakokhoz kapcsolódóan
volt esedékes, amelynek kiutalására akkor és azóta sem került sor?
6) Amennyiben a fenti kérdésre igen a válasz, úgy összeegyeztethető-e a közösségi joggal, a
2006/112/EK tanácsi irányelv 183. cikkével, továbbá a tényleges érvényesülés elvével az a
tagállami gyakorlat, amely az EUB által deklaráltan uniós jogba ütköző módon visszatartott
adó után járó kamat (áfakamat) mint tőkeösszeg késedelmes kiutalása után járó kamatra
(kamatos kamat) vonatkozó jogosultság elvesztését eredményezi olyan áfakamat igények
vonatkozásában, amelyek nem képezték a rendkívüli kérelem benyújtására előírt jogvesztő
határidővel érintett áfa bevallási időszak tárgyát, mert annál korábbi esedékességűek voltak?
7) Összeegyeztethető-e a közösségi joggal, a 2006/112/EK tanácsi irányelv 183. cikkével –
különös tekintettel a tényleges érvényelülés elvére, továbbá a jogtalanul ki nem utalt adókra
vonatkozó kamat igény alanyi jogi jellegére – az a tagállami gyakorlat, amely az áfa
visszaigénylést az adott beszerzés kifizetetlenségére tekintettel tilalmazó, utóbb közösségi jog
ellenessé nyilvánított nemzeti jogszabály alapján visszatartott adóra eső kamat
érvényesítésének lehetőségétől véglegesen megfosztja az adóalanyt oly módon, hogy
— az adó eredeti esedékességekor az utóbb közösségi jog ellenessé nyilvánított rendelkezés
hatályban létére hivatkozással nem tartotta megalapozottnak a kamatigényt (azzal az
indokkal, hogy nem történt késedelem, csak a hatályos jogot alkalmazta az adóhatóság),
— utóbb pedig, amikor a visszaigénylést korlátozó, közösségi jogba ütközőnek nyilvánított
rendelkezést kivezették a belső jogrendszerből, az elévülésre hivatkozással?
8) Összeegyeztethető-e a közösségi joggal, a 2006/112/EK tanácsi irányelv 183. cikkével,
továbbá a tényleges érvényesülés elvével az a tagállami gyakorlat, amely attól teszi függővé
az utóbb közösségi jogba ütközőnek nyilvánított belső jogszabály alapján az eredeti
esedékességkor ki nem utalt adóra vonatkozóan az adóalanyt megillető áfakamat mint tőke
után fizetendő késedelmi kamat érvényesíthetőségét 2005–2011. közötti teljes időszak
vonatkozásában, hogy az adóalany aktuálisan áfavisszaigénylő pozícióban van-e azon áfa
bevallása során (2011. szeptember hónap), amikor szóban forgó közösségi jogba ütköző
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rendelkezést kivezették a belső jogrendszerből, azzal, hogy az áfakamat mint tőke összeg
kiutalására sem eddig az időpontig, sem később, a nemzeti bírósághoz benyújtott
igényérvényesítés időpontjáig nem került sor?

111. A Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által
2018. március 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-173/18. sz.
ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, hogy az adóhatóság utólagos adóellenőrzés keretében
nem zárhatja ki a kisvállalkozások tekintetében előírt héa-mentesség adóalanyok általi
választásának lehetőségét?

112. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018.
március 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-189/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni HÉA-irányelv rendelkezéseit, valamint ezekhez kapcsolódóan a
védelemhez való jog tiszteletben tartásának alapelvét és az Alapjogi Charta 47. cikkét, hogy
ellentétes azzal az a nemzeti szabályozás és az arra épülő nemzeti gyakorlat, amely szerint az
adóhatóság az adókötelezettséget érintő jogviszony (szerződés, ügylet) alanyainak ellenőrzése
során a jogviszony egyik alanyánál (az alapügyben a számlakibocsátónál) lefolytatott
eljárásban tett, a jogviszony átminősítésére kiterjedő megállapításait hivatalból köteles
figyelembe venni a jogviszony másik alanyának (az alapügyben a számlabefogadó)
ellenőrzése során úgy, hogy a jogviszony másik alanya az eredeti ellenőrzési eljárásban
semmilyen jogosultsággal nem rendelkezett, ügyféljogokkal nem rendelkezett?
2) Amennyiben az előző kérdésre az Európai Bíróság válasza nem, abban az esetben
ellentétes-e a HÉA-irányelv rendelkezéseivel, valamint ezekhez kapcsolódóan a védelemhez
való jog tiszteletben tartásának alapelvével és az Alapjogi Charta 47. cikkével az a nemzeti
gyakorlat, amely az első kérdésben szereplő eljárást úgy teszi lehetővé, hogy a jogviszony
másik alanya (az alapügyben a számlabefogadó) az eredeti ellenőrzési eljárásban
ügyféljogokkal nem rendelkezett, így jogorvoslattal sem élhetett abban az ellenőrzési
eljárásban, amelynek megállapításait a saját adókötelezettségét érintő ellenőrzési eljárás során
az adóhatóság hivatalból vesz figyelembe és a terhére értékelhet oly módon, hogy az
adóhatóság az első jogalanynál (az alapügyben a számlakibocsátónál) lefolytatott ellenőrzés
releváns iratanyagát, így különösen a megállapítás alapjául szolgáló bizonyítékokat,
jegyzőkönyvet, hatósági döntéseket nem bocsátja a másik adóalany rendelkezésére, azoknak
csak egy részét, valamilyen fajta kivonatát, és azt is csak közvetett módon ismerteti e másik
alannyal az adóhatóság, a saját, e másik adóalany által ellenőrizhetetlen szempontjai szerint
leválogatva?
3) Úgy kell-e értelmezni a HÉA irányelv rendelkezéseit, valamint ezekhez kapcsolódóan a
védelemhez való jog tiszteletben tartásának alapelvét és az Alapjogi Charta 47. cikkét, hogy
ellentétes azzal az a nemzeti gyakorlat, amely szerint az adóhatóság az adókötelezettséget
érintő jogviszony alanyainak ellenőrzése során a számlakibocsátónál lefolytatott eljárásban
tett, ezen jogalany (számlakibocsátó) aktív HÉA csalásban való részvételének megállapítására
is kiterjedő megállapításait hivatalból veszi figyelembe a számlabefogadó ellenőrzése során
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úgy, hogy a számlabefogadó a számlakibocsátónál lefolytatott ellenőrzési eljárásban
ügyféljogokkal nem rendelkezett, így jogorvoslattal sem élhetett abban az ellenőrzési
eljárásban, amelynek megállapításait a saját adókötelezettségét érintő ellenőrzési eljárás során
az adóhatóság hivatalból veszi figyelembe és a terhére értékeli, ráadásul oly módon, hogy az
adózó a számlakibocsátónál lefolytatott ellenőrzés releváns iratanyagát, így különösen a
megállapítás alapjául szolgáló bizonyítékokat, jegyzőkönyveket, hatósági döntéseket nem
bocsátja a számlabefogadó rendelkezésére, azoknak csak egy részét, és azt is csak közvetett
módon ismerteti a számlabefogadóval az adóhatóság, a saját, e másik adóalany által
ellenőrizhetetlen szempontjai szerint leválogatva?
113. Az Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen (Németország)
által 2018. március 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-193/18. sz.
ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni a 2002/21/EK keretirányelv 2. cikke c) pontjának „szolgáltatás, amely teljes
egészében vagy nagyrészt elektronikus hírközlő hálózaton történő jelátvitelből áll” fogalmi ismérvét,
hogy az olyan internetalapú e-mail szolgáltatásokra is vonatkozik vagy vonatkozhat, amelyeket a nyílt
interneten keresztül nyújtanak, és nem foglalják magukban az internet-hozzáférést?
a) Különösen, úgy kell-e értelmezni ezt a fogalmi ismérvet, hogy már azt az informatikai feldolgozási
szolgáltatást is „jelátvitelnek” kell tekinteni, amelyet az ilyen e-mail szolgáltatás nyújtója a
levelezési szerverein keresztül nyújt azáltal, hogy az e-mail címekhez az érintett fizikai
csatlakozások IP-címét hozzárendeli, és az adatcsomagokra szétbontott elektronikus leveleket az
internetprotokoll-család különböző protokolljai alapján a nyílt internetbe betáplálja, illetve –
fordított esetben – fogadja, vagy csak ezen adatcsomagoknak az interneten történő, Internet
(Access) Provider (internetszolgáltató) általi továbbítása minősül „jelátvitelnek”?
b) Különösen, úgy kell-e értelmezni ezt a fogalmi ismérvet, hogy az adatcsomagokra szétbontott
elektronikus levelek nyílt interneten keresztül történő, Internet (Access) Provider általi továbbítása,
az ilyen e-mail szolgáltatás nyújtójának tudható be, ily módon ez utóbbi is ennyiben olyan
szolgáltatást nyújt, amely „jelátvitelben” áll? Adott esetben mely feltételekkel lehetséges ezt az
ilyen szolgáltatónak betudni?
c) Abban az esetben, ha az ilyen e-mail szolgáltatás nyújtója vagy maga továbbít jeleket, vagy
legalábbis az Internet (Access) Provider jeltovábbítási szolgáltatása neki tudható be: különösen,
lehet-e úgy értelmezni ezt a fogalmi ismérvet, hogy ez az e-mail szolgáltatás az olyan esetleges
kiegészítő funkciók ellenére, mint az elektronikus levelek szerkesztése, tárolása és rendszerezése
vagy a kapcsolattartási adatok kezelése, és a szolgáltató által, az egyes funkciók vonatkozásában
végrehajtott műszaki ráfordítás ellenére „teljes egészében vagy nagyrészt” is jelátvitelben áll, mivel
funkcionálisan szemlélve a felhasználó szemszögéből a szolgáltatás hírközlési funkciója áll a
középpontban?
2. Abban az esetben, ha az 1. pontban említett fogalmi ismérvet úgy kell értelmezni, hogy az főszabály
szerint nem vonatkozik az olyan internetalapú e-mail szolgáltatásokra, amelyeket a nyílt interneten
keresztül nyújtanak, és nem foglalják magukban az internet-hozzáférést: kiterjedhet-e ez a fogalmi
ismérv kivételesen arra az esetre is, ha az ilyen szolgáltatás nyújtója egyúttal néhány saját, az
internettel összekapcsolt elektronikus hírközlő hálózatot is üzemeltet, amelyeket mindenesetre az email szolgáltatás céljaira is fel lehet használni? Adott esetben mely feltételekkel lehetséges ez?
3. Hogyan kell a 2002/21/EK keretirányelv 2. cikke c) pontjának „általában díjazás ellenében nyújtott”
fogalmi ismérvét értelmezni?
a) Különösen ez a fogalmi ismérv megköveteli-e a díj felhasználók általi megfizetését, vagy a díjazás a
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felhasználók általi más ellenszolgáltatás nyújtásából is állhat, amelyhez a szolgáltatás nyújtójának
gazdasági érdeke fűződik, például azáltal, hogy a felhasználók személyes vagy egyéb adatokat
tevőlegesen rendelkezésre bocsátanak, vagy ezekre az adatokra a szolgáltatás nyújtója a
szolgáltatás használatakor más módon szert tesz?
b) Különösen ez a fogalmi ismérv megköveteli-e azt, hogy a díjazást szükségszerűen az nyújtsa,
akinek a szolgáltatást teljesítik, vagy elegendő lehet a harmadik személyek általi arányos vagy
teljes mértékű finanszírozás is, például a szolgáltatásnyújtó weboldalán közzétett reklámmal?
c) Ebben az összefüggésben az „általában” szó különösen azokra a körülményekre vonatkozik-e,
amelyek között a konkrét szolgáltatás nyújtója ezt a szolgáltatást nyújtja, vagy azokra a
körülményekre, amelyek között az azonos vagy hasonló szolgáltatásokat általában nyújtják?

114. A Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (Lengyelország) által 2018. március
19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-195/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló
2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. mellékletével összefüggésben értelmezett, az alkohol és az
alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i
92/83/EGK tanácsi irányelv 2. cikkét, hogy az a termék, amely esetében a sörlé előállításához
malátakivonatot, glükózszirupot, citromsavat és vizet használtak fel még abban az esetben is
minősülhet a 2203 KN-kód szerinti malátából készült sörnek, ha a sörlében a malátázott összetevőknél
nagyobb arányban vannak jelen a malátázatlan összetevők, és a sörléhez az erjesztési folyamatot
megelőzően glükózszirupot adtak, valamint milyen kritériumok alapján kell meghatározni a sörlében a
malátázott és malátázatlan összetevők arányát annak érdekében, hogy az előállított terméket a 2203
KN-kód alapján sörnek lehessen besorolni?

115. A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD
(Portugália) által 2018. március 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem
(C-196/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e az uniós joggal, különösen az EUMSZ 110. cikkel az, hogy az olyan adójogi rendelkezés,
mint a CIUC 2. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja, annak okán ír elő magasabb adóterhet azonos
gyártmányú és típusú, azonos üzemanyaggal működő és azonos korú gépjárművek tekintetében, hogy
azt eredetileg valamely másik tagállamban vették nyilvántartásba?

116. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018.
március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-222/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok
érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
3. cikkének k) pontját és 11. cikkének (1) bekezdését, hogy a rendelvények kölcsönös
elismerésével ellentétes, valamint a szolgáltatásnyújtás szabadságával ellentétes, így azzal
összeegyeztethetetlen az olyan típusú nemzeti szabályozás, amely az orvosi rendelvényeket
két kategóriába osztja, s annak csupán egyik fajtája esetében teszi lehetővé egy nem az adott
tagállamban egészségügyi tevékenységet folytató orvos részére történő gyógyszer kiadását?
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117. Az Oberlandesgericht Oldenburg (Németország) által 2018. április 3-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-231/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Hivatkozhat-e a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló,
2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 561/2006/EK
rendelet) 13. cikke (1) bekezdésének p) pontjában meghatározott kivételre – „az élőállatoknak a
gazdaságokból a helyi piacokra és fordítva, vagy a piacokról a helyi vágóhídra legfeljebb 100 km-es
sugarú körben történő szállításához használt járművek” – az az élőállat-nagykereskedő, aki
mezőgazdasági üzemtől élőállatokat vásárol és azokat a 100 km távolságra lévő vágóhídra szállítja,
ahol azokat eladja, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági üzemtől való vásárlás esetén e rendelkezés
értelmében vett „piacról” van szó, vagy hogy az állatkereskedelemmel foglalkozó vállalkozást magát
kell „piacnak” tekinteni?
Amennyiben nem e rendelkezés értelmében vett „piacról” van szó:
2) Hivatkozhat-e az említett rendelkezés megfelelő alkalmazása esetén e kivételre az az élőállatnagykereskedő, aki mezőgazdasági üzemtől élőállatokat vásárol és azokat a 100 km távolságra lévő
vágóhídra szállítja, ahol azokat eladja?

118. Az Arbeidshof te Brussel (Belgium) által 2018. március 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-233/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az [2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi] irányelv (1) 20. cikkének (1)–
(3) bekezdését, hogy az kimerítően meghatározza azokat az eseteket, amelyekben a befogadás anyagi
feltételei korlátozhatóak vagy megvonhatóak, vagy a 20. cikk (4) és (5) bekezdéséből az következik,
hogy az ezen feltételekre való jogosultság a befogadó állomások szabályainak súlyos megsértése,
valamint súlyos erőszakos magatartás esetén alkalmazott szankció útján is megvonható?
2) Úgy kell-e értelmezni az irányelv 20. cikkének (5) és (6) bekezdését, hogy a tagállamok kötelesek a
befogadás anyagi feltételeinek korlátozásáról vagy megvonásáról, vagy a szankciókról szóló határozat
meghozatalát megelőzően és ezen határozatokban megállapítani a kizárás időszaka alatti, a méltó
életszínvonalhoz való jog biztosításához szükséges intézkedéseket, vagy ezeknek a rendelkezéseknek
egy olyan rendszer is eleget is tesz, amelyben – a befogadás anyagi feltételeinek korlátozásáról vagy
megvonásáról szóló határozat meghozatalát követően – vizsgálják, hogy a határozat címzettje számára
a méltó életszínvonal biztosított-e, és adott esetben ebben az időpontban hoznak korrekciós
intézkedéseket?
3) Úgy kell-e értelmezni a 20. cikk (4)–(6) bekezdését összefüggésben az irányelv 14., 21., 22., 23. és
24. cikkével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1., 3., 4. és 24. cikkével, hogy a
befogadás anyagi feltételeit egy kiskorúval, különösen kísérő nélküli kiskorúval szemben átmenetileg
(vagy véglegesen) kizáró intézkedés vagy szankció lehetséges, vagy úgy, hogy erre nincsen mód?

119. A Cour de cassation (Franciaország) által 2018. március 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-236/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet és különösen 41. cikkének
(11) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy azok szerint a jogvitát rendező szabályozó hatóságnak a

11

hatóság elé terjesztett jogvita által érintett teljes időtartamra alkalmazandó határozat meghozatalára
irányuló hatáskörrel kell rendelkeznie, függetlenül a jogvita felek közötti felmerülésének időpontjától,
többek között abban az esetben, ha az irányelv rendelkezéseinek meg nem felelő valamely
szerződésből eredő következményeket olyan határozattal állapítja meg, amelynek hatálya a teljes
szerződéses időszakra kiterjed?

120. A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2018. április 5-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-242/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Megengedi-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 90. cikkének (1)
bekezdése pénzügyi lízingszerződés felmondása esetén az adóalap csökkentését és annak a
hozzáadottérték-adónak a visszatérítését, amelyet a szerződés teljes érvényességi idejére vonatkozó
havi lízingdíjak összegéből származó adóalapon alapuló jogerős adóellenőrzési határozattal
állapítottak meg?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: az irányelv 90. cikke (1) bekezdésében említett esetek
közül mely esetre hivatkozhat a tagállammal szemben a lízingbeadó a lízingszerződésnek a fizetendő
lízingdíjak részleges nemfizetése miatti felmondása esetén a hozzáadottérték-adó adóalapjának a
fizetendő, azonban a fizetés beszüntetésétől a szerződés felmondásának időpontjáig terjedő
időtartamra meg nem fizetett részletek mértékében történő csökkentésének elérése céljából, miután a
felmondás nem visszaható hatályú, és ezt kikötéssel magában a szerződésben megerősítik?
3) Megengedi-e a hozzáadottérték-adó irányelv 90. cikkének (2) bekezdése azt a következtetést, hogy
az olyan esetben, mint amely a jelen ügyben szerepel, a hozzáadottérték-adó irányelv 90. cikke (1)
bekezdésének alóli kivételről van szó?
4) Lehetővé teszi-e a hozzáadottérték-adó irányelv 90. cikke (1) bekezdésének az értelmezése annak
megállapítását, hogy a felmondásnak a rendelkezésben használt fogalma azt az esetet is magában
foglalja, amikor a lízingbeadó a zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében a lízingbevevőtől már
nem követelheti a lízingdíj megfizetését, mivel a lízingszerződést a szerződésnek a lízingbevevő általi
nemteljesítése miatt felmondta, azonban a szerződés szerint kártérítésre jogosult valamennyi olyan
meg nem fizetett lízingdíj összegében, amelyek a lízing érvényességi idejének a végéig esedékessé
válnának?

121. A Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spanyolország) által 2018. április 11-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-259/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás
minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai
parlamenti és tanács irányelvnek (postai irányelv) a 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvből következő változata 7. cikkének (1) bekezdésével és 8. cikkével egy olyan
nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az egyetemes postai szolgáltatások nyújtására kijelölt
gazdasági szereplőnek nyújtott biztosíték magában foglalja azt, hogy ő az egyetlen arra jogosult
gazdasági szereplő, hogy a bélyegektől eltérő, a postaköltség megfizetését igazoló jelzéseket
terjesszen?
2) Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén összeegyeztethető-e az európai uniós postai
szabályozással annak a magán postai szereplők számára történő előírása, hogy a nyilvánosság számára
értékesítési pontokat kell létrehozniuk a postaköltség megfizetését igazoló, a bélyegektől eltérő
jelzések terjesztésére és forgalmazására?
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122. A Conseil d’État (Franciaország) által 2018. április 19-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-270/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az [2003/96/EK] irányelv 21. cikke (5) bekezdése harmadik albekezdésének rendelkezéseit úgy
kell-e értelmezni, hogy az az adómentesség, amelynek a kis villamosenergia-termelők részére történő
nyújtására a tagállamokat azok felhatalmazzák, amennyiben e tagállamok az e villamos energia
előállításához felhasznált energiatermékek után adót vetnek ki, származhat a jelen határozat 7.
pontjában a 2011. január 1-jét megelőző időszak tekintetében meghatározott helyzethez hasonló
helyzetből, amely időszak alatt Franciaország – amint arra az irányelv felhatalmazta – még nem
vezette be a villamos energia végső fogyasztását terhelő belső adót, és ennek következtében az ezen
adó alól a kistermelőket megillető mentességet sem?
2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén miként kell együtt értelmezni az irányelv 14. cikke (1)
bekezdése a) pontjának és 21. cikke (5) bekezdése harmadik albekezdésének rendelkezéseit azon
kistermelők tekintetében, amelyek az általuk előállított villamos energiát saját tevékenységük
ellátásához használják fel? Többek között e rendelkezések maguk után vonnak-e egy minimális
adóztatást, amely akár a felhasznált adómentes földgázzal előállított villamos energia
megadóztatásából, akár a villamos energia előállításának adómentességéből ered, és az államnak így a
felhasznált földgázra kell adót kivetnie?

123. A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2018. április 23-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-275/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: cseh
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Köthető-e a termékek exportjának a hozzáadottérték-adó alóli mentesítéséhez való jog (a közös
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv [a
továbbiakban: irányelv] 146. cikke) ahhoz a feltételhez, hogy a termékeket először egy meghatározott
vámeljárás alá vonják (§ 66 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) (a hozzáadottértékadóról szóló 235/2004. sz. törvény 66. § -a)?
2) Az adócsalás, adókikerülés és visszaélés megelőzése céljából meghatározott feltételként az irányelv
131. cikke alapján kellően indokolható-e az ilyen nemzeti rendelkezés alkalmazása?

Munkaügyi ügyszak
26. A Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanyolország) által 2018.
február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-161/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A spanyol jog értelmében az öregségi nyugdíj számításához az utolsó évek munkabére alapján
számított számítási alapot olyan mértékben kell figyelembe venni, amely a munkában töltött évek
során teljesített járulékfizetési évektől függ. Megállapítható-e, hogy az olyan nemzeti jogi szabályozás,
mint a Ley General de la Seguridad Social (társadalombiztosításról szóló általános törvény) 247a.
cikkében és 248. cikkének (3) bekezdésében foglalt szabály, amely csökkenti a beszámítható évek
számát a százalékos mértéknek a részmunkaidőben ledolgozott időszakokra való alkalmazása esetén,
ellentétes a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő
fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK irányelv 4. cikkének (1)
bekezdésével? A 79/7/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése megköveteli-e, hogy az öregségi
nyugdíj kiszámításához alkalmazandó százalékos mérték megállapításához figyelembe vett
járulékfizetési évek számát ugyanolyan módon határozzák meg a teljes munkaidőben és a
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részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók tekintetében?
2) Úgy kell-e értelmezni, hogy az olyan nemzeti jogi szabályozás, mint amilyen a jelen jogvita tárgyát
képezi, ellentétes az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével is, amely okból a nemzeti
bíróság köteles biztosítani a Charta teljes érvényesülését és mellőzni a belső jog vitatott törvényi
rendelkezéseinek alkalmazását, anélkül hogy kérelmeznie kellene azok jogalkotói vagy bármilyen
egyéb alkotmányos úton történő megsemmisítését vagy várnia kellene arra?

27. A Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spanyolország) által 2018. március 2án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-167/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő
védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK
tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését kell-e alkalmazni, amikor a vállalkozás a valamely
ügyfélnek odaítélt szerződéses szolgáltatásokat a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés felmondása
miatt megszünteti [egy olyan ágazatban], ahol a tevékenység elsődlegesen a munkaerőn alapszik
(létesítmények takarítása), és a szolgáltatás új nyertes ajánlattevője az e szolgáltatás elvégzésére
alkalmazott személyi állomány jelentős részét átveszi, ha a munkaszerződések tekintetében az ilyen
jogutódlás a takarítási ágazat kollektív szerződésének kötelező előírásai miatt történik?
2) Összeegyeztethető-e (az Európai Unió Bírósága által értelmezett) közösségi irányelvvel a spanyol
Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság) azon értelmezése, amely szerint azokban az esetekben, amikor
a személyzeti állomány átvétele a kollektív szerződésben előírtak alapján történik, nem áll fenn a
vállalkozás átruházásának esete, mivel az átruházás önkéntes jellegére vonatkozó követelmény nem
teljesül, és ennélfogva az nem tartozik az irányelv alkalmazási körébe?
3) Értelmezhető-e úgy, hogy az irányelv előírásaival összhangban a szolgáltatást nyújtó vállalkozások
esetében, amikor az ágazatra vonatkozó kollektív szerződés előírja a személyzet átvételére vonatkozó
kötelezettséget, a személyzeti állomány átvételének és ennélfogva az idézett irányelv értelmében vett
vállalkozás-átruházásnak az esete áll fenn?
4) Összeegyeztethető-e az irányelv 3. cikkével a Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y
Locales de la Provincia de Las Palmas 2012/2014 (a las palmas-i tartomány épületeinek és
helyiségeinek takarítására vonatkozó 2012–2014-es kollektív szerződés) 14. cikke, amely kimondja,
hogy azokban az esetekben, amikor a kollektív szerződés alapján a személyzet átvételéről van szó, az
átvett munkavállalók nem tarthatják meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek rájuk az átadó
vállalkozásnál vonatkoztak, és a kollektív szerződés alapján megállapított munkafeltételeket sem?

28. A Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2018. március 5-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-171/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Amennyiben valamely nyugdíjrendszer szabályai lehetővé teszik a nemzeti jog értelmében egy
vagyonkezelési meghatalmazás oly módon történő módosítását, hogy visszamenőlegesen csökkenteni
lehessen mind a férfiak, mind a nők megszerzett jogait arra az időszakra vonatkozóan, amely a
rendszer tervezett változásairól szóló írásbeli hirdetmény kelte és a vagyonkezelési meghatalmazás
tényleges módosítása között eltelik, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 157. cikke
(korábban és a tényállás idején a Római Szerződés 119. cikke) előírja-e, hogy mind a férfiak, mind a
nők szerzett nyugdíjjogosultságai ezen időszak során elidegeníthetetlennek tekintendők, abban az
értelemben, hogy a nyugdíjjogosultságaik oltalmat élveznek a nemzeti jog szerinti visszamenőleges
hatályú csökkentéssel szemben?
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29. A Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (Spanyolország) által 2018.
március 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-177/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Helytálló-e a [1999/70/EK irányelv mellékletét képező] keretmegállapodás 4. szakaszának azon
értelmezése, amely szerint olyan helyzetben, mint a jelen ügybeli helyzet, amelyben az időszakosan
helyettesítő közalkalmazott ugyanolyan munkát végez, mint a határozatlan időre foglalkoztatott
közalkalmazott (olyan határozatlan időre foglalkoztatott közalkalmazott, aki végkielégítésre nem
jogosult, mert a rá irányadó jogi szabályozásban nem létezik a végkielégítés alapjául szolgáló helyzet),
nem tartozik a keretmegállapodás ugyanezen szakaszában leírt esetkörbe?
2) Összhangban van-e az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodással azon – a
keretmegállapodás céljainak elérése érdekében alkalmazott – értelmezés, amely szerint, mivel az
Európai Unió alapelvei közé tartozó egyenlő bánásmódhoz való jognak és a hátrányos
megkülönböztetés tilalmának (az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. és 21. cikke) egy irányelvben
való konkretizálásáról van szó, [valamint] azokat az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 23.
cikkében megfogalmazott alapelvnek tekintik, és mivel az EUMSZ 151. és EUMSZ 153. cikk
[szerinti] alapvető szociális jogoknak minősülnek, az időszakosan helyettesítő, határozott időre
foglalkoztatott közalkalmazott végkielégítéshez való joga akár a határozott időre szóló
munkaviszonyban alkalmazott munkavállalókkal való összehasonlítás útján, mivel (közalkalmazotti
vagy munkavállalói) jogállása csak állami szektorba tartozó munkáltatótól függ, akár az elsődleges
európai jog előrelátható vertikális közvetlen alkalmazásával is megállapítható?
3) Figyelembe véve adott esetben az állandó szükségletek kielégítésére irányuló határozott idejű
szerződések alkalmazásával való visszaélés fennállását, anélkül, hogy objektív ok, az azt igazoló
sürgős és nyomós szükséglet fennállna, és anélkül, hogy a nemzeti jogunkban hatékony szankciók
vagy korlátok lennének, olyan intézkedésként, amely a visszaélés megelőzésére és az uniós jog
megsértése következményének elkerülésére irányul, amennyiben a munkáltató nem biztosít határozott
idejű foglalkoztatást a munkavállaló számára, az olyan, jogellenes felmondás esetén járó
végkielégítéssel azonos végkielégítés, amely megfelelő, arányos, hatékony és visszatartó erejű
szankciónak tekintendő, összhangban áll-e az 1999/70/EK irányelv által kitűzött célokkal?

30. A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2018. március 19-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-194/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovén
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2001/23/EK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését, hogy a vállalkozás
vagy egy része jogi úton történő átruházásának minősül az a jelen ügy körülményei szerinti átruházás
is, amelynek során az ügyfelek pénzügyi és egyéb vagyoni eszközeinek (konkrétan az átruházható
értékpapíroknak), valamint az ügyfelek hitelviszonyt megtestesítő dematerializált értékpapírjaihoz
tartozó számláknak és dokumentációnak az átruházására került sor annak következtében, hogy azt
követően, hogy az elsőrendű alperes abbahagyta a tőzsdeügynöki tevékenységet, a másodrendű
alperesnek az e szolgáltatások nyújtásával való felhatalmazása végeredményben az ügyfelek
döntésétől függött?
2) Ilyen körülmények között meghatározó-e azon ügyfelek száma, amelyek részére a másodrendű
alperes jelenleg ezeket a szolgáltatásokat nyújtja azt követően, hogy az elsőrendű alperes a
tőzsdeügynöki tevékenységet abbahagyta?
3) Az a körülmény, hogy az elsőrendű alperes az ügyfelekkel kapcsolatos tevékenységét alkalmazott
pénzügyi ügynöki tevékenységet folytató társaságként folytatja, és ennek keretén belül együttműködik
a másodrendű alperessel, befolyásolja-e valahogyan a vállalkozás vagy üzlet átruházása
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megtörténtének megállapítását?

31. A Curtea de Apel Piteşti (Románia) által 2018. március 20-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-205/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 114. cikk (3) bekezdését, az EUMSZ 151. cikket és az EUMSZ 153.
cikket, valamint a 89/391/EGK keretirányelv és a későbbi különös irányelvek rendelkezéseit, hogy
azokkal ellentétes, ha valamely uniós tagállam olyan határidőt és eljárást állapít meg, amely a különös
munkakörülményekkel jellemzett munkahelyként való besorolás tekintetében megakadályozza az
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, ami ahhoz vezet, hogy a nemzeti rendelkezések értemében
nem ismerik el az újonnan alkalmazott munkavállalóknak a fent említett körülmények
megállapításából eredő, a munkahelyi biztonsághoz és az egészvédelemhez való jogát?

32. A Tribunal de première instance de Liège (Belgium) által 2018. április 3-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-237/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Sérti-e az EUMSZ 20., EUMSZ 21. és EUMSZ 45. cikket, valamint az Alapjogi Charta 15. cikkét a
paramedicinális hivatások listájának megállapításáról szóló, 2009. július 2-i királyi rendelet azzal,
hogy a pszichomotricitást nem sorolja fel a paramedicinális hivatások között – holott Belgium
lehetővé tette a pszichomotricitás területén bachelor fokozatú diploma megszerzését – ezáltal
korlátozva a személyek szabad mozgásához való jogot, a hivatás szabad megválasztásához való jogot,
és a munkához való jogot?

33. A Conseil d'État (Franciaország) által 2018. április 12-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-254/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelv 6. és
16. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azok görgetett módon meghatározott referencia-időszakot írnak
elő, vagy azok a tagállamokra hagyják a döntést, hogy a referencia-időszakot rögzített vagy görgetett
módon határozzák meg?
2) Abban az esetben, ha e rendelkezéseket úgy kell értelmezni, hogy görgetett referencia-időszakot
írnak elő, a 17. cikk által a 16. cikk b) pontjától eltérést engedő lehetőség vonatkozhat-e a referencia
időszak időtartamán túl annak görgetett jellegére is?

Polgári ügyszak

36. A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2018. január 8án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-24/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 49. és 63. cikkébe ütköző korlátozást valósíte meg az olyan tagállami szabályozás, amely a mező- és erdőgazdasági hasznosítású
földterületre létesített használati jogot a törvény erejénél fogva – vagyoni kompenzáció nélkül
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– megszünteti abban az esetben, ha a használati joggal terhelt ingatlant végrehajtás során új
tulajdonos szerzi meg, és a földhasználó nem vett igénybe a földhöz kötődő olyan európai
uniós vagy nemzeti forrásból folyósított agrár-vidékfejlesztési támogatást, amelynek
feltételéül jogszabályban meghatározott időtartamra földhasználati kötelezettséget írtak elő?
37. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2018. február 20-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-135/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Egy ítélet esetében, amely az alperest teljes és feltétel nélküli teljesítésre kötelezi, és amely ellen az
eredeti eljárás helye szerinti tagállamban rendes jogorvoslatot nyújtottak be, és az ilyen jogorvoslat
benyújtására nyitva álló határidő még nem járt le, 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 irányelv I. mellékletében található formanyomtatvány 4.4. pontja
értelmében vett feltételnek minősül-e az eredetileg eljáró bíróság azon rendelkezése, miszerint az ítélet
csak biztosítékadás ellenében hajtható előzetesen végre?
2. Az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén: Ez arra az esetre is vonatkozik-e, ha az eredeti eljárás
helye szerinti tagállamban az előzetesen végrehajthatónak nyilvánított ítélet alapján biztosítékadás
nélkül lehetőség van a végrehajtás biztosítására szolgáló intézkedésre?
3. A 2. kérdésre adott igenlő válasz esetén:
a) Miként kell az eredetileg eljáró bíróságnak egy olyan határozat esetében eljárnia 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 irányelv I. mellékletében
található formanyomtatványt illetően, amely olyan végrehajtható kötelezést tartalmaz, amely ellen
az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban rendes jogorvoslatot nyújtottak be, illetve, ha az ilyen
jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidő még nem járt le, amennyiben a határozat eredeti
eljárás helye szerinti tagállamban történő végrehajtása az ítélet rendelkezése vagy törvényi előírás
alapján csak biztosítékadást követően lehetséges?
b) Ebben az esetben az eredetileg eljáró bíróságnak 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 irányelv I. mellékletében található formanyomtatványt
használva a 4.4.1.–4.4.4. pontban előírt adatok megadása nélkül kell a tanúsítványt kiállítania?
c) Ebben az esetben az eredetileg eljáró bíróság jogosult-e 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 irányelv I. mellékletében található formanyomtatványt
használva a tanúsítványt úgy kiállítani, hogy – például a formanyomtatvány 4.4.1. vagy 4.4.3.
pontjában – további adatokat tüntet fel a szükséges biztosítékadásról, és csatolja a törvényi
szabályozás szövegét a formanyomtatványhoz?
4. A második kérdésre adott nemleges válasz esetén:
a) Miként kell az eredetileg eljáró bíróságnak egy olyan határozat esetében eljárnia 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 irányelv I. mellékletében
található formanyomtatványt illetően, amennyiben a végrehajtás biztosítására szolgáló intézkedés
az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban egy törvényi előírás alapján csak valamely határidő
leteltét követően lehetséges?
b) Ebben az esetben az eredetileg eljáró bíróság jogosult-e 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 irányelv I. mellékletében található formanyomtatványt
használva a tanúsítványt úgy kiállítani, hogy – például a formanyomtatvány 4.4.1. vagy 4.4.3.
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pontjában – további adatokat tüntet fel erről a határidőről, és csatolja a törvényi szabályozás
szövegét a formanyomtatványhoz?

38. A Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2018. március 5-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-172/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés(ek):
Olyan körülmények fennállása esetén, amikor valamely vállalkozást A tagállamban hozták létre, illetve
ott rendelkezik székhellyel, és ezen a területen tett lépéseket termékeknek egy európai uniós
védjeggyel azonos megjelöléssel történő reklámozására és eladásra való felkínálására a B tagállam
kereskedőit és fogyasztóit célzó honlapon:
i. rendelkezik-e az európai uniós védjegybíróság joghatósággal B tagállamban az európai uniós
védjegynek a termékek ezen a területen történő reklámozása és eladásra való felkínálása útján
történt bitorlására vonatkozó kereset elbírálására?
ii. ha nem, milyen más szempontokat kell az európai uniós védjegybíróságnak figyelembe vennie
annak meghatározásához, hogy rendelkezik-e joghatósággal e kereset elbírálására?
iii. amennyiben a ii. kérdésre adott válaszhoz annak európai uniós védjegybíróság általi meghatározása
szükséges, hogy a vállalkozás tett-e aktív lépéseket B tagállamban, milyen szempontokat kell
figyelembe venni ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy a vállalkozás tett-e ilyen aktív
lépéseket?

39. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. március 7-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-176/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Abban az esetben, ha a mezőgazdasági termelő egy faiskolában (harmadik személy
létesítményében) vásárolt valamely növényfajtához tartozó facsemetéket, és azokat azelőtt ültette el,
hogy az ezen növényfajtára vonatkozó oltalom megadásának joghatásai érvénybe léptek volna, akkor
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelő által kifejtett, a fák termésének betakarításából álló későbbi
tevékenységre alkalmazandó legyen a 2100/94/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében foglalt ius
prohibendi, az e cikk (3) bekezdésében előírt követelmények teljesülése is szükséges, mivel
betakarított terményről van szó? Vagy úgy kell-e értelmezni, hogy ez a betakarítási tevékenység a
növényfajta előállítására vagy újbóli előállítására irányuló tevékenységnek minősül, amely alapján a
„betakarított termény” létrejön, amelynek a növényfajta jogosultja által történő megtiltásához nem
szükséges a (3) bekezdésben foglalt követelmények teljesülése?
2) Összeegyeztethető-e a 2100/94/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésével az az értelmezés, amely
szerint az egymásra épülő feltételeken alapuló oltalmi rendszer a (2) bekezdésben foglalt bármely
olyan magatartásra vonatkozik, amely a „betakarított terménnyel” kapcsolatos, ideértve magát a
betakarítást is, vagy csak az ezen betakarított termény előállítását követő tevékenységekre, mint
például a raktáron tartás vagy a termény forgalmazása?
3) A 2100/94/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében előírt, egymásra épülő feltételeken alapuló
kiterjesztő oltalmi rendszernek a „betakarított terményre” történő alkalmazásában az első feltétel
teljesüléséhez szükséges-e az, hogy a facsemeték megvásárlására azt követően kerüljön sor, hogy a
jogosult a közösségi növényfajta-oltalmat megszerezte, vagy elegendő lenne-e az, hogy a jogosult
ebben az időpontban ideiglenes védelemben részesült, mivel a vásárlásra a növényfajta-oltalom iránti
kérelem közzététele és az azon időpont közötti időszakban került sor, amikor az oltalom megadásának
joghatásai érvénybe léptek?
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40. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. március 9-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-186/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a 2100/94/EK rendelet (1) 96. cikkével e rendelkezés azon értelmezése, amely szerint
amennyiben a közösségi növényfajta-oltalom megadásától számított három éves határidő letelt, a
jogosult tud a bitorlási tevékenységről és az azért felelős személy kilétéről, a rendelet 94. és 95.
cikkében említett keresetek elévülnek, annak ellenére, hogy a bitorlási tevékenységeket egészen a
kereset benyújtásáig tovább folytatták?
2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni, hogy a 2100/94/EK rendelet
96. cikkének megfelelően az elévülésre csak a három éves határidőn túl végzett konkrét bitorlási
tevékenységek esetében kerülhet sor, azonban az utóbbi három éven belül végzett ilyen tevékenységek
esetében nem?
3) A második kérdésre adott igenlő válasz esetén ebben az esetben az abbahagyásra való kötelezés
iránti kereset, valamint a kártérítési kereset csak az utolsó három éven belül végzett ezen utóbbi
tevékenységeket illetően lehet sikeres?

41. A High Court (Írország) által 2018. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem – (C-216/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A Bíróság Aranyosi és Căldăraru-ítéletben tett megállapításaitól függetlenül, amennyiben a nemzeti
bíróság azt állapítja meg, hogy meggyőző bizonyítékok vannak arra, hogy a kibocsátó tagállamban
uralkodó körülmények összeegyeztethetetlenek a tisztességes tárgyaláshoz való alapvető joggal, mivel
a kibocsátó tagállamban maga az igazságszolgáltatási rendszer nem a jogállamiság keretében
működik, szükséges-e az, hogy a végrehajtó igazságügyi hatóság konkrétan és pontosan értékelje,
hogy az érintett személy a nem tisztességes tárgyalás veszélyének van-e kitéve, amennyiben a
tárgyalásra magára is egy nem a jogállamiság keretében működő rendszer keretében kerül sor?
2) Amennyiben az alkalmazandó teszt annak konkrét értékelését igényli, hogy a keresett személy az
igazságszolgáltatás nyilvánvaló megtagadásának valós veszélyével szembesül-e, a nemzeti bíróságnak
mint végrehajtó igazságügyi hatóságnak a kibocsátó hatósághoz kell-e fordulnia olyan további
szükséges információk beszerzése érdekében, amelyek alapján a nemzeti bíróság kizárhatja a nem
tisztességes tárgyalás veszélyének fennállását, és ha igen, a tisztességes tárgyalás milyen garanciái
szükségesek?

Gazdasági ügyszak
28. A Högsta domstolen (Svédország) által 2018. március 20-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-198/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: svéd
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az 1346/2000 rendelet 4. cikkét, hogy azt alkalmazni kell valamely –
Lengyelországban fizetésképtelenségi eljárás alatt álló – lengyel társaság felszámolója által svéd
társasággal szemben svéd bíróságnál indított olyan keresetre, amely [a lengyel társaság]
fizetésképtelenség[ének] bekövetkezése előtt a társaságok által megkötött megállapodás alapján
szállított áruk ellenértékének kifizetésére vonatkozik?
2) Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, van-e jelentősége annak, hogy a bírósági
eljárás folyamán a felszámoló a szóban forgó követelést olyan társaságra ruházza át, amely az
eljárásban a felszámoló helyébe lép?
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3) Amennyiben a második kérdésre igenlő választ kell adni, van-e jelentősége annak, hogy az eljárásba
belépő társaság később fizetésképtelenné válik?
4) Amennyiben az első kérdésben szereplő helyzetben a bíróság előtti eljárásban az alperes előadja,
hogy a felszámoló megfizetésre irányuló követelését be kell számítani az azonos megállapodásból
eredő ellenköveteléssel szemben, az ilyen beszámítási helyzet a 4. cikk (2) bekezdése d) pontjának
hatálya alá tartozik-e?
5) Úgy kell-e értelmezni az 1346/2000 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének d) pontja és 6. cikke (1)
bekezdésének viszonyát, hogy a 6. cikk (1) bekezdése kizárólag abban az esetben alkalmazandó, ha az
eljárást megindító állam joga alapján beszámítás nem alkalmazható, vagy a 6. cikk (1) bekezdése más
helyzetekre, például olyan helyzetre is alkalmazható, amelyben a szóban forgó jogrendek keretében a
beszámítási jog gyakorolhatóságának mértéke csak bizonyos mértékben eltérő vagy egyáltalában nem
eltérő, azonban az eljárást megindító államban a beszámítást megtagadják?

29. A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2018. március 23-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-208/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: cseh
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Úgy kell-e értelmezni 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 17. cikkének (1) bekezdését, hogy e rendelkezés alapján fogyasztónak tekintendő az
alapeljárás felpereséhez hasonló olyan személy, aki a FOREX-en, a nemzetközi devizapiacon
kereskedik úgy, hogy aktívan – noha a kereskedéssel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személy
bevonásával – saját maga ad megbízásokat?

30. Az Obvodním soudem pro Prahu (Cseh Köztársaság) által 2018. március 26-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-215/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: cseh
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Fennáll-e a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről
és végrehajtásáról szóló 44/2001 [tanácsi] rendelet (1) 5. cikke 1. pontjának alkalmazása
szempontjából szerződéses jogviszony a felperes és az alperes között annak ellenére, hogy a felperes
és az alperes nem kötött egymással szerződést, és a repülőút a felperes és valamely harmadik fél
(utazási iroda) közötti szerződés alapján nyújtott szolgáltatáscsomag részét képezte?
2) E jogviszony a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet 4. szakaszának 15–17. cikkével összhangban
minősíthető e fogyasztói jogviszonynak?
3) Perelhető-e az alperes a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az
utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/[EK] [európai parlamenti és
tanácsi] rendeletből eredő követelések érvényesítése iránt indított eljárásban?

31. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2018. április 20-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-272/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Kiterjed-e a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-i egyezmény
(Római Egyezmény) 1. cikke (2) bekezdésének e) pontjában és a szerződéses kötelezettségekre
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alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(„Róma I” rendelet) 1. cikke (2) bekezdésének f) pontjában előírt, a hatály alóli kivétel a
vagyonrendelő és olyan vagyonkezelő közötti megállapodásokra is, aki a vagyonrendelő számára
betéti társaságban tart fenn társasági részesedést, különösen, ha társasági és vagyonkezelői
szerződések összefonódásáról van szó?
2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (a tisztességtelen feltételekről szóló irányelv) 3.
cikkének (1) bekezdését, hogy a vállalkozó és a fogyasztó között kötött, a kültagi részesedés
kezelésére vonatkozó vagyonkezelői szerződésben szereplő feltétel, amelyet egyedileg nem tárgyaltak
meg, és amely szerint a betéti társaság székhelye szerinti állam joga alkalmazandó, tisztességtelen, ha
a vagyonkezelői szerződés egyetlen célja a kültagi részesedés kezelése, és a vagyonrendelőt a
közvetlen társasági tag jogai és kötelezettségei illetik meg?
3. Az első vagy a második kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Módosul-e ez a válasz, ha a vállalkozónak az általa teljesítendő szolgáltatások nyújtása céljából nem
kell a fogyasztó lakóhelye szerinti államba mennie, köteles azonban a részesedésből származó
kifizetéseket, valamint egyéb vagyoni értékű hasznokat és a részesedéssel kapcsolatos üzletmenetre
vonatkozó információkat a fogyasztónak továbbítani? Ennek során jelentősége van-e annak, hogy a
„Róma I” rendelet vagy a Római Egyezmény alkalmazható-e?
4. A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Ennél a válasznál kell-e maradni, ha ráadásul a fogyasztó jegyzési igényét a tartózkodási helye szerinti
államban írták alá, a vállalkozó a részesedésre vonatkozó információkat az interneten is rendelkezésre
bocsátja, és kifizető ügynökséget hoz létre a fogyasztó lakóhelye szerinti államban, ahova a
fogyasztónak be kell fizetnie a részesedés összegét, jóllehet a vállalkozó az e bankszámla feletti
rendelkezésre nem jogosult? Ennek során jelentősége van-e annak, hogy a „Róma I” rendelet vagy a
Római Egyezmény alkalmazható-e?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
Büntető ügyszak
7. A Bíróság elnökének 2018. február 23-i végzése (a Supreme Court [Írország] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) (C-376/17. sz. ügy)2
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

8. A Bíróság (nagytanács) 2018. április 10-i ítélete (a Landgericht Berlin [Németország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Romano Pisciotti kontra Bundesrepublik
Deutschland (C-191/16. sz. ügy)3
1) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy olyan esetben, mint amelyről az alapügyben szó van,
amelyben egy, az Amerikai Egyesült Államoknak kiadni kért uniós polgárt e kérelem esetleges
teljesítése céljából az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letartóztattak, e polgár
helyzete az uniós jog hatálya alá tartozik, mivel az említett polgár az Európai Unión belüli szabad
mozgáshoz való jogával élt, és mivel az említett kiadatás iránti kérelmet az Európai Unió és az
Amerikai Egyesült Államok között a kiadatásról szóló, 2003. június 25-i megállapodás keretében
kezdeményezték.

2
3

A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Büntető ügyszak 11. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Büntető ügyszak 15. sz. alatt.
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2) Olyan esetben, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amelyben egy, az Európai Unió és az
Amerikai Egyesült Államok között a kiadatásról szóló, 2003. június 25-i megállapodás keretében az
Amerikai Egyesült Államoknak kiadni kért uniós polgárt e kérelem esetleges teljesítése céljából az
állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letartóztattak, az EUMSZ 18. és az EUMSZ
21. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, ha a megkeresett tagállam valamely
alkotmányjogi szabály alapján harmadik államok kiadatás iránti megkeresései esetében eltérően
kezeli a saját és más uniós tagállamok állampolgárait, és ez utóbbiak kiadatását engedélyezi, míg a
saját állampolgárainak kiadatását nem, amennyiben előzőleg e polgár állampolgársága szerinti
tagállam illetékes hatóságai számára lehetővé tette, hogy az átadását európai elfogatóparancs útján
kérjék, és amennyiben ez utóbbi tagállam ennek érdekében nem tett intézkedéseket.

Közigazgatási ügyszak
112. A Bíróság elnökének 2018. január 26-i végzése (a Hanseatisches Oberlandesgericht
in Bremen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-309/17. sz. ügy)4
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

113. A Bíróság első tanácsa elnökének 2018. február 7-i végzése (a
Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C206/17. sz. ügy)5
Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

114. A Bíróság elnökének 2018. február 7-i végzése (a Verwaltungsgericht Hamburg
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – British American Tobacco
(Germany) GmbH kontra Freie und Hansestadt Hamburg (C-439/17. sz. ügy)6
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

115. A Bíróság (első tanács) 2018. április 11-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kontra SEB bankas
AB (C-532/16. sz. ügy)7
1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
184. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a hozzáadottérték-adó (héa) jogosulatlan levonása
korrekciójának az e cikkben előírt kötelezettsége abban az esetben is alkalmazható, ha az eredeti
levonás nem történhetett jogszerűen, mivel a levonáshoz vezető ügylet héa-mentes volt. Ezzel szemben
a héa-irányelv 187–189. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a jogosulatlan héa-levonások korrekciójának
az e cikkekben előírt mechanizmusa nem alkalmazható az olyan esetekben, különösen az alapügyben
szereplőhöz hasonló helyzetben, amikor az eredeti héa-levonás igazolatlan volt, mivel földterületek
értékesítésére irányuló héa-mentes ügyletről volt szó.
2) A héa-irányelv 186. cikkét úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha a hozzáadottérték-adó
(héa) eredeti levonása nem történhetett jogszerűen, a tagállamok feladata annak az időpontnak az
uniós jog, és különösen a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvének tiszteletben tartásával történő
meghatározása, amikor létrejön a jogosulatlanul levont héa korrekciójának kötelezettsége, illetve azon
időszak meghatározása, amelynek során e korrekciót el kell végezni. A nemzeti bíróság feladata annak
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 190. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 147. sz. alatt.
6
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 225. sz. alatt.
7
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 15. sz. alatt.
4
5
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vizsgálata, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben tiszteletben tartották-e ezeket az
elveket.

116. A Bíróság (második tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Rechtbank Den Haag
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A, S kontra Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie (C-550/16. sz. ügy)8
A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 2. cikkének
bevezető fordulatát és f) pontját ezen irányelv 10. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összefüggésben
úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés értelmében „kiskorúnak” kell minősíteni az olyan, harmadik
ország állampolgárságával rendelkező vagy hontalan személyt, aki 18. életévét még nem töltötte be
abban az időpontban, amikor a tagállam területére érkezett, és a menedékjog iránti kérelmét ezen
államban benyújtotta, de aki a menekültügyi eljárás során nagykorúvá válik, és ezt követően menekült
jogállásban részesül.

117. A Bíróság (hetedik tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Supremo Tribunal de Justiça
[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Biosafe – Indústria de Reciclagens
SA kontra Flexipiso – Pavimentos SA (C-8/17. sz. ügy)9
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 63.,
167., 168., 178–180., 182. és 219. cikkét, valamint az adósemlegesség elvét úgy kell értelmezni, hogy
azokkal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely alapján olyan körülmények között, mint
amelyek az alapügyben felmerültek, amelyekben egy utólagos adómegállapítást követően kiegészítő
hozzáadottérték-adót (héát) fizettek az államnak, és az olyan dokumentumok tárgyát képezte, amelyek
az eredeti számlákat a szóban forgó termékek értékesítése után több évvel helyesbítették, a
héalevonáshoz való jogot azzal az indokkal tagadják meg, hogy az említett szabályozásban az e jog
gyakorlására előírt határidő az említett eredeti számlák kibocsátásának időpontjában kezdődött, és
lejárt.

118. A Bíróság (tízedik tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Medtronic GmbH kontra
Finanzamt Neuss (C-227/17. sz. ügy)10
A 2015. október 6-i 2015/1754/EU bizottsági végrehajtási rendelettel módosított, a vám és a
statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK
tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy kizárt az
alapügyben szereplőkhöz hasonló gerincrögzítő rendszereknek a Kombinált Nómenklatúra 9021 90 90
vámtarifaalszáma alá történő besorolása, ha ezek a rendszerek a Kombinált Nómenklatúra 9021
vámtarifaszámának más vámtarifaalszáma alá sorolhatók be. Az e rendszereknek a 9021 10 10
vámtarifaalszám vagy a 9021 10 90 vámtarifaalszám alá történő esetleges besorolása az e
rendszereket jellemző elsődleges funkciótól függ, amely funkció meghatározása a kérdést előterjesztő
bíróság feladata, e rendszerek objektív jellemzőire és tulajdonságaira, valamint arra figyelemmel,
hogy milyen használatra szánták, és konkrétan mire használják azokat.

119. A Bíróság (hatodik tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Krajský súd v Bratislave
[Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – PPC Power a.s. kontra Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (C-302/17.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 34. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 68. sz. alatt.
10
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 152. sz. alatt.
8
9
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sz. ügy)11
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező szabályozás, amely 80 %-os adókulcsot vet ki az
üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere alá tartozó vállalkozások által
értékesített vagy fel nem használt, térítésmentesen kiosztott kibocsátási egységek értéke után.

120. A Bíróság (hetedik tanács) 2018. április 12-i ítélete (a High Court (Írország)
[Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – People Over Wind, Peter Sweetman
kontra Coillte Teoranta (C-323/17. sz. ügy)12
A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i
92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy annak
meghatározásakor, hogy szükség van-e a későbbiekben valamely terv vagy projekt érintett területre
gyakorolt hatásainak a megfelelő vizsgálatára, az előzetes értékelés szakaszában nem vehetők
figyelembe az említett terv vagy projekt e területre gyakorolt káros hatásainak elkerülésére vagy
csökkentésére irányuló intézkedések.

121. A Bíróság (nagytanács) 2018. április 17-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof BadenWürttemberg [Németország], Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült
Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – B kontra Land Baden-Württemberg
(C-316/16. sz. ügy), Secretary of State for the Home Department kontra Franco Vomero
(C-424/16. sz. ügy)13
1) 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 28. cikke (3) bekezdésének a) pontját úgy kell
értelmezni, hogy az e rendelkezés szerinti, kiutasítással szembeni védelem azon feltételhez kötött, hogy
az érintett személy az említett irányelv 16. cikke és 28. cikkének (2) bekezdése szerinti huzamos
tartózkodáshoz való joggal rendelkezik.
2) A 2004/38 irányelv 28. cikke (3) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy egy olyan uniós
polgár esetében, aki szabadságvesztés-büntetését tölti, és akivel szemben kiutasítási határozatot
fogadnak el, az e rendelkezés szerinti feltétel, miszerint „a fogadó tagállam területén tartózkodott az
elmúlt tíz évben”, teljesülhet, amennyiben az érintett személy helyzetének átfogó, valamennyi releváns
szempontot figyelembe vevő értékelése alapján arra lehet következtetni, hogy az említett fogva tartás
ellenére az érintettnek a fogadó tagállammal fennálló beilleszkedési kapcsolatai nem szakadtak meg.
E szempontok közé tartozik többek között a fogadó tagállammal az érintett fogva tartását megelőzően
kialakult beilleszkedési kapcsolatok erőssége, a szabadságvesztés időszakát indokoló bűncselekmény
jellege, valamint a bűncselekmény elkövetésének körülményei, és az érintettnek a szabadságvesztés
időtartama alatt tanúsított magatartása.
3) A 2004/38 irányelv 28. cikke (3) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az eredeti
kiutasítási határozat elfogadásának időpontjában kell azt értékelni, hogy az érintett személy megfelel-e
az említett rendelkezés szerinti azon feltételnek, miszerint „a fogadó tagállam területén tartózkodott az
elmúlt tíz évben”.

A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 174. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 179. sz. alatt.
13
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 234. sz. alatt.
11
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122. A Bíróság (nagytanács) 2018. április 10-i ítélete (a Tribunal de grande instance de
Lille [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Uber France SAS elleni
büntetőeljárás (C-320/16. sz. ügy)14
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 szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkét és a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének d) pontját úgy kell
értelmezni, hogy az olyan nemzeti szabályozás, amely büntetőjogi eszközökkel szankcionálja az olyan
rendszer megszervezését, amely ügyfeleket, és olyan személyeket kapcsol össze, akik kevesebb mint tíz
férőhellyel rendelkező gépjárművekkel, díjfizetés ellenében közúti személyszállítási szolgáltatást
nyújtanak, anélkül hogy erre felhatalmazással rendelkeznének, „a közlekedés területén nyújtott
szolgáltatásra” vonatkozik, amennyiben okostelefonos alkalmazás segítségével nyújtott és olyan
átfogó szolgáltatás szerves részét képező közvetítői szolgáltatásokra alkalmazandó, amelynek fő eleme
a szállítási szolgáltatás. Az ilyen szolgáltatás nem tartozik a fent említett irányelvek hatálya alá.

123. A Bíróság (második tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Tribunal da Concorrência,
Regulação e Supervisão [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MEO –
Serviços de Comunicações e Multimédia SA kontra Autoridade da Concorrência (C525/16. sz. ügy)15
Az EUMSZ 102. cikk második bekezdésének c) pontja értelmében vett „hátrányos versenyhelyzet”
fogalmat úgy kell értelmezni, hogy olyan esetben, amelyben az erőfölénnyel rendelkező vállalkozás a
termelési vagy forgalmazási láncban lejjebb lévő piacon hátrányosan megkülönböztető díjszabást
alkalmaz a kereskedelmi partnereivel szemben, e rendelkezés olyan helyzetre irányul, amelyben e
magatartás alkalmas az e kereskedelmi partnerek közötti verseny torzítására. Az ilyen „hátrányos
versenyhelyzet” megállapítása nem követeli meg a versenyhelyzet tényleges és számszerűsíthető
romlásának a bizonyítását, hanem annak az ügy releváns körülményei összességének elemzésén kell
alapulnia, ami lehetővé teszi annak megállapítását, hogy az említett magatartás befolyással van egy
vagy több említett partner költségeire, nyereségére vagy más releváns érdekére, és így e magatartás
érintheti az említett versenyhelyzetet.

124. A Bíróság (negyedik tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Firma Hans Bühler KG kontra
Finanzamt Graz-Stadt (C-580/16. sz. ügy)16
1) A 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 141. cikkének c) pontját úgy kell
értelmezni, hogy az ott előírt feltétel teljesül, ha az adóalany abban a tagállamban telepedett le, és ott
vették hozzáadottérték-adó (héa) alanyaként nyilvántartásba, amelyből a termékeket feladták vagy
elfuvarozták, azonban ezen adóalany valamely másik tagállam héa-azonosítószámát használja a
szóban forgó Közösségen belüli termékbeszerzéshez.
2) Úgy kell értelmezni a 2010/45 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 42. és 265. cikkét a
2010/45 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 263. cikkével összefüggésben, hogy azzal ellentétes
az, hogy valamely tagállam adóhatósága kizárólag azzal az indokkal alkalmazza a 2010/45
irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 41. cikkének első bekezdését, hogy a valamely tagállam
területén történő későbbi értékesítés céljából megvalósított, Közösségen belüli termékbeszerzés
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 196. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 11. sz. alatt.
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A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 52. sz. alatt.
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keretében a 2010/45 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 265. cikkében említett összesítő
nyilatkozatot nem nyújtotta be időben az e tagállamban hozzáadottérték-adó (héa) azonosítószámmal
rendelkező adóalany.

125. A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Corte suprema di
cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Oftalma Hospital Srl
kontra C. I. O. V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (C-65/17.
sz. ügy)17
1) Az ajánlatkérő hatóság, ha az 1997. október 13-i 97/52/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel módosított, a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv 9. cikkének
hatálya alá tartozó szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződést ítél oda, amelyre
következésképpen kizárólag ezen irányelv 14. és 16. cikke vonatkozik, akkor is köteles megfelelni az
EUMSZ-Szerződés alapvető szabályainak és általános elveinek, különösen az egyenlő bánásmód és az
állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének, valamint az átláthatóság
ezekből eredő követelményének, feltéve hogy a szerződés odaítélésének időpontjában e közbeszerzési
szerződés egyértelműen határokon átnyúló jellegű, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság
feladata.
2) A 92/50 irányelv 27. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazható az ezen
irányelv I. B. mellékletének hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtására irányuló közbeszerzési
szerződésekre.

126. A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Consorzio Italian Management,
Catania Multiservizi SpA kontra Rete Ferroviaria Italiana SpA (C-152/17. sz. ügy)18
A 2011. november 30-i 1251/2011/EU bizottsági rendelettel módosított, a vízügyi, energiaipari,
közlekedési és postai szolgáltatások területén a közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló, 2004.
március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet és az annak alapjául szolgáló
általános elveket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapeljárásban szereplőhöz
hasonló olyan nemzeti jogi szabályok, amelyek nem írják elő az áraknak az ezen irányelv hatálya alá
tartozó ágazatokra vonatkozó szerződések megkötését követő időszakos felülvizsgálatát.

127. A Bíróság (nagytanács) 2018. április 24-i ítélete (a Supreme Court of the United
Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MP kontra
Secretary of State for the Home Department (C-353/16. sz. ügy)19
A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más
okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről [helyesen: feltételeire] és az
e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi
irányelv 2. cikkének e) pontját és 15. cikkének b) pontját az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4.
cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy az olyan harmadik országbeli állampolgár, akit a
múltban a származási országa hatóságai megkínoztak, és akinek esetében az ezen országba való
visszaküldés esetén már nem áll fenn a kínzás veszélye, de akinek a fizikai és pszichológiai állapota
ilyen visszaküldés esetén súlyosan megromolhat, és fennáll annak a komoly veszélye, hogy ezen
állampolgár öngyilkosságot követ el a vele szemben elkövetett kínzási cselekményekből származó
trauma miatt, kiegészítő védelmi jogállásra jogosult abban az esetben, ha fennáll annak a tényleges
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 103. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 138. sz. alatt.
19
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 216. sz. alatt.
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veszélye, hogy az említett országban szándékosan megvonják tőle az említett kínzási cselekmények
fizikai vagy mentális utóhatásainak a kezelésére alkalmas ellátásokat, aminek teljesülését a nemzeti
bíróságnak kell vizsgálnia.

128. A Bíróság (első tanács) 2018. április 26-i ítélete (a Tribunal Supremo
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Asociación Nacional de
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) kontra Generalitat de Catalunya (C233/16. sz. ügy)20
1) Az EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes a nagy
kereskedelmi létesítményekre kivetett olyan adó, mint amelyről az alapügyben szó van.
2) Nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak az olyan adó,
mint amelyről az alapügyben szó van, amelyet a nagy kereskedelmi létesítményekre vetnek ki
lényegében azok eladótere alapján, annyiban, amennyiben az adó alól mentesülnek a 2.500 m2 alatti
eladóterű létesítmények. Az ilyen adó annyiban sem minősül e rendelkezés értelmében vett állami
támogatásnak, amennyiben az adó alól mentesülnek a kertészeti termékeket, járműveket,
építőanyagokat, gépeket és ipari alapanyagokat értékesítő létesítmények, és annyiban sem,
amennyiben a bútorok, szaniterek és nyílászárók értékesítésével foglalkozó létesítmények, valamint a
barkácsáruházak az adóalap 60 %-os csökkentésében részesülnek, feltéve hogy e létesítmények nem
olyan mértékben károsak a környezet és a területrendezés szempontjából, mint a többi létesítmény,
amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.
Az ilyen adó ugyanezen rendelkezés értelmében vett állami támogatásnak minősül viszont annyiban,
amennyiben az adó alól mentesülnek a 2.500 m2 vagy azt meghaladó eladóterű nagy kollektív
kereskedelmi létesítmények.
3) A kérdést előterjesztő bíróság által leírt körülmények között az olyan adórendszerből eredő állami
támogatások, mint amelyről az alapügyben szó van, nem minősülhetnek az EK-Szerződés 93. cikkének
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999
tanácsi rendelet 1. cikkének b) pontja értelmében vett létező támogatásnak, amely rendelkezés
szövegét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet 1.
cikkének b) pontja átvette.

129. A Bíróság (első tanács) 2018. április 26-i ítélete (a Tribunal Supremo
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Asociación Nacional de
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) kontra Consejería de Economía y
Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16 sz. ügy), Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias (C-235/16. sz. ügy)21
1) Az EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes a nagy
kereskedelmi létesítményekre kivetett olyan adó, mint amelyről az alapügyekben szó van.
2) Nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak az olyan adó,
mint amelyről az alapügyekben szó van, amelyet a nagy kereskedelmi létesítményekre vetnek ki
lényegében azok eladótere alapján, annyiban, amennyiben az adó alól mentesülnek a 4 000 m2 alatti
eladóterű létesítmények. Az ilyen adó annyiban sem minősül e rendelkezés értelmében vett állami
támogatásnak, amennyiben az adó alól mentesülnek a kertészeti termékeket, járműveket,
építőanyagokat, gépeket és ipari alapanyagokat értékesítő olyan létesítmények, amelyek eladótere nem
haladja meg a 10 000 m2-t, feltéve hogy e létesítmények nem olyan mértékben károsak a környezet és

20
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A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 165. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 166. sz. alatt.
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a területrendezés szempontjából, mint a többi létesítmény, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell
megvizsgálnia.

130. A Bíróság (első tanács) 2018. április 26-i ítélete (a Tribunal Supremo
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Asociación Nacional de
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) kontra Diputación General de Aragón (C236/16. és C-237/16. sz. egyesített ügyek)22
1) Az EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes a nagy
kereskedelmi létesítményekre kivetett olyan adó, mint amelyről az alapügyekben szó van.
2) Nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak az olyan adó,
mint amelyről az alapügyekben szó van, amelyet a nagy kereskedelmi létesítményekre vetnek ki
lényegében azok eladótere alapján, annyiban, amennyiben az adó alól mentesülnek azok a nagy
kereskedelmi létesítmények, amelyek eladótere nem haladja meg az 500 m2-t, valamint azok, amelyek
eladótere meghaladja e küszöbértéket, azonban adóalapjuk nem haladja meg a 2 000 m2-t. Az ilyen
adó annyiban sem minősül e rendelkezés értelmében vett állami támogatásnak, amennyiben az adó
alól mentesülnek azok a létesítmények, amelyek gépeket, járműveket, szerszámokat és ipari
alapanyagokat; csak professzionális felhasználóknak szánt építőanyagokat, szaniterárukat,
nyílászárókat; önálló hagyományos szaküzletekben bútort; gépjárműveket; palántákat és facsemetéket,
vagy gépjármű-üzemanyagot forgalmaznak, feltéve hogy e létesítmények nem olyan mértékben károsak
a környezet és a területrendezés szempontjából, mint a többi létesítmény, amit a kérdést előterjesztő
bíróságnak kell megvizsgálnia.

131. A Bíróság (második tanács) 2018. április 26-i ítélete (a High Court (Írország)
[Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eamonn Donnellan kontra The
Revenue Commissioners (C-34/17. sz. ügy)23
Az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló
kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2010. március 16-i 2010/24/EU tanácsi irányelv 14. cikkének (1)
és (2) bekezdését az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben úgy kell
értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, ha egy tagállam hatósága azon okból tagadja meg egy, az
alapügyben szereplőhöz hasonló, másik tagállamban kiszabott bírságra vonatkozó követelésre
irányuló behajtási megkeresés végrehajtását, hogy az e szankciót kiszabó határozatot nem közölték
megfelelően az érdekelttel azelőtt, hogy a behajtási megkeresést ezen irányelv értelmében megküldték
volna az említett hatóságnak.

132. A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. április 26-i ítélete (a Curtea de Apel Suceava
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zabrus Siret SRL kontra Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Suceava (C-81/17. sz. ügy)24
A 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 167., 168., 179., 180. és 182.
cikkét, valamint a tényleges érvényesülés, az adósemlegesség és az arányosság elvét úgy kell
értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti szabályozás,
amely a hozzáadottértékadó-bevallások helyesbítése tekintetében a nemzeti jog által megállapított
ötéves elévülési időtől eltérve az alapügyben szóban forgóhoz hasonló körülmények között kizárólag
azzal az indokkal gátolja meg azt, hogy az adóalanyok a levonási joguk érvényesítése érdekében ilyen
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 167. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 87. sz. alatt.
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helyesbítéssel éljenek, hogy ez a helyesbítés olyan időszakra vonatkozik, amely már ellenőrzés tárgyát
képezte.

Munkaügyi ügyszak
20. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. március 21-i végzése (a Juzgado de lo Social no 2
de Cádiz [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-252/17. sz. ügy)25
A Juzgado de lo Social no 2 de Cádiz (2. sz. cádizi szociális és munkaügyi bíróság, Spanyolország)
2017. május 8-i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan
elfogadhatatlan.

21. A Bíróság (hatodik tanács) 2018. március 22-i végzése (Juzgado ContenciosoAdministrativo no 2 de Zaragoza [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme)
– Pilar Centeno Meléndez kontra Universidad de Zaragoza (C-315/17. sz. ügy)26
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 mellékletében foglalt, a
határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. március 18-án kötött keretmegállapodás 4.
szakaszának 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az
alapeljárás tárgyát képező szabályozás, amely a Zaragozai Egyetem (Spanyolország) adminisztratív
és technikai személyzetének horizontális szakmai előmeneteli rendszerében való részvételt, és
ennélfogva az azon illetményemelésre való jogosultságot, amelyre az e rendszerben való részvétel
nyújt lehetőséget, kizárólag a köztisztviselők és az állandó szerződéses alkalmazottak számára tartja
fenn, többek között a kinevezéssel nem rendelkező alkalmazottként foglalkoztatott személyek
kizárásával.

22. A Bíróság (hatodik tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fédération des entreprises de la beauté kontra
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de
l'Économie et des Finances, korábban Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du
Numérique (C-13/17. sz. ügy)27
1) A kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 10. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a képzések egyenértékűségének e
rendelkezés szerinti elismerése a harmadik államokban elvégzett képzéseken kívüli képzésekre is
vonatkozhat.
2) Az 1223/2009 rendelet 10. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy feljogosítja a
tagállamokat a gyógyszerészeti, toxikológiai vagy orvostudománnyal „rokonnak” tekinthető
tudományok, valamint az említett rendelet követelményeinek megfelelő képesítési szintek
meghatározására, feltéve hogy tiszteletben tartják az említett rendeletben kitűzött célokat, különösen
pedig az annak biztosítására irányuló célt, hogy a kozmetikai termék biztonsági értékelését végző
személy olyan képesítéssel rendelkezzen, amely lehetővé teszi az emberi egészség magas szintű
védelmének biztosítását.

23. A Bíróság (nagytanács) 2018. április 17-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vera Egenberger kontra
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak 34. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak 37. sz. alatt.
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Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (C-414/16. sz. ügy)28
1) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 4. cikkének az ugyanezen
irányelv 9. és 10. cikkével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével együttesen
értelmezett (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amikor valamely egyház vagy egyéb, valláson
vagy meggyőződésen alapuló szellemiségű szervezet olyan aktus vagy döntés alátámasztása
érdekében, mint például a nála betöltendő állásra benyújtott jelentkezés elutasítása, arra hivatkozik,
hogy az érintett tevékenység jellege vagy a tevékenységek tervezett gyakorlásának feltételrendszere
miatt a vallás az említett egyház vagy szervezet szellemiségére tekintettel lényeges, törvényes és igazolt
szakmai követelménynek minősül, adott esetben lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ezt az állítást
hatékony bírósági felülvizsgálat keretében az arról való meggyőződés érdekében vizsgálják, hogy a
szóban a forgó esetben teljesülnek az ezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében kimondott feltételek.
2) A 2000/78 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az abban említett lényeges,
törvényes és igazolt szakmai követelmény a szóban forgó szakmai tevékenység jellege és
gyakorlásának feltételrendszere miatt, az érintett egyház vagy szervezet szellemiségére tekintettel
szükséges és objektív módon előírt követelményre utal, és nem foglalhat magában az e szellemiségtől
vagy az említett egyház vagy szervezet autonómiához való jogától idegen megfontolásokat. E
követelménynek összhangban kell lennie az arányosság elvével.
3) Az a nemzeti bíróság, amely előtt két magánszemély közötti jogvita tárgyában indítottak eljárást,
abban az esetben, ha nincs lehetősége a nemzeti jognak a 2000/78 irányelv 4. cikkének (2)
bekezdésével összhangban történő értelmezésére, köteles hatáskörén belül biztosítani a jogalanyoknak
az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 47. cikkéből eredő jogvédelmét, és garantálni e cikkek
teljes érvényesülését, adott esetben mellőzve minden azokkal ellentétes nemzeti rendelkezés
alkalmazását.

Polgári ügyszak
30. A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2018. január 23-i végzése (a Hoge Raad der
Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-644/16. sz. ügy)29
A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

31. A Bíróság (hatodik tanács) 2018. január 16-i végzése (a Varhoven kasatsionen sad
[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – PM kontra AH (C-604/17. sz. ügy)30
A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy a
valamely tagállam olyan bírósága, amely ezen rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében
joghatósággal rendelkezik az ezen tagállam állampolgárságával rendelkező házastársak
házasságának a felbontása iránti kérelem elbírálására, nem rendelkezik joghatósággal a házastársak
gyermeke feletti felügyelet jogának és az e gyermekkel való kapcsolattartásnak az elbírálására abban
az esetben, ha e gyermek szokásos tartózkodási helye az említett bíróság előtti keresetindítás
időpontjában más tagállamban található, és nem teljesülnek az említett rendelet 12 cikke szerinti, ezen
bíróság joghatósággal való felruházására vonatkozó feltételek, figyelembe véve azt is, hogy az alapügy
körülményei alapján sem tűnik úgy, hogy e joghatóság az említett rendelet 9., 10. vagy 15. cikkén
alapulhatna. E bíróság továbbá nem felel meg a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott
együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikkének b) pontjában

A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak 40. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 9. sz. alatt.
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előírt, a tartási kötelezettség megállapítására irányuló kérelem elbírálására vonatkozó feltételeknek
sem.

32. A Bíróság (hatodik tanács) 2018. április 19-i ítélete (az Eirinodikeio Lerou Leros
[Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alessandro Saponaro, KalliopiChloi Xylina által indított eljárás (C-565/16. sz. ügy)31
Egy, az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben, amikor egy kiskorú gyermek szülei, akik szokásos
tartózkodási helye a gyermekkel együtt valamely tagállamban van, e gyermek nevében egy másik
tagállam bíróságához kérelmet nyújtottak be az örökség visszautasításának engedélyezése iránt, a
házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 12. cikke (3) bekezdésének b)
pontját akként kell értelmezni, hogy:
— a kérelemnek a gyermek szülei által együttesen, az általuk választott bíróság előtt történő
benyújtása e bíróság joghatósága általuk történő egyértelmű elfogadásának minősül;
— az az ügyész, aki a szülők által indított eljárásban az alkalmazandó nemzeti jog értelmében teljes
jogú félnek minősül, a 2201/2003 rendelet 12. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében az
eljárás részes felének minősül. Az e fél részéről a gyermek szüleinek joghatóságra vonatkozó
választására vonatkozóan, a bírósághoz fordulás időpontját követően kifejezett kifogása
megakadályozza, hogy a joghatóságról való megállapodásnak az eljárás valamennyi részes fele
általi elfogadása ezen időpontban elismerhető legyen. Ilyen kifogás hiányában e fél hallgatólagos
egyetértése megállapítható, és teljesültnek tekinthető az a feltétel, hogy az eljárás valamennyi
részes fele egyértelmű módon elfogadta a bíróságok joghatóságáról való megállapodást a
bírósághoz fordulás időpontjában; és
— azon körülményből, hogy az örökhagyó tartózkodási helye halálának idején, a hagyaték tárgyát
képező vagyonához és a hagyatéki teherhez hasonlóan, a kiválasztott bíróság szerinti másik
tagállamban volt, olyan tényezők hiányában, amelyek azt bizonyítanák, hogy a joghatóságról való
megállapodás hátrányosan érintheti a gyermek helyzetét, megállapítható, hogy ezen, joghatóságról
való megállapodás a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja.

33. A Bíróság (negyedik tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Cour de cassation
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Conseils et mise en relations
(CMR) SARL kontra Demeures terre et tradition SARL (C-645/16. sz. ügy)32
A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv 17. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy az e cikk (2), illetve (3) bekezdésében foglalt, a kereskedelmi ügynöki szerződés
megszűnésének esetére vonatkozó kártalanítási, illetve kártérítési rendszer abban az esetben is
alkalmazandó, ha e megszűnésre az e szerződésben kikötött próbaidő során kerül sor.

34. A Bíróság (második tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Bundesgerichtshof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peek & Cloppenburg KG,
Hamburg kontra Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (C-148/17. sz. ügy)33
A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv – [az európai uniós] védjegyről szóló, 2009. február 26-i
207/2009/EK tanácsi rendelet 34. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett – 14. cikkét
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak 7. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 10. sz. alatt.
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úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a nemzeti szabályozás olyan értelmezése, amely szerint csak
akkor állapítható meg utólag egy olyan korábbi nemzeti védjegy törlése vagy megszűnése, melynek
szenioritását egy európai uniós védjegy tekintetében igénylik, ha e törlés vagy megszűnés feltételei
nem csupán e korábbi nemzeti védjegy oltalmáról való lemondás, vagy az oltalmi idejének megújítás
nélküli lejárta időpontjában állnak fenn, hanem az e megállapításra vonatkozó bírósági határozat
elfogadásának időpontjában is.

Gazdasági ügyszak
24. A Bíróság elnökének 2018. január 15-i végzése (az Amtsgericht Hannover
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-533/17. sz. ügy)34
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

25. A Bíróság elnökének 2018. január 23-i végzése (a Bundesgerichtshof [Németország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-344/16. sz. ügy)35
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

26. A Bíróság elnökének 2018. január 26-i végzése (a Sąd Okręgowy w Warszawie
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-490/17. sz. ügy)36
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

27. A Bíróság elnökének 2018. február 28-i végzése (a Landesgericht Korneuburg
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-636/17. sz. ügy)37
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

28. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finnair Oyj kontra Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Fennia (C-258/16. sz. ügy) 38
1) A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, Montrealban 1999. május 28án kötött és az Európai Közösség nevében a 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozattal
jóváhagyott egyezmény 31. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a panaszt az e cikk (2)
bekezdésében meghatározott határidőkön belül írásban kell benyújtani, az említett cikk (3)
bekezdésének megfelelően, máskülönben a fuvarozóval szemben indított mindennemű kereset
elfogadhatatlan lesz.
2) Az olyan panasz, mint az alapeljárás tárgyát képező panasz, amelyet a légi fuvarozó informatikai
rendszerében rögzítettek, megfelel a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről
szóló, Montrealban 1999. május 28-án kötött egyezmény 31. cikke (3) bekezdésében foglalt írásbeli
forma követelményének.
3) A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, Montrealban 1999. május 28án kötött egyezmény 31. cikkének (2) és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem
ellentétes, ha az írásbeli formára vonatkozó követelményt teljesültnek tekintik, ha egy légi fuvarozó
alkalmazottja az utas tudomásával írásban kárbejelentést vesz fel, akár papíron, akár elektronikus
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Gazdasági ügyszak 7. sz. alatt.
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úton bevezetve azt e fuvarozó informatikai rendszerébe, amennyiben ezen utas meggyőződhet a panasz
azon pontos szövegéről, ahogyan azt írásban felvették és bevezették az informatikai rendszerbe, és azt
adott esetben módosíthatja vagy kiegészítheti, vagy akár más szöveggel helyettesítheti, még az ezen
egyezmény 31. cikkének (2) bekezdésében foglalt határidő lejárta előtt.
4) A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, Montrealban 1999. május 28án kötött egyezmény 31. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem szab további tartalmi követelményeket
a panaszt illetően azon a követelményen felül, hogy a légi fuvarozót tájékoztatni kell az okozott kárról.

29. A Bíróság (harmadik tanács) 2018. április 17-i ítélete (az Amtsgericht Hannover,
Amtsgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Helga
Krüsemann és társai (C-195/17. sz. ügy), Thomas Neufeldt és társai (C-197/17. sz. ügy),
Ivan Wallmann (C-198/17. sz. ügy), Rita Hoffmeyer (C-199/17. sz. ügy), Rudolf Meyer
(C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole
Schlosser (C-201/17. sz. ügy), Peter Rebbe és társai (C-202/17. sz. ügy), Eberhard
Schmeer (C-203/17. sz. ügy), Brigitte Wittmann (C-226/17. sz. ügy), Reinhard Wittmann
(C-228/17. sz. ügy), Regina Lorenz (C-254/17. sz. ügy), Prisca Sprecher (C-254/17. sz.
ügy), Margarethe Yüce és társai (C-274/17. sz. ügy), Friedemann Schoen (C-275/17. sz.
ügy), Brigitta Schoen (C-275/17. sz. ügy), Susanne Meyer és társai (C-278/17. sz. ügy),
Thomas Kiehl (C-279/17. sz. ügy), Ralph Eßer (C-280/17. sz. ügy), Thomas Schmidt (C281/17. sz. ügy), Werner Ansorge (C-282/17. sz. ügy), Herbert Blesgen (C-283/17. sz.
ügy), Simone Künnecke és társai (C-284/17. sz. ügy), Marta Gentile (C-285/17. sz. ügy),
Marcel Gentile (C-285/17. sz. ügy), Gabriele Ossenbeck (C-286/17. sz. ügy), Angelina
Fell és társai (C-290/17. sz. ügy), Helga Jordan-Grompe és társai (C-291/17. sz. ügy),
EUflight.de GmbH (C-292/17. sz. ügy) kontra TUIfly GmbH39
visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén
az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a
295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (14) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikkének
(3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a légi személyzet jelentős részének olyan spontán távolléte
(„vad sztrájk”), mint amely az alapügyekben szerepel, és amely abból ered, hogy az üzemeltető légi
fuvarozó váratlanul bejelentette a vállalkozás átszervezését, és amely egy olyan felhívás nyomán
alakult ki, amelyet nem a vállalkozás munkavállalóinak képviselői, hanem spontán módon maguk a
betegszabadságot igénybe vevő munkavállalók tettek közzé, nem tartozik az e rendelkezés értelmében
vett „rendkívüli körülmények” fogalma alá.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
XII. 2018. február 1-jén benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország
(C-66/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Kereseti kérelmek:
A Bizottság arra kéri a Bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy Magyarország nem teljesítette
— a GATS [A szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény] XVII. cikkéből eredő
kötelezettségeit, mivel a módosított 2011. évi CCIV. törvény 76. § (1) bekezdésének a) pontja
értelmében az EGT-n kívüli külföldi felsőoktatási intézmények számára az oktatási szolgáltatások
nyújtásának feltételeként nemzetközi szerződés megkötését írja elő;
39
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— a 2006/123/EK irányelv 16. cikkéből, és mindenképpen az EUMSZ 49. és 56. cikkéből, valamint a
GATS XVII. cikkéből eredő kötelezettségeit, mivel a módosított 2011. évi CCIV. törvény 76. § (1)
bekezdésének b) pontja értelmében arra kötelezi a külföldi felsőoktatási intézményeket, hogy
származási országukban felsőoktatási képzést folytassanak;
— az Európai Unió Alapjogi Chartájának 13. cikkéből, 14. cikkének (3) bekezdéséből és 16. cikkéből
eredő kötelezettségeit, a fentebb leírt korlátozások kapcsán; és
— kötelezze Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:
Magyarországon a felsőoktatási szolgáltatások nyújtásának jogalapja a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény, amelynek 76. § (1) bekezdés a) pontja elrendeli, hogy Magyarország
területén külföldi felsőoktatási intézmény csak akkor folytathat oklevelet adó képzési tevékenységet,
ha magyarországi működésének elvi támogatásáról szóló, Magyarország Kormánya és a külföldi
felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam Kormánya által kötött – föderatív állam esetében,
amennyiben a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat
jogosult, annak központi kormányzatával létrejött előzetes megállapodáson alapuló – nemzetközi
szerződés kötelező hatályát a szerződő felek elismerték.
Ezen túlmenően, a 2011. évi CCIV. törvény 76. § (1) bekezdésének b) pontja előírja, hogy
Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézményeknek nem csupán államilag elismert
felsőoktatási intézménynek kell minősülniük a székhelyük szerinti országban, hanem az adott
országban ténylegesen felsőoktatási képzést is kell folytatniuk.
A Bizottság 2017. április 27-én kötelezettség-szegési eljárást kezdeményezett Magyarország ellen a
módosított 2011. évi CCIV. törvénnyel kapcsolatban.
Mivel a Magyarország által nyújtott választ nem tartotta kielégítőnek, a Bizottság a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszába lépve, 2017. július 14-én indokolással ellátott véleményt küldött
Magyarországnak.
Mivel az indokolással ellátott véleményre nyújtott választ sem találta kielégítőnek, a Bizottság úgy
határozott, hogy az ügyet a Bíróság elé utalja annak megállapítása iránt, hogy Magyarország nem
teljesítette a GATS XVII. cikkéből, a 2006/123/EK irányelv16. cikkéből, az EUMSZ 49. és 56.
cikkéből, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 13. cikkéből, 14. cikkének (3) bekezdéséből
és 16. cikkéből eredő kötelezettségeit.

XIII. 2018. február 6-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország
(C-78/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Kereseti kérelmek:
A Bizottság arra kéri a Bíróságot, hogy
— állapítsa meg, hogy Magyarország az EUMSZ 63. cikkének, valamint az Európai Unió Alapjogi
Chartája 7., 8. és 12. cikkének alapján fennálló kötelezettségeit megsértve diszkriminatív,
szükségtelen és indokolatlan korlátozásokat vezetett be a magyarországi civil szervezeteknek
nyújtott külföldi adományok tekintetében a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló
2017. évi LXXVI. törvény azon rendelkezései szerint, amelyek nyilvántartásba vételi, bejelentési
és átláthatósági kötelezettségeket vezetnek be a civil szervezetek – közvetetten vagy közvetlenül
egy bizonyos értékhatárt meghaladó külföldi támogatásban részesülő – egyes kategóriái
tekintetében, továbbá amelyek szankciók alkalmazásának lehetőségéről rendelkeznek az e
kötelezettségeknek eleget nem tevő szervezetekkel szemben;
— kötelezze Magyarországot a költségek viselésére.
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Jogalapok és fontosabb érvek:
A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény új
nyilvántartásba vételi, bejelentési, átláthatósági és nyilvánossági kötelezettségeket vezet be a civil
szervezetek – közvetetten vagy közvetlenül egy bizonyos értékhatárt meghaladó külföldi
támogatásban részesülő – egyes kategóriái tekintetében, továbbá szankciók alkalmazásának
lehetőségéről rendelkezik az e kötelezettségeknek eleget nem tevő szervezetekkel szemben.
A Bizottság 2017. július 14-én kötelezettség-szegési eljárást kezdeményezett Magyarország ellen a
2017. évi LXXVI. törvénnyel kapcsolatban.
Mivel a Magyarország által nyújtott választ nem tartotta kielégítőnek, a Bizottság a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszába lépve, 2017. október 5-én indokolással ellátott véleményt küldött
Magyarországnak.
Mivel az indokolással ellátott véleményre nyújtott választ sem találta kielégítőnek, a Bizottság úgy
határozott, hogy az ügyet a Bíróság elé utalja annak megállapítása iránt, hogy Magyarország nem
teljesítette az EUMSZ 63. cikkének, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 12. cikke
alapján fennálló kötelezettségeit.

XIV. A Törvényszék 2018. április 25-i ítélete – Magyarország kontra Bizottság (T-554/15.
és T-555/15. sz. egyesített ügyek)40
1) A Törvényszék a kereseteket elutasítja.

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

Közigazgatási ügyszak
Kfv.IV.35.480/2017/6.; Kfv.IV.35.481/2017/6.
A támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülmények mesterséges megteremtése, mint a
visszaélésszerű magatartás egyik jellemző megvalósulási formája, akkor vezethet a kérelem
elutasításához az Eljárási törvény 55. § (10) bekezdése alapján, ha a közösségi szabályok alapján
előnyszerzésre irányuló szándék fennállása mellett olyan objektív körülmények állapíthatók meg, ahol
az uniós szabályok formális betartása ellenére nem valósul meg a támogatás célja. Az objektív és
szubjektív elemek együttes fennállásának vizsgálata és bizonyítása a közigazgatási szerv eljárási
kötelezettsége.
Az alperes és a bíróság döntését egyaránt a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó
ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló a Bizottság
1975/2006/EK rendelete 5. cikk (3) bekezdésére alapította, melynek értelmében: „[A] különös
rendelkezések sérelme nélkül, nem fizethető támogatás olyan kedvezményezett részére, akiről
megállapították, hogy mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges
körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.”
A rendeletet a Bizottság 65/2011/EU rendelet 34. cikke habár 2011. január 1-től hatályon kívül
helyezte, a 2011. január 1-je előtt benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozóan azonban továbbra is
alkalmazni rendelte, ezért felperes ügyében e rendelkezés az irányadó.
40

A kereseteket l.: Hírlevél VI. évfolyam 12. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt,
XXIV. és XXV. sz. alatt.
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A fenti uniós szabállyal összhangban mondja ki a 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási
tv.) 55. § (10) bekezdése, hogy „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kérelmet
elutasítja, amennyiben az ügyfél az intézkedésben való részvételhez szükséges feltételeket mesterséges
körülmények létrehozásával azért teremtette meg, hogy az adott támogatási intézkedés céljaival
ellentétes előnyhöz jusson.”
Tény, hogy a felperes és a H. Kft. a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: Jogcímrendelet)
3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények
(üvegházak) építése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása
célterületre (a továbbiakban: 1. célterület) azonos időpontban igényeltek és kaptak támogatást.
Az üvegházak – alperes által is elismerten – az építési engedélyben és a tervdokumentációban szereplő
műszaki tartalommal felépültek, ezzel a Jogcímrendelet 1. §-ában rögzített támogatási cél, „a
kertészetben a termelőtevékenység folytatásához, (...) korszerű technológiák alkalmazása a
gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében” formai szempontból megvalósult.
A Jogcímrendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg, mely előírja, hogy támogatásban csak azok a
beruházások részesülhetnek, melyek javítják a mezőgazdasági üzem összteljesítményét; és betartják az
érintett beruházásra vonatkozó közösségi előírásokat. A támogatás mértéke ellenben nem haladhatja
meg az I. mellékletben megállapított maximális arányt.
Ez a Jogcímrendelet 5. § (1) bekezdése alapján benyújtási időszakonként, célterületenként legfeljebb
735 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Annak bizonyítása, hogy a felperes és a X. Kft. kifejezetten
azért jöttek létre, hogy a fizikálisan egy beruházás megosztásával a beadási időszakban támogatási
kérelmet nyújtsanak be és ezáltal a megengedettnél nagyobb támogatási összeghez jussanak, az
alperesi hatóságot terhelte a hivatalból indult eljárásban
Jelen ügyben tehát a Kúriának elsődlegesen abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy
jogszabályt sértett-e az alperesi határozat akkor, amikor megállapította, hogy a felső korlátot
meghaladó összegű támogatáshoz való hozzájutás érdekében a felperes mesterségesen teremtette meg
a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, hogy ezzel a támogatási rendszer
céljával ellentétes előnyhöz jusson.
A támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülmények mesterséges megteremtése a
visszaélésszerű magatartás egyik tipikus megvalósulási formája. Az Európai Unió Bíróságának (a
továbbiakban: EU Bíróság) állandó ítélkezési gyakorlata értelmében az uniós rendeletek alkalmazását
nem lehet a gazdasági szereplők visszaélésszerű magatartására kiterjeszteni (lásd többek között a
C‑279/05. sz. Vonk Dairy Products ügyben hozott ítélet 31. pontját; a 25/76. sz. Cremer ügyben hozott
ítélet 21. pontját és a C‑110/99. sz. Emsland-Stärke ügyben hozott ítélet 51. pontja). Továbbá, az EU
Bíróság már több ítéletében megállapította, hogy a visszaélésszerű gyakorlat bizonyításához egyrészt
olyan objektív körülmények együttes fennállása szükséges, ahol az uniós szabályok formális betartása
ellenére nem valósul meg e szabályok célja, másrészt pedig egy szubjektív elem, a közösségi
szabályok alapján előnyszerzésre irányuló szándék fennállása, amikor mesterséges módon teremtik
meg az előny megszerzéséhez szükséges feltételeket (lásd többek között a C‑515/03. sz. Eichsfelder
Schlachtbetrieb ügyben hozott ítélet 39. pontját, valamint C‑110/99. sz. Emsland–Stärke-ügyben
hozott ítélet 52–53. pontját).
Jelen ügy jogkérdésének eldöntése szempontjából elsősorban a C–434/12. sz. Slancheva sila ügyben
hozott ítélet (a továbbiakban: Slancheva sila ítélet) irányadó, amelyben az EU Bíróság a fenti
ítélkezési gyakorlatát az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 65/2011/EU bizottsági rendelet 4. cikk (8) bekezdése szerinti visszaélésre is
kiterjeszti, amely tartalmilag megegyezik a jelen ügyben értelmezési kérdést felvető 1975/2006/EK
rendelet 5. cikk (3) bekezdésével (a jelenleg hatályos 65/2011/EU rendelet a korábbi 1975/2006/EK
rendeletet váltotta fel és helyezte hatályon kívül). A Kúria tehát szükségesnek tartotta megvizsgálni,
hogy a felperes esetében a visszaélésszerű magatartás ezen objektív, illetve szubjektív elemei
megvalósultak-e.
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Az objektív elemet illetően, amint azt a Slancheva sila ítélet is megerősíti, e támogatási rendszer célját
deklaráló uniós jogi rendelkezésekből – mindenekelőtt az 1698/2005/EK rendelet (46)
preambulumbekezdéséből és 52. cikkéből – kell kiindulnunk. A (46) preambulumbekezdés szerint az
EMVA‑ból nyújtott vidékfejlesztési támogatás célja különösen „a gazdálkodási tevékenységek nem
mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok
fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése […], a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások
végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató
tendenciák visszafordítása érdekében.” Az 52. cikk pedig a támogatási célt a vidéki gazdaság
diverzifikálására szolgáló intézkedések támogatásában jelöli meg, ami magában foglalja a
mikrovállalkozások vállalkozási kedvének ösztönzése és a gazdasági szerkezet fejlesztése céljából
történő létrehozására és fejlesztésére vonatkozó támogatásokat.
Az EU Bíróság fenti ítélkezési gyakorlatából egyértelműen következik, hogy az objektív és a
szubjektív elem megléte konjunktív feltétele a visszaélésszerű magatartás megállapításának, azaz a két
feltétel egyidejű fennállása szükséges. A Slancheva sila ítéletében az EU Bíróság egyértelművé tette,
hogy a nemzeti szabályozás által előírt korlátozások megkerülése – vagyis a szubjektív elem –
önmagában nem elegendő annak kizárására, hogy az érintett beruházási projekt hozzájárul az
1698/2005/EK rendeletben meghatározott célkitűzések eléréséhez és meg kell vizsgálni, hogy e
szándék következménye egyúttal az 1698/2005 rendeletben meghatározott célok elérésének akadályát
is jelenti-e (Slancheva sila ítélet, 36. és 37. pontok). A Slancheva sila ügyben a szubjektív elemet az
jelentette, hogy a felperes társaság harmadik személyekkel – akik maguk is az EMVA érintett
támogatási programjának pályázói – megállapodott abban, hogy egyetlen projektet mesterségesen
három kisebb méretű projektre osztanak fel. Ezen ügyben a vitatott bolgár jogszabály –
hasonlóképpen, mint jelen ügyben a 25/2008 (III.7.) FVM rendelet – beruházási projektenként
rögzítette az igényelhető támogatási összeg felső határát.
Az alperes a tényállás feltárása és a jogi alapok megállapítása során kizárólag a szubjektív körülményt,
azaz a feltételek mesterséges megteremtésére irányuló szándékot, ennek keretében pedig a felperes és
a másik érintett gazdasági társaság (G. X. Kft.) közötti jogi, gazdasági kapcsolatokat, illetve
tulajdonosi pozíciók egymáshoz való viszonyát vizsgálta.
Az egy műveletre engedélyezett támogatási felső korlát tudatos kijátszására irányuló célzatos
magatartásra a rendelkezésre álló adatokból nem lehet megalapozott következtetéseket levonni.
A közigazgatási eljárásban a hatóságok az alapítás körülményeit érintően kizárólag a cégadatokat
ellenőrizték, melyek alapján csak az alapítás időpontja és az alapítók személye volt megállapítható. A
társaságok megalakulásának céljára legfeljebb a bejegyzett tevékenységi körök utalhattak. Az alperes
annak tényéből, hogy a cégeket egy napon és részben azonos személyek hozták létre, akik a pályázati
határidő lejáratának utolsó napján önállóan nyújtottak be támogatás iránti kérelmeket hasonló műszaki
tartalmú projektek megvalósítására, további bizonyítás lefolytatása nélkül, következtetés útján tett
terhelő megállapításokat.
Az első fokú bíróság sem tartotta indokoltnak e körben az alapítók meghallgatását, ezzel olyan alperesi
tényállítást fogadott el, mely egyrészt nem bizonyított, valamint azokra az okokra sem utalt az ítélet
indokolásában, amelyek miatt a felperes által felajánlott bizonyítást mellőzte, megsértve ezzel a 1952.
évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 221. § (1) bekezdését.
Megállapítható továbbá, hogy a jogerős ítélet a társaságok összefonódását vizsgálva több ténybeli
tévedést is tartalmaz. Iratellenes az a hivatkozás, hogy a támogatás igénylésekor a társaságok egy
személy tulajdonát képezték és a székhelyváltozásaik viszonylag egyszerre történtek. A X. Kft.
székhelye 2017. május 9-ig nem változott, szemben a felperesi Kft.-vel, aki több alkalommal, de
mindig eltérő időpontokban változtatta székhelyét. A cégeket nem csak egy személy, a C. Ltd.
alapította, ezért nem állítható, hogy a támogatás igénylésekor a társaságok egy személy tulajdonát
képezték.
Helytálló a felperes azon érvelése, hogy a bíróság a felperesi Kft. ügyvezetője, M. perbeli
nyilatkozatát a beruházás helyének megválasztása kapcsán a szakmai indokok vizsgálata nélkül nem
hagyhatta volna figyelmen kívül azzal az indokkal, hogy az nem életszerű. Annak mérlegeléséhez
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ugyanis, hogy a módosítási kérelmekben megjelölt ugyanazon ingatlan miért volt alkalmasabb annál,
mint a támogatási kérelmek szerinti eltérő megvalósítási helyek, a bíróság kellő szakismerettel nem
rendelkezett. Amennyiben a bíróság a felperes ezen állítását aggályosnak ítélte, tájékoztatni kellett
volna a felperest arról, hogy annak bizonyítása a Pp. 164. § (1) bekezdése alapján rá hárul, mivel a
felperes által benyújtott a szakvélemény erre vonatkozó megállapításokat nem tartalmazott. Ennek
hiányában a jogerős ítéletben levont következtetés nem megalapozott.
A bizonyítékok értékelése is meglehetősen egyoldalúnak tekinthető, mert a bíróság ítéletében, –
ahogyan az alperesi határozat – csak azokat a tény adatokat veszi számba, amelyek erősítik a két cég
közötti „összefonódást” a fizikálisan egy beruházás megvalósulása érdekében. Így nem jelenik meg az
ítéletben, hogy a megvalósítási helyszín tekintetében az áthelyezési kérelmeket nem azonos személyek
nyújtották be és benyújtási időpontok között közel egy év telt el, ami arra enged következtetni, hogy a
projektek közös helyszínen való megvalósítását a cégek között fennálló, az ügyvezető által hivatkozott
pénzügyi, gazdasági kapcsolatok egyaránt motiválhatták. Amit tovább erősít – a projektek
kivitelezésének időbeni átfedései mellett – a kezdő elszámolások benyújtása között az egy évet
meghaladó, illetve a végelszámolások időpontjai között eltelt közel öt hónapos időtartam.
A szakvélemény, a hatósági bizonyítvány és a természetvédelmi hatóság bíróság megkeresésére adott
válaszirata egyaránt a felperes azon állítását igazolta vissza, hogy a megépült üvegházak műszakiépítészeti szempontból önálló működtetésre alkalmas rendeltetési egységek, melyet az alperes sem
vitatott. Ellenben támogatási szempontból azokat a bíróság mégis egy beruházásnak minősítette a
projektek „együttmozgására” (egy telken való megvalósulás és az üvegházak nyaktaggal való
összekötése) és a cégek együttes cselekvésére hivatkozással, melyre a fentiekben ismertetett tények
alapján nem lehet okszerű következtetést levonni.
Helytálló az a felperesi érvelés, hogy a beruházások jellegéből fakadó műszaki hasonlóság és az
üvegházak földrajzi közelsége, ahogyan a gazdasági társaságok tulajdonosi struktúrájának időleges
összefonódása és cégek egyidejű cselekvése önmagában még nem sért semmilyen jogszabályt és a
mesterséges körülmények szándékos megteremtésének igazolására nem alkalmasak. Az alperes
elsőfokú hatósága a felperesnél lefolytatott helyszíni ellenőrzése során sem tárt fel egyéb olyan
tényadatot, mint például a projektek közös pénzügyi finanszírozása, az üvegházak közös használata, a
Kft.-k együttesen végzett termelőtevékenysége, amely megalapozhatná a hivatkozott szándékegységet.
Mindezek fényében nem megalapozott az elsőfokú bíróság ítéletének azon megállapítása, amely
szerint az alperesi határozat és a perben lefolytatott bizonyítás alapján a körülmények mesterséges
megteremtése igazoltnak mondható.
Az EU Bíróság ítélkezési gyakorlata kimondja, hogy valamely projekt finanszírozása nem tagadható
meg, amennyiben a szóban forgó beruházásnak lehet más magyarázata is, mint pusztán az EMVA
támogatási programjából való részesülés elérése (lásd a Slancheva sila ítélet 42. pontját, illetve más
uniós finanszírozású projekttel összefüggésben a C‑255/02. sz. Halifax és társai ügyben hozott ítélet
75. pontját). A Slancheva sila ítélet továbbá azt is egyértelművé teszi, hogy A 65/2011 rendelet 4.
cikkének (8) bekezdését (amely tartalmilag megegyezik az 1975/2006/EK rendelet 5. cikk (3)
bekezdésével) úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy az EMVA támogatási programjából
való kifizetés iránti kérelmet pusztán azon indokból utasítsák el, hogy valamely, az e program
támogatásában részesülésre pályázó beruházási projekt funkcionálisan nem önálló, vagy hogy jogi
kapcsolat áll fenn az e támogatásra pályázók között, anélkül hogy az adott ügy egyéb objektív elemeit
figyelembe vennék.
A Kúria megállapította, hogy jelen ügyben az alperes részéről a fenti objektív és szubjektív feltételek
együttes vizsgálatára nem került sor. Az objektív elem körében az alperes egyáltalán nem vizsgálta,
hogy megvalósult-e jelen esetben az 1698/2005/EK rendelet (46) preambulumbekezdésében és 52.
cikkében rögzített támogatási cél, melyet az első fokú bíróság sem ismert fel, ezért az alperes
határozata és a jogerős ítélet egyaránt jogszabálysértő.
Figyelemmel arra, hogy a közigazgatási perben a bíróság olyan kérdésben nem foglalhat állást, melyre
nézve a határozat megállapítást nem tartalmaz, ellenben a közigazgatási hatóság hatáskörét vonná el, a
Kúria a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján a jogerős ítéletet, valamint az alperesi első és másodfokú
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határozatokat hatályon kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot kötelezte új eljárás lefolytatására.
Az elsőfokú hatóságnak az új eljárásban arra nézve is bizonyítást kell felvennie, hogy fennállnak-e
jelen ügyben a mesterséges körülmények megteremtésének megállapításához szükséges objektív
elemek, a beruházás a támogatás céljának megfelelően, szabályszerűen megvalósult-e, míg a
szubjektív elemet illetően a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél részéről való visszaélési szándék
kétséget kizáró bizonyítása is szükséges eljárása során. Az intézkedésben való jogosulatlan részvétel
mindaddig nem állapítható meg, amíg nem igazolt az Eljárási törvény 55. § (10) bekezdésében írt
feltételek egyidejű fennállása.

Kfv.I.35.550/2017/8.
A bizonyítékok mérlegelésén alapuló ítélet felülvizsgálattal eredményesen csak akkor támadható, ha a
figyelembe vett bizonyítékok alapján iratellenesen került megállapításra a tényállás és a bíróság
A Kúria számos ítéletében elvi éllel kifejtette már, hogy többszereplős láncügyletek esetében az
adóhatóságnak joga van a láncban hátrább álló gazdasági szereplők vizsgálatára, és az abból levont
következtetések figyelembe vételére az éppen vizsgált adózói eljárásában is. A perben rendelkezésre
álló adatok, iratok, bizonyítékok figyelembe vételével helyesen állapította meg az adóhatóság, hogy a
számlákban foglalt gazdasági esemény az abban írt felek között és módon, a vállalkozók tekintetében
fennálló személyi és tárgyi feltételek hiánya okán, nem mehetett végbe. Ebből következően a számlák
nem hiteles dokumentumok, azokra adólevonási jog nem alapítható.
Utalt a Kúria arra, hogy az általános forgalmi adó levonásához való jog gyakorlása körében az Európai
Unió Bírósága mélyreható, alapos, a részletekre kiterjedő joggyakorlatot alakított ki. Ennek
figyelembe vételével került kidolgozásra az 5/2016. (IX.26.) KMK vélemény is, mely az EUB
jogértelmezésére figyelemmel összegzi a kialakult joggyakorlatot, amelyek mentén vizsgálva a jogerős
ítéletet megállapítható, hogy az maradéktalanul kielégíti az ebben lefektetett és követendő
joggyakorlatot.
A bírósági felülvizsgálat tárgyát képező határozatában alperes egyértelműen állást foglalt arról, hogy a
számlák szerinti gazdasági események nem történtek meg: a felperes pernyertessége csak ennek
egyértelmű cáfolatával következhetett volna be.

Kfv.IV.35.662/2017/7. szám
Intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítására közvetlenül alkalmazandó uniós jogi
normában előírt elévülési határidőben van jogszerű lehetőség. Ennek hiányában alkalmazandó az
Eljárási tv. 64. § (1) bekezdése és a 69. § (8) bekezdés szerinti öt éves elévülési, illetve jogvesztő
határidő.
Az alperes a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozóan 2016. március 31-én benyújtott
kifizetési kérelem elbírálása során állapította meg, hogy a felperes nem vitatottan az utolsó kifizetést
követő 4. és 5. évben sem teljesítette a támogatási kérelemben a 4. évre vállalt üzemméretet, így a
Jogcímrendelet 9. § (9) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények alkalmazandók: az ügyfél
támogatási jogosultsága megszűnik és az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül.
Jelen ügyben a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a 113/2009. (VII. 26.) FVM
rendelet (a továbbiakban: Jogcímrendelet) alapján indult eljárásban alkalmazott szankcionálás kapcsán
– az elévülési idő, illetve a jogvesztő határidő számítása szempontjából – miként értelmezhető az
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH Eljárási tv.) 57. § (3) bekezdése, a 64. § (1) bekezdése
és a 69. § (8) bekezdése. Ezzel összefüggően további értelmezési kérdést vet fel, hogy a vitatott
alperesi határozat jogszerűségének megítélése érdekében az Eljárási tv. rendelkezéseit vagy a
közvetlenül alkalmazandó uniós jogi norma rendelkezéseit szükséges-e figyelembe venni.
Az MVH Eljárási tv. e szempontból releváns, akkor hatályos rendelkezései a következők.
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Az 57. § (3) bekezdése szerint “[a] döntés ügyfél terhére történő módosítására vagy visszavonására –
közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus, valamint annak hiányában – öt éven belül van
lehetőség, amennyiben az ügyfél az intézkedésben jogosulatlanul vett részt.”
A 64. § (1) bekezdése szerint “[k]özvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése
hiányában az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapításához való jog annak a naptári
évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az intézkedésben jogosulatlanul
részt vettek.”
A 69. § (1) bekezdése alapján „Az intézkedésben való részvétellel összefüggésben megállapított
jogosultság vagy az igénybe vett támogatás egésze vagy egy része jogosulatlannak minősül,
amennyiben az ügyfél:
e) a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban meghatározott intézkedésben való részvételre
vonatkozó feltételeket – ideértve a támogatás kifizetését megelőző vagy azt követő időszakra vállalt
kötelezettségeket is – megszegi,
f) olyan intézkedésben vesz részt, amelynek alkalmazását az Európai Közösség nem engedélyezte
vagy nem vette tudomásul [az a)-f) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: intézkedésben való
jogosulatlan részvétel].”
A 69. § (8) bekezdése értelmében “[a]z intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító
határozat jogerőre emelkedésével – amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
csak a támogatás egy része tekintetében állapítja meg a jogosulatlan részvételt, úgy az érintett rész
vonatkozásában – az ügyfél intézkedésben való részvételhez fűződő jogosultsága megszűnik.
Intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítására a jogosultságot megállapító határozat
közlésétől számított öt éven belül van lehetőség.”
A Kúria annyiban osztotta az elsőfokú bíróság jogértelmezését, hogy intézkedésben való jogosulatlan
részvételt állapított meg az alperes, ezért helytállóan hívta fel határozatában az Eljárási tv. 69. § (1)
bekezdés e) pontját, mely a Jogcímrendelet 4. § (4) bekezdés f-g) pontjához kapcsolódó szabály
megszegésével valósult meg. Ebből következően az Eljárási tv. jogkövetkezményekhez kapcsolódó
fent idézett rendelkezései sem hagyhatók figyelmen kívül az eljárásban.
Az alperesi felülvizsgálati kérelem szerint az elsőfokú ítélet jogszabálysértő, mert az elévülés
vonatkozásában a bíróságnak – az MVH Eljárási tv. 69. § (8) bekezdése helyett – e törvény 64. § (1)
bekezdése alapján a közvetlenül alkalmazandó uniós normát, azaz a 2988/95 rendelet 3. cikk (1)
bekezdését kellett volna alkalmaznia.
A 2988/95/EK, Euratom Tanácsi Rendelet (a továbbiakban: 2988/95 rendelet) a 3. cikk (1)
bekezdésében az uniós joggal kapcsolatos szabálytalanságok két típusáról rendelkezik: az itt felvázolt
rendszerben ˗ az elévülési idő számítása szempontjából ˗ az általános értelemben vett
szabálytalanságtól megkülönböztetendő a „többéves programokkal” összefüggő szabálytalanságok
köre a következők szerint:
[A] A 3. cikk (1) bekezdésének első és második albekezdése akként rendelkezik, hogy az eljárások
elévülési ideje a szabálytalanság elkövetésétől, illetve folyamatos vagy ismételt szabálytalanság esetén
a szabálytalanság megszűnésének napjától számított négy év.
[B] A többéves programokat illetően az említett 3. cikk (1) bekezdése második albekezdésének
második mondata kifejti, hogy „az elévülési idő minden esetben addig tart, amíg a program véglegesen
le nem zárult”.
A Kúriának tehát mindezek alapján először azt a kérdést kellett megvizsgálnia az alkalmazandó jog
meghatározása körében, hogy a jelen ügyben vitatott alperesi határozat „többéves program” keretében
nyújtott támogatásra vonatkozik-e.
Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) már több döntésében értelmezte a 2988/95
rendelet 3. cikke (1) bekezdése szerinti „többéves program” kifejezés jelentését, megállapítva, hogy e
fogalom hatályát mind az egyes alkotóelemeinek jelentésére, mind az alkalmazásának összefüggéseire,
mind az arra hivatkozó rendelet céljaira tekintettel kell meghatározni (C–436/15 sz. UAB Alytaus
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regiono atliekų tvarkymo centra ügyben hozott ítélet 45. pont). Az EU Bíróság ítélkezési gyakorlata
értelmében a „többéves program” átfogó fogalomnak minősül, mely az uniós politikák által érintett
valamennyi területen megjelenhet, amennyiben uniós költségvetési források kerülnek felhasználásra.
Maga a „program” kifejezés tág jelentéssel bír, és a „program” és „projekt” kifejezések felcserélhetően
használhatóak e rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében (UAB Alytaus regiono ítélet 51. pont;
C–491/16. sz. Maxiflor ügyben hozott végzés 35. pont; C–243/17. sz. da Silva Rodrigues ügyben
hozott végzés 37. pont). E meghatározás alapján az EU Bíróság „többéves programként” definiálta
például azt az uniós forrásokból finanszírozott projektet, amely egy meghatározott régió
hulladékgazdálkodási rendszerének létrehozásában állt, és amelynek a végrehajtását több évre
tervezték (UAB Alytaus regiono ítélet 51. pont).
A jelen ügyben vitatott támogatás megítélésének jogalapjaként szolgáló Jogcímrendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikkének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg (Jogcímrendelet, 11. §). E 22. cikk a fiatal mezőgazdasági termelők
elindítására vonatkozó támogatásokról rendelkezik, a Jogcímrendelet 2. § 6. pontja értelmében pedig e
prioritási cél megvalósítása érdekében támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válását
követő évtől számított ötödik naptári év végéig terjedő működtetési időszakra vehető igénybe a
támogatás (a Jogcímrendeletben egyéb rendelkezéseiben meghatározott feltételek teljesülése esetén).
Ezen ötéves időszak megfelel az 1698/2005/EK rendelet e) pontja szerinti „művelet” fogalmának: „az
érintett [EMVA prioritással bíró céljainak elérése érdekében indított] vidékfejlesztési program számára
meghatározott szempontok szerint kiválasztott és egy vagy több kedvezményezett által végrehajtott
projekt, szerződés, megállapodás vagy egyéb cselekvés”, amely lehetővé teszi az 1698/2005/EK
rendelet célkitűzéseinek elérését (így többek között a mezőgazdaság versenyképességének javítását).
A Kúria már több ügyben rámutatott arra, hogy „az Eljárási tv. 64. § (1) bekezdésében írt öt éves
elévülési időtartam az esetben irányadó, amennyiben közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus
nem rendelkezik eltérően.” (Kfv. IV. 35.548/2013/5., Kfv.IV. 35.279/2017/4.) Megállapítható tehát,
hogy a jelen esetben vitatott alperesi határozat olyan, uniós költségvetési forrásból finanszírozott
támogatási időszakra vonatkozik, amely megfelel a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdése szerinti és
az EU Bíróság ítélkezési gyakorlata által pontosított „többéves program” fogalomnak, ezért a felperes
ügyében a rendelet, mint közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus szabályai érvényesülnek.
A 2988/95 rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerint többéves programok esetén az elévülési idő minden
esetben addig tart, amíg a program véglegesen le nem zárult. Az EU Bíróság értelmezésében azonban
a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdésében írt, „a program véglegesen le [nem] zárult” kifejezés
nem jelenti szükségszerűen az elévülés bekövetkeztét az említett program végrehajtása során
elkövetett valamennyi esetleges szabálytalanság tekintetében. Ez csak azon szabálytalanságok
esetében van így, amelyeket több mint négy évvel – azaz a 3. cikk (1) bekezdésében általánosan
megállapított elévülési időtartammal – „a program végleges [lezárulását]” megelőzően követtek el,
melyek – az elévülési időnek a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében
meghatározott okok valamelyike miatti megszakadása hiányában – a lezárulást követően azonnal
elévülnek. Azaz a „többéves programokra” a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdése második
albekezdésének második mondata értelmében alkalmazandó elévülési idő kizárólag az elévülési idő
kiterjesztését teszi lehetővé, nem annak lerövidítését (UAB Alytaus regiono ítélet 68–69. pontok).
Megállapítható, hogy jelen ügyben a szabálytalanság elkövetése időpontjaként az ötéves támogatási
időszak (2011. január 1. – 2015. december 31.) negyedik éve (2014) tekinthető, amikor is a felperes
nem érte el a jóváhagyott támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME értéket és így nem felelt meg
a Jogcímrendelet rendelkezéseinek. A folyamatosnak tekinthető szabálytalanság tehát ezen év utolsó
napján, azaz 2014. december 31-én fejeződött be. Az EU Bíróság fenti értelmezése alapján tehát jelen
esetben az elévülési időt – tekintve, hogy a szabálytalanság elkövetésének időpontja és a program
lezárása közötti időszak így kevesebb, mint a 2988/95 rendelet 3. cikk (1) bekezdés első és második
albekezdései szerinti általános elévülési idő, azaz 4 év – a 2988/95 rendelet általános elévülési
szabályai szerint kell számolni, azaz oly módon, hogy az elévülési időszak 2014. december 31-ét
követően kezdődik és 4 évig tart.
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Az elsőfokú hatóság 2016. augusztus 16-án, az alperes 2016. november 4-én, azaz az uniós
rendelkezések szerinti 4 éves elévülési időn belül hozott határozatot a felperessel szemben, ezért a
jogerős ítélet tévesen állapította meg, hogy az intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatti
szankció alkalmazására 2015. május 12-ig volt jogszerű lehetőség az Eljárási tv. 68. § (9) bekezdése
szerinti jogvesztő határidőben.
A 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdése (4) albekezdése jogvesztő határidőként az elévülési idő
kétszeresének megfelelő időszak utolsó napját írja elő. Az elsőfokú bíróság tévesen állapítja meg,
hogy a 2988/95 rendelet „ugyanakkor nem tiltja, hogy ezen jogvesztő határidő vonatkozásában a
tagállamok az elévülési idő kétszeresén belüli időszakon belül eltérjenek”, tekintve, hogy a 2988/95
rendelet 3. cikk (3) bekezdése – épp az elsőfokú bíróság ítéletében is kiemelt uniós pénzügyi érdekek
védelmében – csupán arra ad felhatalmazást a tagállamoknak, hogy az (1) bekezdés (4) albekezdése
szerinti jogvesztő határidőként előírtnál hosszabb időszakot alkalmazzanak.
A Kúria azzal egyetértett, hogy az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítására az
Eljárási tv. 69. § (8) bekezdése szerinti ötéves határidőn túl nincs jogszerű lehetőség. Jelen ügyben
felperes a több éves programban nem úgy vett részt, hogy annak jogszabályi feltételei már a kérelem
benyújtásakor sem álltak fenn, hanem jogosultságát azáltal veszítette el, hogy a támogatási kérelemben
vállalt üzemméretet a 4. évben nem teljesítette. E jogsértés Jogcímrendelet szerinti szankciója az uniós
rendelkezés szerinti eltérő elévülési határidőben a már kifizetett támogatási összeg visszafizetése.
E jogszabályhely felperesi jogértelmezés szerinti alkalmazása a Jogcímrendelet alapján indult
eljárásokban oda vezetne, hogy a hatóság a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó
elszámolási kötelezettség nemteljesítése esetén a Jogcímrendelet 9. § (9), (11), (12) bekezdés szerinti
jogkövetkezményeket nem alkalmazhatná, melynek következtében a szabályozás teljes mértékben
kiüresedne. Mindez azt jelentené, hogy a vállalt kötelezettségeket a program 5. évében nem teljesítő
ügyfelek minden további jogkövetkezmény alól mentesülnének, ha – élve a törvény adta lehetőséggel
– a 10%-os kifizetési kérelmet csak az utolsó benyújtási időszakban, a működtetés 5. évét követően
nyújtanak be. E jogértelmezés egyrészt ellentétes lenne a jogalkotói szándékkal, másrészt a
jogrendszer egysége megköveteli a jogszabály egyes rendelkezéseinek a jogszabály céljával,
funkciójával, valamint az egymással és a közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktussal
összhangban álló értelmezését, feltételezve az Alaptörvény 28. cikke alapján, hogy azok a józan
észnek és közjónak megfelelő erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. (Kfv. IV. 35.437/2017/4.)
Az elsőfokú bíróság – annak indokolásaként, hogy miért nem a 2988/95 rendeletet elévülési szabályai
alkalmazandóak jelen esetben – hangsúlyozta, hogy a rendeletet a Tanács a csalásokkal szembeni
küzdelem eredményessé tétele érdekében hozta, a rendelet a szándékosan vagy gondatlanságból
okozott szabálytalanságok esetén alkalmazandó szankciók és eljárási szabályok meghatározására
szolgál, míg az alperes a felperessel szemben objektív szankciót alkalmazott a szándékosság vagy
gondatlanság vizsgálatát mellőzve.
A Kúria nem osztotta ezen érvelést. Egyrészt pontosítani szükséges a rendelet célmeghatározását, ami
az Unió pénzügyi érdekeinek védelme és e célból a közösségi joggal kapcsolatos szabálytalanságok
esetére egy keretszabályozás kialakítására az egységes ellenőrzések, a közigazgatási intézkedések,
továbbá szankciók tekintetében (2988/95 rendeletet, 1. cikk). A cél tehát jóval általánosabb, mint a
csalás elleni küzdelem. Ez utóbbi csupán egy (bár igen meghatározó) dimenziója ezen általános
célnak. Ezen kívül a rendelet szabálytalanság-meghatározása sem szól a szándékosság vagy
gondatlanság kérdéséről: „Szabálytalanság a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági
szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása útján történő megsértése, amelynek
eredményeként a Közösségek általános költségvetése vagy a Közösségek által kezelt költségvetések
kárt szenvednek vagy szenvednének, akár közvetlenül a Közösségek nevében beszedett saját
forrásokból származó bevétel csökkenése vagy kiesése révén, akár indokolatlan kiadási tételek miatt.”
(2988/95 rendeletet, 1. cikk)
A fentieket összegezve, a felülvizsgálati kérelemben helytállóan hivatkozott az alperes a 2988/95
rendelet, mint közvetlenül alkalmazandó uniós jogi norma szerinti elévülési szabályokra, melyeknek a
támadott határozata mindenben megfelel.
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Kfv.I.35.664/2017/4.
Az áru rendeltetése objektív kritériumot képezhet a besoroláshoz, amennyiben az szorosan az adott áru
lényegéhez kapcsolódik, és e kapcsolat az áru objektív jellemzői és tulajdonságai alapján értékelendő.
A Kúria már több döntésében kifejtette, hogy a tarifális besorolás jogkérdés, azonban a vámáru és
tulajdonságainak meghatározása ténykérdés. A besorolást megelőzően tehát a tények feltárása és
bizonyítása szakkérdés. (BH 2009.339., Kfv.V.35.833/2014/13.) Így a perbeli esetben is döntő
jelentősége volt annak, hogy a vizsgált vámáruk milyen tulajdonsággal rendelkeznek és ennek
megítélése érdekében szerezte be a felperes a perben csatolt magánszakértői véleményt. Hangsúlyozta
a Kúria, hogy ennek a vámárukra vonatkozó műszaki tartalmat meghatározó részét az alperes a perben
elfogadta, azt nem vitatta. Ebből kifolyólag azt a felülvizsgálati eljárásban akkor lehetne vita tárgyává
tenni, ha az elsőfokú eljárásban a műszaki tartalom vonatkozásában az alperes bárminemű
ellenbizonyítást ajánlott volna fel és a szakértői véleményben foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat
bizonyította volna. Ilyen bizonyítási indítványa azonban nem volt és a felülvizsgálati kérelmében sem
vitatta a termékek műszaki jellemzőit.
A termék funkciójának meghatározása, hogy az milyen igény kielégítésére alkalmas, van-e olyan
speciális jellemzője, amelyből az egyedi rendeltetése megállapítható nem jogkérdés, hanem ténykérdés
és ennek vizsgálatára a felkért szakértő jogosult volt. A szakértői véleményt alapul véve az elsőfokú
bíróság helyesen határolta el, hogy a szakértői véleményben mi tekinthető tény, illetve jogkérdésnek.
A Kúria is elemezte a szakértői véleményt abból a szempontból, hogy elválaszthatók-e egyértelműen a
vámáruk műszaki jellemzői a tarifális besorolás kérdésétől. Megítélése szerint vitathatatlanul
elkülöníthetők e kérdések vizsgálata a szakértői véleményben. A szakértő a műszaki tartalom
értékelése során elemezte a terveket, a gyártási körülményeket, a csavarok felületképzését, azok
beszerelésére vonatkozó dokumentációkat és a csavarok lényegi funkcióit. Szakértői vélemény arra is
kitért, hogy a csavarok más menetes alkatrésszel helyettesíthetők-e, azok beszerelése esetén miként
változik a Filter Unit működése, betölti-e azt a funkciót melyre tervezték. A szakértői vélemény 4–6.
oldal foglalkozik részletesen ennek leírásával. Külön kiemelést érdemel a szakértői vélemény 23–25.
oldalán található analízis, mely az alperesi határozat érvelésére figyelemmel válaszolja meg műszaki
nézőpontból a termékek funkcionális jellemzőit. Arra is választ adott, hogy miért hibás az az alperesi
felfogás, amely kizárólag az áruk fizikális jellemzőit veszi figyelembe és nincs tekintettel annak
lényeges funkcionális szerepére. Ekként egyetértett a Kúria azzal a felperesi érveléssel, hogy helytelen
műszaki tartalomból kiindulva a tarifális besorolás alapvetően téves lesz.
Mindezen lényegi műszaki szempontok figyelembe vételével kellett az elsőfokú bíróságnak a tarifális
besorolást elvégeznie, mely feladatának maradéktalanul eleget tett. Helyesen ismerte fel, hogy azok az
alkatrész valamennyi szükséges tulajdonságával rendelkeznek, azaz van egy egész, amelynek
működéséhez ez az alkatrész elengedhetetlen és az adott gép megfelelő üzemelése ettől függ. Nem
értelmezte félre az ezzel kapcsolatban kialakult uniós bírósági gyakorlatot sem, követte az alkatrész és
tartozék fogalma kapcsán kimunkáltakat és ezekre tekintettel döntött a perbeli termékek alkatrész
minősége felől.
Az Európai Bíróság kimondta:” az „alkatrész” fogalma azt feltételezi, hogy létezik egy egész,
amelynek működéséhez ez az alkatrész elengedhetetlen, a „tartozék” fogalma pedig olyan cserélhető
felszerelési eszközt jelent, amely alkalmassá teszi a berendezést egy speciális feladat elvégzésére,
vagy lehetővé teszi a fő funkciójával összefüggő további szolgáltatás elérését, illetve szélesíti annak
alkalmazási területét.„(Turbon International ügyben hozott ítélet 30. és 32.pontja). A Bíróság szintén
állandó ítélkezési gyakorlata értelmében valamely termék rendeltetése a besorolás objektív
szempontját képezheti, feltéve hogy az szorosan az említett termékhez tartozik, amely kötődést a
termék objektív jellemzői és tulajdonságai alapján kell értékelni (C-198/15, EU:C:2016:362, 22.pont,
valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
A Kúria irányadónak tekintette a C-51/16. számú ügyben követett logikai gondolatmenetet is a perbeli
áruk besorolását illetően. Ebben az eljárásban a Bizottság – hasonlóképpen az alperesi állásponthozdöntő szempontnak tekintette az eljárásban vitatott csavarok külső, objektív jellemzőit. A Bizottság
meghatározó jelentőséget tulajdonított annak, hogy az alapeljárásban szóban forgó csavarok „teljesen
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megfeleltethetők” a hagyományos csavaroknak, és semmilyen fontosságot nem tulajdonított e
csavarok rendeltetésének, azaz a baleseti sebészetben való alkalmazásuknak. A Bíróság elismerte,
hogy az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében a jogbiztonság és az ellenőrzések elősegítése
érdekében az áruk tarifális besorolásának meghatározó feltételeit általában az áruk objektív jellemzői
és tulajdonságai között kell keresni, amint azokat a KN-vámtarifaszám és az áruosztályok, illetve
árucsoportok megjegyzései meghatározzák. De emlékeztetett arra, hogy ezenfelül szintén az állandó
ítélkezési gyakorlat értelmében, valamely termék rendeltetése a besorolás objektív szempontját
képezheti, amennyiben az szorosan az említett termékhez tartozik, amely kötődést a termék objektív
jellemzői és tulajdonságai alapján kell értékelni.
A fentieket szem előtt tartva a Kúria arra az álláspontra helyezkedett, hogy nincs semmi olyan
körülmény amely a fenti gyakorlattól eltérő megítélésre okot adna a perbeli esetben. Nem támasztják
alá az alperesi érvelést az általa felhívott uniós esetek, mert azokban hiányoznak a termék rendeltetését
meghatározó olyan speciális tulajdonságok, amik a fő szabálytól való eltérést indokolnák.

Kfv.V.35.667/2017/9. szám
A bíróságnak eljárása során lehetőséget kell adnia a felperesnek arra, hogy bizonyítsa érvelését, mely
szerint beszerzései olyan előkészítő tevékenységnek minősülnek, amellyel összefüggésben szándéka
adóköteles bevétel elérésére irányult.
A felperes felülvizsgálati kérelmében, részleteiben, továbbá az ún. „összegezésben” is, azt sérelmezte,
hogy a határozatok jogsértőnek minősítették adólevonását. Az elsőfokú bíróságnak abban a
jogkérdésben kellett döntenie, hogy a felperes a vizsgált időszakban beszerzett termékekhez, igénybe
vett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan végzett-e adólevonásra jogosító adóköteles termékértékesítést,
szolgáltatásnyújtást, illetve beszerzései tekinthetők-e olyan előkészítő tevékenységnek, amellyel
összefüggésben a felperes szándéka adóköteles bevétel megszerzésére irányult.
A Kúria jogi álláspontja szerint a határozatok megalapozottan, a jogvita eldöntésére irányadó
jogszabályi rendelkezésekkel, jogértelmezéssel, joggyakorlattal összhangban állóan állapították meg,
hogy a felperesnek azonnali és közvetlen bevétele a levonásba helyezett számlákkal kapcsolatban nem
származott, ezért közvetlen és azonnali kapcsolat vagy általános költségként való jelentkezés
lehetősége, ennek felszámíthatósága az ügyben nem merült fel.
A felperes azonban a jogvita eldöntésére irányadó jogszabályi rendelkezésekre, jogértelmezésre
figyelemmel alappal hivatkozott arra, hogy az adólevonási jog gyakorlásának nem feltétele az
adóköteles tevékenységből származó bevétel egyidejű realizálása. Önmagában tehát az a tény, hogy a
felperesnek az adott vizsgált időszakban még nem származott adóköteles bevétele, nem alapozza meg
az adólevonási jog megtagadását (C-32/03., C-110/94., C-257/11., C-126/14.).
A perrel érintett jogkérdés tekintetében irányadó döntéseket tartalmazó, előzőekben megjelölt EU
Bíróság határozatok egyértelműen rögzítik a következőket: a gazdasági tevékenységhez eszközöket
megszerző személy adóalanyi minőségében jár el akkor is, ha az eszközöket nem azonnal használja fel
gazdasági tevékenysége céljaira. Az eszköz vagy szolgáltatás felhasználása vagy tervezett
felhasználása csak azon eredeti levonás mértékét határozza meg, amelyhez az adóalanynak a
2006/112/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 168. cikke alapján joga van. Az előkészítő
tevékenységeket az Irányelv értelmében gazdasági tevékenységnek kell tekinteni. A közvetlen és
azonnali kapcsolat követelményére való hivatkozásra alapítottan nem zárható ki, hogy a még fejlesztés
alatt álló, aktuálisan nem értékesíthető termék beszerzéséhez kapcsolódóan az adózók levonási jogot
gyakorolhassanak. Az adóalanyiságot ugyanis nem a tényleges bevétel realizálása jelenti, hanem már
az első cselekmény elvégzése, akkor, ha az az adóalanyiság érdekében történik. Nem a bevétel, hanem
a bevételre irányultság a lényeges. Mindebből pedig egyértelműen következik, hogy mindig vizsgálni
kell a bevételre irányultságot.
A felperes alappal hivatkozott arra, hogy a perrel érintett termékek értékesítésének feltétele volt a
termékek engedélyeztetése, ezek sikeres lezárulta előtt nem is realizálhatott bevételt. A felperes a
keresetében, a közigazgatási per során benyújtott I. és II. számú előkészítő irataiban továbbá azt
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állította, hogy olyan feladatokat végzett, illetve végez jelenleg is, amelyek a piacra lépés előfeltételei,
és adóköteles bevételszerzés érdekében folytatja gazdasági tevékenységét.
A Kúria az előzőekben részletezettek miatt azt állapította meg, hogy tévesen döntött az elsőfokú
bíróság akkor, amikor e körben mellőzte a felperes által csatolt iratok, bizonyítékok, érvek értékelését.
Helytálló ugyanakkor az az alperesi érvelés, mely szerint a felperes által megjelölt Tájékoztatások nem
jogszabályok, az adóalanyok kötelezettsége az előkészítő jelleget igazoló adatok rendelkezésre
bocsátása, és mindig a konkrét ügyben eljáró bíróságnak kell döntenie – valamennyi rendelkezésére
álló adat, tény, körülmény, bizonyíték alapján – támogatások igénybevétele esetén is az előkészítő
tevékenység bevételre irányultságáról. A felperes számára azonban – az 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 164. § (1) bekezdésére figyelemmel – lehetőséget kell adni a bírósági eljárás során
arra, hogy az általa előadottakat bizonyítsa, ezek érdemi vizsgálatára sor kerüljön, mert a jelen perrel
vitatott jogkérdés is csak a kellően feltárt, fair eljárás alapján rendelkezésre álló, bizonyított tények
ismeretében dönthető el. Ez természetesen nem akadálya annak, hogy az ügy érdemi eldöntése
szempontjából releváns tények bizonyítására irányuló eljárás kapcsán a felperest – a bizonyítékok
előtárása tekintetében – terhelő mulasztást az elsőfokú bíróság értékelje, figyelembe vegye adott
esetben a perköltség megállapításánál. Utalt a Kúria e körben arra is, hogy a rendkívüli jogorvoslati
eljárásban bizonyítást nem vehetett fel, ezért nem végezhette el egyetlen egy olyan adat, tény,
körülmény, bizonyíték vizsgálatát sem, amelynek számbavételére az alapeljárás során nem került sor,
továbbá értelemszerűen nem vethette ezeket egybe mindazokkal az adatokkal, tényekkel,
körülményekkel, bizonyítékokkal, amelyek értékelését a kúriai eljárást megelőző korábbi eljárások
elvégezték.
Az előzőekben kifejtettekre figyelemmel a Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján
hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára kötelezte.
Az új eljárásban az elsőfokú bíróságnak meg kell vizsgálnia a jogvita érdemi eldöntésére irányadó
nemzeti és közösségi jogi szabályozásnak, jogértelmezésnek megfelelően minden egyes olyan adatot,
tényt, körülményt, indokolási kötelezettségét is teljesítve, amely alkalmas annak eldöntésére, hogy a
felperes alappal hivatkozott-e vagy sem arra, hogy adólevonási jogának megtagadására jogszerűtlenül
került sor, mivel a beszerzések adóköteles bevételre irányuló tevékenységét szolgálták. Helyt kell
adnia tehát a felperes bizonyítási indítványainak, értékelési körébe kell vonnia az ennek alapján elé tárt
bizonyítékokat.

Kfv.I.35.712/2017/4.; Kfv.I.35.714/2017/4.
Az Áfa tv. 55.§ (2) bekezdés szerinti számla érvénytelenítés a számlakibocsátó egyoldalú cselekménye.
Az Áfa tv. 55.§ (2) bekezdés konjunktív feltételeket tartalmaz. Az érvénytelenítő számla, mint egyik
feltétele kiállítása esetén a másik feltételt, a teljesítés hiányát az érvénytelenítő számla kibocsátójának
kell kétséget kizáró módon bizonyítani, arra az adóhatóság nem kötelezhető.
Az irányadó jogszabályok körében az 2007. évi CXXVII. tv. (a továbbiakban: Áfa tv.) 55.§ és 77.§-ai
szerinti jogintézmények elhatárolását, a 2006/112 irányelvvel való összevetését a Kúria már több
ítéletében érintette, az egyes intézmények jellemzőit is kidolgozta, az azokban foglaltak a jelen ügyben
is irányadók (pl.Kfv.I.35.337/2014/4., Kfv.V.35.627/2015/11.).
Az Áfa tv. 55.§ (1) bekezdése szerint az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése
keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés).
Az 55.§ (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdéshez fűződő joghatás beáll abban az esetben is, ha
teljesítés hiánya ellenére számlakibocsátás történik. A joghatás a számlán a termék értékesítőjeként,
szolgáltatás nyújtójaként szereplő személyre, szervezetre áll be, kivéve, ha kétséget kizáróan
bizonyítja, hogy a) a számlakibocsátás ellenére teljesítés nem történt, vagy b) teljesítés történt ugyan,
de azt más teljesítette, és ezzel egyidejűleg a kibocsátott számla érvénytelenítéséről is haladéktalanul
gondoskodik, illetőleg – nevében, de más által kiállított számla esetében – az a) vagy b) pontban
meghatározottak fennállásáról haladéktalanul értesíti a számlán a termék beszerzőjeként, szolgáltatás
igénybe vevőjeként szereplő személyt, szervezetet.
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Az Áfa tv. 77.§ (1) bekezdés alapján termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, termék Közösségen
belüli beszerzése esetén az adó alapja utólag csökken a szerződés módosulása, valamint megszűnése –
ideértve a szerződés érvénytelenségének és létre nem jöttének eseteit is – miatt egészben vagy részben
visszatérített, visszatérítendő előleg vagy ellenérték összegével. A 78.§ (1) bekezdés szerint a 77.§ (1)(3) bekezdése alkalmazásának feltétele, hogy a kötelezett az ügylet teljesítését tanúsító számla a)
érvénytelenítéséről gondoskodjon azokban az esetekben, amikor az előleg vagy az ellenérték teljes
összegét visszatérítik; b) adattartalmának módosításáról gondoskodjon az a) pont alá nem tartozó
esetekben.
A számla érvénytelenítésének ezen két jogintézmény közötti elhatároláskor alapvető szempont, hogy
míg az Áfa tv. 55.§ (2) bekezdés esetén nincs valós megállapodás, és így csak a számlán a termék
értékesítőjeként, szolgáltatás nyújtójaként szereplő személy egyoldalú eljárását szabályozza, azaz az
érvénytelenítendő számla befogadójának közreműködése, véleménye, reakciója irreleváns, addig a 7778.§ szerinti előírások a szerződő felek együttműködésén alapulnak, ugyanis volt közös gazdasági
eseményre irányuló szándék, ezért a számla befogadójának közreműködni kell a szerződés
módosulására, megszűnésére vonatkozó megállapodásban. A felperes egyetlen esetben sem hivatkozott
arra, hogy volt bármilyen kötelmi jogi szándék közötte és a bankkártya felhasználást vitató felek
között: számla érvénytelenítésének az alapja felperes részéről éppen az, hogy közöttük nem volt
semmilyen ügyleti akarat, ennek folytán kizárt az Áfa tv. 77-78.§-ok alkalmazása.
Téves tehát az elsőfokú bíróság azon megközelítése, amely a két jogintézmény közötti különbséget
akként határozta meg, hogy az Áfa tv. 55.§ (2) bekezdése a fiktív számlázás visszaszorítását szolgálja,
a 77.§ alkalmazhatóságához pedig azt kell vizsgálni, hogy a 78. § szerint megkívánt helyesbítő vagy
stornó számla kibocsátása megtörtént-e. A téves megközelítés folytán az elsőfokú bíróság az Áfa tv.
55.§ (2) bekezdés alkalmazhatóságának törvényi feltételeit is tévesen határozta meg.
Az Áfa tv. 55.§ (2) bekezdése ugyanis kettős és konjunktív feltételt tartalmaz. Az első szerint a számla
kiállítójaként szereplő személyt bizonyítási kötelezettség terheli vagy abban a kérdésben, hogy a
számlakibocsátás ellenére teljesítés nem történt, vagy abban, ha teljesítés történt ugyan, de azt más
teljesítette. A bizonyításnak értelemszerűen a számla kiállítója és befogadója közötti kapcsolatra nézve
kell megtörténnie.
Tekintettel arra, hogy a bizonyításra vonatkozó feltételt az Áfa tv. egyértelműen tartalmazza, a az
elsőfokú bíróság értékelésével szemben kizárt, hogy az egyébként is hosszú üzleti múlttal rendelkező
felperes a perben értesülhetett volna először az őt terhelő bizonyításról. A teljesítés megtörténtének
vizsgálatáról a felperes könyvelője és alkalmazottja nyilatkozott is az adóellenőrzés során. A gazdasági
események meg nem történtének igazolása kapcsán az alperes helytállóan vetette össze a könyvelő és
az alkalmazott, valamint magának a felperesnek a nyilatkozatát, mely utóbbi szerint „jogosulatlan
résztvevő személyek” voltak. Az Áfa tv. 55.§ (2) bekezdése folytán azonban nem az alperesnek volt
feladata az ellentmondások feloldása, hanem a felperesnek kellett volna kétséget kizáróan bizonyítani,
hogy részéről nem volt teljesítés. Erre pedig nem került sor.
Az Áfa tv. 55.§ (2) bekezdésében előírt másik konjunktív feltétel, hogy a számlakibocsátó részéről
való teljesítés hiányának kétséget kizáró bizonyításával egyidejűleg kerüljön sor a kibocsátott számla
érvénytelenítésére. A 113003311. számla mellékleteként elektronikus stornó számla nem került
átadásra, így ebben az esetben mindkét feltétel hiányzott.
Alapos volt az alperes felülvizsgálati kérelme abban a kérdésben is, hogy a perbeli esetben nem
alkalmazható az elsőfokú bíróság által irányadónak tekintett BH 2017.104. számú eseti döntés. Abban
a Kúria ugyanis egy értékesítési lánc kapcsán állapította meg, hogy az ottani alperes határozatában
nem támasztotta alá az Áfa tv. 55.§ (2) bekezdésének és 147.§ (1) bekezdésének alkalmazhatóságát:
abban az ügyben ugyanis nem azt állapította meg az alperes, hogy a felek között gazdasági esemény
nem jött létre, hanem a gazdasági eseményt a felektől eltérően értékelte, az adójogi konzekvenciáit
azonban nem ennek megfelelően vonta le. A felperes esetében pedig éppen az a vizsgálódás tárgya,
hogy a felperes előadása szerint létre sem jött gazdasági eseményről kibocsátott számla esetén miként
vonhatók le áfa adónemben az adójogi jogkövetkezmények. Az elsőfokú bíróság nem volt tekintettel
az eltérő tényállásokra.
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Kfv.VI.35.721/2017/4.
Az alapítvány tulajdonában lévő ingatlanok után helyi (telek) adófizetése alóli mentesség csak akkor
engedélyezhető, ha az alapítvány az ingatlanokat az alapító okiratában megfogalmazott
alaptevékenysége kifejtése érdekében használja, hasznosítja. Ennek hitelt érdemlő bizonyítása az
adómentesség iránti kérelmet előterjesztő felet terheli. Ha az adózó adómentességre,
adókedvezményre hivatkozik, akkor azt ő köteles bizonyítani az Art. 99. § (2) bekezdése alapján. Ezt a
bizonyítási terhet nem lehet áthárítani az adóhatóságra a tényállás feltárási kötelezettségre
hivatkozással.
Az 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 2. § (1) bekezdése az alapelvek kapcsán
kimondja, hogy a társadalombiztosítás Magyarország állampolgárait és a törvény külön rendelkezése
alapján Magyarországon munkát végző más természetes személyeket a törvényben meghatározott
szabályok szerint magába foglaló, társadalmi szintű kockázatközösség.
A társadalombiztosításban való részvétel a törvényben meghatározott szabályok szerint kötelező. Ezen
kötelező társadalombiztosítás rendszerében pedig a biztosított járulékfizetési kötelezettség alapján
szerezhet jogot saját maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára az egyes
társadalombiztosítási ellátásokra.
A Tbj. 2.§ (5) bekezdés rendelkezései szerint pedig a foglalkoztatót bejelentési, nyilvántartási, járulékmegállapítási és levonási, járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettség terheli. Ez kötelezettség
kiterjed arra a külföldi foglalkoztatóra is, aki Magyarország területén biztosítási kötelezettséggel járó
jogviszony keretében foglalkoztat munkavállalót.
Mindenekelőtt a Kúria leszögezte, egy magánszemély főszabály szerint egy tagállamban minősül
biztosítottnak, mégpedig abban, amely területén a jövedelemszerző tevékenységét végzi. A több
tagállamban tevékenységet folytató személy társadalombiztosítására vonatkozó szabályokat
alapvetően a 883/2004/EK Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet (a továbbiakban: EK rendelet)
tartalmazza. A 11. cikk (3) bekezdése is azt a főszabályt rögzíti, hogy a biztosítási tevékenység a
keresőtevékenység helye szerint tagállam jogszabályai szerint áll fenn. Amennyiben pedig e
főszabálytól eltérően valamely magánszemély mégis egy egyezményes államban marad biztosított,
vagyis nem a munkavégzés helye szerinti tagállamban, úgy ezen tényt az úgynevezett A1-es igazolás
kiállításával kell igazolni. Az igazolás kiállítására a társadalombiztosítási pénztár jogosult, ebben az
esetben ez a pénztár vizsgálja a foglalkoztatás körülményeit és az igazolás kiadhatóságának (vagyis a
biztosítás meglétének) feltételeit.
A főszabály alól szintén kivételnek minősül a kiküldött munkavállaló, de ő is csak akkor, ha a
foglalkoztató székhelye szerinti hivatal A1-es nyomtatványt ad ki a részére. Vagyis a kiküldetésre
vonatkozó eltérő szabályok alkalmazása esetén is az illetékes egészségbiztosítási szerv által kiállított
A1-es jelű nyomtatvány bemutatása szükséges. Ha tehát a kiküldött munkavállaló rendelkezik A1-es
igazolással, mely szerint a kiküldetési ideje alatt is a küldő tagállam jogszabályai szerint marad
biztosított, akkor ez azt jelenti, hogy úgy kell tekinteni, mintha továbbra is a kiküldő államban
foglalkoztatnák.
Ilyen igazolást azonban felperes az érintett munkavállalók vonatkozásában az eljárásban nem csatolt.
Ezzel ellentétesen arról nyilatkozott, hogy azzal sem ő, sem a munkaerő-kölcsönző cég nem
rendelkezik. Hangsúlyozta a Kúria, a felperes munkaerő-kölcsönzésre irányuló keret-megállapodást
kötött, a munkavállalókat, mint kikölcsönzött személyeket jelentette be, havonta kiállítva a számlát a
kölcsönzésről. Mint kölcsönvevő gyakorolta a munkáltatói jogokat. Arra, hogy kiküldetés alapján a
munkavállalók után a kiküldő tagállamban került megfizetésre a járulék, felperes nem hivatkozott,
ilyen tényeket nem igazolt, így e körben nincs további tényállás feltárási kötelezettsége sem volt
alperesnek.
A Kúria álláspontja szerint a járulékfizetési kötelezettségre vonatkozó adóügyi eljárásban ezen
igazolás hiányában – valamennyi bizonyítékot együttesen értékelve – az érintett munkavállalók
esetében nem igazolt a Magyarországon történő fizetési kötelezettség alóli mentesség, vagyis az, hogy
a főszabálytól eltérően a munkavállalók Romániában biztosítottnak minősülnének. E körben pedig a
Kúria nem osztotta az elsőfokú bíróság azon megállapítását, hogy további tényállás-feltárási
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kötelezettség körében az adóhatóságnak kell kiderítenie, hogy mely államban minősülnek
biztosítottnak.
Az adóhatóság minden releváns körülményre kiterjedő bizonyítási eljárást folytatott le, a tényállást
teljes körűen tisztázta, a tanúkat meghallgatta, iratokat beszerezte, ezáltal maradéktalanul eleget tett az
2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 97.§ (4)-(6) bekezdésében foglalt kötelezettségének. A
jogvita elbírálása szempontjából jelentőséggel bírt a munkavállalók tanúnyilatkozata is a
munkaszerződések megkötése és a munkavégzés körülményei vonatkozásában.
A munkavállalók Magyarország területén végzett jövedelemszerző tevékenységre tekintettel – A1-es
igazolás hiányában – az rögzíthető, hogy belföldön minősülnek biztosítottnak, így a járulékfizetést is
belföldön, vagyis Magyarországon kell teljesítenie a felperesnek. A felperes ugyanis adómentességre,
adókedvezményre hivatkozik, ezt pedig ő köteles bizonyítani az Art. 99. § (2) bekezdése szerint is. Ezt
a bizonyítási terhet nem lehet áthárítani az adóhatóságra a tényállás feltárási kötelezettségre
hivatkozással.
A felülvizsgálati bíróság a fenti tényekre alapítottan egyetért az alperes határozatában foglalt
megállapításával, mely szerint a munkavállalók után felperesnek járulékfizetési kötelezettsége
keletkezett belföldön.

Kfv.II.37.614/2017/9.; Kfv.II.37.624/2017/6.;
A hamis adat és a hamis (hamisított) okirat nem azonos fogalmak, nem egymást fedő kategóriák. A
hamis okirat benyújtása esetén megdönthető vélelem áll fenn arra nézve, hogy hamis adat vagy
valótlan tény közlésére került sor. Az idegenrendészeti hatóság – egyéb bizonyíték hiányában – a
hamis (hamisított) okirat alapján okszerűen vonhatja le azt a következtetést, hogy az okirattal igazolt
adat hamis. A kérelmező azonban bizonyíthatja, hogy a hamis (hamisított) okiratban levő adat valós.
A hatóság két elutasítási okra alapozta határozatát: a 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.)
13.§ (1) bekezdés d) pontjára tekintettel a 18. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakra. A
másodfokú hatóság a fellebbezésben foglalt érvekre reagálva a Harmtv. 18.§ (1) bekezdés b) pontja
szerinti elutasítási okot vizsgálta. A Harmtv. 18.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a tartózkodási
engedély kiadását – ha e törvény másként nem rendelkezik – meg kell tagadni, ha a harmadik
országbeli állampolgár a tartózkodási jogosultság megszerzése érdekében az eljáró hatósággal hamis
adatot, valótlan tényt közölt, vagy a tartózkodási cél vonatkozásában az eljáró hatóságot
megtévesztette. Mivel a hatóság okmányszakértői vélemény alapján azt állapította meg, hogy
tartózkodási jogosultság megszerzése érdekében a kérelmező az eljáró hatósággal hamis adatot,
valótlan tényt közölt, a Harmtv. 18.§ (1) bekezdés b) pontja kógens törvényi rendelkezésére
figyelemmel a magyarországi tartózkodás további törvényi feltételének – a családi kapcsolatok
meglétének – a vizsgálatát mellőzte.
A felülvizsgálati kérelem elbírálásához a Harmtv. 18.§ (1) bekezdés b) pontja értelmezésénél vizsgálni
kellett, hogy a hamis vagy hamisított okirat csatolása – a benne foglalt adat valóságtartalmától
függetlenül – hamis adatközlésnek, valótlan tényközlésnek minősül-e.
A Harmtv. 18.§ (1) bekezdés b) pontja rendelkezésének értelmezésénél a Kúria vizsgálta a 2003/86/EK
irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 16. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat is és azt összevetette
a Harmtv. idézett rendelkezésével. Ezen irányelvi rendelkezés szerint a tagállamok akkor is
elutasíthatják a családegyesítési célú beutazási és tartózkodási kérelmet, vagy visszavonhatják a
családtag tartózkodási engedélyét, illetve elutasíthatják annak megújítását, ha bebizonyosodik, hogy
hamis vagy megtévesztő információt adtak, hamis vagy hamisított dokumentumokat használtak, más
csalást követtek el, illetve más jogellenes eszközt alkalmaztak.
A Kúria a fenti rendelkezések összevetése alapján kiemelte, hogy az Irányelv 16. cikk (2)
bekezdésének a) pontja a családegyesítési célú beutazási és tartózkodási kérelem elutasíthatósága
feltételeinek felsorolásakor egyértelműen különbséget tesz a hamis vagy megtévesztő információ
adása, illetve a hamis vagy hamisított dokumentumok használata között. Az Irányelvet átültető magyar
jogszabályi rendelkezés, a Harmtv. 18.§ (1) bekezdésének b) pontja nem tartalmazza a hamis iratok
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használatára vonatkozó fordulatot, csak a hamis adat vagy valótlan tény közléséhez fűz kógens, a
tartózkodási engedély kiadását, vagy meghosszabbítását megtagadó, illetve az engedélyt visszavonó
jogkövetkezményt. Az Irányelv által tett különbségtétel azt az értelmezést támasztja alá, hogy a hamis
adat és a hamis okirat nem azonos fogalmak, nem egymást fedő kategóriák. A magyar jogalkotó – bár
megtehette volna – az Irányelvbeli rendelkezést nem teljesen azonosan ültette át a hazai jogba.
A Kúria egyúttal rámutatott, hogy a hamis, hamisított okirat benyújtása megdönthető vélelmet jelent
arra nézve, hogy hamis adat vagy valótlan tény közlésére került sor. Az idegenrendészeti hatóság –
egyéb bizonyíték hiányában – a hamis (hamisított) okirat alapján okszerűen vonhatja le azt a
következtetést, hogy az okirattal igazolt adat hamis. Az ügyfél azonban bizonyíthatja, hogy a hamis
(hamisított) okiratban levő adat valós, nem hamis.
A Kúria a 2/2015. KJE számú jogegységi határozatában kifejtette, hogy az idegenrendészeti
hatóságnak a közölt adat hamis tartalmáról vagy a tény valótlanságáról meg kell győződnie. A
hatóságnak kell a tényállást tisztáznia, ennek keretében ellenőriznie kell a tartózkodási feltételek
tényleges teljesülését, továbbá azt, hogy a közölt adatok között van-e valótlan, hamis adat. A
kérelmező azonban nem lehet elzárva annak bizonyításától, hogy a hamis (hamisított) okirat valós
adatot tartalmaz.
A Harmtv. végrehajtására kiadott 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 57.§ (2)
bekezdése értelmében a menekültként elismert személyhez történő családegyesítés során a családi
kapcsolat fennállása bármilyen hitelt érdemlő módon – különösen DNS-vizsgálattal – igazolható.
Mivel az első- és a másodfokú hatóság nem találta bizonyítottnak a kérelmezőnek a felperessel
fennálló családi kapcsolatát, ezért a kérelmező számára – különösen arra tekintettel, hogy
édesanyaként kiskorú gyermekeivel együtt kívánta igazolni – biztosítani kellett volna, hogy a hatósági
eljárásban – akár DNS-vizsgálattal, akár a személyes meghallgatásával, vagy bármely más elfogadható
módon – bizonyíthassa a családi kapcsolat fennállását, valamint azt, hogy a felperes a házastársa.
Hangsúlyozta a Kúria, hogy ez az ügy nem tipikus menekültügy, hanem a menekültként már elismert
felpereshez történő családegyesítési ügy, amelynek során az alábbiakban kifejtettek szerint a
nemzetközi jogszabályokra tekintettel figyelembe kellett volna venni a kérelmező kiskorú
gyermekeinek jogait. Az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a gyermekek jogairól szóló New
Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 3. cikke előírása
szerint a közigazgatási hatóságoknak a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló
érdekét figyelembe kell venniük. Az Egyezmény 7. cikk alapján a gyermeknek joga van ahhoz, hogy
ismerje szüleit és hogy szülei neveljék. A Lisszaboni Szerződés révén kötelező erővel felruházott
Alapjogi Charta 7. cikke, ahogyan az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikke is, előírja a
tagállamok számára a magánélet és a családi élet tiszteletben tartását, ami értelemszerűen azt is jelenti,
hogy a házastársaknak és a gyermekeinek joguk van együtt élni. Az Alapjogi Charta 24. cikk (3)
bekezdése ezt az elvet kifejezetten is tartalmazza: minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét
szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen kapcsolatot tartson, kivéve, ha az az érdekeivel
ellentétes. Alapjogi Charta 24. cikk (2) bekezdése értelmében a hatóságok gyermekekkel kapcsolatos
tevékenységében a gyermek mindenek fölött álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie.
Az Irányelv preambulumának (8) bekezdése szerint különös figyelmet kell fordítani a menekültek
helyzetére, a tekintetben, hogy milyen okok miatt kellett országukat elhagyniuk, és milyen okok
akadályozták meg azt, hogy ott rendes családi életet éljenek, ezért előnyösebb feltételeket kell
megállapítani családegyesítési joguk gyakorlására. A Harmtv. 19.§ (3) bekezdés alapján a
menekültként elismert személyhez történő családegyesítés nem tagadható meg pusztán amiatt, hogy a
családi kapcsolat igazolására okirat nem áll rendelkezésre. Az Irányelv preambulumának (9)
bekezdése szerint a családmag, vagyis a házastárs és a kiskorú gyermekek esetében, minden esetben a
családegyesítést kell alkalmazni. Az Irányelv preambulumának (14) bekezdése szerint mindazonáltal a
családegyesítés kellően indokolt alapokon megtagadható. Különösen akkor, ha a családegyesítésért
folyamodó személy fenyegetést jelent a közrend vagy a közbiztonság számára.
A fentiek értelmében az elsőfokú bíróság a 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 206.§ (1)
bekezdésének megfelelően járt el a bizonyítékok értékelésénél, az alkalmazandó jogszabályokat
helyesen értelmezve törvényes és megalapozott ítéletet hozott, amikor az alperesi jogelőd határozatát
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az elsőfokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot új eljárás
lefolytatására kötelezte a Harmtv. 18.§ (1) bekezdés b) pontjának megsértése miatt. Az elsőfokú
hatóságnak az új eljárása során vizsgálnia kell, hogy a rendelkezésére álló bizonyítékok alkalmasak-e
a családi kapcsolat fennállásának igazolására. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem, akkor lehetőséget
kell adnia a kérelmezőnek arra, hogy a felperessel való rokoni kapcsolata fennállására vonatkozó
állítását DNS-vizsgálattal vagy bármely más elfogadható módon bizonyítsa. A hatóságnak az eljárása
során a kérelem benyújtásakor a kérelmező kiskorú gyermekeinek mindenek felett álló érdekét is
figyelembe kell vennie.

Kfv.III.37.922/2017/8.;
A környezetvédelmi működési engedély a felülvizsgálata során alkalmazható jogkövetkezmények
tekintetében nem feleltethető meg a környezetvédelmi engedélynek. A környezetvédelmi engedély
visszavonására vonatkozó szabályokat nem lehet kiterjesztően értelmezni.
A felperes előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelme kapcsán a Kúria megállapította, hogy az
Európai Bíróság többek közt a 283/81. sz. CILFIT ügyben foglalta össze azokat a feltételeket, amelyek
esetén a nemzeti bíróságnak lehetősége van, illetve bizonyos esetekben köteles előzetes döntéshozatali
eljárást kezdeményezni. Eszerint „ha közösségi jogi kérdés merül fel olyan nemzeti bíróság előtt,
amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, e bíróság köteles a
kérdést a Bíróság elé terjessze, kivéve, ha azt állapította meg, hogy a felmerült kérdés nem releváns,
vagy a szóban forgó közösségi jogi rendelkezést a Bíróság már értelmezte, vagy a közösségi jog
helyes alkalmazása olyannyira nyilvánvaló, hogy az minden ésszerű kétséget kizár” (21. pont). Jelen
ügyben a Kúria megállapította, hogy mivel a felperes felülvizsgálati kérelme eredményre vezetett
abban a körben, hogy az 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 72. §-a nem alkalmazható a
környezetvédelmi működési engedély visszavonására, ezért a Kvt. 72. §-ának uniós jogon alapuló
értelmezése az ügyben nem releváns. Erre tekintettel a Kúria a felperes előzetes döntéshozatal iránti
kérelmét az EUMSz 267. cikke és a Pp. 155/A. §-a alapján – figyelemmel a CILFIT ügyre –
elutasította.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.V.20.725/2017/7.
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a kölcsönszerződés közjegyzői ténytanúsítvánnyal
kapcsolatos rendelkezések tartalma, a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. Nem
tisztességtelen a kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely nem befolyásolja a felek
igényérvényesítési és bizonyítási lehetőségeit, kötelezettségeit, és nem tartalmaz kizárólagos jogot a
fogyasztóval szerződő fél számára saját teljesítése egyoldalú megítélésére sem.
Az 1959. évi IV. törvénynek (a továbbiakban: Ptk.) a 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban:
fogyasztóvédelmi irányelv)1. cikk (2) bekezdését átültető 209. § (5) bekezdése uniós jogi értelemben
(C-92/11. számú RWE Vertrieb ítélet 26. pontja) olyan feltételekre vonatkozik, amelyek a szerződő
felekre választásuktól függetlenül is alkalmazandók, valamint a felek eltérő megállapodása hiányában
alkalmazandó nemzeti jogi rendelkezéseket tükröznek. A felülvizsgálati kérelemmel érintett szerződési
feltétel ilyen értelemben nem tartozik a kivétel körébe, az I. rendű alperes ezért arra alaptalanul
hivatkozott, hogy a jogerős ítélet sérti a Ptk. 209. § (5) bekezdésében foglaltakat.
A felülvizsgálati kérelemmel érintett szerződési nyilatkozatnak a Ptk. 207. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő értelmezéssel nem lehet a tartozáselismeréssel [Ptk. 242. §] azonos jelentést
tulajdonítani, és a nyilatkozatnak a szerződésből eredő jogot és kötelezettséget a felperes hátrányára
megállapító joghatása sincs. Tartalma szerint nyilatkozatával a felperes nem jogosította fel az I. rendű
alperest követelés létrejöttének megállapítására és a felperes nyilatkozata akként sem értékelhető, hogy
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lemond a vele szemben támasztott követelés vitatásának jogáról. Polgári jogi szerződésben tett
jognyilatkozat nem képes felülírni jogintézményt meghatározó normákat. A közjegyzői tanúsítvány
fogalmát megállapító jogszabályi rendelkezések [1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 111. §
(1) bekezdés és 136. § (1)-(2) bekezdés] szerint pedig a perbeli esetet tekintve ténytanúsító okiratban a
közjegyző az I. rendű alperes nyilvántartásának adatait tanúsítja, azt, hogy az I. rendű alperes milyen
adatokkal, milyen felperesi tartozást tart nyilván. A ténytanúsítvány nem bizonyítja, hogy a
nyilvántartott tartozásra alapított követelés létrejött, jogszerűen megilleti az I. rendű alperest. A
követelés peres úton történő érvényesítése esetén is a közokirat bizonyító erejét a bíróságnak az 1952.
évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 195. §-ának megfelelően kell értékelnie, a felek eltérő
minősítésére nem lehet figyelemmel. Nem állít fel a keresettel támadott szerződéses kikötés a felek
szerződésében olyan vélelmet sem, amelynek értelmében az I. rendű alperes az igénye alapjául
szolgáló, valamely egyébként bizonyítást igénylő tényt egy attól különböző, másik tény
bekövetkezésével és igazolásával bizonyíthatná.
A felülvizsgálattal érintett kikötésnek mindezekre tekintettel nem tulajdonítható olyan joghatás,
miszerint az I. rendű alperes egyoldalúan eldöntené, hogy a felperes szerződésszerűen teljesített-e. A
18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja nem is
ezt az esetet tartalmazza, hanem olyan kikötés tisztességtelenségét mondja ki, amely a fogyasztóval
szerződő felet arra jogosítja, hogy a saját teljesítése szerződésnek megfelelőségét maga állapítsa meg.
A ténytanúsító okirat kiállítása akkor is kérhető a közjegyzőtől, ha erről a felek a szerződésben
előzetesen nem rendelkeztek, illetve az adós nem nyilatkozott arról, hogy a hitelező nyilvántartásában
rögzített adatok a tanúsítvány kiállításának alapjául szolgálhatnak.
Ha az I. rendű alperes a perbeli szerződésből eredő követelésének érvényesítése iránt pert indít, a
perben a Pp. 164. § (1) bekezdése értelmében őt terheli a szerződés tartalmának, a folyósított kölcsön
összegének, a felperes teljesítésének és ennek eredményeként a fennálló tartozásának bizonyítása.
Amennyiben az I. rendű alperes saját nyilvántartásain alapuló állítását a felperes vitatja, a perben az I.
rendű alperesnek le kell vezetnie számításait, be kell mutatnia a nyilvántartása elszámolása elveit,
módszereit, adatait. A felperes ellenbizonyítással élhet, ha állítása szerint az elszámolás nem felel meg
a szerződésben foglaltaknak, a számítás hibás vagy részéről az elszámoltnál nagyobb összegű teljesítés
történt. A bizonyítási teher alakulását, a bizonyítási eljárás lefolytatását a kölcsönszerződés I.4.
pontjának a felperes által sérelmezett rendelkezései nem befolyásolják.
Az 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 21. § (1) bekezdése, illetőleg a jelenleg hatályos
23/C. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtási záradék kibocsátásának a tartozás már lejárt
részleteire a közokiratban foglalt kölcsönszerződés alapján minden további feltétel nélkül helye van,
míg a hátralévő teljes tartozás összegére a végrehajtási záradék akkor bocsátható ki, ha a hitelező
közokiratban foglaltan felmondta a szerződést az adós szerződésszegése miatt. Az, hogy a
szerződésszegés valóban bekövetkezett-e és így a felmondás jogszerű-e, a végrehajtási záradék
kiállítása iránti kérelem elbírálása során érdemben nem vizsgálható, e vonatkozásban elegendő a
végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata [BH1997. 348., BH2002. 491., Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.].
A végrehajtás közjegyzői okirat záradékolása útján, tehát peres út igénybevétele nélküli elrendelését
lehetővé tevő szabályozás az Alkotmánybíróság 1423/B/2010. és 1245/B/2011. számú határozatai
szerint nem alkotmányellenes, nem sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot és az Európai Unió
Bírósága C-34/14. számú ügyben hozott határozata szerint nem összeegyeztethetetlen a
fogyasztóvédelmi irányelv követelményeivel sem.
A végrehajtási záradék kiállítását követően az adós a tartozását a Pp. 369. §-a szerinti végrehajtás
megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben vitathatja. A kölcsönszerződés e vonatkozásban nem
biztosít több jogosultságot az I. rendű alperes részére, illetve nem ró több kötelezettséget a felperesre,
mint amely az irányadó jogszabályok alapján őket egyébként megilletné, illetve terhelné. A bizonyítási
teher ebben a perben is a Pp. 164. § (1) bekezdésének megfelelően alakul.
Mindezekre tekintettel a felperes jogi helyzetét a felülvizsgálattal érintett szerződéses kikötés az
igényérvényesítés lehetőségei, a bizonyítási teher körében nem érinti, nem teszi hátrányosabbá.
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Pfv.VI.21.446/2017/7.; Pfv.VI.21.501/2017/7.;
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 (a továbbiakban: EU Bíróság) részéről.
Nincs azonban helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének akkor, ha a felmerülő
jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a hivatkozott rendelkezést az EU Bíróság
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 EU Bíróság jogértelmezése
lenne szükséges. A Kúria ezért a felperesek kérelmét – figyelemmel a továbbiakban kifejtettekre is –
az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 155/A. § (2) bekezdése alapján elutasította és
minderre tekintettel nem volt helye ennek az eljárás 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 EU Bíróság
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 EU Bíróság 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 DH 1. törvény 4. § (2) bekezdése a Kúria 2/2014. PJE határozatán alapul, amely viszont az EU
Bíróság 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 a 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 döntött a régi Pp. 130. § (1)
bekezdés d) pontja alapján a kereset idézés kibocsátása nélküli elutasításáról.
A kifejtetteknek megfelelően a jogvita elbírálásának szempontjából nem volt jelentősége a DH2.
törvény 37. § (1) bekezdésében, vagy 39. §-ában foglaltaknak, így nem kellett vizsgálni azt sem, hogy
ezek a rendelkezések megfelelnek-e a fogyasztói irányelvben foglaltaknak.
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Pfv.VI.21.492/2017/4.
A szerződési feltétel egyedileg megtárgyalt abban az esetben, ha a fogyasztónak volt módja arra, hogy
a kikötés tartalmát érdemben befolyásolja, alakítsa, nem csupán szerződéskötéstől való elzárkózást
választhatta. Egy szerződési feltétel kizárólag akkor minősül általános szerződési feltételnek, ha azt az
egyik fél egyoldalúan, több szerződés megkötése céljából, a másik fél közreműködése nélkül határozza
meg, és azt a felek egyedileg nem is tárgyalták meg. Az egyedi megtárgyalás hiánya az általános
szerződési feltétel törvényi fogalmának szükségszerű eleme, egyben annak is törvényi feltétele, hogy a
fogyasztói szerződés részévé vált általános szerződési feltétel kapcsán a tisztességtelenség, mint
érvénytelenségi ok hivatkozható, érvényesíthető legyen. Ahhoz pedig az általános szerződési feltétel a
fogyasztói szerződés részévé váljon, tartalma megismerését, és azt a másik fél kifejezetten vagy akár
csak ráutaló magatartással – aktív cselekvéssel vagy passzivitást tanúsítva – elfogadta. A ráutaló
magatartás szóbeli nyilatkozat nélkül közvetíti a szerződéses vagy egyéb jogügyleti akaratot.
A felperes általa felhívott 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 212. § (1)-(3) bekezdés
megsértéséhez a Hpt. 213. § (1) bekezdés b) pontja fűz jogkövetkezményt, a szerződés semmisségét. A
másodfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a perbeli kölcsönszerződésben szerepelnek
mindazok a tartalmi elemek, amelyek a Hpt. 2013. § (1) bekezdés b) és e) pontjai előírnak. A Kúria
mindenben egyetértett a jogerős ítélet 10. oldal első és második bekezdéseiben a kölcsönszerződés
létrejötte és érvényessége tekintetében kifejtettekkel. A Kúria utal arra is, hogy a szerződés II. 5.1.-5.
pontokban rögzítettek szerint a THM számítás során figyelembe vett és nem vett költségek mértéke a –
szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadó – Hirdetményben meghatározott. A
felülvizsgálati kérelem figyelembe nem vett egyéb költségként a kettős árfolyam alkalmazásából
adódó költséget említi. Ennek kapcsán a Kúria utal az 1/2016. PJE határozat indokolásának III/1. c) és
IV/2. c) pontjaiban részletesen kifejtettekre. Aszerint a jogalkotó normatív úton, törvényi
szabályozással eldöntötte a különnemű devizaárfolyamok kikötése és alkalmazása tisztességtelenségét,
kimondta a semmisségét. A pénzügyi intézmény elszámolási kötelezettsége előírásával megtörtént a
részleges érvénytelenség jogkövetkezményének a levonása is a fogyasztó javára túlfizetésként történő
jóváírással. A 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1 törvény) és 2014. évi XL. törvény (a
továbbiakban: DH2 törvény) a perbeli deviza alapú kölcsönszerződésben is mind a múltra, mind a
jövőre nézve kiküszöbölték különnemű árfolyam alkalmazását. Ezért ilyen címen felmerült költségre
hivatkozással a felperes a szerződés semmisségének a megállapítását már nem igényelhette.
A Kúria osztotta a másodfokú bíróság indokait a perbeli ügyletben az árfolyamkockázat feltárása
kapcsán is. A tájékoztatáshoz kapcsolódó, az ügyletben rejlő árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő
szerződési feltételek tisztességtelen jellege, emiatt a szerződés (részleges) érvénytelensége a Ptk.
209/A. § (2) bekezdés alapján nem volt megállapítható. A felperes a tájékoztatás hiányára
iratellenesen, a nem megfelelő volta miatt a tisztességtelenségre alaptalanul hivatkozott. A nyilatkozat
a Hpt. 203. § (6) és (7) bekezdése szerint tartalmazta az árfolyamkockázat ismertetését és annak
hatását a törlesztő részletre; annak tudomásulvételét a felperes aláírásával igazolta. A 2/2014. PJE
határozat 1. pontjához fűzött indokolás szerint ha a fogyasztó a jogszabály által előírt tájékoztatást
megkapta, a kockázat feltáró nyilatkozatot aláírta, akkor neki kell bizonyítania, hogy az
árfolyamkockázat korlátozás nélkül őt terhelő volta számára – a szokásosan tájékozott, ésszerűen
figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó mércéjével megítélve – nem volt világos és érthető. A
felperes a perben ezt bizonyítani nem tudta. A nyilatkozatban és a kölcsönszerződésben is kijelentette,
hogy az alperestől kapott előzetes felvilágosítást az árfolyamkockázatról megértette. Alappal nem
gondolhatta, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy nem őt, illetve őt csak korlátozott mértékben
terheli. Ezt támasztja alá az is, hogy a felülvizsgált elszámolás adatai szerint az alperessel a törlesztési
árfolyam rögzítése, az őt terhelő árfolyamkockázatból adódóan a fizetési kötelezettségeit érintő
árfolyam ingadozás hatásának mérséklése érdekében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának
rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerződést kötött.
Súlytalan az érdemi döntés jogi alapja szempontjából a felülvizsgálati kérelem hivatkozása az Európai
Unió Bírósága C-449/13. számú ügyben hozott ítéletére és az ÁSzF tartalmának mikénti
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meghatározására. A Kúria csupán a teljesség kedvéért utalt a következőkre.
Az Európai Unió Bírósága C-449/13. számú ügyben hozott ítélete a fogyasztói hitelmegállapodásokról
2008. április 23-án elfogadott 2008/48/EK irányelvet értelmezi, amelyet a 30. cikk (1) bekezdés
szerint nem kell alkalmazni azokra a hitelmegállapodásokra, amelyek a nemzeti végrehajtási
intézkedések hatálybalépésének időpontjában már léteznek. Magyarország esetében ez a fogyasztónak
nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény, amely 2010. március 1-jén, illetve június 11-én lépett
hatályba, és kizárólag a 2010. március 1-jét, illetve június 11-ét követően kötött szerződésekre
alkalmazandó [31-32. §]. A felperes által a felülvizsgálati tárgyaláson hivatkozott, a lakóingatlanokhoz
kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az
1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 4-i
2014/17/EU irányelv nem alkalmazandó azokra a hitelmegállapodásokra, amelyek 2016. március 21.
előtt léteztek [42. cikk (1), 43. cikk (1)].
A felperes téves jogértelmezéssel állítja azt, hogy az alperesnek biztosítania kellett számára az ÁSzF
tartalma befolyásolásának a lehetőségét. A szerződési feltétel egyedileg megtárgyalt abban az esetben,
ha a fogyasztónak volt módja arra, hogy a kikötés tartalmát érdemben befolyásolja, alakítsa, választási
lehetősége nem csupán a szerződéskötéstől való elzárkózásra terjedt ki [2/2012. (XII. 10.) PK
vélemény 1. pontjához fűzött indokolás]. A 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 205/A. § (1)
bekezdés értelmében azonban egy szerződési feltétel kizárólag akkor minősül általános szerződési
feltételnek, ha azt az egyik fél egyoldalúan, több szerződés megkötése céljából, a másik fél
közreműködése nélkül határozza meg, és azt a felek egyedileg nem is tárgyalták meg. Az egyedi
megtárgyalás hiánya tehát az általános szerződési feltétel törvényi fogalmának szükségszerű eleme,
egyben a Ptk. 209. § (1) és a 209/A. § (2) bekezdés szerint annak is törvényi feltétele, hogy a
fogyasztói szerződés részévé vált általános szerződési feltétel kapcsán a tisztességtelenség, mint
érvénytelenségi ok hivatkozható, érvényesíthető legyen. Ahhoz pedig, hogy az általános szerződési
feltétel a fogyasztói szerződés részévé váljon, a Ptk. 205/B. § (1) bekezdés szerint elég, ha alkalmazója
lehetővé teszi a másik félnek a tartalma megismerését, és azt a másik fél kifejezetten vagy akár csak
ráutaló magatartással elfogadta. A ráutaló magatartás – aktív cselekvéssel vagy passzivitást tanúsítva –
szóbeli nyilatkozat nélkül közvetíti a szerződéses vagy egyéb jogügyleti akaratot.
A felülvizsgálati kérelemnek a semmisség hivatalból történő megállapítására vonatkozó érvei kapcsán
a Kúria megállapította, hogy az eljárt bíróságok nem mulasztottak. A jogalkalmazó,
igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó, magánjogi jogvitában döntő bíróságnak [Magyarország
Alaptörvénye XXVIII. cikk (1), 25. cikk (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont; 2011. évi CLXI. törvény
1. §, 2. § (1) bekezdés] a 2/2010. (VI. 28.) PK vélemény 4. a) pontja szerint csak a rendelkezésre álló
bizonyítási anyag alapján tényként egyértelműen megállapítható, nyilvánvaló semmisséget, a
szerződés létre nem jöttét kell hivatalból észlelnie. A per adataiból sem a nyilvánvaló semmisség, sem
a szerződés nyilvánvaló létre nem jötte nem volt megállapítható. A Kúria utal arra is, hogy a perben a
felperes jogi képviselő közreműködésével járt el. A jogi képviselet professzionális perbeli képviselet,
amely azt a célt is hivatott szolgálni, hogy a fogyasztó fél által érvénytelenségi keresettel támadott
szerződés kapcsán érvényesíthető minden igény valóban érvényesítve, ezáltal egy perben érdemben
elbírálható legyen [az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 1. §, az ügyvédi tevékenységről szóló
2017. évi LXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdés].

Pfv.VI.21.544/2017/9.
Nem tisztességtelen az a szerződéses rendelkezés, amely szerint a pénzügyi intézmény a saját
nyilvántartásai alapulvételével jogosult a fogyasztó tartozásának kimutatására és a szerződő felek az
ezen kimutatás alapján készült közokiratba foglalt ténytanúsítványt tekintették irányadónak.
A kereset elbírálása során azt kellett vizsgálni, hogy a hivatkozott szerződéses kikötés – az általános
szabályozáshoz képest – többletjogosultsággal ruházza-e fel az alperest, vagy hátrányosabb helyzetbe
hozza e bármilyen módon a felperest. A 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) a
tisztességtelenség megállapítását egyrészt a bíróság mérlegelésére bízza, másrészt pedig, a mérlegelést
kizárva maga is nevesít tisztességtelenségi okokat, továbbá ilyen feltételeket külön jogszabály, így a
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fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelenség feltételekről szóló 93/13/EGK
tanácsi irányelv, illetve az annak való megfelelést szolgáló 18/1999. (II.05.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) is meghatároz.
A szerződés sérelmezett 1.4. pontja lényegében annyiról rendelkezik, hogy a felek az ellenkezője
megállapításáig az alperes nyilvántartásában foglaltakat fogadják el valónak. Nem ír elő azonban a
szerződéses kikötés a felekre a szerződés teljesítése vonatkozásában kötelező rendelkezést, a jogerős
ítélet álláspontjával szemben nem tartalmaz tartozáselismerést, joglemondást és nem hatalmazza fel az
alperest a felperessel szemben arra, hogy a szerződésben foglaltakat értelmezve, maga határozza meg a
felperes tartozását. Az alperes számára tehát mindez nem biztosít többletjogokat sem a tartozás
érvényesítése, sem összegének a meghatározása szempontjából és ebből eredően az sem állapítható
meg, hogy a felperest valamely okból hátrányos helyzetbe hozta volna.
A fél nyilatkozata akkor minősülhet tartozáselismerésnek, ha a tartozás elismerése magyarázatot nem
igénylő módon, kifejezetten és félreérthetetlenül megtörtént és abból világosan kitűnik, hogy a fél a
vele szembeni követelés fennállását nem vonja kétségbe. Ennek megfelelően tartozás elismerésnek az
olyan nyilatkozat tekinthető, amelyet már fennálló és összegszerűségében is meghatározott követelés
tekintetében tettek, így – mivel a per tárgyát képező szerződéses kikötés nem ilyen jellegű – az
tartozáselismerésnek nem tekinthető, ahhoz a tartozáselismerés joghatásai nem fűződhetnek.
(EBH2000. 309.)
A szerződés szerinti kimutatás elkészítése és vezetése speciális szakértelmet igénylő feladat, amelyre
általában a szerződő felek közül az erre felkészült pénzintézet rendelkezik a megfelelő apparátussal. A
kimutatások elkészítésére, folyamatos vezetésére, továbbá az arról való rendszeres tájékoztatásra
azonban a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban régi
Hpt.) 206. §-a is kötelezte az alperest. Az ügyfél számára megküldött kimutatást, ha az ügyfél azzal
szemben a kézbesítéstől számított 60 napon belül nem emel kifogást, az akkor hatályban volt régi Hpt.
a 206. § (2) bekezdése szerint a fogyasztó által elfogadottnak kell tekinteni. Az elfogadottnak tekintés
azonban ez esetben sem érintette az érvényesíthetőséget.
A tisztességtelenség vizsgálata során megállapítható volt, hogy ha az alperes a követelését peres
eljárás útján kívánja érvényesíteni, akkor az eljárás során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 164. § (1) bekezdése szerint őt terheli a bizonyítási kötelezettség a
szerződés tartalma, a kölcsönadott összeg, a törlesztések és a fennálló tartozás tekintetében is.
Amennyiben az alperes által becsatolt kimutatásokat, dokumentációkat és az azok alapján levezetett
összegszerűséget a felperes nem fogadja el, azzal szemben ellenbizonyítással élhet. A hivatkozott
szerződéses kikötés tehát a peres eljárás lefolyását, illetve annak menetét nem befolyásolhatja, az
annak alapján kiállított tanúsítványt a bíróság értelemszerűen nem bizonyítékként, hanem csak az
alperes nyilatkozataként fogadhatja el.
A 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) akkor hatályban volt 21. § (1) bekezdése, illetve a
jelenleg hatályos 23/C. §-a határozza meg a közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal való ellátásának
a feltételeit. A közjegyzői okiratnak tartalmaznia kell 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. Amennyiben a kötelezettség
feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, akkor a feltétel, vagy időpont bekövetkezését is
közjegyzői okirat kell, hogy tanúsítsa. Ennek megfelelően a közokiratba foglalt kölcsön és egyéb
szerződés, egyoldalú kötelezettségvállalás alapján a tartozás már lejárt összegeire minden egyéb
feltétel nélkül, a teljes fennálló tartozás összegére pedig akkor bocsátható ki a végrehajtási záradék, ha
a szerződés közjegyzői okiratba foglalt módon felmondásra került.
Az adós szerződésszegésének, illetve a hitelező ezen alapuló felmondásának tényét, a fennálló tartozás
összegét, a közjegyző a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata alapján rögzíti. Ezek nélkül a
végrehajtás nem rendelhető el, de a végrehajtást kérő ezen egyoldalú nyilatkozata nem egyfajta
ügyleti, hanem a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjőtv.) 111 §-a szerinti
jogi jelentőségű tényeket rögzítő ténytanúsító okirat. Az ilyen jellegű közjegyzői tanúsítvány
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kiállítását azonban a végrehajtást kérő akkor is kérhetné, ha erről az adóssal kötött szerződésben külön
semmilyen módon nem rendelkeztek.
A közjegyzői tanúsítvány kiállítása során a közjegyző a kérelmező egyoldalú kérelmét foglalja
közokiratba, annak alaposságát, egyéb körülményeket nem vizsgálhat. A végrehajtási záradék
kibocsátása iránti kérelem elbírálása során sem vizsgálhatja a közjegyző a felmondás jogszerűségét és
azt sem, hogy alapos-e – akár összegszerűségében – a végrehajtást kérő követelése. Eljárása során a
közjegyző a Vht. hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően kizárólag arra lehet figyelemmel, hogy a
záradékolni kért okirat, vagy okiratok megfelelnek-e a megkövetelt alaki és tartalmi
követelményeknek és ha a záradékolás feltételei fennállnak, akkor az okiratot záradékolnia kell.
(BH1997. 348., BH2002. 491., a Kúria Pfv.I.21.783/2016/5. számú eseti döntése.)
A végrehajtási záradék kiállítása esetén az adós valóban csak a régi Pp. 369. §-a szerinti végrehajtás
megszüntetése, vagy korlátozás iránti perben tudja vitatni a vele szemben érvényesített követelést. A
bizonyítási teher ilyen esetben a pert indító felperest terheli. Ez a kötelezettség azonban nem a
szerződés sérelmezett kikötéséből, hanem a végrehajtási záradék és a közjegyzői tanúsítvány
jogintézményéből ered, a felek közti szerződés hivatkozott feltétele e tekintetben sem biztosít több
jogot az alperesnek és nem ró többletterhet a felperesre ahhoz képest, mint amivel egyébként
rendelkeznének, illetve ami őket egyébként terhelné. A végrehajtási záradék kiállításának alapja a
közjegyzői okiratba foglalt szerződés vagy tartozáselismerés, valamint a hitelező Kjőtv. 111. §-a
alapján megtett közjegyzői tanúsítványba foglalt nyilatkozata, a hivatkozott közjegyzői tanúsítvány
kiállítását azonban a végrehajtást kérő a hivatkozott szerződéses kikötés hiányában is kérelmezhetné.
A jogerős ítélet lényegében magát a végrehajtási záradék kibocsátásának a lehetőségét, a közvetlen
végrehajtás elrendelését tartotta tisztességtelennek. Ez azonban egyrészt semmilyen módon nem
függött a hivatkozott szerződéses feltételtől, másrészt pedig egy jogszabály, azaz a Vht. által
szabályozott és lehetővé tett jogintézmény a végrehajtási záradékolás tette lehetővé a végrehajtás –
peres út igénybe vétele nélküli – elrendelését. Az Alkotmánybíróság 1423/B/2010. AB és az
1245/B/2011. AB határozatai szerint nem alkotmányellenes és nem sérti a tisztességes eljáráshoz való
jogot ez a fajta eljárás, az Európai Unió Bírósága C-32/14. számú ügyben hozott határozata szerint
pedig nem összeegyeztethetetlen ez az irányelv követelményeivel sem. Ennek megfelelően a bíróság
nem dönthet a jogszabályok ellenére úgy, hogy az adott jogintézményt tisztességtelennek minősíti és
erre hivatkozással tart egy szerződéses rendelkezést érvénytelennek.
A kifejtettekre tekintettel a közjegyzői ténytanúsítvány kiállítása, illetve a szerződés hivatkozott
rendelkezése nem fordítja meg a bizonyítási terhet az egyik lehetséges eljárás során sem. A kikötés
akkor lenne tisztességtelen, ha kizárólagos jogosultságot biztosítana az alperesnek a tartozás
összegének a meghatározására, illetve megvonná, vagy korlátozná a felperes ezzel kapcsolatos jogait
és lehetőségeit. A perbeli esetben azonban mindez nem valósult meg, a szerződő felek egyenlősége
nem sérült, a jogvita esetén pedig a bíróság az alperes kimutatását csak az alperes nyilatkozataként
értékelné, illetve értékelhetné. A szerződéses rendelkezések nem korlátozták a felperes
igényérvényesítési lehetőségeit, valamint az eljárásjogi jogosultságait sem befolyásolták és ennek
megfelelően – az általános szabályokhoz képest – a bizonyítási terhet sem módosították a hátrányára.
A kikötés nem okozott egyensúlyvesztést a felek között és tényleges jogi jelentőségének hiányában
elvi lehetőséget sem teremtett a fogyasztó felperes hátrányos helyzetbe hozatalára. A felperes az
eljárás során maga sem tudott megjelölni olyan valós esetet, amikor mindezek ellenére a szerződéses
kikötésből eredően hátrányos helyzetbe kerülhetne.
A Kúria ezt a döntését részletesen kifejtette az EBH2018. G. 1. számú elvi határozatában és erről a
kérdésről az Európai Bíróság is határozott a már hivatkozott C-32/14. számú ügyben, amelyben nem
találta az irányelvvel ellentétesnek a nemzeti szabályozást.

Pfv.V.21.628/2017/5.
Nem minősülhet tisztességtelennek a szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy
jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg.
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A Kúriának mindenekelőtt abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a kölcsönszerződésnek az a
rendelkezése, amely szerint a felperes fizetési kötelezettségét illetően a felek az alperes nyilvántartását
tekintik irányadónak (VII.5. pont), az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 242. §-a szerinti
tartozáselismerő nyilatkozatnak minősül-e. Tartozáselismerés esetén ugyanis a bizonyítási teher
megfordul, és az adósnak kell bizonyítania, hogy az elismert tartozása nem áll fenn (BH 1991.439.).
A fél nyilatkozatához a tartozáselismerés jogkövetkezményei akkor fűződhetnek, ha a tartozás
elismerése magyarázatot nem igénylő módon, kifejezetten és félreérthetetlenül történik (EBH
2000.309.). Ennek az elvárásnak csak az olyan tartozáselismerő nyilatkozat felel meg, amelyet már
fennálló, összegszerűen meghatározott követelés tekintetében tettek meg. A per tárgyát képező
szerződéses rendelkezés viszont ilyennek nem tekinthető, e kikötés esetében ezért nem érvényesülnek
a tartozáselismerés joghatásai (EBH 2018. G.1.).
Ennek megfelelően abban az esetben, ha az alperes a jelen szerződésből eredő követelését a felperessel
szemben peres úton kívánja érvényesíteni, a perben az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.)
164. § (1) bekezdése értelmében őt terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés milyen tartalommal
jött létre, ennek alapján milyen összeget folyósított a felperes részére, a felperes mennyit teljesített, és
ennek eredményeként mekkora a felperes fennálló tartozása. Az alperes erre vonatkozó tényállításai a
saját nyilvántartásán alapulnak, vita esetén azonban a perben a nyilvántartás elszámolási elveit,
módszereit és adatait be kell mutatnia, számításait le kell vezetnie. Ha a felperes ezt követően is azt
állítja, hogy az elszámolás nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, illetőleg a közölt számítás
hibás, vagy arra hivatkozik, hogy részéről nagyobb összegű teljesítés történt, ellenbizonyítással élhet.
A bizonyítási teher alakulását, a bizonyítási eljárás lefolytatását tehát a szerződés hivatkozott
pontjának rendelkezése nem befolyásolja.
A 1994. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: Vht.) a felek közötti szerződéskötés idején hatályos 21.
§ (1) bekezdése, illetve a jelenleg hatályos 23/C. § (1) bekezdése értelmében végrehajtási záradékkal
látható el a közjegyzői okirat, ha az tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy
egyoldalú kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát,
mennyiségét (összegét) és jogcímét, valamint a teljesítés módját és határidejét. Ha a kötelezettség
feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz a Vht. korábbi 21. § (2)
bekezdése, illetve jelenlegi 23/C. § (2) bekezdése szerint az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont
bekövetkezését közokirat tanúsítsa.
E szabályok értelmében a közokiratba foglalt kölcsönszerződés, illetve egyoldalú kötelezettségvállalás
alapján az adós tartozásának már lejárt részleteire minden további feltétel nélkül, a szerződés
felmondása esetén a teljes tartozás összegére pedig akkor van helye végrehajtási záradék
kibocsátásának, ha a végrehajtást kérő az adós szerződésszegése miatt szintén közokiratba foglalt
jognyilatkozattal felmondta a szerződést. Az, hogy ez utóbbi esetben a szerződésszegés valóban
bekövetkezett-e és így az emiatt közölt felmondás jogszerű-e, a végrehajtási záradék kiállítására
irányuló kérelem elbírálása során érdemben nem vizsgálható, e vonatkozásban elengedő a végrehajtást
kérő egyoldalú nyilatkozata (BH 1997.348., BH 2002.491., Kúria Pfv.I.21.783/2016/5.).
Az adós szerződésszegésének, illetőleg a felmondásnak a tényét, valamint a végrehajtást kérő
nyilvántartásai szerint fennálló tartozás aktuális összegét a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata
alapján rögzítő, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 111. §-ában szabályozott közjegyzői
okirat nem ügyleti okirat, hanem jogi jelentőségű tényeket rögzítő ténytanúsító okirat (közjegyzői
tanúsítvány). Az ilyen okirat kiállítását a végrehajtást kérő akkor is kérheti a közjegyzőtől, ha erről az
adóssal kötött szerződésben előzetesen külön nem rendelkeztek, illetve az adós előzetesen nem
nyilatkozott külön arról, hogy a végrehajtást kérő nyilvántartásában rögzített adatok a ténytanúsítvány
kiállításának alapjául szolgálhatnak.
A közjegyzői ténytanúsítvány kiállítását és a végrehajtási záradék kibocsátását tehát a végrehajtást
kérő e szerződéses kikötés hiányában is ugyanilyen módon és tartalommal kérhetné (BH 2018.146).
Ha a végrehajtási záradék kiállítására sor kerül, az adós a tartozását valóban csak a Pp. 369. §-a
szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben vitathatja. Ez azonban a
végrehajtási záradék és a közjegyzői tanúsítvány jogintézményére vonatkozó, a fentiekben ismertetett
szabályokból következik. A peres felek között létrejött szerződés e vonatkozásban sem biztosít több
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jogosultságot az alperes részére, illetve nem ró több kötelezettséget a felperes terhére, mint amelyek az
irányadó jogszabályok alapján őket egyébként megilletnék, illetőleg terhelnék (Kúria
Gfv.VII.30.791/2016/3.).
A bizonyítási teher pedig a Pp. 369. §-a szerinti végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti
perben is a Pp. 164. § (1) bekezdésének megfelelően alakul.
Az igényérvényesítés lehetőségei, a bizonyítási teher alakulása körében tehát a szerződés keresettel
támadott pontjában foglaltak sem önállóan, sem pedig a IV.2.f) ponttal együttesen a felperes jogi
helyzetét nem érintik, semmilyen módon nem teszik azt hátrányosabbá. A Kúria megállapította azt is,
hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.) rendelkezései megteremtik az alapját az alperes nyilvántartásai prudens, a jogszabályoknak
megfelelő kezelésének, további lehetőséget adnak az adósnak arra, hogy a megküldött értesítőket
követően a tartozását vitassa. Ezt a szabályt erősíti meg a 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban:
Jht.) jogalkotói célt megfogalmazó indokolása is.
Mindezekre tekintettel a másodfokú bíróság a Vht. 23/C. §-ának, a Ptk. 209. § (1) és (3) bekezdésének
és 209/A. §-ának, illetve a 18/1999 (II.05.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. §
(1) bekezdés j) pontjainak téves alkalmazásával állapította meg, hogy a kölcsönszerződés VII.5. pontja
önállóan vagy a IV.2.f) ponttal együttesen korlátozta a felperes jogszabályon alapuló
igényérvényesítési lehetőségét, illetve hogy a bizonyítási terhet a felperes számára hátrányosan
változtatta meg.
Azt az elsőfokú bíróság állapította meg helyesen, hogy a kölcsönszerződés VII.1. pontjának az alapja a
Ptk. 525. § (1) bekezdés d) pontja.
Ha a Ptk. absztakt módon de nevesítetten megfogalmazott keretein belül határoz meg a szerződés
vitatott kikötése kötelezettséget az adós számára, az nem jelent a Bank javára olyan hatalmasságot,
amely a szerződés e feltételének értelmezésére őt egyoldalúan jogosítja [Kormányrendelet 1. § (1)
bekezdés a) pontja]. A Ptk. 209. § (5) bekezdése az egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó számára
hátrányos megfogalmazásokat tiltja, ebbe a körbe a vitatott rendelkezés nem tartozik, a szerződés
felmondásának joga a Ptk-ban nevesített megfogalmazásból következik.
A Ptk. 525. § (1) bekezdéses d) pontjában meghatározott jog a kölcsön visszafizetésének védelmére a
törvény erejénél fogva – külön megállapodás nélkül – is megilleti a hitelezőt. A Ptk. 525. § (1)
bekezdés d) pontja ugyanis lehetővé teszi, hogy a hitelező azonnali hatállyal felmondja a kölcsönt, ha
az adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a
kölcsön visszafizetésének lehetőségét. A Ptk. e szabályozása nem minősül keretszabálynak, tartalma
kitöltését a törvény nem utalja a felek megállapodására. A kölcsön visszafizetése védelmének kérdését,
a felek idetartozó jogait és kötelezettségeit a Ptk. 525. § (1) bekezdése úgy rendezi, hogy a diszpozitív
törvényi szabályozás – a szerződő felek eltérő megállapodása nélkül – tartalmává válik a
kölcsönszerződésnek a Ptk. 205. § (2) bekezdése szerint (Gfv. VII. 30.610/2017/6). Mindez logikailag
azt jelenti, hogy az ilyen szabály tisztességtelenségének megállapítása esetén a semmis kikötés
kiesésével a Ptk. (azonos tartalmú) diszpozitív rendelkezése válik a szerződés tartalmává.
A fentiekből következik, hogy a jogszabályban megállapított tartalma miatt a támadott szerződéses
feltétel a Ptk. 209. § (5) bekezdésének hatálya alá tartozik. Eszerint pedig nem minősülhet
tisztességtelennek a szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály előírásának
megfelelően határozzák meg. Utal a Kúria az Európai Unió Bírósága C-92/11. számú RWE Vertrieb
AG kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV ügyben hozott ítéletére is, amelyben a
93/13/EGK irányelv 1. cikk (2) bekezdésének hatályát illetően úgy foglalt állást, hogy a kivétel
kiterjed a szerződő felek választásától függetlenül alkalmazandó nemzeti jogi rendelkezésekre,
valamint a nemzeti jog olyan rendelkezéseire, amelyek automatikusan, vagyis a felek ilyen irányú
eltérő megállapodása hiányában alkalmazandóak (2013. március 21-i, C-92/11 RWE Vertrieb ítélet,
ECLI:EU:C:2013:180 26. pont).
A másodfokú bíróság által a felek megállapodásának fogyatékosságaként felvetett kérdések nem a
tisztességtelenség körében vizsgálhatók, hanem a hitelező e feltételre alapított azonnali hatályú
felmondása esetén a tényleges joggyakorlás jogszerűsége körében ítélhetők meg, azaz a felmondás
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jogszerűségét az adós perben vitathatja. Mindezek alapján a másodfokú bíróság jogerős ítéletében a
kölcsönszerződés VII.1. pontjának tisztességtelenségét a Ptk. 209. § (1) és (5) bekezdése, illetve a
Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjának megsértésével állapította meg.
A Ptk. 525. § (1) bekezdés d) pontja a hitelező méltányolható érdekeinek védelmében ad lehetőséget a
szerződés megszüntetésére, ezzel kapcsolatban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének
sérelme alappal nem állapítható meg, ezért jogszabálysértő a másodfokú bíróság azon következtetése
is, hogy a kikötés a Ptk. 209. § (1) bekezdését és 209/A. § (2) bekezdését sérti, ennek folytán is
semmis.

Pfv.VI.21.658/2017/9.; Pfv.VI.21.883/2017/8.
Az eljárási okból befejezett perben a felülvizsgálati kérelemnek a kereset érdemi tárgyalása esetén
számon kérhető anyagi jogi rendelkezések alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos érvei
meghaladják a jogerős végzés felülvizsgálatának a kereteit.
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. törvény (a továbbiakban: DH2 törvény) 37. § (1)
bekezdés rendelkezése kapcsán terjesztett elő. A Kúria úgy ítélte meg, hogy az eljárás kimenetele a
jelen felülvizsgálati eljárásban nem releváns, mert azt az eljárt bíróságok a DH2 törvény 37. § (1)
bekezdést nem alkalmazták, a felülvizsgálati kérelemmel támadott jogerős végzés nem e törvényi
rendelkezésen alapul.
II. A Kúria az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet a következő
indokolással elutasította:
Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke szerint „az Európai
Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik előzetes döntés meghozatalára a következő kérdésekben: a) a
Szerződések értelmezése; b) az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak
érvényessége és értelmezése; Ha egy tagállam bírósága előtt ilyen kérdés merül fel, és ez a bíróság úgy
ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, kérheti az Európai Unió
Bíróságát, hogy hozzon ebben a kérdésben döntést”. A Kúria megállapította, hogy a felperes
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 d) 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) bekezdés alapján az Európai
Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezéséről a bíróság végzéssel határoz, a
végzésben meghatározza azt a kérdést, amely az Európai Bíróság előzetes döntését igényli, valamint –
a feltett kérdés megválaszolásához szükséges mértékben – ismerteti a tényállást és az érintett magyar
jogszabályokat. A Kúria utal arra is, hogy a felperesek kérelme a hivatkozott kérdéseket és a tényállást
sem tartalmazta, illetve az érintett magyar jogszabályokat sem jelölték meg.
III. Figyelemmel arra, hogy a másodfokú bíróság a keresetlevél érdemi tárgyalásra alkalmatlan volta
megállapításakor nem a DH2 törvény 37. § rendelkezéseit alkalmazta, a keresetlevél idézés kibocsátás
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nélkül elutasításakor a Pp. 130. § (1) bekezdés d) 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 meghaladták a jogerős végzés
felülvizsgálatának a kereteit.

Pfv.VI.21.898/2017/8.
A fogyasztó és a pénzügyi intézmény által kötött kölcsönszerződésben az a tisztességtelen feltétel,
amely kizárólagosan a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel annak megállapítására, hogy teljesítése
szerződésszerű-e, azt jelenti, hogy a pénzügyi intézményt jogosítja fel annak megállapítására, hogy a
saját teljesítése szerződésszerű-e.
A Kúria utalt arra, hogy a tisztességtelenség megállapításának a 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) két módját ismeri: egyrészt a bíróság mérlegelésére bízza azt, másrészt – kizárva a bírói
mérlegelést – a 209. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) nevesít (nem taxatív módon) tisztességtelennek minősülő feltételeket. Az első
esetben valamely szerződéses rendelkezés tisztességtelensége, ennek folytán a szerződés (részleges)
érvénytelensége megítélésének szempontjaira a jogalkalmazó bíróság számára a jogalkotó normatív
utasításként fogalmazza meg a Ptk. 209. § (2) bekezdésben felsorolt egyéb körülmények vizsgálatát.
Ettől a bíróság kizárólag akkor tekinthet el, ha a vitás szerződési feltétel a Ptk. 209. § (3) bekezdésben
hivatkozott külön jogszabály, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen
feltételekről hozott 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) mellékletét átültető, a R. 1.
§ (1) bekezdésében felsorolt ok miatt tisztességtelen, ún. fekete listába tartozó kikötés (A fogyasztói
szerződés érvényességével kapcsolatos egyes kérdésekről nyilvánított 2/2011. PK vélemény 3.
pontjához fűzött indokolás).
Az irányelv mellékletének 1. m) pont első fordulata alapján tisztességtelennek tekinthetők azok a
feltételek, amelyek tárgya vagy hatása az, hogy megadják a jogot az eladó vagy szolgáltató számára
annak megállapítására, hogy az áruk vagy szolgáltatások megfelelnek-e a szerződésnek. Az e
rendelkezést jogharmonizációs céllal implementáló R. 1. § (1) bekezdés b) pont értelmében
tisztességtelen az a szerződési feltétel, amely kizárólagosan a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel
annak megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e. A Kúria sem osztotta a másodfokú bíróság
jogértelmezését, a felperes által támadott kikötés nem feleltethető meg ezen ab ovo tisztességtelen
szerződési feltételnek: az I. rendű alperest nem jogosítja saját szolgáltatása szerződésszerűségének a
megítélésére. A Kúria már a Gfv.VII.30.478/2017/9. számú ítéletében is rámutatott arra, hogy a
jogerős ítélet szerinti értelmezés a jogszabályszöveggel ellentétes.
Az irányelv mellékletének 1. q) pontja alapján tisztességtelennek tekinthetők azok a feltételek,
amelyek tárgya vagy hatása az, hogy kizárják vagy gátolják a fogyasztó jogainak érvényesítését peres
eljárás kezdeményezése vonatkozásában, vagy más jogorvoslati lehetőség igénybe vételében,
különösen […] olyan bizonyítási terhet róva a fogyasztóra, amelyet az alkalmazandó jog értelmében
rendesen a másik szerződő félnek kellene viselnie. Az e rendelkezést implementáló R. 1. § (1)
bekezdés j) pont értelmében tisztességtelen az a szerződési feltétel, amely a bizonyítási terhet a
fogyasztó hátrányára változtatja meg. E jog alkalmazása igényli az uniós szabályok, így a R. alapjául
szolgáló irányelv Európai Unió Bíróságának (továbbiakban: EU Bíróság) a kizárólagos hatáskörébe
tartozó értelmezésének a figyelembevételét is (az EU Bíróság által a C-14/83. ügyben kidolgozott, ún.
von Colson elv, 6/2013. Polgári jogegységi határozat Indokolás 2. f) pont). Ugyanis az EU Bíróság
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 EU Bíróság 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

60

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 [Pp. 3. § (3) bekezdés]. Alkalmazásra akkor kerül, ha a bizonyításra kötelezett fél nem tesz
eleget e kötelezettségének. A Pp. 164. § (1) bekezdés alapján a per eldöntéséhez szükséges tényeket
általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy a bíróság azokat valónak
fogadja el. Eszerint a főbizonyítás a kereset vagy a keresettel szembeni védekezés alapjául szolgáló
tények fennállására, valóságára, míg az ellenbizonyítás – a főbizonyító fél perbeli ellenfelének a
cselekményeként – ugyanezen tények fenn nem állására, valótlanságára vonatkozik. A bizonyítási
teher átfordulása azt jelenti, hogy a fő- és az ellenbizonyítás iránya felcserélődik. Ez alapulhat törvényi
vélelmen, eljárásjogi rendelkezésen (pl. sajtóhelyreigazítási per) vagy anyagi jogi szabályon, így a
másodfokú bíróság által is hivatkozott Ptk. 242. § (1)-(2) bekezdésben szabályozott
tartozáselismerésen. A perbeli szerződési feltétel kapcsán egyik sem jön szóba, a szerződési kikötés a
bizonyítás kötelezettségét és terhét nem változtatja meg a felperes hátrányára, a főbizonyítás irányát
nem cseréli fel.
A Kúria utalt az elvi jelleggel EBH2018. G.1. szám alatt közzétett eseti döntésére, amelynek
értelmében az a szerződéses rendelkezés, amely szerint a pénzügyi intézmény a saját nyilvántartásai
alapulvételével jogosult a fogyasztói tartozások kimutatására, és a szerződő felek az e kimutatás
alapján készült, közokiratba foglalt ténytanúsítványt tekintik irányadónak, nem minősül joghatályos
tartozáselismerő nyilatkozatnak, ezért a bizonyítási terhet a fogyasztó számára hátrányosan nem
változtatja meg és nem korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetőségét
sem. Minderre tekintettel az ilyen szerződéses rendelkezés nem tisztességtelen.

Pfv.II.20.397/2018/6.
Nem tagadható meg a jogellenesen elvitt gyermek visszaadása arra hivatkozással, hogy a gyermek
szokásos tartózkodási helye szerinti ország nyelvét nem beszéli, az ott élő szülővel nincs kapcsolata és
születésétől kezdve döntően a kérelmezett szülő gondoskodott róla.
A Kúria nyomatékosan hangsúlyozta, hogy az 1986. évi 14. számú tvr.-rel kihirdetett Hágai
Egyezmény (a továbbiakban: Hágai Egyezmény) 3. Cikke értelmében a gyermek elvitele vagy/és
elrejtése (visszatartása) jogellenes, ha sérti azon Szerződő Állam jogrendszere szerint egy személynek
juttatott felügyeleti jogot, amelyben a gyermeknek az elvitelét közvetlenül megelőzően a szokásos
tartózkodási helye volt, és ezeket a jogokat az elvitel időpontjában gyakorolta. Az 5. cikk szerint a
felügyeleti jog magában foglalja a gyermek személye felőli gondoskodás jogát, így különösen a
jogosultságot a gyermek lakóhelyének meghatározására. Az Egyezmény által védett jogi érdek a szülői
felügyeleti jog sérthetetlenségének biztosítása a gyermek érdekével összhangban (BH 2004.239.).
Hasonló rendelkezéseket tartalmaz az 2201/2003/EK Rendelet, más néven Brüsszel – II.A. Rendelet (a
továbbiakban: EK Rendelet) 2. cikkének 11. pontja is.
A Hágai Egyezmény és az EK rendelet vélelmezi, hogy a szokásos tartózkodási helyre való azonnali
visszavitel felel meg leginkább a gyermek, továbbá a szülői felügyeleti jogban megsértett szülő
érdekének. Erre tekintettel a Hágai Egyezmény főszabálya, a 12. Cikk (1) bekezdése alapján a
gyermek visszavitelének elrendelése, amely a 13. Cikkben foglalt feltételek fennállása esetén
tagadható meg. A visszavitel megtagadásának lehetőségét azonban korlátozza az EK Rendelet 11. cikk
(4) bekezdésében foglalt szabály. Eszerint a bíróság nem utasíthatja el a gyermek visszavitelére
irányuló kérelmet a Hágai Egyezmény 13. Cikk b) pontja alapján, ha megállapítják, hogy megfelelő
intézkedések történtek annak érdekében, hogy visszavitele után biztosítsák a gyermek védelmét. Az
EK rendelet 11. cikk (8) bekezdése pedig még a visszavitel megtagadása esetére is fenntartja a jogot a
rendelet szerint joghatósággal rendelkező tagállam bírósága számára, hogy utóbb a szülői felügyeletről
való végleges döntése során ezzel ellentétes, a gyermek visszavitelére irányuló döntést hozhasson,
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melynek végrehajthatósága eljárási önállóságot élvez (BH 2015.100.).
A kérelmező a felülvizsgálati eljárásban a visszavitel megtagadásának indokaként arra hivatkozott,
hogy a kérelmező a gyermek elvitelének időpontjában nem gyakorolta a szülői felügyeleti jogait,
illetőleg a visszavitel elrendelése a gyermek érdekével összeegyeztethetetlen lenne, számára testi vagy
lelki károsodást vagy más módon elviselhetetlen helyzetet eredményeznek.
A hivatkozott megtagadási okok közül a másodfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy a
kérelmező a gyermek jogellenes elvitelének időpontjában gyakorolta a szülői felügyeleti jogait, a
kérelmezett ennek tényét a külföldi bíróság előtt indult házasság felbontása iránti eljárásban nem
vitatta. A felek a 2016. október 25-én tartott tárgyaláson megállapodtak a szülői felügyeleti jogok
közös gyakorlásában és megállapodással rendezték a kérelmező és a gyermek kapcsolattartását.
Kétségtelen, hogy a felek életközösségének fennállása alatt a házastársak között kialakult
munkamegosztásnak megfelelően elsődlegesen a kérelmezett gondozta a felek közös gyermekét,
elköltözése után pedig az ezzel kapcsolatos feladatokat kizárólag ő látja el. Nem vitatható az sem,
hogy a felek életközösségének megszűnése után kérelmező átmenetileg nem élhetett a kapcsolattartási
jogával, továbbá a kapcsolattartás a gyermek jogellenes Magyarországra hozatala és visszatartása
miatt a megállapodás szerint nem volt gyakorolható. E tények azonban nyilvánvalóan nem jelentik azt,
hogy a kérelmező szülői felügyeleti jogait nem gyakorolta.
A Kúria kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet kialakulása kérelmezett jogellenes magatartására vezethető
vissza. A kérelmező megfelelő nyelvtudás nélküli külföldre költözésével vállalta ez ezzel járó
nehézségeket, az pedig, hogy élete, a kérelmezővel kötött házassága, a két nagyobb gyermeke és a
kérelmező kapcsolata nem az elvárásainak, elképzelésének megfelelően alakult, nyilvánvalóan nem ad
alapot arra, hogy a gyermeket a kérelmező hozzájárulás nélkül Magyarországra hozza és visszatartsa.
A kérelmezett nem bizonyította, hogy az életközösség megszűnéséhez, a közös lakásból való
elköltözéséhez és az anyaotthoni elhelyezéséhez a kérelmező pszichésen bántalmazó magatartása
vezetett. Az iratokból kitűnően a kérelmezett és a gyermek anyaotthoni elhelyezése a kérelmezett
előadásán alapult, ezzel szemben az eljárást befejező határozat a gyermek pszichés bántalmazását
kizárta, és további intézkedés meghozatalát sem tartotta indokoltnak. Ezzel összhangban a kérelmezett
maga is úgy nyilatkozott, hogy a kérelmezőt jó apának tekinti, a gyermek és a kérelmező
kapcsolattartásának fenntartását feltétlenül szükségesnek tartja.
A következetes bírói gyakorlat szerint a gyermek igen fiatal kora, erős kötödése a hosszabb ideje
Magyarországon lakó szülőjéhez, továbbá a kérelmezett magyar gyökerei, a belföldi munkavállalás
lehetőségei nem adnak alapot a visszavitel iránti kérelem elutasítására (BH 2015.100., BH 2001.325.,
BH 1998.86.). Ezek a szempontok, továbbá a kötelezett és a gyermek közötti rendszeres kapcsolat, a
gyermek svéd nyelvtudásának hiánya, a gyermek életében a kötelezett állandó jelenlétének és annak
ténye, hogy a gyermeket születésétől kezdve döntően a kérelmezett neveli és gondozza, a külföldi
bíróság előtt folyamatban lévő szülői felügyeleti jog rendezése iránti eljárásban értékelhetők.
A kérelmező megfelelő egzisztenciális és lakhatási körülményekkel rendelkezik, a gyermek
visszavitele esetén a svéd jogszabályok alapján a kérelmező számára biztosított az a lehetőség, hogy
fél éven át saját otthonában személyesen gondozza és nevelje a felek közös gyermekét.
A kérelmező az eljárásban felajánlotta, hogy ideiglenesen biztosítja a kérelmezett lakhatását is,
lakáshelyzete megoldásáig. Az EK Rendelet nem tartalmaz olyan előírást, hogy a megkeresett külföldi
hatóság konkrétan közölje azokat a gyermekvédelmi intézkedéseket, amelyeket az adott esetben a
gyermek érdekében alkalmazni kíván. A másodfokú bíróság álláspontjával egyezően a svéd hatóság
tájékoztatásából egyértelműen megállapítható, hogy a szükséghez képest a gyermek védelmére milyen
intézkedések tehetők.
Végül a Kúria megjegyezte, hogy – ha a kérelmezett számára a kérelmező gyermeknevelésre
alkalmassága objektív, vagy szubjektív okokból aggályos – nincs akadálya annak sem, hogy uniós
állampolgárként átmenetileg, vagy tartósan Svédországba költözzön és ott a végzettségének megfelelő
munkakörben elhelyezkedjen, részt vegyen a gyermek gondozásában és nevelésében. A kérelmezett
nem jelölte meg azt a svéd jogszabályi rendelkezést, amely rászorultsága esetén is kizárja a svéd
szociális ellátásban való részesítését.
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Pf.III.24.598/2018/5. szám
A felfüggesztés tartama alatt tett bírói rendelkezés hatálytalan, ha az nem a felfüggesztéssel, illetőleg
annak megszüntetésével kapcsolatos.
A felperes az alperessel szemben a perben előterjesztett kártérítési igényét egyrészt az Európai Unió
működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. [az Európai Közösséget létrehozó
szerződés (, a továbbiakban: EKSz) 87.) cikk (1) bekezdésének, másrészt az EUMSz 108. (EKSz 88.)
cikk (3) bekezdésének a megsértésére alapította. A fellebbezési eljárásban ideiglenes intézkedés
elrendelése iránti kérelmét az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 156. §-ára és a az Európai
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2009/C 85/01. számú közleményének (a továbbiakban:
Közlemény) 60. pontjára hivatkozással terjesztette elő. A Közlemény 60. pontja az EKSz 88. cikk (3)
bekezdéséhez kapcsolódik, ezért a Kúriának kizárólag az e cikkből eredő jogvédelmi igény
fennállásának lehetőségét kellett vizsgálnia.
Az EKSz 88. cikk (3) bekezdése értelmében a tagállamok a Bizottság előzetes tájékoztatása és
jóváhagyása nélkül nem hajthatnak végre állami támogatási intézkedéseket (ún. bejelentési, illetve
felfüggesztési kötelezettség). Az EKSz 88. cikk (3) bekezdése az az Európai Unió Bíróságának (a
továbbiakban: EU Bíróság)joggyakorlata értelmében közvetlenül alkalmazandó és közvetlen hatállyal
rendelkezik (C-368/04. sz. Transalpine-ügyben hozott ítélet 41. pont; C-39/94. sz. SFEI-ügyben hozott
ítélet 39-40. pontjai; C-354/90. sz. Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits
Alimentaires és társai kontra Franciaország ügyben hozott ítélet 11-12. pont), vagyis a nemzeti
bíróságok előtt önmagában e rendelkezés megsértésére közvetlenül igényt lehet alapítani. Ezzel
szemben – ahogyan azt az alperes az ideiglenes intézkedés elutasításáról szóló végzéssel szemben
benyújtott fellebbezésében helyesen állítja – a Bizottság közleménye nem minősül közvetlenül
alkalmazandó és hatályos uniós jogforrásnak (Közlemény 6. és 99. pontja), ugyanakkor hasznos
segítséget nyújt a tagállami bíróságoknak a Szerződések, így az EKSz 88. cikk (3) bekezdése és az
arra épülő EU Bíróság gyakorlat értelmezésekor.
Az EKSz 88. cikk (3) bekezdésében foglalt bejelentési, illetve felfüggesztési kötelezettség megsértése
esetén a nemzeti bíróságok kötelezettsége az egyének jogainak megóvása a nemzeti jog szabályai
szerint (C-526/04. sz. Laboratoires Boiron SA-ügyben hozott ítélet 29. pont; C-284/12. sz. Deutsche
Lufthansa AG kontra Flughafen Frankfurt-Hahn GmbHh ügyben hozott ítélet 29-30. pont). A
jogvédelemre – így a felperes által érvényesíteni kívánt ideiglenes intézkedésre is – speciális uniós
jogi norma hiányában a nemzeti anyagi és eljárási szabályok irányadóak azzal, hogy a tagállami
jogszabályokat az uniós jogból fakadó tényleges érvényesülés és egyenértékűség elvére tekintettel kell
alkalmazni (C-368/04. sz. Transalpine-ügyben hozott ítélet 44-48. pont; C-526/04. sz. Laboratoires
Boiron SA-ügyben hozott ítélet 50-51. pont; Közlemény 24-26., 70-71. pont.). E jogvédelemnek
azonban – ahogyan arra fellebbezésében az alperes is rámutat – a perbeli esetben nem lehet helye, a
kártérítési per alapját képező, felperes által sérelmezett állami támogatások a Bizottság által
lefolytatott előzetes vizsgálat szerint [SA. 29432 – CP290/2009. és SA. 45498 (FC/2016)] nem
tartoznak az EKSz 88. cikk (3) bekezdésében előírt bejelentési és felfüggesztési kötelezettség hatálya
alá. A Bizottság ugyanis két ízben is azt állapította meg, hogy a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó magyar jogszabályok [a 176/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet, a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet, a 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet és a 15/2005. (IX. 2.)
FMM rendelet] a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános
csoportmentességi rendelet) 41-42. cikkének hatálya alá esnek. Vagyis a magyar jogszabályok olyan, a
fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatásokról,
illetve e munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatásokról
rendelkeznek, amelyek az EKSz 87. cikk (3) bekezdése értelmében összeegyeztethetőek a közös
(belső) piaccal, és mentesülnek az EKSz 88. cikk (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség
alól. Az EKSz 88. cikk (3) bekezdésének sérelmére alapított jogvédelmi igény ilyen esetben viszont
nem lehet alapos, mivel az érintett támogatások vonatkozásában Magyarországot nem terheli az EKSz
88. cikk (3) bekezdése szerinti bejelentési, illetve felfüggesztési kötelezettség.
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A per tárgyát képező állami támogatások vonatkozásában a Bizottság vizsgálatai a Kúriát is kötik, sőt
a támogatási intézkedések belső piaccal való összeegyeztethetőségének mérlegelése a Bizottság
kizárólagos hatáskörébe tartozik (C-368/04. sz. Transalpine-ügyben hozott ítélet 36-38. pont, C284/12. sz. Deutsche Lufthansa AG kontra Flughafen Frankfurt-Hahn GmbHh ügyben hozott ítélet 28.
és 41. pont). E vizsgálatok eredményeként a nemzeti bíróságok és a Bizottság közötti, az Európai
Unióról szóló szerződés (EUSz) 4. cikk (3) bekezdésében foglalt jóhiszemű együttműködés elvéből
következően pedig az állapítható meg, hogy nincs olyan tagállami kötelezettség, amelyet
Magyarország, illetve az alperes megszeghetett volna, s amely kötelezettség (magatartás)
jogellenessége folytán a vonatkozó kártérítési perben az EKSz 88. cikk (3) bekezdésén alapuló
ideiglenes intézkedést el lehetne rendelni a Pp. 156. §-a megfelelő alkalmazásával. Mindebből pedig
az következik, hogy a felperes ideiglenes intézkedés iránti kérelmének elbírálására az uniós jog nem
irányadó, arra a magyar polgári eljárásjog szabályai alkalmazandóak.
Az ítélőtábla 16. sz. végzésével a per tárgyalását a Pp. 152. § (2) bekezdése alapján felfüggesztette
arra tekintettel, hogy a felperes a Bizottság SA. 29432 – CP290/2009. és SA. 45498 (FC/2016) számú
előzetes vizsgálatát megtámadta az Európai Unió Bíróságának illetékes fóruma, a Törvényszék előtt,
kérve a Bizottság vizsgálati eredményének megsemmisítését. Az ügy jelenleg T-708/17. számon van
folyamatban a Törvényszék előtt. Ahogyan arra fellebbezésében az alperes is rámutat, a Pp. 155. § (2)
bekezdése értelmében – a felfüggesztéssel, illetőleg az annak megszüntetésével kapcsolatos bírói
rendelkezéseket és perbeli cselekményeket kivéve – a tárgyalás felfüggesztése alatt tett minden bírói
rendelkezés és a felek által teljesített perbeli cselekmény hatálytalan. Erre figyelemmel a Kúria – a BH
1995.648. számú eseti döntésben is megjelenő gyakorlatnak megfelelően – az ítélőtábla végzését a Pp.
259. §-a folytán alkalmazandó 253. § (2) bekezdése alapján felülbírálva megállapította, hogy az
ideiglenes intézkedés elrendelése iránti kérelmet érdemben elbíráló végzés hatálytalan. Ennek
megfelelően hatálytalannak minősül a felperes ezt követően előterjesztett keresetkiterjesztése is.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.576/2017/5.; Gfv.VII.30.678/2017/8.; Gfv.VII.30.698/2017/9.; Gfv.VII.30.701/2017/9.;

Gfv.VII.30.745/2017/4.; Gfv.VII.30.746/2017/4.
Az a szerződéses rendelkezés, amely szerint a pénzügyi intézmény a saját nyilvántartásai
alapulvételével jogosult a fogyasztói tartozások kimutatására, és a szerződő felek az e kimutatás
alapján készült, közokiratba foglalt ténytanúsítványt tekintik irányadónak, nem minősül joghatályos
tartozáselismerő nyilatkozatnak, ezért a bizonyítási terhet a fogyasztó számára hátrányosan nem
változtatja meg és nem korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetőségét
sem. Minderre tekintettel az ilyen szerződéses rendelkezés nem tisztességtelen. A Korm. rend. 1. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az a kikötés tisztességtelen, amely a fogyasztóval szerződő felet a saját
teljesítése megfelelőségének megállapítására jogosítja fel.
A Kúria az I.4. pontba foglalt szerződéses kikötés megítélése körében az EBH 2018.G.1. számon
közzétett gazdasági elvi határozatában kifejtetteket változatlanul, minden részletében irányadónak
tekintette. Abban a perbelivel a tartalmát és a lényegét tekintve megegyező szerződéses rendelkezés
tekintetében a Kúria akként foglalt állást, hogy az a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára nem
fordítja meg. Rámutatott, az a szerződéses rendelkezés, amely szerint a pénzügyi intézmény a saját
nyilvántartásai alapulvételével jogosult a fogyasztói tartozások kimutatására, és a szerződő felek az e
kimutatás alapján készült, közokiratba foglalt ténytanúsítványt tekintik irányadónak, nem minősül
joghatályos tartozáselismerő nyilatkozatnak, ezért a bizonyítási terhet a fogyasztó számára
hátrányosan nem változtatja meg, és nem korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló
igényérvényesítési lehetőségét sem. Döntésének jogi indokolásában hangsúlyosan hivatkozott az 1959.
évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 242. §-ában, az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: rHpt.)
206. §-ában, az 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 21. §-ában, az 1991. évi XLI. tv. (a
továbbiakban: közjegyzői tv.) 111. § (1) bekezdésében, a 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. i) és j) pontjaiban írtakra.
A perbeli kölcsönszerződés I.4. pontjának megfogalmazása a fent hivatkozott elvi határozat alapjául
szolgáló tényállástól annyiban tér el, hogy ebben a felperes egyúttal arról is nyilatkozott, hogy a
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ténytanúsítványt aggálytalan tartalmú közhiteles bizonyítékként fogadja el. A felperes nyilatkozata e
külön kitétele ellenére joglemondásként sem értékelhető. Az egyoldalú joglemondás fogalmi körébe
ugyanis csak az a nyilatkozat vonható, amellyel a nyilatkozattevő az őt kétségkívül megillető
jogosultságról kifejezetten lemond. Az rPtk. 207. § (4) bekezdése értelmében az igényérvényesítésről
vagy a vitatásról való lemondásnak félreérthetetlennek és határozottnak kell lennie, nincs helye a
nyilatkozat kiterjesztő tartalmú értelmezésének (BH1993.673.). A perbeli kölcsönszerződés részben
eltérő tartalma ezért a [20] pontban hivatkozott elvi határozatban írtaktól eltérő jogi következtetés
levonására nem ad alapot. Mindezekre tekintettel a Kúria úgy ítélte, hogy a perbeli szerződéses
rendelkezés a bizonyítási terhet nem fordította meg.
A Kúria utalt e körben a BH 2018.146. számon közzétett döntésében foglaltakra is, amelyben
kifejtette, amennyiben a kölcsönszerződés I.4. pontjának tartalma mégsem volna egyértelműen
megállapítható, az rPtk. 207. § (2) bekezdésében foglalt – a fogyasztó számára kedvezőbb –
értelmezési szabály alkalmazása válna szükségessé. Az alperes maga is egyértelműen úgy nyilatkozott,
hogy a keresettel támadott kikötés értelmében a közjegyzői tanúsítvány pusztán azt a tényt hivatott
bizonyítani, hogy az alperes milyen adatokat tart nyilván a felperes teljesítésével összefüggésben. A
per tárgyává tett kikötésnek tehát az rPtk. 207. § (2) bekezdésére figyelemmel sem tulajdonítható
olyan tartalom, amely kihatna a felek igényérvényesítési és bizonyítási lehetőségeire,
kötelezettségeire.
A jogerős ítélet az I.4. pont vitatott rendelkezését a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontjába
ütközően is tisztességtelennek találta, mert az kizárólagosan az alperest jogosítja fel a felperes
teljesítése szerződésszerűségének megítélésére. A Kúria az előző pontban már hivatkozott BH
2018.146. számon közzétett határozatában már ebben a kérdésben is állást foglalt, amelyet az ott
kifejtett indokokra utalással jelen ügyben is fenntartott. Annak lényege szerint az a kikötés
tisztességtelen, amely a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel arra, hogy maga állapítsa meg a saját
teljesítése megfelelőségét. A keresettel támadott szerződéses rendelkezés azonban nem tartalmaz az
alperest a megjelölt körben megillető egyoldalú jogosítványt, nem érinti (nem vonja el) a vele
szerződő fél – a felperes – kötelmi jogát arra, hogy az alperes szolgáltatásának megfelelőségét
megítélje és minősítse (rPtk. 283. §), így a kölcsönszerződés I.4. pontjának tisztességtelensége ezen a
címen sem állapítható meg.
A kölcsönszerződés IV.7. pontjával kapcsolatos jogerős ítéleti indokolás értelmezésével kapcsolatos
alperesi érveléssel a Kúria nem értettett egyet. A jogerős ítéletben kifejtettek szerint a IV.7. pont
lehetőséget ad arra, hogy az alperes az adóssal szembeni követelését az ítélet szóhasználata szerint „a
fogyasztó bármely banknál elhelyezett értékéből kielégítse”. E mondatrész nyelvtani szempontból
valóban félreérthető, akár akként is érthető, hogy az bármely más banknál elhelyezett értékből történő
kielégítésre is feljogosít. Az ítélőtábla azért tekintette e kikötést tisztességtelennek, mert úgy ítélte
meg, hogy annak megfogalmazása arra ad lehetőséget, hogy az alperes abban az esetben is kielégítheti
a követelését az adós egyéb, az alperesi banknál elhelyezett számláiból, értékeiből, ha a IV.5. pont
szerinti, e célból fenntartott számlán is fennáll a fedezete. Ez pedig alkalmas arra, hogy az alperes a
felperest hátrányos helyzetbe hozza. A fogyasztó pedig azért kerül hátrányos helyzetbe (bár ezt a
jogerős ítélet kifejezetten nem tartalmazza), mert a IV.5. pontban meghatározott számlán kívüli
számlák megterhelésével, feltörésével, értékek visszaváltásával járó költségek, veszteségek az adós
fogyasztót terhelik az egyértelmű szerződés rendelkezésre tekintettel.

Gfv.VII.30.584/2017/8.
Deviza alapú kölcsönszerződés részleges érvénytelenségének megállapítása iránti perben a
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását megalapozó jogszabályi feltételek.
I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését
indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az
EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az
Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) részéről a konkrét jogvita eldöntése
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szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali
eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a
hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése
annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű kétség nem merül fel (283/81. sz. CILFIT-ügy,
21. pont). A Kúria e feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét, és úgy ítélte meg, hogy a felperesek által
felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában
ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem
állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is.
II. A felperesek eljárás felfüggesztése iránti kérelme időközben okafogyottá vált, tekintettel arra, hogy
az EU Bíróság a C-483/16. számú előzetes döntéshozatali eljárásban 2018. május 31-én ítéletet hozott.
A Kúria megjegyezte, hogy az EU Bíróság ítéletének a jelen ügyben hozott döntés szempontjából
nincs relevanciája, mivel abban az EU Bíróság a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2. tv.) 37.
§-a, 37/A. §-a és a vonatkozó uniós jog összhangját vizsgálta, a perbeli esetben a másodfokú bíróság a
DH2. tv. 37. § (1) bekezdését, 37/A. §-át nem alkalmazta.
A felperesek felülvizsgálati kérelmükben lényegében azért tartották jogszabálysértőnek a jogerős
végzést, mert – álláspontjuk szerint – a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban DH1. tv.) és a
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
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.
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Gfv.VII.30.590/2017/7.
Deviza alapú kölcsönszerződés létrejötte vizsgálatának szempontjai.
I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését
indítványozták, ezért a Kúria először azt vizsgálta, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk (3) bekezdése alapján előterjesztési kötelezettsége fennáll-e. Az
EUMSZ 267. cikk (2) bekezdése szerint ezen eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha az
Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) részéről a konkrét jogvita eldöntése
szempontjából lényeges uniós jogszabály értelmezése szükséges. Nincs helye előzetes döntéshozatali
eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns, a
hivatkozott uniós rendelkezést az EU Bíróság már értelmezte, vagy az uniós jog helyes értelmezése
annyira nyilvánvaló, hogy azzal kapcsolatban ésszerű kétség nem merül fel (283/81. sz. CILFIT-ügy,
21. pont). A Kúria ezen feltételek figyelembevételével vizsgálta az előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésének szükségességét, illetve kötelezettségét, és úgy ítélte meg, hogy a felperesek által
felvetett jogkérdések tekintetében – az adott kereseti kérelem mellett, az eljárás jelen szakaszában
ismertté vált tények alapján – az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének feltételei nem
állnak fenn, figyelemmel a később kifejtett indokokra is. A felperesek erre irányuló kérelmét mindezek
alapján az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította.
II. A felperesek arra hivatkoztak, hogy az eljárt bíróságok a bizonyítási kötelezettséget nem
megfelelően állapították meg, valamint nem tették lehetővé felperesek által indítványozott bizonyítást.
A Kúria egyetért a másodfokú bírósággal abban, hogy a perbeli kölcsönszerződés létrejöttének
megállapításához elsősorban a szerződésből, illetve annak teljesítéséből kellett kiindulni. Azáltal, hogy
a szerződés alapján az alperes a vállalt kötelezettséget, meghatározott kölcsönösszeg folyósítását a
felpereseknek teljesítette, akik ezt fel is használták, a felek között szerződéses jogviszony jött létre.
Ebben a szerződésben a felek a hitelezőnek és az adósoknak a kölcsönszerződésből fakadó
pénztartozását egyaránt devizában határozták meg, és azt mindkét fél forintban volt köteles teljesíteni,
ezáltal a 6/2013. PJE határozat 1. pontjában megfogalmazott deviza alapú kölcsönszerződés jött létre.
A Kúria megítélése szerint az EU Bíróság C-312/14. sz. Lantos-ügyben hozott ítélete nincs
ellentmondásban a 6/2013. PJE határozattal, mivel a hivatkozott ügyben az EU Bíróság éppen egy
magyar bíróság által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban állapította meg, hogy a deviza
alapú kölcsönszerződés nem tartozik a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv hatálya
alá, mivel az nem befektetési szolgáltatás vagy tevékenység. A felperesek által hivatkozott C-604/11.
sz. Genil-ügyben hozott ítélet sem tartalmaz olyan végkövetkeztetést, amely alapján a 6/2013. PJE
határozatot nem lehetne alkalmazni: a hivatkozott ügyben a peres felek között kifejezetten pénzügyi
kockázatok kezelésére irányuló „swap” szerződések jöttek létre, amelyek vonatkozásában az EU
Bíróság a tájékoztatási kötelezettség esetleges elmaradásának következményét a tagállamok belső
jogrendje szerinti elbírálásra utalta.

Gf.VII.30.669/2017/2.
Abban az esetben, ha az eljárás felfüggesztésére más ügyben kezdeményezett előzetes döntéshozatali
eljárásra tekintettel kerül sor, a bíróságnak kellően meg kell indokolnia miért előkérdése a kereset
elbírálásának az Európai Bíróság által hozandó határozat.
A Kúria megítélése szerint a felperes tartalmilag lényegében azt állította, hogy a per tárgyát képező
szerződések nem tartoznak a DH. törvények hatálya alá. Ennek ellenére az ítélőtábla végzésében nem
indokolta meg, hogy a felperesi kereset elbírálásának miért előkérdése a végzésben hivatkozott
előzetes döntéshozatali eljárásokban hozandó határozat. A Kúria egyetértett a felperessel abban, hogy
az ítélőtábla döntését e körben nem indokolta meg, nem fejtette ki, hogy miért tartoznak a szerződések
a DH. törvények hatálya alá. Ezért a Kúria az indokolási kötelezettség megsértése miatt az ítélőtábla
végzését jogszabálysértőnek találta, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: régi Pp.) alapján [221. § (1) bekezdés], az ítélőtábla végzését a régi Pp. 252. § (3)
bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és az ítélőtáblát új határozat hozatalára utasította.

67

A Kúria rögzítette, hogy időközben a C-483/16. sz., ún. Sziber-ügyben az EU Bíróság ítéletet hozott
így ezen eljárásra tekintettel az eljárás felfüggesztésének feltételei már nem állnak fenn. Az
ítélőtáblának tehát amennyiben úgy ítéli meg, hogy a felfüggesztés jogszabályi feltételei fennállnak a
Fővárosi Ítélőtábla által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásra tekintettel, úgy új, kellő
indokolással ellátott határozatot kell hoznia. Ki kell térnie többek között arra, hogy a perbeli
szerződések miért tartoznak a 2014. évi XL. törvény hatálya alá.

Gfv.VII.30.672/2017/8.
Fogyasztói kölcsönszerződésekben alkalmazott ún. ténytanúsítvány tisztességtelensége vizsgálatának
szempontjai.
A szerződés I.4. pontja tisztességtelenségének vizsgálata körében a Kúria utal az EBH2018.G.1.
számon közzétett elvi határozatban kifejtettekre, azt maradéktalanul irányadónak tekinti ebben a
perben is. Az adott ügyben a perbelivel tartalmilag megegyező szerződéses rendelkezés tekintetében a
Kúria akként foglalt állást, hogy az a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára nem fordítja meg.
Rámutatott, az a szerződéses rendelkezés, amely szerint a pénzügyi intézmény a saját nyilvántartásai
alapulvételével jogosult a fogyasztói tartozások kimutatására, és a szerződő felek az e kimutatás
alapján készült, közokiratba foglalt ténytanúsítványt tekintik irányadónak, nem minősül joghatályos
tartozáselismerő nyilatkozatnak, ezért a bizonyítási terhet a fogyasztó számára hátrányosan nem
változtatja meg és nem korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetőségét
sem. Döntésének jogi indokolásában hangsúlyosan hivatkozott az 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: rPtk.) 242. §-ában, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 21. §-ában, a
közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. tv. 111. § (1) bekezdésében, a Korm. rendelet 1. § (1) bek. i) és j)
pontjaiban írtakra. Jogi érvelését a perbelivel egyező szerződéses rendelkezés tekintetében a
BH2018.146 számú határozatában további érvekkel kiegészítette. A Kúria tehát egyetértett a
másodfokú bírósággal abban, hogy a perbeli szerződéses rendelkezés a bizonyítási terhet nem
fordította meg.
A másodfokú bíróság helyesen értelmezte a 18/1999.(II.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontját is. Amint azt a BH2018. 146. számon közzétett eseti döntés
indokolása is tartalmazza, ezen jogszabályi rendelkezés értelmében az olyan szerződési feltétel
tisztességtelen, amely a fogyasztóval szerződő felet arra jogosítja fel, hogy a saját – tehát nem a
fogyasztó – teljesítésének szerződésszerűségét megállapíthassa. Az I. rendű alperes szerződés szerinti
főkötelezettsége a kölcsön nyújtása volt, a vitatott I.4. pont nem ezt szabályozza, így az a Korm.
rendelet hivatkozott pontja alapján sem tisztességtelen.

Gfv.VII.30.008/2018/11.
Nincs helye a választottbírósági ítélet érvénytelenítésének fogyasztói szerződésnek nem minősülő
pénzügyi lízingszerződésbe foglalt választottbírósági szerződés alapján.
Az ügy érdemét tekintve abban a kérdésben kellett állást foglalni a felülvizsgálati eljárásban, hogy az
első fokon eljárt bíróság a 1994. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 55. § (1) bekezdés b)
pontjának, illetve (2) bekezdés a) pontjának, valamint a 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)
376. §-ának helyes értelmezésével következtetett-e a perbeli választottbírósági szerződés
érvényességére, illetve arra, hogy a választottbíróság elé vitt jogvita választottbírósági útra tartozott,
ezért a választottbírósági ítélet érvénytelenítésének a megjelölt érvénytelenítési okokból nem volt
helye.
A választottbírósági ítélet érvénytelenítésének a Vbt. 55. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott
okával kapcsolatban a felperes érvelése egyedül fogyasztói minőségén alapult, ebből vezette le az
álláspontja szerint fogyasztói szerződésnek minősülő lízingszerződés választottbírósági kikötésének
érvénytelenségét [1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 209. §, 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdésének i) pont, 3/2013. PJE polgári jogegységi határozat].
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Az rPtk. a 685. § d) pontjában – a természetes személyekre korlátozó kikötés hiányában – ugyan
tágabb értelmezését adja a fogyasztó fogalmának a fogyasztói irányelvhez képest [2. cikk b) pont], a
fogyasztó magánjogi védelme szempontjából azonban a lényegi elhatároló ismérv a konkrét
szerződésnek a szerződő fél gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül, vagy azon kívül eső
célból történt megkötése, amelyet objektív szempontok szerint kell meghatározni (2/2011. PK
vélemény 1. pontja).
A gazdasági társaságként ingatlan üzemeltetésére, bérbeadására alapított – a perbeli szerződés
megkötésekor is e gazdasági tevékenységgel működő – felperes esetében nem volt ezért
megállapítható a felek közötti lízingszerződés fogyasztói jellege, hogy azt a felperes gazdasági
tevékenységén kívül eső célból kötötte volna.

Gfv.VII.30.096/2018/9.
Nem tisztességtelen a felek igényérvényesítési, bizonyítási lehetőségeit nem befolyásoló, a fogyasztóval
szerződő fél számára teljesítése egyoldalú minősítésére kizárólagos jogot nem biztosító szerződéses
feltétel.
A Kúria az EBH 2018.G.1. számon közzétett gazdasági elvi határozatában kifejtetteket változatlanul,
minden részletében irányadónak tekinti. Az adott ügyben a perbelivel a tartalmát és a lényegét tekintve
megegyező szerződéses rendelkezés tekintetében a Kúria akként foglalt állást, hogy az a bizonyítási
terhet a fogyasztó hátrányára nem fordítja meg. Rámutatott, az a szerződéses rendelkezés, amely
szerint a pénzügyi intézmény a saját nyilvántartásai alapulvételével jogosult a fogyasztói tartozások
kimutatására, és a szerződő felek az e kimutatás alapján készült, közokiratba foglalt ténytanúsítványt
tekintik irányadónak, nem minősül joghatályos tartozáselismerő nyilatkozatnak, ezért a bizonyítási
terhet a fogyasztó számára hátrányosan nem változtatja meg, és nem korlátozza a fogyasztó
jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetőségét sem. Döntésének jogi indokolásában
hangsúlyosan hivatkozott az 1959. évi IV. számú törvény (a továbbiakban: rPtk.) 242. §-ában, az 1996.
évi CXCII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 206. §-ában, az 1994. évi LIII törvény (a továbbiakban:
Vht.) 21. §-ában, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Közjegyzői tv.) 111.
§ (1) bekezdésében, a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1)
bekezdés i) és j) pontjaiban írtakra.
Hangsúlyozta a Kúria a perbeli szerződéses kikötéssel kapcsolatban, hogy a felperes nyilatkozata nem
értékelhető joglemondásként. Az egyoldalú joglemondás fogalmi körébe ugyanis csak az a nyilatkozat
vonható, amellyel a nyilatkozattevő az őt kétségkívül megillető jogosultságról kifejezetten lemond. Az
rPtk. 207. § (4) bekezdése értelmében az igényérvényesítésről vagy a vitatásról való lemondásnak
félreérthetetlennek és határozottnak kell lennie, nincs helye a nyilatkozat kiterjesztő tartalmú
értelmezésének [BH 1993. 673.] Mindezekre tekintettel helytállóan következtetett a jogerős arra, hogy
a perbeli szerződéses rendelkezés a bizonyítási terhet nem fordította meg.
Utalt a Kúria a BH2018. 146. számon közzétett döntésére is, amelyben kifejtette, amennyiben a
kölcsönszerződés vizsgált kikötésének tartalma mégsem volna egyértelműen megállapítható, az rPtk.
207. § (2) bekezdésében foglalt értelmezési szabály alkalmazása válna szükségessé. Aszerint a vitás
tartalmú általános szerződési feltétel – vagy fogyasztói szerződés – tartalmát a fogyasztó számára
kedvezőbb értelmezés szerint kell megállapítani. A kikötést alkalmazó alperes perben tett nyilatkozata
szerint a vizsgált szerződéses feltétel értelmében a közjegyzői tanúsítvány pusztán az alperes
egyoldalú – a felperes teljesítésével összefüggésben nyilvántartott adatokra vonatkozó –
nyilatkozatához kapcsolódik. A per tárgyává tett kikötésnek tehát az rPtk. 207. § (2) bekezdésére
figyelemmel sem tulajdonítható olyan tartalom, amely kihatna a felek igényérvényesítési és
bizonyítási lehetőségeire, kötelezettségeire.
A Kúria a BH2018. 146. számon közzétett határozatában állást foglalt a Kormányrendelet 1. § (1)
bekezdés b) pontjára alapított tisztességtelenséggel összefüggésben is, amelyet az ott kifejtett
indokokra utalással jelen ügyben is fenntart. Annak lényege szerint az a kikötés tisztességtelen, amely
a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel arra, hogy maga állapítsa meg a saját teljesítése
megfelelőségét. A keresettel támadott szerződéses rendelkezés azonban nem tartalmaz az alperest a
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megjelölt körben megillető egyoldalú jogosítványt, nem érinti (nem vonja el) a vele szerződő fél – a
felperes – kötelmi jogát arra, hogy az alperes szolgáltatásának megfelelőségét megítélje és minősítse
[rPtk. 283. §], így a kölcsönszerződés vizsgált pontjának tisztességtelensége ezen a címen sem
állapítható meg.
Mindezekre tekintettel az ügyben eljárt bíróságok, az rPtk. 209. §-ának, illetve a Kormányrendelet 1. §
(1) bekezdés b) és j) pontjainak helyes alkalmazásával állapították meg, hogy a perbeli
kölcsönszerződés keresettel támadott rendelkezése nem minősül tisztességtelennek.

Gfv.VII.30.179/2018/4.
Fogyasztói kölcsönszerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételen alapuló egyoldalú
I. A Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálata körében először azt vizsgálta: a jogvita eldöntéséhez
szükséges-e a felperesek által megjelölt körben, vagy más jogkérdések vonatkozásában előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezése. A Kúria ennek eldöntéséhez abból indult ki, hogy a
felülvizsgálati eljárás tárgya a jogerős ítélet, illetve annak vizsgálata, hogy az a felülvizsgálati
kérelemben megjelölt okokból jogszabálysértő-e. A Kúria döntését a jogerős ítélet meghozatalát
követően kihirdetett törvények – kivételes esetektől eltekintve – nem befolyásolhatják, mivel olyan
jogszabályi rendelkezésbe nem ütközhet egy jogerős ítélet, amely annak meghozatalakor még nem volt
hatályos. A perbeli eljárásra a 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) 16. §-a ugyan
kihatott, de nem az ügy érdemére. Az Európai Unió Bírósága vonatkozó joggyakorlata értelmében (C428/93. sz. Monin Automobiles ügy, 15. pont; C-434/90. sz. Lourenco Dias ügy, 19. pont) olyan
kérdés előzetes döntéshozatali eljárás tárgyát nem képezheti, amely az ügy érdemi elbírálását nem
befolyásolja, ezért a Kúria a felperesek előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló
kérelmét elutasította.
II. A Kúria utalt arra, a tisztességtelenség 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 209. §-a
szerinti meghatározása 2006. március 1-je óta változatlan tartalmú, ezért a perbeli, 2007. augusztus 3án megkötött kölcsönszerződésre is alkalmazni kell. A kifejezetten a pénzügyi intézmények által
egyoldalúan, előre meghatározott, az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tévő szerződéses
rendelkezések tisztességtelenségének vizsgálatához fogalmazott meg a 2/2012.(XII.10.) PK vélemény
– amelyet a 2/2014. PJE határozat is, azt tovább értelmezve megerősített – szempontokat. Ezek közül a
másodfokú bíróság egyaránt hivatkozott az átláthatóság elvének és a szimmetria elvének a sérelmére
is, amely megállapításokat az alperes felülvizsgálati kérelmében vitatta. A Kúria úgy találta, hogy a
támadott rendelkezés biztosan nem átlátható, mert az alapján nem állapítható meg, hogy milyen
feltételek teljesülése esetén, milyen mértékben kerül sor további terheknek a felperesekre történő
áthárítására. Ezen okból tehát a szerződéses rendelkezés tisztességtelensége a Ptk. 209/A. § (2)
bekezdése alapján biztosan megállapítható, a további, szintén a tisztességtelenség körében
mérlegelendő szempontok vizsgálata szükségtelen. A Kúria rögzítette, az alperesek elszámolási
kötelezettségüknek a rendelkezésre álló iratok alapján eleget tettek, tehát a szerződéses rendelkezés
tisztességtelenségének jogkövetkezménye már levonásra is került.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
1. Patrick Royer Magyarország elleni ügye (9.114/16. sz. kérelem)41
A kérelmező francia állampolgár; 2003-ban megismerkedett a magyar állampolgárságú K. B. V.-vel,
aki 2009-ben Franciaországba költözött. A pár a kérelmező gaillard-i lakásában együtt élt, 2013.
október 18-án pedig gyermekük született. A pár 2013 decemberében a karácsonyi ünnepeket a
kérelmező családjával, Nancyban töltötte. A kérelmező 2013. december 27-én tért haza otthonukba. K.
B. V. 2013. december 28-án feljelentést tett a kérelmező ellen. Azt állította, hogy a kérelmező
ellenséges és olykor erőszakos volt vele szemben, és veszélyt jelent rá és a gyermekre. K. B. V. 2014.
január 4-én – a kérelmező tudomása vagy előzetes jóváhagyása nélkül – Magyarországra távozott a
gyermekkel. Azóta K. B. V. a gyermekkel együtt szülei szombathelyi otthonában él. K. B. V. 2014.
január 9-én pert indított a szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése iránt a Szombathelyi
Járásbíróságon.
A kérelmező 2014. február 7-én eljárást indított a Thonon-Les-Bains-i Törvényszék előtt, amely 2014.
március 24-én megállapította, hogy a gyermek Franciaországból való elvitelére jogellenesen került sor,
és a gyermeket az apánál (azaz a kérelmezőnél) helyezte el, akinek kizárólagos szülői felügyeleti jogot
biztosított. A bíróság az ítéletet előzetesen végrehajthatónak nyilvánította. A Chambéry-i Fellebbviteli
Bíróság a gyermeket a felek közös szülői felügyelete alá helyezte, feljogosította K. B. V.-t, hogy a
gyermekkel minden második szombaton 14.00 óra és 16.00 óra között felügyelt kapcsolattartás
keretében kapcsolatot tartson, egyebekben pedig az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A
Chambéry-i Fellebbviteli Bíróság 2015. január 28-án kiállította a 2003. november 23-ai, a házassági
ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Brüsszel IIa.
rendelet) 39. cikke szerinti igazolást. A Semmítőszék 2015. szeptember 23-án a Chambéry-i
Fellebbviteli Bíróság másodfokú ítéletét hatályon kívül helyezte, és a Lyoni Fellebbviteli Bíróságot új
eljárásra utasította.
A kérelmező 2014. december 10-én kérelmet terjesztett elő a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (a
továbbiakban: PKKB) – a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól
szóló Hágai Egyezmény (a továbbiakban: Hágai Egyezmény) [11-12. cikke] és a Brüsszel IIa. rendelet
alapján – a gyermek Franciaországba történő visszavitelének elrendelése iránt. A kérelmező arra
hivatkozott, hogy a gyermek szokásos tartózkodási helye Franciaországban van, és hogy a francia jog
szerint a szülők a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorolják. K. B. V. a gyermek szokásos
tartózkodási helyét az ő beleegyezése nélkül határozta meg. A bíróság november 17-én, december 4-én
és 12-én, január 8-án, 22-én és 28-án, valamint február 9-én, mindkét szülő jelenlétében vizsgálta a
kérelmet.
A PKKB 2015. február 12-én kelt végzésével a kérelmet a Hágai Egyezmény 11. cikke és a Brüsszel
IIa. rendelet 11. cikke alapján elutasította. A gyermek elvitelének a Hágai Egyezmény 3. cikke szerinti
fogalmára hivatkozva a bíróság úgy találta, hogy K. B. V. a gyermeket elvitte franciaországi szokásos
tartózkodási helyéről, ahol a szülők a szülői felügyeleti jogukat közösen gyakorolták. A rendelkezésére
álló bizonyítékok alapján azonban a bíróság megállapította, hogy a gyermek (akit még szoptattak)
Franciaországba történő visszavitele esetén bizonytalan körülmények közé kerülne: anyját csak
minden második héten, néhány óra erejéig láthatná. Hangsúlyozta: a kérelmező saját előadásai alapján
7.00 órától 22.00 óráig távol van, és a hétvégén nehézséget jelentene számára, hogy a gyermekről
gondoskodjék. Így – ahogy arra a kérelmező is utalt – nővére gondoskodna a gyermekről. A bíróság
kiemelte azt is, hogy a kérelmező a kérelmét csaknem egy évvel a gyermek elvitelét követően
41 Az ítéletet a Kamara 2018. február 22-én hozta; az ítélet 2018. május 22-én vált véglegessé.
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terjesztette elő, és bár számos alkalommal járt Magyarországon, nem vette fel a kapcsolatot a
gyermekkel. Mindezekre figyelemmel a bíróság a kérelmező kérelmét a Hágai Egyezmény 13.
cikkének b) pontja alapján elutasította.
A Fővárosi Törvényszék 2015. április 28-án az elsőfokú végzést helybenhagyta. Megismételte az
elsőfokú bíróság megállapítását, amely szerint fennáll a súlyos veszélye annak, hogy Franciaországba
történő visszavitele károsodásnak tenné ki a gyermeket. E vonatkozásban a bíróság jelentős
körülményként értékelte, hogy a gyermek mindössze másfél éves, és a Franciaországba történő
visszavitele az anyai gondoskodástól teljesen megfosztaná. A bíróságok tehát a Hágai Egyezmény 13.
cikk értelmében nem voltak kötelesek elrendelni a gyermek visszavitelét. A bíróság megállapította azt
is, hogy a Brüsszel IIa. rendelet 11. § (4) bekezdése nem alkalmazható, figyelemmel arra, hogy
semmilyen, a gyermek védelmét a visszavitele után biztosító intézkedés vagy megállapodás nem
történt.
A jogerős végzés ellen a kérelmező felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúriára. Arra hivatkozott,
hogy a Hágai Egyezmény 13. cikke kizárólag rendkívüli körülmények fennállása esetén alkalmazandó,
és az ügyben sem a gyermek életkora, sem pedig az anyával való szorosabb kapcsolata nem bír
jelentőséggel, és nem minősülhet döntő elemnek a szokásos tartózkodási helyre történő visszavitel
elrendelésének megtagadásáról szóló döntés során. Hivatkozott arra is, hogy a gyermek eltartásához
hozzájárult, és munkaviszonya, amely lehetővé teszi, hogy gondoskodjék a családjáról, nem róható a
terhére. Ezen túlmenően a határozatok nem vették figyelembe a gyermek legfőbb érdekét, amely
abban áll, hogy mindkét szülője nevelje. Azt állította továbbá, hogy a gyermekkel való kapcsolatának
hiánya K. B. V. magatartásának és annak a következménye, hogy 2014 augusztusáig nem volt
tudomása a gyermek tartózkodási helyéről. Végezetül, az alsóbb fokú bíróságok nem tartották be a
Brüsszel IIa rendelet által előírt hathetes határidőt.
A Kúria 2015. október 6-án a jogerős végzést hatályában fenntartotta. Indokolása szerint mind a
Brüsszel IIa. rendelet, mind a Hágai Egyezmény „vélelmezi, hogy a szokásos tartózkodási helyre való
azonnali visszavitel felel meg leginkább a gyermek (…) érdekének”. A Hágai Egyezmény 13. cikke
értelmében azonban ez a vélelem kivételes körülmények fennállása esetén megdönthető. Egyetértett a
kérelmezővel abban, hogy „a gyermek igen fiatal kora, erős kötödése a Magyarországon lakó
szülőjéhez, továbbá magyar gyökerei nem adnak alapot a visszavitel iránti kérelem elutasítására”.
Mindazonáltal megállapította, hogy elvitele idején a gyermek mindössze két és fél hónapos volt, és
hosszú idő telt el anélkül, hogy kapcsolata lett volna a kérelmezővel. Ennek oka pedig az volt, hogy a
kérelmező nem volt hajlandó a gyermekkel – ahogy azt K. B. V. javasolta – a gyermekjóléti szolgálat
helyiségében találkozni. A Kúria jelentőséget tulajdonított annak is, hogy a kérelmező saját állítása
szerint a gyermekről Franciaországba történő visszavitele estén a kérelmező nővére gondoskodna, K.
B. V.-nek pedig – a francia bíróságok ítéleteiben foglaltaknak megfelelően – csak igen korlátozott
kapcsolata lenne a gyermekkel. Ezen túlmenően „nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy a
gyermek visszavitele esetére megfelelő intézkedések történtek volna a gyermek védelmének
biztosítására”. Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy „az alig két éves gyermek visszavitele
az előtte ismeretlen személyi és tárgyi környezetbe a gyermeket valóban súlyos lelki károsodásnak
tenné ki”.
K. B. V. 2014. január 9-én keresetet terjesztett elő a Szombathelyi Járásbíróság előtt a szülői
felügyeleti jog gyakorlásának rendezése iránt, egyúttal kérve, hogy a bíróság ideiglenes intézkedéssel
kizárólag őt jogosítsa fel a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására. A járásbíróság a francia
bíróságok ítéleteire figyelemmel 2014. augusztus 27-én a pert megszüntette. A végzést a Szombathelyi
Törvényszék 2014. október 31-én hatályon kívül helyezte, és utasította a járásbíróságot annak
vizsgálatára, hogy a francia bíróságok ítéletei elismerhetők-e, és ha nem, a járásbíróság rendelkezik-e
az ügyben joghatósággal. A járásbíróság 2015. január 5-én a pert ismét megszüntette, megállapítva,
hogy K. B. V. eljárási jogait a francia bíróságok előtt gyakorolhatta volna oly módon, hogy írásbeli
észrevételeit képviselője útján a fellebbezési eljárás során előterjeszti. E végzést a Szombathelyi
Törvényszék eljárási hibák miatt ugyancsak hatályon kívül helyezte.
A kérelmező 2015. április 22-én megpróbálta elvinni a nagyapjával az utcán sétáló gyermeket. Az
esetet követően K. B. V. feljelentést tett a kérelmező ellen, egyúttal megelőző távoltartás elrendelése
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iránti kérelmet terjesztett elő. A Szombathelyi Járásbíróság 2015. május 8-án elrendelte a kérelmezővel
szemben a megelőző távoltartást; e végzést azonban a fellebbezési eljárásban hatályon kívül helyezték
azzal az indokolással, hogy maga az anya nem volt erőszakos magatartás áldozata a kérelmező
részéről. A Szombathelyi Járásbíróság 2015. április 30-án kelt végzésével úgy határozott, hogy nem
ismeri el a Thonon-Les-Bains-i Törvényszék és a Chambéry-i Fellebbviteli Bíróság ítéletét, valamint
megállapította, hogy az ügyben rendelkezik joghatósággal, és a gyermeket ideiglenesen az anya
kizárólagos nevelésében és gondozásában helyezte el. A járásbíróság szerint a francia bíróságok
megállapították, hogy a gyermek érdekét a Franciaországba történő visszavitele szolgálja a legjobban,
a Thonon-Les-Bains-i Törvényszék előtt folyamatban volt eljárásban azonban K. B. V. tisztességes
eljáráshoz való joga nem érvényesült, mivel – annak eredményeképp, hogy a kérelmező a francia
hatóságokat megtévesztette – nem értesítették az eljárásról, és nem hallgatták meg személyesen. Így a
bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a határozat a Brüsszel IIa. rendelet 21. cikkének (4)
bekezdése, és 23. cikkének d) pontja értelmében nem ismerhető el, és ő rendelkezik joghatósággal,
mivel a gyermek szokásos tartózkodási helye Magyarország. A szülői felügyelet tárgyában meghozott
ideiglenes intézkedés vonatkozásában a járásbíróság megállapította, hogy a gyermek érdekét az
szolgálja a legjobban, ha megszokott környezetében – azaz anyja és anyai nagyszülei társaságában –
marad, Magyarországról való elvitele pedig lelki károsodásának veszélyével járna. Újabb fellebbezést
követően a Szombathelyi Törvényszék a szülői felügyelet tárgyában meghozott határozatot 2015.
augusztus 11-én hatályon kívül helyezte, és e körben az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és
új határozat hozatalára utasította. A francia bíróságok határozatainak elismerését megtagadó
határozattal kapcsolatban úgy találta, hogy az elismerés nem tagadható meg amiatt, hogy a francia
bíróságok előtt K. B. V. személyes meghallgatására nem került sor, mivel a Brüsszel IIa. rendelet nem
ír elő ilyen kötelezettséget, és az anya észrevételeit írásban előterjeszthette volna. Mindazonáltal a
bíróság megállapította, hogy a külföldi határozatok a Brüsszel IIa. rendelet 23. cikkének b) pontja
értelmében nem ismerhetők el, mivel az elismerés sértené Magyarország közrendjét, figyelemmel arra,
hogy csak formálisan szolgálnák a gyermek legfőbb érdekét. A törvényszék szerint a gyermeknek
sérelmet okozna, ha az anyával való kapcsolatát kéthetente két órára korlátoznák, különösen, hogy a
gyermekről a kérelmező saját nyilatkozata szerint is a kérelmező nővére gondoskodna. A bíróság
figyelemmel volt a Gy. L. K. által 2014. augusztus 28-án elkészített és L. K. által 2015. március 6-án
kiegészített szakértői véleményre is, amely szerint a francia bíróságok ítéletének végrehajtása –
pszichológiai szempontból – „intézményi visszaélésnek” minősülne. A bíróság megállapította továbbá,
hogy a kérelmező nem tett semmilyen, a gyermek védelmét a Franciaországba történő visszavitelét
követően biztosító intézkedést. A jogerős határozat ellen a kérelmező által előterjesztett felülvizsgálati
kérelmet a Kúria elkésettség miatt 2016. január 15-én hivatalból elutasította.
A kérelmező 2015. július 13-án, a szülői felügyelettel kapcsolatos eljárásban ugyancsak ideiglenes
intézkedés elrendelése iránti kérelmet terjesztett elő a kapcsolattartás tárgyában. A kérelmező 2015.
december 8-án elvitte a gyermeket K. B. V.-től, ennek kapcsán súlyos testi sértést okozva neki, és a
gyermeket Franciaországba vitte. A Szombathelyi Járásbíróság 2015. december 10-én ideiglenes
intézkedéssel szabályozta a szülői felügyeleti jog gyakorlását és a kapcsolattartást. Kiemelte, hogy
2014 januárja óta a kérelmező a gyermekét mindössze három alkalommal látta, Skype-on pedig 7-8
alkalommal vette fel vele a kapcsolatot. Megállapította, hogy a gyermeknek szüksége van az apjával
való kapcsolatra, ezért úgy határozott, hogy a kérelmező minden második hétvégén három óra
időtartamban személyesen, a többi hétvégén pedig Skype-on tarthat vele kapcsolatot. A kérelmezőnek
az anyával – és korábban a gyermek nagyapjával – szemben tanúsított erőszakos magatartására
tekintettel a bíróság felügyelt kapcsolattartást rendelt el. A kérelmező fellebbezéssel élt. A
Szombathelyi Járásbíróság 2015. december 11-én európai elfogatóparancsot adott ki a kérelmező
ellen, akit 2015. december 14-én Franciaországban le is tartóztattak. A gyermeket intézményben
helyezték el. A Thonon-Les-Bains-i Törvényszék 2015. december 24-én kelt határozatával
megállapította, hogy a kérelmező veszélyeztette a gyermek fejlődését, és a gyermek feletti szülői
felügyeleti jog gyakorlására ideiglenesen az anyát jogosította fel azzal, hogy a kérelmezőt a
kapcsolattartás joga a Szombathelyi Bíróság 2015. december 10-ei határozatában foglaltaknak
megfelelően illeti meg. A kérelmező e határozat ellen is fellebbezéssel élt. A gyermek 2015. december
28-án került vissza Magyarországra. A Szombathelyi Törvényszék 2016. február 3-án a járásbíróság
2015. december 10-ei, a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására ideiglenesen az anyát
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feljogosító határozatát helybenhagyta, hangsúlyozva, hogy a Thonon-Les-Bains-i Törvényszék
ugyanerre az álláspontra helyezkedett.
Időközben, 2015. február 24-én a kérelmező kérelmet terjesztett elő a Chambéry-i Fellebbviteli
Bíróság és a Thonon-Les-Bains-i Törvényszék ítéleteinek végrehajtása iránt. A Szombathelyi
Járásbíróság a kérelmet 2015. szeptember 7-én elutasította, hivatkozva a Szombathelyi Törvényszék
2015. augusztus 11-én kelt, a francia bíróságok ítéleteinek elismerését megtagadó határozatára. A
kérelmező fellebbezéssel élt, azt állítva, hogy a járásbíróság tévedett, amikor megállapította, hogy a
francia bíróságok ítéletei elismerésének megtagadásával kapcsolatos döntés az ügyben jelentőséggel
bírt. Mivel időközben a Semmítőszék a Chambéry-i Fellebbviteli Bíróság ítéletét hatályon kívül
helyezte, a kérelmező a Thonon-Les-Bains-i Törvényszék ítéletének végrehajtását kérte, állítva, hogy
ezen ítéletet automatikusan végrehajthatónak nyilvánították. A Szombathelyi Törvényszék kimondta,
hogy a Thonon-Les-Bains-i Törvényszék ítélete, amely az anya részére semmilyen jogot nem biztosít,
sérti Magyarország közrendjét, mivel az alapvető jogokat – különösen a gyermek legfőbb érdekét –
nem tartja tiszteletben, ezért annak végrehajtását 2015. december 10-én kelt végzésével megtagadta.
A kérelmező – az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: Egyezmény) 8. cikkére
hivatkozva – azt állította: a családi életébe való beavatkozásnak minősül, hogy a magyar bíróságok
helytelenül megtagadták a gyermek Franciaországba való visszavitelének elrendelését. Álláspontja
szerint a magyar bíróságok nem vizsgálták megfelelően a gyermek érdekét; azt összetévesztették az
anyáéval. Állítása szerint visszaélésszerűen alkalmazták a Hágai Egyezményben foglalt kivételeket,
amikor megtagadták a gyermek Franciaországba történő visszavitelének elrendelését. Nem fejtették ki,
hogy a gyermeknek a visszavitel miért okozna súlyos károsodást.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) az X. kontra Lettország ügyben
meghozott ítéletében egyértelműsített néhány, a gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatban
a korábbi ítélkezési gyakorlatában megjelent alapelvet. Az Egyezmény és a Hágai Egyezmény
harmonikus értelmezése akkor lehetséges, ha két feltétel teljesül. Először is, az eljáró bíróságnak
ténylegesen vizsgálnia kell azokat a tényezőket, amelyek a Hágai Egyezmény 12., 13. és 20. cikke
alapján kivételt jelenthetnek a gyermek azonnali visszavitelének elrendelése alól, különösen, ha azokra
valamelyik fél hivatkozik. Ezt követően a bíróságnak e tekintetben megfelelő indokolással ellátott
határozatot kell hoznia, hogy a Bíróság ellenőrizni tudja: e kérdéseket hatékonyan vizsgálták-e.
Másodszor, e tényezőket az Egyezmény 8. cikke fényében kell értékelni.
Következésképp az Egyezmény 8. cikke e vonatkozásban bizonyos eljárásjogi kötelezettséget ró a
hazai hatóságokra: a gyermek visszavitele iránti kérelem vizsgálata során a bíróságoknak nem csak
figyelembe kell vennie a visszavitel esetén a gyermekre leselkedő „súlyos veszéllyel” kapcsolatos
állításokat, hanem az ügy körülményeinek tükrében konkrét okokat tartalmazó határozatot is kell
hoznia. A visszavitel elrendelésével szemben támasztott olyan kifogások figyelmen kívül hagyása,
amelyek a Hágai Egyezmény 12.,13. és 20. cikkének hatálya alá tartozhatnak, és az ilyen kifogásokat
elutasító határozat indokolásának elégtelensége mind az Egyezmény 8. cikkében foglalt
követelményekkel, mind pedig a Hágai Egyezmény céljával és rendeltetésével ellentétes. Az ilyen
állítások megfelelő mértékű figyelembevétele – amelyet a hazai bíróságok nem automatikus és
sztereotipizált, hanem a Hágai Egyezményben foglalt, szűken értelmezendő kivételek szempontjából
kellően részletes indokolás bizonyít – szükséges. Ez lehetővé teszi a Bíróság számára – amelynek
feladata nem a nemzeti bíróságok szerepének átvétele –, hogy ellássa azt az európai szintű
felügyeletet, amellyel megbízták. Ezen túlmenően, mivel a Hágai Egyezmény Preambuluma a
gyermekeknek a „szokásos tartózkodási helyük szerinti államba” történő visszaviteléről beszél, a
bíróságoknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy az adott országban megfelelő garanciák állnak
rendelkezésre, és még ismert kockázat esetén is kézzelfogható intézkedések lépnek életbe.
Emellett az uniós tagállamok közötti viszonyokban a Brüsszel IIa. rendelet gyermekelvitellel
kapcsolatos szabályai kiegészítik a Hágai Egyezmény hasonló szabályait. Mindkét jogforrás azon a
megfontoláson alapul, hogy minden, a gyermekekkel kapcsolatos döntés során a legfőbb érdeküknek
kell elsődlegesnek lennie. A Brüsszel IIa. rendelet, amely a Hágai Egyezményre épül és az uniós
tagállamok közötti kölcsönös bizalom elvén alapul, az annak értékelésére való hatáskör, hogy a
visszavitel mellőzése a gyermek érdekében áll-e, az alábbiak szerint oszlik meg: az állam, amelybe a
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gyermeket jogellenesen elvitték, indokolt esetben megtagadhatja a gyermek visszavitelét. A Brüsszel
IIa rendelet 11. cikkének (8) bekezdése szerint azonban az az állam, amelyben a jogellenes elvitelt
megelőzően a gyermek szokásos tartózkodási helye volt, a Hágai Egyezmény 13. cikke alapján a
gyermek visszavitelének elrendelését megtagadó határozatot felülírhatja. Ha az ilyen határozattal
végrehajthatósági igazolás is együtt jár, azt a Brüsszel IIa. rendelet 42. cikke értelmében a megkeresett
államnak kell végrehajtania. A Brüsszel IIa. rendelet 47. cikke szerint a végrehajtásra a végrehajtás
helye szerinti tagállam joga az irányadó. Ahogy azt a Bíróság korábban is kimondta, meg kell
bizonyosodnia arról, hogy a kölcsönös bizalom elvét nem automatikusan és mechanikusan
alkalmazzák.
A jelen ügy egy gyermeknek az egyik unós tagállamból a másikba történő visszavitelével kapcsolatos.
A kérelmező, aki Franciaországban élő francia állampolgár, azt sérelmezte, hogy a magyar bíróságok
megtagadták gyermekének Magyarországról Franciaországba – abba az országba, amelyben a
gyermek a Magyarországra érkezését megelőzően élt – történő visszavitelét, és úgy határoztak, hogy
nem hajtják végre a francia bíróságoknak a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására a
kérelmezőt feljogosító ítéleteit.
A Bíróság kiemelte: nem vitatott, hogy a kérelmező és gyermeke közötti kötelék a családi életnek az
Egyezmény 8. cikke szerinti fogalmába tartozik. A Bíróság emellett úgy ítélte meg, hogy a vizsgált
események a jelen ügyben a kérelmező családi életének tiszteletben tartásához való jogába való
beavatkozásnak minősülnek, mivel korlátozták a gyermeke társaságának élvezetében. Ennek
megfelelően a Bíróságnak azt kellett meghatároznia, hogy a vitatott beavatkozás az Egyezmény 8.
cikkének 2. bekezdése szerinti értelemben szükséges volt-e egy demokratikus társadalomban.
A Magyarország által 1986. július 1-jén ratifikált Hágai Egyezmény 3. cikke szerint a gyermek elvitele
vagy elrejtése [helyesen: visszatartása] jogellenes, ha sérti az azon Szerződő Állam jogrendszere
szerint egy személynek, egy intézménynek vagy bármilyen más szervnek – akár együttesen, akár
külön-külön – juttatott felügyeleti jogot, amelyben a gyermeknek az elvitelét vagy elrejtését [helyesen:
visszatartását] közvetlenül megelőzően a szokásos tartózkodási helye volt. A Bíróság először is
észlelte, hogy a jelen ügyben a magyar bíróságok egyetértettek a kérelmezővel és a francia
bíróságokkal abban, hogy a gyermeket franciaországi szokásos tartózkodási helyéről jogellenesen
vitték el, míg a kérelmező és élettársa a szülői felügyelettel járó felelősséget és jogokat közösen
gyakorolta, illetve viselte. A magyar bíróságok ugyanakkor megállapították, hogy a Hágai Egyezmény
13. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt kivétel alkalmazható, és nem voltak köteles elrendelni
a gyermek visszavitelét. A Bíróság kiemelte különösen, hogy a hazai első- és másodfokú bíróság,
valamint a Kúria a kérelmező által a gyermek visszavitele iránti kérelemre egybehangzó választ adtak.
A magyar bíróságok arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a külföldi ítéletek végrehajtását és a
gyermeknek a francia bírósági ítéleteknek megfelelő visszavitelét – ami a gyermeknek az anyjától való
azonnali elválasztását és vele a jövőben igen szűk körű kapcsolatot eredményezne – ki kell zárni,
mivel fennáll annak a valószínűsége, hogy ez a gyermeknek olyan lelki károsodást okozna, amely a
Hágai Egyezmény 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kivételnek minősül. A Bíróság e
vonatkozásban emlékeztetett: a Hágai Egyezmény 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja az Egyezmény
8. cikkének tükrében nem értelmezhető úgy, hogy az magában foglal minden, a visszavitelhez
szükségszerűen kapcsolódó kényelmetlenséget, hanem kizárólag az olyan helyzetekre vonatkozik,
amelyek túlmutatnak azon, amit egy gyermek észszerűen képes elviselni. Még pontosabban a magyar
bíróságok indokolásának vonatkozásában a Bíróság emlékeztetett: az Egyezmény 8. cikke eljárásjogi
kötelezettséget ró a magyar hatóságokra, megkövetelve, hogy a gyermekre a visszavitele estén
leselkedő súlyos veszélyre vonatkozó vitás állítást a bíróságok hatékonyan vizsgálják, és
megállapításaikat indokolással ellátott bírósági határozatba foglalják.
A jelen ügyben a Bíróság észlelte, hogy a Kúria eleget tett ezen eljárásjogi kötelezettségnek, és a
kérelmező kérelmét megfelelő indokolással ellátott határozattal utasította el. Úgy ítélte különösen,
hogy „a gyermek igen fiatal kora, erős kötödése a Magyarországon lakó szülőjéhez, továbbá magyar
gyökerei nem adnak alapot a visszavitel iránti kérelem elutasítására”. Ugyanakkor– akárcsak az alsóbb
fokú bíróságok – mégis úgy ítélte meg: okkal állapítható meg, hogy a gyermek legfőbb érdeke kizárja
a Franciaországba történő visszavitelét, amely lelki traumát okozott volna számára. Ezen túlmenően a
magyar bíróságok figyelembe vették a mindkét fél által előterjesztett bizonyítékokat, a gyermek
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pszichológiai értékelését, a kérelmezőnek a gyermekről való gondoskodással kapcsolatos terveiről
szóló előadásait, valamint a francia bíróságok ítéleteit is. Egybevetették a gyermek legfőbb érdekét a
rendelkezésre álló bizonyítékokkal, amelyek szerint a gyermeknek hosszabb ideje nem volt kapcsolata
a kérelmezővel, és ha a gyermeket visszavinnék Franciaországba, egy számára ismeretlen személy
gondoskodna róla, egy számára ugyancsak ismeretlen környezetben, és anyjával, igen fiatal kora
ellenére csak korlátozott kapcsolata lenne. A magyar bíróságok vizsgálták azt is, hogy történtek-e
intézkedések a gyermek védelmének a Franciaországba történő visszavitelt követő biztosítására.
A Bíróság lényegesnek találta azt is, hogy a magyar bíróság az előttük lefolytatott két további
eljárásban – amelyben a kérelmező a francia bíróságoknak a gyermek feletti szülői felügyeleti jog
gyakorlására a kérelmezőt feljogosító ítéleteinek elismerését és végrehajtását kérte – is hasonló
következtetésre jutottak. Ezen eljárásokban a hazai bíróságok úgy találták, hogy bár a Brüsszel IIa.
rendelet 21. cikke úgy rendelkezik, hogy az ilyen ítéletet külön eljárás nélkül el kell ismerni, a
Brüsszel IIa. rendelet 23. cikkének a) pontja szerinti kivétel alkalmazandó, mivel a francia bíróságok
ítéletei sértik Magyarország közrendjét. A bíróság indoklása szerint a francia ítéletek a gyermek
érdekét csak pusztán formálisan vették figyelembe, és az alapvető jogokat, köztük különösen a
gyermek legfőbb érdekének tiszteletben tartását megsértették. Ahogy azt a Bíróság már számos
alkalommal kimondta, nem kérdőjelezheti meg a hazai hatóságok értékelését, hacsak az önkényesség
nem bizonyítható egyértelműen. Mindezek alapján a jelen ügyben ilyen, önkényességre utaló
egyértelmű bizonyíték nem merült fel, épp ellenkezőleg: a magyar bíróságok az ügyet megvizsgálták,
és olyan ítéletet hoztak, amely különös figyelmet fordított a gyermek mindenek feletti érdekére – a
gyermekére, aki a Franciaországból való elvitelekor igen fiatal (két és fél hónapos) volt, és aki új
környezetébe látszólag meglehetősen jól beilleszkedett. A Bíróság tehát nem talált olyan kényszerítő
indokot, amely miatt a hazai bíróságoknak a jelen ügyben meghozott ítéleteitől el kellett volna térnie.
A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy mivel különös figyelmet fordítottak a gyermekkel
kapcsolatos kérdéseket érintő ügyek kezeléséhez szükséges egyedi megközelítésre, a magyar
bíróságok által az üggyel kapcsolatban lefolytatott értékelés a Hágai Egyezmény követelményeinek
tükrében nem sértette az Egyezmény 8. cikkét, mivel arányos volt az elérni kívánt céllal. Mindezek
alapján tehát az Egyezmény 8. cikkét nem sértették meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. Sahin Alpay Törökország elleni ügye (16.538/17. sz. ügy)42
A kérelmező török újságíró, aki 2002 óta dolgozik a Zaman napilapnál, amelyet a gülenista hálózat
legfontosabb kiadványának tekintettek, és amelyet a 2016. július 27-ei 688. számú tvr. elfogadását
követően bezártak. A kérelmező egy isztambuli magánegyetemen összehasonlító politológiai és török
politikatörténeti előadásokat is tartott.
A kérelmezőt 2016. július 27-én otthonában őrizetbe vették annak gyanújával, hogy a FETÖ/PDY
terrorszervezet tagja. 2016. július 30-án az Isztambuli 4. sz. Büntető Békebíróság elé állították, és
előzetes letartóztatásba helyezték, azzal az indokkal, hogy az általa írt cikkek segítették a szóban forgó
terrorista szervezetet. A kérelmező szabadlábra helyezése iránti kérelmeket elutasították. A kérelmező
2016. szeptember 8-án alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz. Az
Alkotmánybíróság 2018. január 11-én úgy határozott, hogy a szabadsághoz és biztonsághoz való
jogot, valamint a szólás- és a sajtószabadsághoz való jogot megsértették. Az Alkotmánybíróság ítélete
ellenére az Isztambul Büntetőbíróság elutasította a kérelmező ezt követő, szabadlábra helyezés iránti
kérelmét.
Időközben az isztambuli ügyészség 2017. április 10-én az Isztambuli Büntetőbíróság előtt vádat emelt
számos olyan személy – köztök a kérelmező – ellen, akiket azzal gyanúsítottak, hogy a FETÖ/PDY
médiaszárnyának részét képezik, megvádolva őket különösen a Btk. 220. cikkének 6. §-ával
összefüggésben a Btk. 309., 311. és 312. cikk alapján az alkotmányos rend, a török nagy nemzetgyűlés
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és a kormány erőszakkal és erőszakkal történő megdöntésének kísérletével, valamint egy terrorista
szervezet nevében, nem annak tagjaként eljárva bűncselekmények elkövetésével. A kérelmezővel
szembeni büntetőeljárás jelenleg az Isztambul 13. sz. Büntetőbíróság előtt van folyamatban.
A kérelmező – az Egyezmény 5. cikkének 1. és 3. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte, hogy az
előzetes letartóztatás elrendelése és fenntartása önkényes volt, és nem állt rendelkezésre olyan
bizonyíték, amely megalapozta volna azt a gyanút, hogy bűncselekményt követett el. Azt is
kifogásolta, hogy annak ellenére tartották előzetes letartóztatásban, hogy az Alkotmánybíróság (2018.
január 11-ei ítéletében) megállapította a jogsértést. Ezenkívül sérelmezte az előzetes letartóztatásának
hosszát, és azt állította, hogy azt elrendelő és meghosszabbító bírósági határozatok indokolása
elégtelen volt; előadta – az Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdése alapján – azt is, hogy az
Alkotmánybíróság előtti eljárás nem felelt meg a „gyorsaság” követelményének; továbbá – az
Egyezmény 5. cikkének 5. bekezdése alapján – azt, hogy nem állt rendelkezésére olyan hatékony
jogorvoslat, amely révén az előzetes letartóztatásaa miatt elszenvedett kárért elégtételt kaphatott volna
Ezen kívül a kérelmező – az Egyemény 10. cikkére hivatkozva – a sérelmezte véleménynnyilvánításai
jogának megsértését, és – az Egyezmény 18. cikkére utalással – állította, hogy azért vették őrizetbe,
mert a kormányzati szervekkel kapcsolatos kritikus véleményeket fogalmazott meg.
A Bíróság – az alábbi indokokra tekintettel – úgy találta, hogy az Egyezmény 5. cikkének 1.
bekezdését megsértették.
Az Alkotmánybíróság 2018. január 11-én hozott ítéletében megállapította, hogy a kérelmezőt az
Alkotmány 19. cikke 3. bekezdésének megsértetésével helyezték és tartották előzetes letartóztatásban,
és úgy ítélte meg, hogy a nyomozóhatóságok képtelenek voltak olyan ténybeli alapot felmutatni,
amely arra utalt volna, hogy a FETÖ/PDY céljaival összhangban cselekedett volna. Az ügyészség által
bemutatott bizonyítékok alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg: nem volt határozott jele annak,
hogy a kérelmező elkövette azokat a bűncselekményeket, amelyekkel megvádolták. Az
Alkotmánybíróság álláspontja szerint a kérelmező szabadságtól való megfosztása tehát aránytalan volt
a helyzet szükségességéhez képest. Megállapítva, hogy az Alkotmánybíróság következtetése
lényegében annak elismerését jelenti, hogy a kérelmező szabadságtól való megfosztása ellentétes volt
az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdésével, a Bíróság jóváhagyta az Alkotmánybíróság
megállapításait.
Bár az Alkotmánybíróság úgy találta, hogy az Alkotmány 19., cikkének 3. bekezdését megsértették, az
Isztambuli 13. és 14. sz. Büntetőbíróság elutasította a kérelmező szabadlábra helyezését. Így
különösen, a 13. sz. Büntetőbíróság úgy ítélte, hogy az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre arra,
hogy az ügy iarataiban fellelhető bizonyítékokat értékelje, és hogy ítélete nincs öszhangban a
törvénnyel, és hatáskör-túllépést valósít meg.
A Bíróság nem tudta elfogadni a 13. sz. Büntetőbíróság azon érvét, miszerint az Alkotmánybíróságnak
nem lett volna szabad értékelnie az ügy irataiban fellelhető bizonyítékokat. Ha másként ítélte volna, az
annak megállapítását jelentette volna, hogy az Alkotmánybíróság anélkül vizsgálhatta volna mega
kérelmező kezdeti és folytatódó előzetes letartóztatásának jogszerűségére vonatkozó kifogást, hogy
figyelembe vette volna az ellene felhozott bizonyítékok lényegét.
Ezenkívül az Alkotmánybíróság ítéletét megelőzően a Kormányzat kifejezetten arra kérte a Bíróságot,
hogy utasítsa el a kérelmező kérelmét, amiért elmulasztotta kimeríteni a nemzeti jogorvoslati
lehetőségeket, azon az alapon, hogy az alkotmányjogi panaszának elbírálása még folyamatban van az
Alkotmánybíróság előtt. Ez az érvelés alátámasztotta a Kormányzat azon álláspontját, miszerint az
Alkotmánybírósághoz benyújtott egyedi kérelem hatékony jogorvoslat az Egyezmény 5. cikke
értelmében. Ez a helyzet továbbá összhangban van a Bíróságnak Koçintar Törökország elleni ügyében
hozott ítéletével. A Bíróság ennek megfelelően úgy ítélte: a Kormányzat ezen érvelése csak úgy
értelmezhető, hogy a török jog szerint, ha az Alkotmánybíróság úgy ítéli, hogy egy kérelmező előzetes
letartóztatása megsérti az Alkotmányt, az előzetes letartóztatás kérdésében dönteni jogosult bíróság
válasza szükségképpen magában foglalja a szabadlábra helyezést, hacsak új indokokat és bizonyítékot
nem szolgáltattak a folytatólagos fogvatartása igazolására. A 13. sz. Büntetőbíróság az
Alkotmánybíróság 2018. január 11-ai ítéletét követően elutasította a kérelmező szabadlábra helyezését,
mivel olyan módon értelmezte és alkalmazta a hazai jogot, amely eltért a Kormányzat által a Bíróság
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előtt ismertetett megközelítéstől. A Bíróság ezenkívül észlelte, hogy az Isztambuli 13. sz.
Büntetőbíróság által a kérelmező szabadlábra helyezés iránti kérelme elutasítása során felhozott
indokok, a legfelsőbb alkotmánybírósági hatóság által hozott „jogerős” és „kötelező erejű” ítéletet
követően, nem tekinthetők az Egyezmény 5. § 1. bekezdésében foglalt követelményeket kielégítőnek.
Mert az, hogy egy másik bíróság megkérdőjelezi az alkotmánybíróság jogkörét, hogy jogerős és
kötelező erejű ítéletet hozhasson az egyes kérelmek tárgyában, ellentétes a jogállamiság és a
jogbiztonság alapvető elveivel, amelyek benne rejlenek a Szerződés 5. cikkében biztosított
védelemben, és az önkényesség elleni biztosítékok sarokkövei. Így, bár az Alkotmánybíróság a
Büntetőbírósághoz továbbította az ítéletét a „szükséges intézkedés” megtétele végett, a Büntetőbíróság
ellenállt az Alkotmánybíróságnak megtagadva a kérelmező szabadlábra helyezését, és ennek
következtében az Alkotmánybíróság által megállapított jogsértést nem orvosolták. A Bíróság ezenkívül
észlelte, hogy az ügy iratai nem tartalmaztak olyan új indokot vagy bizonyítékokot, amelyek azt
mutatták, hogy a fogva tartás alapja megváltozott volna az Alkotmánybíróság ítéletét követően. Ezzel
kapcsolatban kiemelte különösen, hogy a Kormányzat nem bizonyította, hogy az Isztambuli 13. sz.
Büntetőbíróságnak állítólagosan rendelkezésre álló, a kérelmezővel szembeni alapos gyanút igazoló
bizonyítékok ténylegesen különböztek az Alkotmánybíróság által megvizsgált bizonyítékoktól. Ezzel
összhangban a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező folyamatos előzetes letartóztatása, azután, hogy
az Alkotmánybíróság meghozta az Alkotmány 19. cikke (3) bekezdésének megsértését világosan és
egyértelműen megállapító ítéletét, nem tekinthető „törvényes”-nek és „a törvény által előírt eljárással
összhangban álló”-nak, ahogy azt a szabadsághoz és biztonsághoz való jog előírja.
A Bíróság elfogadta, hogy Törökországnak a derogációról szóló értesítése teljesítette az Egyezmény
15. cikk 3. bekezdésében foglalt formai követelményeket, azaz hogy teljes körűen tájékoztatta az
Európa Tanács Főtitkárát az Egyezménytől való eltérés alapján hozott intézkedésekről és azok
indokairól. Emlékeztetett, hogy az Egyezmény 15. cikke értelmében háború vagy a nemzet létét
fenyegető más rendkívüli állapot esetén bármely Magas Szerződő Fél az Egyezményben
meghatározott kötelezettségeitől eltérő intézkedéseket tehet a helyzet szükségessége által feltétlenül
megkívánt mértékben, a (2) bekezdésben felsoroltak kivételével, feltéve, hogy nem ütköznek a
nemzetközi jog szerinti egyéb kötelezettségekkel. Észlelte, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányos
szemszögből vizsgálva a szükségállapot kihirdetésével kapcsolatos tényeket, arra a következtetésre
jutott, hogy a katonai puccskísérlet komoly veszélyt jelentett a nemzet életére és létezésére. Az
Alkotmánybíróság megállapításai és a rendelkezésükre álló összes többi rendelkezés fényében a
Bíróság hasonlóképpen úgy ítélte meg, hogy a katonai puccskísérlet az Egyezmény értelmében vett, „a
nemzet létét fenyegető közveszély” meglétét mutatta.
Ami azt a kérdést illeti, hogy a jelen ügyben hozott intézkedéseket szigorúan megkövetelte-e a helyzet
szükségessége, a Bíróság az Egyezmény 15. cikkére és Törökország általi eltérésre tekintettel úgy
ítélte meg, hogy – miként az Alkotmánybíróság megállapította – egy előzetes letartóztatással járó
intézkedésről, amely az ésszerű gyanú hiánya miatt nem volt „törvényes”, és nem „a törvényben előírt
eljárásnak megfelelően” valósult meg, nem mondhatjuk, hogy a helyzet szigorúan megkövetelte.
A Bíróság hangsúlyozta, hogy a kérelmező folyamatos előzetes letartóztatása, az Isztambuli 13. sz.
Büntetőbíróság által hozott határozatok eredményeként az Alkotmánybíróság ítéletét követően is,
komoly kétségeket vetett fel az az előzetes letartóztatással kapcsolatos ügyekben
Alkotmánybírósághoz benyújtott egyedi kérelmek hatékony jogorvoslat jellegével kapcsolatban.
Mindazonáltal, a dolgok jelen állása szerint, a Bíróság nem szándékozik eltérni attól a korábbi
megállapításától, miszerint egyedi kérelem benyújtásának joga az Alkotmánybírósághoz hatékony
jogorvoslat az Alkotmány 19. cikke szerint a szabadságuktól megfosztott személyek panaszai
tekintetében. Mindazonáltal fenntartotta magának a jogot, hogy megvizsgálja az Alkotmánybírósághoz
benyújtott egyedi kérelmek rendszerének hatékonyságát az Egyezmény 5. cikke alapján indított
ügyekkel kapcsolatban, különös tekintettel az elsőfokú bíróságok, különösen a büntetőbíróságok,
ítélkezési gyakorlatának esetleges későbbi változásaira tekintettel, az Alkotmánybíróság ítéleteinek
tekintélyére figyelemmel. E tekintetben a Kormányzatnak kell bizonyítania, hogy ez a jogorvoslat
mind elméleti, mind gyakorlati szempontból hatékony.
Az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdése szerinti megállapításaira tekintettel a Bíróság úgy ítélte, hogy
szükségtelen megvizsgálni az Egyezmény 5. cikkének 3. bekezdésére alapított panaszt.
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A Bíróság úgy ítélte, hogy bár az Alkotmánybíróság előtti 16 hónapos és három napos időtartam
rendes körülmények között nem tekinthető „gyors”-nak, az adott eset körülményei között az
Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdését nem sértették meg. Először is a Bíróság észlelte, hogy az ügy
összetett volt, minthogy az egyik első volt, amely új és bonyolult kérdéseket vetett fel a szabadsághoz
és a biztonsághoz való jog, valamint a szólásszabadság tekintetében a katonai puccskísérletet követő
rendkívüli állapotban. Másodszor, figyelembe véve az Alkotmánybíróság ügyterhét a szükségállapot
kihirdetését követően, a Bíróság úgy találta, hogy ez egy kivételes helyzet. Mindazonáltal rámutatott
arra, hogy ez a következtetés nem jelenti azt, hogy az Alkotmánybíróság biankó felhatalmazást kap a
hasonló panaszok elbírálása során. Az Egyezmény 19. cikkével összhangban a Bíróság továbbra is
fenntartotta végső felülvizsgálati hatáskörét más kérelmezők által benyújtott panaszok tekintetében,
amelyekben azt állítják, hogy az Alkotmánybírósághoz intézett egyedi kérelem benyújtását követően
nem hoztak gyorsan bírósági határozatot a fogvatartás jogszerűségéről.
A kérelmező sérelmezte, hogy nem állt rendelkezésre hatékony jogorvoslat, amellyel az elözetes
letartóztatás miatt elszenvedett kárért orvoslást kaphatott volna. A Bíróság egyhangúlag
elfogadhatatlannak nyilvánította ezt a panaszt, úgy találva, hogy nyilvánvalóan megalapozatlan,
amennyiben az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdésével kapcsolatos, és ratione materiae
összeegyeztethetetlen az Egyezmény rendelkezéseivel, amennyiben az Egyezmény 5. cikkének 4.
bekezdésével kapcsolatos. A Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezőnek rendelkezésére állt olyan
jogorvoslat, amely révén orvoslást nyerhetett az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdésével szerinti
panaszával kapcsolatban, mivel az Alkotmánybíróságnak joga volt, hogy orvoslást nyújtson kártérítés
megítélése formájában. Valóban, az Alkotmánybíróság a kérelmező ügyében hozott ítélettel azonos
napon hozott egy ítéletet, amelyben kártérítést ítélt a jogsértésért, amelyet egy másik, előzetes
letartóztatásban tartott újságíró ügyében állapított meg.
A Bíróság az Alkotmánybíróság 2018. január 11-ai ítéletének fényében először is úgy találta, hogy a
kérelmező előzetes letartóztatása beavatkozását jelentette a szólásszabadsághoz való jogába; hogy a
beavatkozást a büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvény vonatkozó rendelkezései írták elő; és
az a zavargás és bűncselekmények megelőzésének törvényes célját követte. Ezután a Bíróság nem
láttott okot arra, hogy eltérő következtetésére jusson, mint az Alkotmánybíróság, amely megállapította,
hogy a kérelmező kezdeti és folyamatos előzetes letartóztatása – véleményének kinyilvánítása miatt –
olyan súlyos intézkedést jelentett, amelyet nem lehetett szükséges és arányos beavatkozásnak tekinteni
egy demokratikus társadalomba az Alkotmány 26. és 28. cikke értelmében. Úgy találván, hogy az
érintett bírák nem bizonyították azt, hogy a kérelmező szabadságtól való megfosztása sürgető
társadalmi szükségletet elégített ki, az Alkotmánybíróság úgy ítélte, hogy amennyiben fogvatartása
semmilyen más bizonyítékon nem alapult, mint a cikkein, annyiban dermesztő hatást fejthetett ki a
véleménynyilvánítás szabadságára és a sajtóra. A Bíróság az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdése
szerinti saját következtetéseire is hivatkozott.
Noha figyelembe vette az előtte folyamatban lévő ügyek körülményeit, különösen a katonai
puccskísérlet utáni törökországi nehézségeket, a Bíróság észlelte, hogy a demokrácia egyik fő
jellemzője az, hogy lehetőséget nyújt a problémák nyilvános vita útján történő megoldására. Számos
alkalommal hangsúlyozta, hogy a demokrácia a szólásszabadság révén virágzik. Ebben az
összefüggésben a „nemzet létét veszélyeztető közveszély" létezése nem szolgálhat ürügyként a
politikai vita szabadságának korlátozására, amely a demokratikus társadalom fogalmának lényegét
képezi. A Bíróság álláspontja szerint, a Szerződő Államoknak még a szükségállapotban is – amely,
miként azt az Alkotmánybíróság kiemelte, egy olyan jogi rend, amelynek célja az alapvető jogokat
biztosító normál rend helyreállítása – szem előtt kell tartaniuk, hogy minden egyes meghozott
intézkedésnek azt a célt kell szolgálnia, hogy megvédje a demokratikus rendet a fenyegetésektől, és
minden erőfeszítést meg kell tenni a demokratikus társadalom értékeinek, a sokszínűség, a türelem és
széleslátókörűség biztosítása érdekében. Ráadásul a kormánykritika és az ország vezetői által a
nemzeti érdekeket veszélyeztetőnek tekintett információk közzététele nem alapozhatja meg olyan
különösen súlyos bűncselekmények vádját, mint a terrorszervezethez való tartozás vagy
terrorszervezet segítése, a kormányzat vagy az alkotmányos rend megdöntése vagy terrorista
propaganda terjesztése. Még akkor is, ha ilyen súlyos vádak merülnek fel, az előzetes letartóztatás
csak végső, rendkívüli intézkedésként alkalmazható, ha már minden más intézkedés alkalmatlannak
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bizonyul teljes mértékben garantálni az eljárások megfelelő lefolytatását. Ha ez nem így van, a
nemzeti bíróságok értelmezése nem tekinthető elfogadhatónak. Végül a kritikus véleményeket kifejtő
személyek előzetes letartóztatása számos hátrányt okozott mind a fogvatartottaknak, mind a
társadalom egészének, mivel a szabadságelvonással járó intézkedés - mint jelen esetben - a civil
társadalom megfélemlítésével és az ellenkező hangok elhallgatásával elkerülhetetlenül dermesztő
hatást gyakorol a véleménynyilvánítás szabadságára, és egy ilyen jellegű dermesztő hatás akkor is
kialakítható, ha a fogvatartottat később felmentették.
A törökországi derogáció tekintetében, bármely olyan indok hiányában, amely indokolta volna, hogy
eltérjen az Egyezmény 15. cikkének az Egyezmény 5. cikkének 1 bekezdésével kapcsolatos
alkalmazáa tekintetében kifejtett értékelésétől, a Bíróság úgy találta, hogy következtetései érvényesek
az Egyezmény 10. cikke szerinti vizsgálat tekintetében is. A Bíróság ezért megállapította, hogy az
Egyezmény 10. cikkét megsértették.
Az Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdése és 10. cikke szerinti megállapításaira tekintettel a Bíróság
úgy ítélte, hogy szükségtelen megvizsgálni az Egyezmény 18. cikkére alapított panaszt.
A Bíróság úgy találta, hogy a kérelmező előzetes letartóztatásának fenntartása az Egyezmény 5. cikke
1. bekezdésének megsértésének meghosszabbítását és a kérelmező államok azon kötelezettségeinek a
megsértését vonja maga után, hogy a Bíróság ítéletét végrehajtsa az Egyezmény 46. cikkének 1.
bekezdése szerint. Következésképpen, figyelembe véve az ügy sajátos körülményeit, a jogsértés
megállapításának okait és az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdése megsértése megszüntetésének sürgős
szükségességét, a Bíróság úgy ítélte: az alperes államra hárul, hogy a lehető leghamarabb biztosítsa a
kérelmező előzetes letartóztatásának megszüntetését.
A bíróság a kérelmező javára 21.500,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. G.I.E.M. S.r.l. és mások Olaszország elleni ügye (1.828/06, 34.163/07 és 19.029/11. sz.
ügy)43
Az első kérelmezőnek volt egy 10.365 m2 nagyságú földterülete Bariban, a Punta Perotti partján volt,
egy másik föld mellett, amelynek tulajdonosa egy másik vállalkozás a Sud Fondi S.r.l. tulajdonában
állt. A földterületből két telek alkalmas volt beépítésre, a fennmaradó részt kisvállalkozásoknak
szánták. 1992 májusában a bari önkormányzat elfogadta a Sud Fondi által benyújtott területfejlesztési
megállapodás tervezetét. Az első kérelmező szerint földjét automatikusan beépítették ebbe a
megállapodásba. 1992 októberében a bari önkormányzat megkérdezte az első kérelmezőt, hogy részt
kíván-e venni egy területfejlesztési megállapodásban annak érdekében, hogy építhessen a földjére. A
vállalat kinyilvánította ebbéli szándékát, de a hatóság nem vette figyelembe. 1995 februárjában a Sud
Fondi megkezdte az építési munkálatokat.
Az ügyész 1997 márciusában ideiglenes intézkedésként elidegenítési tilalmat rendelt el az összes
érintett épület tekintetében. Kifejtette abbéli álláspontját, hogy a Punta Perotti néven ismert település
védett természeti terület, és ezért az épületegyüttes törvénytelenül épült. 1997 novemberében a
Semmítőszék semmisnek nyilvánította az intézkedést, és elrendelte az összes épület visszaadását a
tulajdonosoknak, azon az alapon, hogy a földhasználati terv szerint a területen építkezni nem volt tilos.
1999 februárjában a Bari Kerületi Bíróság elismerte a Punta Perottiban emelt épületek törvénysértő
jellegét, minthogy azokat a 431/1985. számú törvény megsértésével építették, amely megtiltotta a
természeti érdekeltségű területeken – ideértve a part menti területeket – építési engedély kiadását.
Mivel azonban a jelen ügyben az önkormányzat kiadta az építési engedélyeket, és tekintettel a
431/19885. számú törvény és a helyi jogszabályok összhangjának hiányára, a bíróság úgy ítélte, hogy
a vádlottakat nem terheli gondatlanság vagy bűncselekmény. Ugyanebben az ítéletben a bíróság
elrendelte az összes Punta Perottiban beépített terület és az azokon álló épületek elkobzását, és azokat
- kártalanítás nélkül - a bari önkormányzat tulajdonába adta.
Az ügyész a Bari Kerületi Bíróság ítéletével szemben fellebbezést nyújtott be, a vádlottak
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bűnösségének megállapítását kérve. A Bari Fellebbviteli Bíróság az alsóbb fokú bíróság határozatát
hatályon kívül helyezte. Megállapította, hogy az építési engedély kiadása a Punta Perottira vonatkozó
építési tilalom hiányában jogszerű volt, és hogy a területfejlesztési megállapodások elfogadására és
jóváhagyására irányuló eljárás során sem tapasztalt jogellenességet. A fellebbviteli bíróság tehát
felmentette a vádlottakat, és hatályon kívül helyezte az összes épület és föld tekintetében kimondott
elkobzást. A Semmítőszék 2001 januárjában a fellebbviteli bíróság határozatát hatályon kívül helyezte.
Elismerte a területfejlesztési tervek és az építési engedély anyagi jogi jogellenességét, felmentette a
vádlottakat, és elrendelte az összes épület és föld elkobzását.
Az első kérelmező 2001. május 3-án kérelmezte a Bari Fellebbviteli Bíróságtól ingatlanai visszaadását
A bíróság helyt adott a követelésének. Az ügyész felülvizsgálati indítványt terjesztett elő. A
Semmítőszék 2009 áprilisában hatályon kívül helyezte a Fellebbviteli Bíróság határozatát, és a Bari
Kerületi Bíróságot új eljárásra utasította. Az első kérelmező ideiglenes intézkedés iránti kérelmet
nyújtott be a végrehajtást elrendelő határozat felülvizsgálatára, és kérte földjének visszaadását. A Bari
vizsgálóbíró elutasította a kérelmet, és az első kérelmező felülvizsgálati indítványt nyújtott be. A
Semmítőszék kiemelte, hogy az első kérelmező földjének elkobzása összhangban volt az állandó
ítélkezési gyakorlatával, miszerint a kifogásolt intézkedés olyan kötelező kényszerintézkedés, amelyet
a büntetőbíróság a szóban forgó vagyontárgy helyzetének a törvénytelen területfejlesztésről szóló
jogszabályokkal való összeférhetetlensége alapján alkalmaz. Azok a tulajdonosok, akik azt állítják,
hogy jóhiszeműen jártak el, jogosultak a polgári bíróságok előtt jogorvoslatot kérni.
A bari önkormányzat2012 októberében, tekintettel a Bíróság Sud Fondi S.r.l. és mások ügyében hozott
ítéletére, arra kérte a Bari Kerületi Bíróságot, hogy adja vissza az elkobzott földeket az első
kérelmezőnak. A vizsgálóbíró 2013 márciusában visszavonta az elkobzást, és az első kérelmező 2013
decemberében visszakapta tulajdonát.
A harmadik kérelmező egy 33 hektáros építési terület tulajdonosa volt Golfo Aranciban. A turisták
számára apartmanokat kívánva létrehozni, egy területfejlesztési tervet nyújtott be az illetékes
hatóságoknak. Szardínia Régió 1991 márciusában hozzájárult a tengertől számított legalább 150
méteres távolságban való építkezéshez. Golfo Aranci önkormányzata 1991. december 17-én jogerősen
jóváhagyta a területfejlesztési tervet. A 11/1992. számú regionális törvény 1992. június 22- lépett
hatályba. Megszüntette a lehetőséget, hogy eltérjen a tengerparti építkezés tilalmától, és 2
kilométerben rögzítette a lakóépületek tengerparttól mért minimális távolságát, ami a jelen ügyben a
szálloda típusú lakóépületekre is kiterjedt. Egy ismeretlen időpontban a harmadik kérelmező
adásvételi előszerződést kötött a második kérelmezővel a fejlesztési megállapodás hatálya alá tartozó
földterület egy része és az időközben felépített egyes épületek vonatkozásában. A harmadik kérelmező
1997 októberében eladott a második kérelmezőnek 36.859 m2 földterületet és 16 apartmant, és
engedményezte az építési jogokat is.
Az olbia ügyészség 1997-ben nyomozást indított a harmadik és második kérelmező törvényes
képviselői ellen, akiket számos bűncselekménnyel gyanúsítottak, ideértve a jogellenes
területfejlesztést és csalást. 1997 novemberében elrendelték a föld és az épületek bűnügyi zárlatát. A
Sassari Kerületi Bíróság 2000 januári határozatában a földeket és az épületeket visszaadta jogos
tulajdonosainak. Az Olbia Kerületi Bíróság 2003 márciusában bűncselekmény hiányában felmentette a
vádlottakat az összes bűncselekmény vádja alól, kivéve a jogellenes területfejlesztést, amely
tekintetében a büntetőigény elévülését állapította meg. Figyelemmel a 11/1992. számú regionális
törvény hatályb lépéésre, és az abban foglalt új minimális távolságra, a kerületi bíróságnak az volt az
álláspontja, hogy a Golfo Aranci önkormányzatának soha sem lett volna szabad kiadnia az építési
engedélyeket, amelyek így megsértették a törvényt, vagy legalábbis hatálytalanok voltak.
Következésképpen a bíróság elrendelte a korábban zárlat alá helyezett ingatlanok elkobzását és
tulajdonjogának átruházását a Golfo Aranci önkormányzatra. A fellebbviteli bíróság helybenhagyta az
Olbia Kerületi Bíróságnak a bűncselekmény elévülésére alapított felmentő ítéletét rendelkezését, és
megismételte, hogy a Golfo Aranci önkormányzatának nem lett volna szabad kiadnia az építési
engedélyeket, amelyek jogellenesek és minden esetre hatálytalanok voltak, és jóváhagyta az elkobzó
végzést. A vádlottak felülvizsgálati indítványt terjesztettek elő, de indítványukat a Semmítőszék
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elutasította.
A negyedik és az ötödik kérelmező egy, a Reggio di Calabriához tartozó Testa di Cane és a Fiumarella
di Pellaro területén fekvő, összesen 11.870 m2 területű föld társtulajdonosai. A földhasználati terv
kizárólag apartmanszálló építésére biztosított lehetőséget az adott területen. Reggio di Calabria
önkormányzata 1997 szeptemberében építési engedélyt adott ki. 2002-ben az ügyész az ötödik
kérelmezőt és öt másik személy ellen nyomozást indított, akiket számos bűncselekmény elkövetésével
vádoltak, különösen törvénytelen területfejlesztéssel. A Kerületi Bíróság 2007 januárjában a
valamennyi vádlottat bűncselekmény hiányában felmentette az összes vád alól, kivéve a törvénytelen
területfejlesztés bűncselekményét, amely tekintetében elévülést állapított meg. Elrendelte a föld és
épületek elkobzását és a tulajdonjog átruházását Reggio di Calabria önkormányzatára. A fellebbviteli
bíróság 2009 áprilisában visszavonta az ingatlanok elkobzását, és elrendelte azok visszaadását a
tulajdonosok számára. A bíróság megállapította, hogy semmiféle bizonyíték nem volt arra nézve, hogy
a beruházás célját megváltoztatták volna, és így nem volt törvénytelen fejlesztés. A Semmítőszék a
fellebbviteli bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, úgy találva, hogy a beruházás céljának
megváltozása bizonyított volt, és hogy a törvénytelen területfejlesztés bűncselekménye (noha elévült,
ami felmentéssel járt) valóban megvalósult. Következésképpen a szóban forgó ingatlan ismét az első
fokon meghozott elkobzást elrendelő határozat tárgyát képezte, és a felmentést is fenntartották. A
kérelmezőktől elkobzott épületegyüttes állítólag elhagyott és elhanyagolt állapotban van, mivel a helyi
önkormányzat elmulasztotta a nyitott tereket karbantartani.
A kérelmezők – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére, 7 cikkére és 13. cikkére, valamint az Első
kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére hivatkozással – sérelmezték vagyontárgyaik elkobzását. Az ötödik
kérelmező továbbá – az egyzemény 6. cikkének 2. bekezdésére hivatkozással – állította, hogy
megsértették az ártatlanság vélelmét.
A Bíróság először rámutatott arra, hogy a megfelelő igazságszolgáltatás érdekében helyénvaló volt a
kérelmek egyesítése, minthogy a három kérelmet előidézp események és a jogalkotási környezet
azonos volt. Megjegyezte, hogy a szóban forgó kérelmek kizárólag az Építési törvénykönyv 30. § 1.
bekezdése szerinti, az elítélés hiányán alapuló elkobzás Egyezménnyel való összeegyeztethetőség
kérdésére vonatkoztak.
A Bíróság úgy ítélte, hogy a jelen ügyben az Egyezmény 7. cikk előírja, hogy az elkobzásnak a
kérelmezők számára előreláthatónak kell lennie, és csak abban az esetben lehetne kiszabni, ha a
személyes felelősség egy eleme megállapításra került. Észlelte, hogy a kérelmezők mindegyikétől
elkobozták vagyontárgyát, noha egyikük bűnösségét sem állapították meg alakszerűen. A Varvara
kontra Olaszország ügyben hozott ítélettel összhangban a Bíróság emlékeztetett, hogy az Egyezmény
7. cikke kizárja a büntetőjogi szankció kiszabását egy egyénre anélkül, hogy személyes büntetőjogi
felelősségét megállapítanák és előre jelezték volna. Ellenkező esetben az ártatlanság vélelméhez való
jogot is megsértenék.
A kérelmezők különösen azt sérelmezték, hogy alakszerű elítélés hiányában az elkobzás törvénytelen
volt. A Kormányzat álláspontja szerint, hogy az első kérelmező esetétől eltekintve a kérelmező
társaságokat és képviselőiket, köztük az ötödik kérelmezőt nyilvánvalóan bűnösnek találták az építési
szabályok megsértésében. A Bíróság észlelte, hogy mivel a kérelmező társaságokat magukat nem
vádolták meg, és nem is voltak az eljárásban résztvevők, nem lehetett volna előzetes nyilatkozatot
tenni a felelősségükről. Következésképpen csak az ötödik kérelmezőt illetően merült fel az a kérdés,
hogy szükséges-e büntetőjogi felelősség megállapítása. A Bíróságnak tehát meg kellett bizonyosodnia
arról, hogy annak ellenére, hogy a bűncselekmény, amellyel az ötödik kérelmezőt vádolták, elévült, a
bűncselekmény tényállási elemeit figyelembe vehetik-e annak érdekében, hogy lényegében,
megállapítható legyen az a felelősség, amely az Egyezmény 7. cikkével összeegyeztetehető szankció
kiszabásának előfeltétele.
A Bíróság álláspontja szerint figyelembe kell venni egyrészt a jogállamiság és az igazságszolgáltatási
rendszerbe vetett közbizalom megőrzésének fontosságát egy demokratikus társadalomban, másrészt
pedig az olasz bíróságok által alkalmazott szabályok tárgyát és célját. A vonatkozó szabályok meg
akarták akadályozni a büntetlenséget, amely egy olyan helyzetből fakadna, amikor az összetett
bűncselekmények és viszonylag rövid elévülési idő együttes hatása miatt az ilyen bűncselekmények
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elkövetői rendszeresen elkerülik az elítélést és a bűnös magatartásuk következményeit. Ez okból, ha a
bíróság megállapította a törvénytelen területfejlesztés bűncselekményének valamennyi tényállási
elemének megvalósulását, és az eljárást kizárólag az elévülés miatt szüntették meg, ez a megállapítás
az Egyezmény 7. cikkének alkalmazása körében lényegében úgy tekinthető, mint a bűnösség
megállapítása. Ebből következik, hogy az ötödik kérelmező tekintetében az Egyezmény 7. cikkét nem
sértették meg.
A Bíróság kiemelte, hogy az olasz jog a korlátolt felelősségű társaságokat jogi személyiséggel ruházza
fel, amely különbözik a társaság igazgatóinak vagy tagjainak jogalanyiságától. Az akkoriban hatályos
olasz jog szerint azonban a korlátolt felelősségű társaságok nem lehettek a büntetőeljárásban részt
vevő felek, önálló jogalanyiságuk ellenére. A jelen ügyben a vonatkozó büntetőeljárás keretében nem
képviseltethették magukat, még akkor sem, ha a törvényes képviselőik magatartása közvetlenül nekik
volt betudható. A társaságok ezért az eljárással kapcsolatban harmadik személyek maradtak.
Az olasz jog szerint a vagyontárgy elkobzása a büntetőbíróság által kiszabott szankció volt, amely a
törvényellenes területfejlesztés bűncselekménye megállapításának automatikus következménye. Nem
tettek különbséget abban a helyzetben sem, amikor az ingatlan tulajdonosa egy olyan társaság volt,
amely az olasz jog szerint jogilag nem tudta elkövetni ezt a bűncselekményt.
A Bíróság megerősítette a Varvara kontra Olaszország ügyben kifejtett érvelését. Az első, második
harmadik és negyedik kérelmező társaságok nem voltak felek az eljárásokban. Kizárólag a második
kérelmező és a negyedik kérelmező törvényes képviselőjét, a harmadik kérelmező két tagjával együtt
vádolták meg személyében. Így a hatóságok a kérelmező társaságokra harmadik felek, nevezetesen
törvényes képviselőik vagy a személyes minőségükben eljáró tagjaik cselekményei miatt szabtak ki
szankciókat, kivéve az első kérelmező esetét. Tekintettel arra az elvre, hogy egy személyt nem lehet
büntetni egy másik büntetőjogi felelősségét megalapozó cselekmény miatt, egy elkobzó intézkedés,
amelyet olyan magánszemélyekre vagy jogalanyokra alkalmaztak, amelyek nem voltak felek az
eljárásban, összeegyeztethetetlen az Egyezmény 7. cikkével. Az Egyezmény 7. cikkét megsértették a
kérelmező társaságok tekintetében, akik nem voltak felek a büntetőeljárásban; de az ötödik kérelmező
esetében nem, mivel a hazai bíróságok ellene szóló megállapításai az említett cikk követelményeinek
megfelelő felelősséget megállapító megnyilatkozásnak tekinthetők.
Az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkében előírt jogokba való beavatkozás nem lehet jogszerű olyan
kontradiktórius eljárás hiányában, amely összhangban van a fegyveregyenlőség elvével, lehetővé téve
az ügy kimenetele szempontjából fontos kérdések megvitatását. Az elkobzás az olasz jogszabályok
által a törvénytelen területfejlesztés esetére előírt automatikus alkalmazása nem tette lehetővé a
bíróságok számára, hogy mérlegeljék az intézkedés törvényes célját a szankció által érintettek jogaival
szemben. A Bíróság álláspontja szerint az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét valamennyi
kérelmező tekintetében megsértették az elkobzási intézkedés aránytalan jellegéből adódóan.
A Bíróság úgy találta, hogy az első kérelmezőnek az Egyezmény 6. cikkére és 13. cikkére alapított
panaszát nem kellett külön elbírálnia, mivel azt az Egyezmény 7. cikkére és az Első kiegészítő
jegyzőkönyv 1. cikkére alapított, már megvizsgált panaszok magukban foglalták.
Az ötödik kérelmezőt bűnösnek találták, de alakszerűen nem állapították meg a bűnösségét, és ez
önmagában az ártatlanság vélelméhez való jogának sérelmével járt. A Bíróság emlékeztetett, hogy a
bűnösséget nem lehet jogszerűen megállapítani, ha az eljárást a bíróság az előtt zárta le, hogy
összegyűjtötte volna a bizonyítékokat és megtartotta volna a tárgyalást, ami lehetővé tette volna
számára, hogy az érdemi döntést meghozza. Az ötödik kérelmezőt másodfokon felmentették, és az
elkobzási intézkedést visszavonták, mivel a fejlesztési terv összeegyeztethető volt a földhasználati
tervvel és az építési szabályokkal. Ezt követően ezt a határozatot a Semmítőszék új eljárásra utasítás
nélkül hatályon kívül helyezte, és úgy találta, hogy a kérelmező felelősségét bebizonyosodott, bár a
szóban forgó bűncselekmény elévült. Az ötödik kérelmezőt tehát a Semmítőszék - az a bíróság,
amelynek feladata a jogszabályok alkalmazásának felülvizsgálata és nem a tények újbóli
megvizsgálása volt - lényegében bűnössé nyilvánította egy olyan eljárást követően, amelyben az
ártatlanság vélelméhez való jogot nem tartották tiszteletben. Az Egyezmény 6. cikkének 2. bekezdését
tehát az ötödik kérelmező tekintetében megsértették.
A körülményekre tekintettel a Bíróság szükségesnek tartotta az igazságos elégtételt a maga egészében
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fenntartani, és rögzíteni az ezt követő eljárást, figyelembe véve azt a lehetőséget, hogy megegyezésre
kerül sor az érintett állam és a kérelmezők között.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bfv.III.141/2018/14.
A terhelt védőjének a kiutasítás törvénysértő alkalmazását sérelmező indítványa kapcsán a határozat
hatályban tartása.
Az iratokból kitűnően a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatósága 2010.
október 12-én kelt és 2010. október 14-én kihirdetett határozatával a terhelt tartózkodási engedélyének
meghosszabbítása iránti kérelmét elutasította azzal, hogy a terhelt 30 napon belül hagyja el a Magyar
Köztársaság területét. A másodfokú közigazgatási szervként eljárt Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal 2011. február 23-án kelt és 2011. március 4-i kihirdetésekor jogerőssé vált határozatával
helybenhagyta az elsőfokú határozatot. A terhelt közigazgatási határozat megtámadása iránti keresetét
a Fővárosi Törvényszék 2012. augusztus 28-án ítéletével elutasította. Felülvizsgálati eljárásban a
Kúria 2013. október 2-án meghozott ítéletével a törvényszék határozatát hatályában fenntartotta. A
határozat indoka az volt, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harm.tv.) változatlan szöveggel jelenleg is hatályos 18. §
(1) bekezdés b) pontja szerint a tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását – ha e törvény
másként nem rendelkezik – meg kell tagadni, illetve a kiadott tartózkodási engedélyt vissza kell vonni,
ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási jogosultság megszerzése érdekében az eljáró
hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy a tartózkodási cél vonatkozásában az eljáró
hatóságot megtévesztette.
A terhelt a lehetséges jogorvoslati fórumok kimerítését követően sem hagyta el az országot. A
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2013. december 6-án ellene idegenrendészeti eljárást
indított, majd 2014. január 17-én körözését is elrendelte, amely a terhelt jelen ügyben történt őrizetbe
vételéig tartott. A bűncselekmények elkövetésekor tehát a terhelt jogerősen kiutasított státuszban
tartózkodott Magyarországon.
A terheltnek felrótt bűncselekményeknek az irányadó tényállás szerinti elkövetésekor (2014. április
17-én), valamint az elsőfokú ítélet meghozatala (2015. szeptember 29.) és a másodfokú határozat
meghozatala (2016. április 13.) időpontjában a Btk. 59. § (1)-(3) bekezdése egyaránt a következő,
változatlan szöveggel volt hatályban:
(1) Azt a nem magyar állampolgár elkövetőt, akinek az országban tartózkodása nem kívánatos,
Magyarország területéről ki kell utasítani. A kiutasított köteles az ország területét elhagyni, és a
kiutasítás tartama alatt nem térhet vissza.
(2) Nem utasítható ki az, aki menedékjogot élvez.
(3) A szabad mozgás és tartózkodás jogával, valamint Magyarország területén letelepedettként vagy
bevándoroltként tartózkodási joggal rendelkező személlyel szemben kiutasításnak csak olyan
bűncselekmény elkövetése miatt lehet helye, amely ötévi vagy azt meghaladó tartamú
szabadságvesztéssel büntetendő.
A (4) bekezdés szerinti szabályozás az elkövetés idején az volt, hogy azzal szemben,
a) aki Magyarország területén legalább tíz éve jogszerűen tartózkodik, vagy
b) akinek a családi élet tiszteletben tartásához való joga sérülne,
csak tízévi vagy azt meghaladó tartamú szabadságvesztés kiszabása esetén lehet helye kiutasításnak,
feltéve, hogy az elkövetőnek az országban tartózkodása a közbiztonságot jelentősen veszélyeztetné.
Az elkövetést követően, az elsőfokú bíróság eljárása idején (2015. szeptember 15-étől) azonban ez a b)
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pont tekintetében úgy változott meg, hogy azzal szemben, aki Magyarország területén jogszerűen
tartózkodik, és a családi élet tiszteletben tartásához való joga sérülne, csak tízévi vagy azt meghaladó
tartamú szabadságvesztés kiszabása esetén lehet helye kiutasításnak, feltéve, hogy az elkövetőnek az
országban tartózkodása a közbiztonságot jelentősen veszélyeztetné.
A nem magyar állampolgárságú terhelt Magyarországon menekült státusszal, a szabad mozgás és
tartózkodás jogával, valamint Magyarország területén letelepedettként vagy bevándoroltként
tartózkodási joggal nem rendelkezik, következésképpen itt tartózkodása jogszerűnek nem tekinthető.
Megjegyzendő, hogy a Harm.tv. 45. § (7) bekezdése értelmében idegenrendészeti kiutasítás, valamint
önálló beutazási és tartózkodási tilalom nem alkalmazható olyan bűncselekmény elkövetése miatt,
amelynek elbírálása során az eljáró bíróság büntetésként nem rendelt el kiutasítást a harmadik
országbeli állampolgárral szemben.
Nem vitás, hogy a családi élet fenntartása kiemelten kezelt érdek. Az Emberi Jogok Európai
Egyezményének (a továbbiakban EJEE) az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett 8. cikke
rendelkezik a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogról; eszerint mindenkinek joga van
arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. E jog gyakorlásába a
hatóság csak a törvényben meghatározott olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus
társadalomban, a nemzetbiztonság, a közbiztonság, vagy az ország gazdasági jóléte érdekében
zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség, vagy az erkölcsök védelme, avagy mások
jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges. Ezért a fenti alapelvek védelme érdekében
– az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatának megfelelően – korlátozható az államnak az a
szabadsága, hogy meghatározza: a külföldiek közül kit enged a területére belépni és ott tartózkodni.
Ugyanakkor a közbiztonság fenntartása olyan legitim cél, amelynek elérése – a szükséges arányosság
keretei között – indokolhatja a családi élethez való jog korlátozását.
Ennek megfelelően a kiutasítás esetleges alkalmazásának mérlegelése során a törvényi feltételek
fennállásán túl a bíróságnak vizsgálni kell az elbírált bűncselekmény jellegét és súlyát, a
bűncselekmény elkövetésének körülményeit, a szabadságvesztés büntetés mértékét, az elkövető
magyarországi tartózkodásának jogcímét és azt, hogy mióta tartózkodik az országban, az elkövetés és
az elbírálás között eltelt időt és az érintett ez idő alatt tanúsított magatartását, és mindenekelőtt családi
és személyi körülményeit.
A családi élet tiszteletben tartásának vizsgálata körében jelentősége van annak is, hogy a terheltnek
van-e gyermeke, ha igen, milyen korú, illetve hogy milyen súlyú nehézségekkel kellene a terheltnek
szembenéznie, ha egy másik országban folytatná életét.
A fenti körülmények fennállását, illetve hiányát – az Emberi Jogi Bíróság által is vizsgált szempontok
alapján – a bíróság állapítja meg mérlegelési körében eljárva. Ennek során kell figyelemmel lennie
arra is, hogy a törvénnyel kihirdetett szerződésekből Magyarországra háruló kötelezettségek
értelmében a kiutasítás sérti-e a kiutasítandó személy emberi jogait, ezen belül a családi és magánélete
tiszteletben tartásához fűződő jogát.
A kiutasítás alkalmazását kizáró körülmények a felülvizsgálattal érintett terhelt ügyében nem voltak
megállapíthatóak.
A felülvizsgálati eljárásban kötelezően irányadó tényállás szerint a terhelt korábban házasságot kötött,
de élettársával élt együtt, a házasságából született kiskorú gyermekének eltartásához hozzájárul és a
kiskorúval kapcsolatot tart.
Mindebből az is következik, hogy a családi állapotával kapcsolatos tényeket az eljárt bíróságok
figyelembe vették és értékelték, azonban nem találták megállapíthatónak erre figyelemmel a Btk. 59. §
(4) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállását.
Az irányadó tényállás alapján megállapítható, hogy nem teljesült a Btk. 59. § (4) bekezdés a)
pontjában foglalt azon kitétel, hogy a terhelt Magyarország területén legalább tíz éve jogszerűen
tartózkodik.
Nem tévedett a másodfokú bíróság abban, hogy a kiutasítás akadályát jelentő, a Btk. 59. § (4)
bekezdés b) pontja szerinti feltételek konjunktívak. Ebből adódóan az emberi jogok védelmével

85

összhangba hozott büntetőjogi előírás jogszerű tartózkodás hiányában, értelemszerűen nem írja elő a
terhelt családi kapcsolatainak olyan szintű felderítését, amely lehetővé teszi annak megítélését, hogy a
kiutasítással sérülne-e a családi élet tiszteletben tartásához való joga. Nyilvánvaló, hogy a családi
kapcsolatok nem merülnek ki a családtagok anyagi helyzetét jellemző tényekben, elsődlegesen nem is
anyagi jellegűek. A törvény alkalmazása az anyagi támogatásra nem szoruló, vagy a felelősségre vont
személlyel anyagi kapcsolatban nem álló hozzátartozói kapcsolat védelmét is szolgálja.
A Kúria idegenrendészeti ügyben felülvizsgálat kapcsán kifejtette, hogy a Magyarországon tartózkodó,
más által gondozott gyermekkel való kapcsolattartás kérdése nem esik a kiutasítási tilalom tartalmi
körébe, és nem hozható összefüggésbe az az EJEE 8. cikkével. Sem az EJEE 8. cikke által védett
családi élet tiszteletben tartásához való jog, sem az Alaptörvény L. cikk (1) bekezdésében rögzített
szülő-gyermek viszony, illetve a VI. cikk (1) bekezdése szerint a családi kapcsolatok jogának védelme
nem tartozik a biztonság kérdéséhez, így a Harm.tv. 51. § (1) bekezdése tükrében nem teszi lehetővé a
kiutasítási tilalom megállapítását (Kfv.II.37.794/2016/5.).
A terheltet az eljárt bíróság – két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – kábítószer
birtoklása bűntettében és lőfegyverrel visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek. Mindkét felrótt
bűncselekmény jellege kétségkívül alapot adott arra a következtetésre, hogy a terheltnek az országban
tartózkodása nem kívánatos. A 2009. óta Magyarországon élő, azonban az országban 2010. október 14.
napja óta illegálisan tartózkodó terhelt esetében a kiutasítás alkalmazása kötelező volt.
Következetes az ítélkezési gyakorlat abban, hogy a cselekmény elbírálásának ideje az ügydöntő
határozat jogerőre emelkedésének napja. Az első- és másodfokú határozat meghozatala idején a
kiutasítás tartalmát illetően egyaránt a jelenlegi szabályozás volt az irányadó. A védő álláspontja
valójában egyazon törvényen belül vetette fel egy korábbi időbeli állapot alapulvételével a vegyes
alkalmazás igényét, ami azonban nem lehetséges. A jogalkalmazás ugyanis nem teheti meg, hogy
különböző időben hatályos rendelkezések egybeállításával maga határozza meg az alkalmazandó
büntetőtörvény tartalmát.
Az eljárt bíróság határozott tartamú kiutasítást szabott ki, aminek mértéke szintén törvényes.

Bfv.II.329/2018/5.
A felülvizsgálattal támadott határozat hatályában fenntartása tanácsülésen. A Be. 416.§ (1) bekezdés
c) pontja alapján az indokolási kötelezettségre hivatkozással a bíróság bizonyíték értékelő
tevékenységét támadta, ami alaptalan. A felülvizsgálati indítvány a relatív eljárási szabálysértés és a
nyomozás során elkövetett eljárási szabálysértés vonatkozásában a törvényben kizárt. A Be. 416.§ (1)
bekezdés c) pontja alapján sérelmezte a törvényes vád hiányát , azonban ténybelileg a vád
megalapozatlanságát kifogásolta, ami törvényben kizárt. A Btk. 416.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a
minősítés törvényességét, helytelen jogi alapon támadta. A Be. 416.§ (1) bekezdés g) pontjára tévesen
alapította a felülvizsgálati indítványt, mert nem abban az ügyben keletkezett Emberi Jogok Európai
Bírósága által hozott ítéletre hivatkozott.
A meghatalmazott védő felülvizsgálati indítványát az Emberi Jogok Európai Bíróságának a bizonyítás
tárgyában az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikke – a tisztessége eljárás elvének –
megsértését megállapító határozataira is alapította.
A Be. 416. § (1) bekezdés g) pontja értelmében felülvizsgálatnak van helye a jogerős ügydöntő
határozattal szemben, ha nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv megállapította, hogy
az eljárás lefolytatása vagy a bíróság jogerős határozata megsértette a törvényben kihirdetett
nemzetközi szerződés valamely rendelkezését feltéve, hogy a nemzetközi emberi jogi szerv
joghatóságának Magyarország alávetette magát.
E jogszabályi rendelkezés alapján egyértelműen megállapítható, hogy az Emberi Jogok Európai
Bíróságának határozata csak abban az ügyben alapoz meg felülvizsgálati indítványt, melyben e bíróság
a jogsértést megállapította és csak abban az esetben, ha Emberi Jogok Európai Bírósága előtti
eljárásban Magyarország félként részt vett.
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Bfv.I.346/2018/5.
Amennyiben a bíró vagy a bíróság a terhelt egyik ügyéből – elfogultságot bejelentve – kizárta magát,
ez nem jelent egyszersmind a terhelt többi ügyéből való kizártságot is.
A Be. 21. § (1) bekezdésének e) pontja szerint nem járhat el bíróként, akitől az ügy elfogulatlan
megítélése egyéb okból nem várható.
Az 1998. évi XIX. törvény 21. § (1) bekezdés e) pontjára alapított körülmény csak erre irányuló bírói
bejelentés, illetőleg az erről rendelkező kizárást kimondó határozat alapján zárja ki az érintett bírót az
ügy elintézéséből.
Az Alkotmánybíróság a 25/2013. (X. 4.) AB határozatában mutatott rá arra, hogy a kizárási
indítványok egyébként sem korlátlanul, hanem csak az eljárási törvény által előírt szigorúbb rendben
gyakorolhatók; azaz a felülvizsgálati eljárás során is irányadó az 1998. évi XIX. törvény 23. § (3)
bekezdésében foglalt rendelkezés, mely szerint a felülvizsgálati eljárásban az elfogultság, mint kizárási
ok akkor áll fenn, ha a kérelmező első ízben olyan körülményt kíván érvényesíteni, amelyről
bizonyítja, hogy arról a jogerős ítélet meghozatalát követően szerzett tudomást.
A kialakult bírói gyakorlat következetes annak megítélésében, hogy azt a törvényi feltételt, miszerint
az ügy elfogulatlan megítélése valamely bírótól nem várható, csak az adott, konkrét ügy valóságos
tényei alapján lehet megállapítani, és csak olyan feltárt adatok alapján, amelyek a bíró pártatlansága
iránt ésszerű (megalapozott) kételyt ébreszteni alkalmasak (EBH 2014.B.4.).
Az elfogultság általános szinten történő megfogalmazása, amely még közvetett összefüggésbe sem
hozható a bíró személyével, nem alkalmas a kizárási ok megállapítására, az elfogultsági kifogás
mindig a konkrét ügyhöz kötötten vizsgálandó és esetileg kell tisztázni, hogy az eljárt bíró vagy
bíróságok esetében az elfogultság megállapítható-e. Az erre vonatkozó bejelentést alapos és konkrét
okokkal kell alátámasztani.
Amennyiben tehát a bíró vagy a bíróság a terhelt egyik ügyéből – elfogultságot bejelentve – kizárta
magát, ez nem jelent egyszersmind a terhelt többi ügyéből való kizártságot is (EBH 2011.2302.). A
fentiekből következik, hogy a törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok sem kizártak
a terhelt – egyébként más – ügyéből. Az eljárási törvény erre vonatkozó rendelkezésének hiányában
más ügyben meghozott kizárást kimondó határozat, illetve annak elvi indokolást tartalmazó része más
folyamatban lévő ügyben irányadónak nem tekinthető.
Az ítélőtábla a X.-i Törvényszék kizárásáról rendelkező végzésében egyértelművé tette, hogy a kizárás
kizárólag a X.-i Törvényszék másodfokú eljárására vonatkozik.
Abból a tényből, hogy a X.-i Törvényszék bírái a másodfokú eljárásban elfogultságot jelentettek be,
nem következik, hogy a fenti törvényszék illetékessége alá tartozó B.-i Járásbíróság eljárt bírája,
illetőleg B. megye területén működő valamennyi járásbíróság büntető bírája elfogultnak lenne
minősíthető.
Tekintettel arra, hogy a Be. nem tartalmaz olyan kizárásra vonatkozó rendelkezést, amelyre a
felülvizsgálati indítvány hivatkozott, továbbá az I. rendű terhelt semmilyen konkrét okot nem jelölt
meg a bírák elfogultságának alátámasztására, valamint azt sem valószínűsítette, hogy a kizárási okról a
jogerős ítélet meghozatalát követően szerzett tudomást, a Kúriának nem volt törvényes lehetősége a
megtámadott határozatok hatályon kívül helyezésére.
Ezért a Kúria a B.-i Járásbíróság 1.B.54/2012/83. számú, valamint az Y.-i Törvényszék
2.Bf.662/2014/11. számú ítéletét az I. rendű terheltre vonatkozó részében hatályában fenntartotta.

Bpkf.I.889/2018/3.
Előzetes letartóztatást továbbra is fenntartó végzés helybenhagyása.
A vádlott védője az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogát elemezve arra hivatkozott, hogy a
vádlottal szemben az előzetes letartóztatás különös okai nem állnak fenn.
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Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatából az a következtetés vonható le, hogy a
kényszerintézkedés elrendelése, illetve fenntartása tárgyában minden ügyben egyedileg és az összes
körülményt egybevetve kell megalapozott döntést hozni. Az ítélőtábla ezt a gondos vizsgálatot
elvégezte, és végzésében részletesen számot is adott arról, hogy milyen alanyi és tárgyi körülményeket
vizsgálva jutott arra a következtetésre, miszerint a vádlott esetében az eljárási célok csak a
legszigorúbb kényszerintézkedés fenntartásával biztosíthatók.
Így helytállóan állapította meg, hogy a vádlott terhére rótt bűncselekmények tárgyi súlyára és a magas
büntetési tétellel fenyegetettségére tekintettel az állandó lakóhellyel és családi kapcsolatokkal
Romániában rendelkező, külföldi állampolgárságú vádlott esetében annak ellenére fennáll a szökés és
az elrejtőzés veszélye, hogy huzamosabb ideje Magyarországon tartózkodik.
Emellett az ítélőtábla kényszerintézkedéssel kapcsolatos végzésének meghozatalát követően a
törvényszék a 2018. május 23. napján kelt ítéletével a vádlottat bűnösnek mondta ki 2 rendbeli testi
sértés bűntettének kísérletében [Btk. 164. § (1) bekezdése és a (8) bekezdés I. fordulata, a Btk. 10. §
(1) bekezdése] és testi sértés bűntettében [Btk. 164. § (1) és (3) bekezdése], ezért halmazati büntetésül
négy év szabadságvesztésre ítélte, melynek a végrehajtási fokozatát börtönben határozta meg. Az ítélet
ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért
jelentettek be fellebbezést.
Az ítélet kihirdetését követően a törvényszék a terhelt előzetes letartóztatását – a Be. 327. § (2)
bekezdésére figyelemmel – a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel
kiszabott szabadságvesztés tartamáig fenntartotta.
Az ítélőtábla végzése erre tekintettel is megalapozott, annak indokolása is minden tekintetben
helytálló, ezért azt a Kúria a Be. 384. § alapján tanácsülésen eljárva, a Be. 371. § alkalmazásával
helybenhagyta.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.II.37.614/2017/9.; Kfv.II.37.624/2017/6.
Kiskorú gyermek esetében a családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedélykérelem
elbírálása esetén a hatóságnak a kiskorú érdekére tekintettel kell eljárnia, biztosítania kell a hamisnak
tekintett okirattal szembeni ellenbizonyítást.
Hangsúlyozta a Kúria, hogy ez az ügy nem tipikus menekültügy, hanem a menekültként már elismert
felpereshez történő családegyesítési ügy, amelynek során az alábbiakban kifejtettek szerint a
nemzetközi jogszabályokra tekintettel figyelembe kellett volna venni a kiskorú gyermek jogait. Az
1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a gyermekek jogairól szóló New Yorkban 1989. november 20án kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 3. cikke előírása szerint a közigazgatási
hatóságoknak a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe kell
venniük. Az Egyezmény 7. cikk alapján a gyermeknek joga van ahhoz, hogy ismerje szüleit és hogy
szülei neveljék. A Lisszaboni Szerződés révén kötelező erővel felruházott Alapjogi Charta 7. cikke,
ahogyan az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikke is, előírja a tagállamok számára a
magánélet és a családi élet tiszteletben tartását, ami értelemszerűen azt is jelenti, hogy a
házastársaknak és a gyermekeinek joguk van együtt élni. Az Alapjogi Charta 24. cikk (3) bekezdése
ezt az elvet kifejezetten is tartalmazza: minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével
rendszeres, személyes és közvetlen kapcsolatot tartson, kivéve, ha az az érdekeivel ellentétes. Alapjogi
Charta 24. cikk (2) bekezdése értelmében a hatóságok gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében a
gyermek mindenek fölött álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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Polgári ügyszak
Pfv.III.21.273/2017/9.
Nem teljesíthető a Pp. 206. § (1) bekezdésének és 221. § (1) bekezdésének megsértésére alapított
felülvizsgálati kérelem, ha az a nem vitatott ténymegállapításokból levont jogi következtetések
helyességét vitatja, de az alkalmazott anyagi jogszabályok megsértését nem teszi a kérelem alapjává.
Utalt a felperes a felülvizsgálati kérelmében arra is, hogy az EJEB – Hagyó kontra Magyarország
ügyben és más döntéseiben kifejeződő – gyakorlata szerint a szabad levegőn való tartózkodás hiányból
önmagában az egészséghez fűződő személyiségi jog sérelmére kell következtetni. Előre bocsátja a
Kúria, hogy a szabad levegőhöz jutás huzamos megvonása a Kúria álláspontja szerint is önmagában az
egészséghez fűződő személyiségi jog sérelmét valósítja meg, viszont – azon túl, hogy a peradatok sem
alapoznak meg ilyen ítéleti megállapítást – az EJEB hivatkozott döntése nem erről szól. A peradatok
alapján a napi 1 óra szabad levegőn való tartózkodást az alperes biztosította a felperesnek. Ez
alkalmanként maradt el: egyrészt tárgyalásokon történő előállítása napjain, másrészt olyan esős
napokon, amikor a salakkal borított talaj felázására tekintettel a felperes mondott le önként a
sétálásról. A szabad levegőn sétálás időnkénti elmaradása, amennyiben az részben objektív és ésszerű
okokra, részben a fogvatartott döntésére vezethető vissza, nem sért személyiségi jogot. Ezzel ellentétes
jogi álláspontot az EJEB hivatkozott döntése sem tartalmaz. Az EJEB Hagyó kontra Magyarország
ügyben hozott ítélete 42.4. pontjában rögzítette, hogy a kérelmező számára csak napi 1 órára
engedélyezték zárkája elhagyását, ami a törvényben biztosított szabad levegőn tartózkodás tartalmának
felelt meg, és a hatóságok csak hat hónap után növelték a zárkán kívül tölthető idő tartalmát. Az EJEB
a jogsérelmet nem a szabad levegőn tartózkodás időtartamának elégtelensége, hanem a zsúfolt
körülmények közt történő hosszabb tartózkodás a kérelmező túlsúlya és különböző légzőszervi
betegségei együttes hatásaként állapította meg. Ilyen többlettényállási elemet azonban a felperes jelen
ügyben nem adott elő.
A felperes egyebekben a másodfokú bíróságnak a megállapított tényekből levont anyagi jogi
következtetései helyességét vitatta, hivatkozva az EJEB számos más ítéletére is. A felülvizsgálati
kérelmét azonban nem anyagi jogi jogszabálysértésre alapította. Ezért a Kúria a másodfokú bíróság
anyagi jogi következtetéseinek helyességét a felülvizsgálati eljárásban érdemben nem vizsgálta.

Pfv.IV.21.406/2017/13.
A peres eljárás ésszerű időn túli elhúzódása esetén a fél a többi törvényes feltétel bekövetkezése esetén
méltányos kártérítésre tarthat igényt. Vizsgálni szükséges az egész eljárásra nézve az ún. inaktív
időszakok számát és tartamát és a bekövetkezett késedelem tényleges okait.
A Pp. 2. § (1) bekezdése szerint a bíróságnak az a feladata, hogy a feleknek a jogviták elbírálásához, a
perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogát érvényesítse.
A (2) bekezdés szerint a per befejezésének ésszerű időtartama a jogvita tárgyát és természetét,
valamint az eljárás lefolytatásának egyedi körülményeit is figyelembe véve határozható meg. Nem
hivatkozhat a per ésszerű időn belül történő befejezésének követelményére az a fél, aki
magatartásával, illetve mulasztásával a per elhúzódásához maga is hozzájárult. A (3) bekezdés
értelmében az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a fél – az alapvető jogait
ért sérelemre hivatkozással – méltányos elégtételt biztosító kártérítésre tarthat igényt, feltéve, hogy a
sérelem a jogorvoslati eljárásban nem orvosolható. Az igény elbírálása során a bíróság soron kívül jár
el. A kártérítés megállapítását nem zárja ki, ha a bíróság nevében eljárt személynek az okozott
jogsérelem közvetlenül nem volt felróható.
Az eljárás folyamán a vizsgálat tárgya leszűkült egyetlen ügyre és egyetlen alperesre. Ezen eljárásban
az eredeti kereset benyújtására 2004-ben került sor, elsőfokú ítélet 2011 végén, jogerős ítélet pedig
2012 végén született meg. A jelen perben született jogerős ítélet az I. rendű alperest 500.000 forint
nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte, valamint 1500 forint perköltséget ítélet meg a felperes
javára, ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította.
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A felülvizsgálati eljárásban arról kellett határozni, hogy sérült-e a felperesnek a perek tisztességes
lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéshez való joga.
A Kúria szerint a jogerős ítélet részletesen elemezte az I. rendű alperes oldalán észlelt úgynevezett
inaktív időszakokat. A felülvizsgálati eljárásban általánosan érvényesül a felülmérlegelés tilalma. Ez
azt jelenti, hogy nincs helye a bizonyítékok ismételt értékelésének és egybevetésének. Ez alól kivételt
csak az jelent, ha a bizonyítékok mérlegelése az eljárt bíróságok részéről kirívóan okszerűtlen, vagy
nyilvánvalóan ellentétes a logika alapvető szabályaival. A jelen esetben a Kúria ilyen körülményt nem
észlelt. A Kúria szerint helytálló az a mérlegelés, hogy a felperes sorozatos perindítása sem
akadályozhatja meg önmagában az, hogy hatékony pervezetés mellett ne csak négy év után, az első
érdemi tárgyaláson legyen a kereset tartalma meghatározható, illetve évekre legyen szükség az
előzményi iratok beszerzésére.
A Kúria szerint a per tárgya sem indokolta azt, hogy az elsőfokú ítélet meghozatalára több mint hét év
után kerüljön sor. Helytállóan, jogszabálysértés nélkül, okszerűen állapította meg a jogerős ítélet a
Kúria szerint azt is, hogy itt nem a felperesnek a jelenper során tanúsított magatartását, hanem az ún.
alapperben történteket kell értékelni. Összességében a jogerős ítélettel egyezően megállapíthatónak
találta, hogy az adott esetben a per időtartama meghaladta az ésszerű időn belül történő befejezés
időtartamát, figyelemmel az Emberi Jogok Európai Bíróságának e körben folytatott gyakorlatára is.
A Kúria a megállapított kártérítés (az érintett eljárás lefolytatásának idejére tekintettel még nem
sérelemdíj) mértékét a jogsértés tárgyi súlyával arányban állónak ítélte meg, ezért az összeg
leszállítását nem találta indokoltnak.
A Kúria fontosnak tartotta annak rögzítését, hogy a jelen döntés kizárólag és egyértelműen csak a
konkrét esetre vonatkozik, vagyis nem jelenti azt, hogy más eljárás esetleges elhúzódása esetén
automatikus kártérítési fizetési kötelezettség keletkezne a bíróságok oldalán. Minden esetben
egyedileg kell megvizsgálni, hogy pontosan mi vezetett az eljárás elhúzódásához.

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. Csőke Andrea, Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András,
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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