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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
17. Az Eparchiako Dikastirio Larnakas (Ciprus) által 2019. február 22-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-154/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: görög
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az európai elfogatóparancsot a saját nemzeti joga alapján kibocsátó ügyésznek a végrehajtó
hatalomtól való függetlensége értékelhető-e a nemzeti jogrendszeren belül betöltött szerepe alapján?
Ellenkező esetben melyek azok a szempontok, amelyek alapján a végrehajtó hatalomtól való
függetlenségét értékelni kell?
2) Hamburg ügyésze, aki a német jogszabály szerint a végrehajtó és nem a bírói hatalom részét képezi,
az igazságügyi minisztérium hierarchikus szervezetébe illeszkedik, és köteles vádat emelni a
bűncselekmény elkövetőjével szemben, ha azt szükségesnek ítéli az eset valamennyi terhelő és mentő
körülményének értékelését követően, olyan kellően független hatóságnak tekinthető-e, amely részt
vesz a büntető igazságszolgáltatásban, és így az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti
átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i [2002/584/IB tanácsi] kerethatározat 6. cikkének (1)
bekezdése értelmében vett „igazságügyi hatóságnak” minősül?
3) Igenlő válasz estén Hamburg ügyészének funkcionálisan is a végrehajtó hatalomtól függetlennek
kell-e lennie bármely általa vizsgált ügy tekintetében, és milyen szempontok alapján kell e
funkcionális függetlenséget értékelni?
4) A kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „igazságügyi hatósági határozatnak”
minősül-e a kerethatározat 1. cikkének (2) bekezdésében foglalt kölcsönös elismerés elvével
összhangban a Hamburg ügyésze által kibocsátott európai elfogatóparancs, amely a német jogszabály
alapján nem tartozik közvetlenül a bírósági felülvizsgálat hatálya alá, hanem csak másodlagosan, a
letartóztatásra vonatkozóan a Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) felvett jelzés megtámadása
útján?

Közigazgatási ügyszak
88. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2018. november 27-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-745/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv 73. cikkét és 78. cikkének a) pontját, valamint az azt megelőző, a
tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK
hatodik tanácsi irányelv 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontját és 11. cikke A. része (2)
bekezdésének a) pontját, a tagállamok kártérítési felelősségének a Bíróság ítélkezési gyakorlatában
(különösen: 1991. november 19-i Andrea Francovich, valamint Danila Bonifaci és társai kontra Olasz
Köztársaság ítélet, C-6/90 és C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428; 1996. március 5-i Brasserie du Pêcheur
kontra Bundesrepublik Deutschland, valamint The Queen kontra Secretary of State for Transport ex
parte Factortame Ltd és társai ítélet, C-46/93 és C-48/93, ECLI:EU:C:1996:79) megállapított általános
szabályai fényében értelmezve, hogy 2004. május 1-jétől e rendelkezések az ezen a napon az Európai

3

Unióhoz csatlakozó tagállamokat olyan rendelkezéseket elfogadására kötelezik, amelyek szerint a
vagyonfelügyelő részére a díjazása után járó hozzáadottérték-adóval (héa) növelt összegű díjazást kell
biztosítani?

89. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. január 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-3/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a közösségi joggal a 2006. április 12 i 163. sz. d.lgs. 33. cikkének (3a) bekezdéséhez
hasonló olyan nemzeti szabály, amely az önkormányzatok szervezeti önállóságát a közbeszerzések
odaítélését illetően a központi beszerző szervek pusztán két szervezeti modelljére, nevezetesen az
önkormányzatok már létező társulására, illetve az önkormányzatok között létrehozandó konzorciumra
korlátozza?
2) Ellentétes-e a közösségi joggal, és különösen a szolgáltatások szabad mozgásának elvével, illetve a
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzések körében a verseny maximális mértékben történő
megnyitásának elvével a 2006. április 12 i 163. sz. d.lgs. — 3. cikke 25. bekezdésével összefüggésben
értelmezett — 33. cikkének (3a). bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti szabály, amely az
önkormányzatok konzorciumainak szervezeti modelljét illetően kizárja a magánjogi személyek,
például magánszemélyek részvételével is működő polgári jogi konzorcium létrehozásának
lehetőségét?
3) Ellentétes-e a közösségi joggal, és különösen a szolgáltatások szabad mozgásának elvével, illetve a
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzések körében a verseny maximális mértékben történő
megnyitásának elvével a 33. cikk (3a) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti szabály, amely korlátozza
az említett központi beszerző szervek tevékenységének területét, amennyiben azt úgy értelmezik, hogy
azt teszi lehetővé a központi beszerző szerveknek minősülő önkormányzati konzorciumok számára,
hogy a hozzájuk csatlakozó önkormányzatok összterületének megfelelő területen, tehát legfeljebb
megyei szinten végezzenek tevékenységet?

90. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. január 7-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-11/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A Bíróság állapítsa meg, hogy abban az esetben, ha mindkét fél közjogi szerv, ellentétes e a
2014/24/EU irányelv (28) preambulumbekezdésével, 10. cikkével és 12. cikkének (4) bekezdésével a
26/2012 Veneto tartományi törvény 1., 2., 3. és 4. cikkével összefüggésben értelmezett 5. cikkének az
említett 12. cikkének (4) bekezdése, az 50/2016 törvényerejű rendelet 5. cikkének 6. bekezdése és a
241/1990 törvény 15. cikke szerinti, állami szervek közötti partnerség alapján történő alkalmazása.
2) A Bíróság állapítsa meg, hogy abban az esetben, ha mindkét fél közjogi szerv, ellentétes e a
2014/24/EU irányelv (28) preambulumbekezdésével, 10. cikkével és 12. cikkének (4) bekezdésével a
26/2012 Veneto tartományi törvény rendelkezéseinek az említett 12. cikk (4) bekezdése, az 50/2016
törvényerejű rendelet 5. cikkének 6. bekezdése és a 241/1990 törvény 15. cikke szerinti, állami
szervek közötti partnerségen alapuló alkalmazása abban a szűk értelemben, hogy az ajánlatkérő szerv
köteles indokolni, hogy közvetlen megállapodás megkötése helyett miért döntött a nem sürgősségi
egészségügyi szállítási szolgáltatás pályázat révén történő odaítélése mellett.

4

91. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. január 10-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-15/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e az 1999/31/EGK irányelv 10. és 14. cikkével a fellebbviteli bíróság által
elfogadott olyan értelmezés, amely szerint a 36/2003 felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet
fent említett [uniós jogi] rendelkezések nemzeti jogba történő átültetését szolgáló 15. és 17. cikke
visszaható hatállyal alkalmazandó, következésképpen a meglévő és működési engedéllyel már
rendelkező hulladéklerakókra az így előírt kötelezettségek — konkrétan az utógondozás tíz évről
harminc évre történő meghosszabbítására vonatkozó részükben — feltétlenül vonatkoznak?
2) Közelebbről, összeegyeztethető-e az 1999/31/EGK irányelv 10. és 14. cikkében foglalt
szabályozással — amely cikkek a tagállamokat arra hívták fel, hogy tegyenek „intézkedéseket […]
annak biztosítására, hogy az a díj, amelyet az üzemeltető egyes hulladéktípusoknak az adott telepen
való elhelyezéséért felszámít, fedezze a hulladéklerakó létesítésének és működtetésének valamennyi
költségét, lehetőség szerint beleértve a 8. cikk a) pontjának iv. alpontja szerinti biztosítékot vagy annak
megfelelőjét, és fedezze a telep bezárásának és legalább 30 évig tartó utógondozásának becsült
költségeit”, valamint arra, hogy tegyenek „intézkedéseket […] annak biztosítására, hogy az ezen
irányelv átvételekor [helyesbítés: átültetésekor] engedéllyel rendelkező vagy működő hulladéklerakók
működésüket […] folytathassák” — a fellebbviteli bíróság által elfogadott olyan értelmezés, amely
szerint a 36/2003 felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 15. és 17. cikkét a meglévő és
működési engedéllyel már rendelkező hulladéklerakókra alkalmazni kell, noha a 17. cikk az ily módon
előírt kötelezettségeknek az említett hulladéklerakókra is tekintettel történő érvényesítése céljából az
átültető intézkedéseket pusztán átmeneti időszakra korlátozza, és nem ír elő egyetlen olyan intézkedést
sem, amely azt szolgálná, hogy a „tulajdonost” a meghosszabbításból eredően érő pénzügyi hatást
mérsékelje?
3) Összeegyeztethető-e továbbá az 1999/31/EGK irányelv 10. és 14. cikkével a fellebbviteli bíróság
által elfogadott olyan értelmezés, amely szerint a meglévő és működési engedéllyel már rendelkező
hulladéklerakókra a 36/2003 felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet fent említett 15. és 17.
cikkét — az e cikkekben előírt kötelezettségekből, konkrétan az utógondozás tízről harminc évre
történő meghosszabbításából eredő pénzügyi terheket illetően is — alkalmazni kell, vagyis e terheket a
„tulajdonos” viseli, így az ártalmatlanítási tevékenységet szabályozó szerződésekben rögzített díjak a
tulajdonos hátrányára jogszerűen módosíthatók?
4) Végezetül, összeegyeztethető-e az 1999/31/EGK irányelv 10. és 14. cikkével a fellebbviteli bíróság
által elfogadott olyan értelmezés, amely szerint a meglévő és működési engedéllyel már rendelkező
hulladéklerakókra a 36/2003 felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet fent említett 15. és 17.
cikkét — az e cikkekben módon előírt kötelezettségekből, konkrétan az utógondozás tízről harminc
évre történő meghosszabbításából eredő pénzügyi terheket illetően is — alkalmazni kell, ha azok
meghatározásánál az átültető rendelkezések hatálybalépésétől kezdődően lerakandó hulladékok mellett
a korábban már lerakott hulladékokat is figyelembe kell venni?

92. A Commissione tributaria provinciale di Modena (Olaszország) által 2019. január
15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-26/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e vagy sem az állami támogatást „bármilyen formában” tiltó EUMSZ 107.
cikkel a hivatkozott [2014. március 14-i] 23. sz. törvényerejű rendelet 9. cikkének 8. bekezdése, amely
az olasz nemzeti egészségügyi szolgálat szerveinek javára az IMU alóli mentességet írja elő az általuk
birtokolt és kizárólag az intézményi feladatok ellátására szánt ingatlanjaik tekintetében, ha e
rendelkezés olyan értelmezést nyer, miszerint az adómentességet azon AUSL tekintetében is el kell
ismerni, amely olyan, vegyes tulajdonú, ugyanezen AUSL tulajdonában álló 51 % os részesedésű
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köztőkéből és magántőkéből álló gazdasági társaság részére ad bérbe ingatlant, amely ezen
ingatlanban más, teljes egészében magántőkével rendelkező egészségügyi intézményekkel
versenyezve nyújt egészségügyi szolgáltatásokat, aminek következtében a szabad piac szabályainak
torzításával állami támogatásnak minősítendő adóelőnyhöz jut?
2) Összeegyeztethető-e vagy sem a Szerződéssel, vagyis az az állami támogatást „bármilyen
formában” tiltó EUMSZ 107. cikkel a [2000. július 27-i] 212. sz. törvény 11. cikkében előírt olasz
ruling, amely nem teszi lehetővé a 23. sz. törvényerejű rendelet 9. cikke 8. bekezdésének — a Corte
Suprem (legfelsőbb bíróság, Olaszország) ICI tárgyában kialakított ítélkezési gyakorlatával analóg
módon — azt az értelmezését, amely szerint a AUSL nem élhet az IMU alóli mentességgel abban az
esetben, ha az ingatlant olyan részvénytársaság használja, amely — noha abban az említett közjogi
szervezet részesedéssel rendelkezik — az ingatlanban más, teljes egészében magántőkével működő,
szintén egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaságokhoz viszonyítottan
versenyhelyzetben végez egészségügyi tevékenységet, aminek következtében a szabad piac
szabályainak torzításával állami támogatásnak minősítendő adóelőnyhöz jut?

93. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. január 16-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-28/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról
szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke (1)
bekezdésének második mondatában foglalt rendelkezést, hogy a webes utasfelvétel jegyárakban
megjelenő díja és a hitelkártyás vásárlás jegyárakban megjelenő „kezelési költsége”, valamint belföldi
járatok esetében a héának a viteldíjak és választható felárak után történő felszámításából eredő
költségek az elkerülhetetlen, előre látható vagy választható felárak kategóriájába tartoznak?
2) Úgy kell-e értelmezni az 1008/2008 rendelet 23. cikke (1) bekezdésének negyedik mondatában
foglalt rendelkezést, hogy a „választható”kifejezés a fogyasztók többsége által elkerülhető felárra
vonatkozik?

94. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2019. január
17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-34/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Értelmezhető-e úgy a 97/13/EK irányelv 22. cikkének (3) bekezdése, hogy az 1998-as év
vonatkozásában is fenntartható az a kötelezettség, amelynek értelmében koncessziós díjat, vagyis
olyan ellenértéket kell fizetni, amely az irányelvet megelőző szabályozás alapján fizetendő
ellenértéknek felel meg amiatt, hogy meghatározásuk alapját a forgalom azonos hányada képezi?
2)Az EU Bírósága által a C-292/01. és C-293/01. sz. egyesített ügyekben 2003. szeptember 18-án
hozott ítélet és a C-296/06. sz. ügyben 2008. február 21-én hozott ítélet tükrében ellentétes-e a
97/13/EK irányelvvel a nemzeti bíróság azon jogerős ítélete, amely az irányelv téves értelmezéséből
és/vagy félreértelmezéséből ered, aminek következtében az említett jogerős ítélet alkalmazását
mellőzheti a másod fokon eljáró azon bíróság, amelynek azonos anyagi jogviszonyon alapuló olyan
jogvitában kell határozatot hoznia, amely jogvita azonban eltérő amiatt, hogy a jogerős ítélettel elbírált
ügy tárgyát képező kifizetéshez képest az abban kért kifizetés járulékos jellegű?
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95. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. január 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-44/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az 1996. október 27 i 2003/96 irányelv 21. cikkének (3) bekezdését, hogy az
lehetővé teszi, hogy energiatermékeknek a gyártó létesítményeiben megvalósuló, saját célú
felhasználására irányuló ügyleteket ásványolajokra vonatkozó jövedéki adóval terheljék a nem
energiatermékek keletkezésének arányában?
Vagy, épp ellenkezőleg, a hivatkozott rendelkezés azon célja, hogy a végső energiatermékek
előállításához szükségesnek tekintett energiatermékek felhasználását az adózás alól kizárja,
megakadályozza az ugyanezen saját célú felhasználás adóztatását azon részben, amelyben e
felhasználás nem egyéb energiatermékek keletkezését eredményezi, akkor is, ha e keletkezés
maradvány jellegű és a termelési folyamat következményeként elkerülhetetlenül bekövetkezik?

96. A Juzgado de lo Contencioso-Adminstrativo de A Coruña (Spanyolország) által 2019.
január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-45/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Az 1370/2007/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének b) pontjára figyelemmel, az ott hivatkozott
szerződések maximális harmincéves hatályának kezdő időpontja:
a) a szerződés odaítélésének vagy megkötésének időpontjától,
b) a szóban forgó rendelkezés hatálybalépésének időpontjától,
c) a szóban forgó rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében szereplő átmeneti időszak lejártát követő
naptári naptól (2019. december 3.), vagy
d) bármely más, az Európai Unió Bírósága által meghatározott naptól számítandó?

97. A Tribunalul București (Románia) által 2019. január 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-62/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK irányelv (1. cikke 2. pontjának)
és a 2000/31/EK irányelv [2. cikke a) pontjának] rendelkezéseit — amelyek értelmében az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás „[…] térítés ellenében, távolról, elektronikus úton és a
szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott szolgáltatás” —, hogy a Star Taxi App SRL által
végzetthez (vagyis elektronikus alkalmazás segítségével az utasoknak közvetlenül a taxisokkal történő
összekapcsolásából álló szolgáltatáshoz) hasonló tevékenység az információs társadalommal és a
közösségi gazdasággal összefüggő sajátos szolgáltatás (tekintettel arra, hogy a Star Taxi App SRL nem
minősül közlekedési szolgáltatónak, mivel nem felel meg az Európai Unió Bírósága által a C-434/15
ítélet 39. pontjában az Uber vonatkozásában megvizsgált kritériumoknak)?
2) A 2000/31/EK irányelv 4. cikkében, a 2006/123/EK irányelv 9., 10. és 16. cikkében, valamint az
EUMSZ 56. cikkben foglalt rendelkezés alapján vonatkozik-e a szolgáltatásnyújtás szabadságának
elve a Star Taxi App SRL tevékenységére, ha a Star Taxi App SRL [alkalmazása] az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül? Amennyiben e kérdésre igenlő választ kell adni,
az említett rendelkezésekkel ellentétes-e a 2017. december 19-i 626. sz. Hotărârea Consiliului General
al Municipiului Bucureștiben (Bukarest önkormányzata képviselőtestületének határozata; a
továbbiakban: HCGMB) foglalt szabályozáshoz hasonló olyan szabályozás, amely módosítja és
kiegészíti a taxival történő helyi személyszállítási szolgáltatás megszervezésének és nyújtásának
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koncesszióba adására vonatkozó keretrendelet, ajánlattételi dokumentáció és szerződés jóváhagyásáról
szóló, 178/2008. sz. HCGMB I., II., III., IV. és V. cikkét?
3) Abban az esetben, ha a 2000/31/EK irányelvet alkalmazni kell a Star Taxi App SRL által nyújtott
szolgáltatásra, valamely elektronikus szolgáltatás szabad nyújtásának oly módon történő tagállami
korlátozása, hogy a szolgáltatást hatósági engedélyhez vagy egyéb engedélyhez kötik, olyan érvényes
intézkedésnek minősül-e, amely a 2000/31 irányelv 3. cikke (4) bekezdésének megfelelően az irányelv
(2) bekezdése alóli kivételt képez?
4) Ellentétes-e a 2015/1535 irányelv 5. cikkének rendelkezéseivel az, ha az Európai Bizottság előzetes
értesítésének mellőzésével a 2017. december 19-i 626. sz. HCGMB-hez hasonló olyan szabályozást
fogadnak el, amely módosítja és kiegészíti a helyi taxis személyszállítási szolgáltatás
megszervezésének és nyújtásának koncesszióba adására vonatkozó keretrendelet, ajánlattételi
dokumentáció és szerződés jóváhagyásáról szóló, 178/2008. sz. HCGMB I., II., III., IV. és V. cikkét?

98. A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2019. január 31-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-76/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés a
2454/93 rendelet 157. cikkében foglalt szabály ellenére önálló jogalapot teremt a vámértéknek a
jogdíjaknak vagy licencdíjaknak az importált árukért ténylegesen kifizetett vagy fizetendő árhoz
történő hozzászámítása révén történő kiigazítására?
2. Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés két
vagylagos helyzetet szabályoz a vámérték kiigazítását illetően: egyrészt azt a helyzetet, hogy a szóban
forgókhoz hasonló jogdíjak vagy licencdíjak részben az importált árukra, részben pedig egyéb olyan
összetevőkre vonatkoznak, amelyeket az árukhoz importálásuk után adnak hozzá, másrészt pedig azt a
helyzetet, hogy a jogdíjak vagy licencdíjak az importálást követő tevékenységekre vagy
szolgáltatásokra vonatkoznak?
3. Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés három
helyzetet szabályoz a vámérték kiigazítását illetően: először is azt a helyzetet, hogy a jogdíjak vagy
licencdíjak részben az importált árukra, részben pedig egyéb olyan összetevőkre vonatkoznak,
amelyeket az árukhoz importálásuk után adnak hozzá; másodszor azt a helyzetet, hogy a jogdíjak vagy
licencdíjak részben az importált árukra, részben pedig az importálást követő tevékenységekre vagy
szolgáltatásokra vonatkoznak; harmadszor pedig azt a helyzetet, hogy a jogdíjak vagy licencdíjak
részben az importált árukra, részben pedig egyéb olyan összetevőkre vonatkoznak, amelyeket az
árukhoz importálásuk után adnak hozzá, vagy az importálást követő tevékenységekre vagy
szolgáltatásokra vonatkoznak?
4. Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés minden
esetben lehetővé teszi a vámérték kiigazítását, ha bebizonyosodik, hogy a kifizetett jogdíjak vagy
licencdíjak az értékelendő áruk importálását követő tevékenységekre vagy szolgáltatásokra
vonatkoznak, mely tevékenységek vagy szolgáltatások a konkrét esetben azok a szolgáltatások,
amelyeket az amerikai társaság nyújt a bolgár társaságnak (a gyártással és az ügyvitellel
összefüggésben), függetlenül attól, hogy fennállnak-e a kiigazításnak a 2454/93 rendelet 157. cikkében
foglalt feltételei?
5. Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés a
2454/93 rendelet 157. cikke szerinti szabályozás alapján és a 157. cikkben foglalt feltételek mellett
történő vámérték-kiigazítás egyik különös esetét képezi, minek körében a különösség kizárólag abban
áll, hogy a jogdíj vagy licencdíj csak részben vonatkozik az értékelendő árukra, és ezért azt megfelelő
arányban meg kell osztani?
6. Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés akkor is
alkalmazandó, ha a vevő harmadik félnek fizet díjat, illetve jogdíjat vagy licencdíjat?
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7. Az előző két kérdésre adandó igenlő válasz esetén meg kell-e vizsgálnia a nemzeti bíróságnak a
jogdíjnak vagy licencdíjnak a 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdése alapján történő megfelelő
arányú megosztása során, hogy a 157. cikk (2) bekezdésében foglalt mindkét feltétel fennáll-e, tehát
hogy a jogdíj vagy licencdíj — még ha csak részben is — az importált árukra vonatkozik-e, és hogy a
jogdíj vagy licencdíj kifizetése ezen áruk eladásának feltételét képezi-e, és ha igen, akkor e vizsgálat
során figyelembe kell-e venni a 160. cikkben foglalt szabályozást, amely szerint a 157. cikk (2)
bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, ha az eladó vagy egy vele kapcsolatban álló személy
követeli meg a vevőtől a jogdíj vagy licencdíj megfizetését?
8. Csak a 2454/93 rendelet 157. cikke szerinti főszabályra — ha harmadik félnek kell jogdíjakat vagy
licencdíjakat fizetni, és e díjak teljes mértékben az értékelendő árura vonatkoznak — alkalmazandó-e
a 2454/93 rendelet 160. cikke, vagy ez azokban az esetekben is alkalmazandó, amelyekben a jogdíjak
vagy licencdíjak csak részben vonatkoznak az importált árukra?
9. Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 160. cikkét, hogy a licenctulajdonos és az eladó között
fennálló „kapcsolat” fogalma azokat az eseteket foglalja magában, amelyekben a licenctulajdonos
azért áll kapcsolatban a vevővel, mert a minőségellenőrzést meghaladó közvetlen ellenőrzést gyakorol
a vevő felett, vagy úgy kell értelmezni az említett 160. cikket, hogy a licenctulajdonos és a vevő között
fennálló, fent hivatkozott kapcsolat nem elegendő a licenctulajdonos és az eladó között fennálló
(közvetett) kapcsolat megállapításához, különösen ha az utóbbi tagadja, hogy a vevő importált árukra
vonatkozó megrendeléseinek árai jogdíjak vagy licencdíjak megfizetésétől függnének, és azt is
tagadja, hogy a licenctulajdonosnak módjában állna tevékenységét vállalati szinten irányítani vagy
korlátozni?
10. Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 160. cikkét, hogy e rendelkezés csak akkor teszi lehetővé
a vámérték kiigazítását, ha a 2454/93 rendelet 157. cikkében foglalt mindkét feltétel teljesül, tehát ha a
harmadik félnek fizetett jogdíj vagy licencdíj az értékelendő árukra vonatkozik, és e díj kifizetése ezen
áruk eladásának feltételét képezi, és ha ezenfelül az a feltétel is teljesül, hogy az eladó vagy egy vele
kapcsolatban álló személy követeli meg a vevőtől a jogdíj vagy licencdíj megfizetését?
11. Teljesítettnek kell-e tekinteni a 2454/93 rendelet 157. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésében foglalt azon követelményt, hogy a jogdíjnak vagy licencdíjnak az értékelendő árukra
kell vonatkoznia, ha a jogdíj vagy licencdíj és az importált áruk között — mint a jelen ügyben is —
közvetett kapcsolat áll fenn, ha az értékelendő áruk a licenc tárgyát képező végtermék összetevői?

99. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2019. február 7-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-87/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások
közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (Keretirányelv) 2. cikkének m) pontját, hogy az „elektronikus hírközlő hálózat szolgáltatása”
fogalmába nem tartoznak bele az olyan, harmadik személyek tulajdonában lévő műholdas hálózatokon
keresztül történő televíziós továbbsugárzási tevékenységek, mint amelyeket a felperes végez?
2) Úgy kell-e értelmezni a 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel (2) módosított, az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő
hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló,
2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási
irányelv) (3) 31. cikkének (1) bekezdését, hogy a tagállamok nem írhatnak elő továbbítási
kötelezettséget (valamely televíziós csatorna harmadik személyek tulajdonában álló műholdas
hálózatokon történő műsorszolgáltatását és a végfelhasználók részére e műsorszolgáltatáshoz való
hozzáférés biztosítását) olyan gazdasági szereplőkkel szemben, mint a felperes, akik (1) valamely
feltételes hozzáférésű rendszer által védett televíziós csatorna műsorszolgáltatását végzik harmadik
személyek tulajdonában lévő műholdas hálózatokon keresztül, ennek érdekében fogadva a

9

televízióműsor (csatorna) abban az időben továbbított jeleit, kódolva azokat és továbbítva egy
műholdnak, amelyről e jelek megszakítás nélkül visszatovábbítódnak a Földre, és (2) televíziós
csatorna csomagokat kínálnak az ügyfeleknek, ennek érdekében díjazás ellenében feltételes
hozzáférést biztosító eszközökön keresztül hozzáférést biztosítva e védett televíziós
műsorszolgáltatáshoz (vagy annak egy részéhez)?
3) A 2009/136 irányelv. által módosított 2002/22 irányelv 31. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e
értelmezni, hogy e rendelkezés alkalmazásában nem tekinthető úgy, hogy a végfelhasználóinak
jelentős hányada használja az elektronikus hírközlő hálózatokat (jelen ügyben egy műholdas
műsorszolgáltató hálózatot) a televízióműsorok vételének fő forrásaként (eszközeként), ha az említett
hálózatokat csupán az összes végfelhasználó (a jelen ügyben a háztartások) megközelítőleg 6 %-a
használja ilyen fő forrásként (eszközként)?
4) Annak értékelése során, hogy a 2009/136 irányelvvel módosított 2002/22 irányelv 31. cikke (1)
bekezdésének alkalmazása indokolt-e, figyelembe kell-e venni azokat az internethasználókat, akik
díjmentesen, élőben nézhetik online a szóban forgó televízióműsort (vagy annak egy részét)?
5) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azzal
ellentétes, ha a tagállamok kógens kötelezettséget írnak elő az olyan gazdasági szereplők számára,
mint a felperes, amely értelmében elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül díjmentesen tovább kell
sugározniuk valamely televíziós csatornát, ha az a műsorszolgáltató, aki e kötelezettség
kedvezményezettje, teljes mértékben képes arra, hogy saját költségére sugározza ezeket a televíziós
csatornákat?
6) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azzal
ellentétes, ha a tagállamok kógens kötelezettséget írnak elő az olyan gazdasági szereplők számára,
mint a felperes, amely értelmében elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül díjmentesen tovább kell
sugározniuk valamely televíziós csatornát, ha ez a kötelezettség csak az összes háztartás
megközelítőleg 6 %-át fedné le, és ezek a háztartások az említett televíziós csatornát földi
műsorszolgáltató hálózaton vagy interneten keresztül is nézhetik?

100. A Judecătoria Zărnești (Románia) által 2019. február 7-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-88/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 92/43/EGK irányelv 16. cikkét, hogy az azokban az esetekben is előírja a
tagállamok részére a 12., 13., 14. cikkben, valamint a 15. cikk a) és b) pontjában foglalt
rendelkezésektől való eltérés megállapítását, amikor a veszélyeztetett fajokhoz tartozó állatok
elhagyják természetes élőhelyüket, és annak közvetlen közelében vagy teljes egészében azon kívül
tartózkodnak?

101. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. február 5-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek (C-89/19., C-90/19. és C-91/19. sz. ügyek)1
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e az uniós joggal (különösen a hatóságok igazgatási szabadságának elvével, valamint az
odaítélés és a hatóságok érdekkörébe tartozó szolgáltatások irányítása különböző módszerei közötti
alapvető egyenértékűség elvével) (a közbeszerzési szerződésekről szóló törvénykönyvről szóló, 2016.
évi 50. sz. felhatalmazáson alapuló rendelet 192. cikkének 2. bekezdésében szereplőhöz hasonló)
olyan nemzeti szabályozás, amely az in house odaítéléseket a közbeszerzési eljárás keretében történő
odaítélésekhez képest alárendeltté és kivételessé teszi, mivel i. az in house odaítéléseket csak abban az
1

A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek.
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esetben teszi lehetővé, ha bizonyított az érintett piac elégtelensége, valamint ii. előírja, hogy a
szervközi küldöttség keretében odaítélést végezni kívánó hatóságnak konkrétan indokolnia kell, hogy
a szóban forgó odaítélési forma milyen előnyökkel jár a köz javára?
2) Ellentétes-e az uniós joggal (különösen a 2014/24/EU irányelv több hatóság által együttesen
gyakorolt hasonló kontroll keretében történő in house odaítélésekre vonatkozó 12. cikkének (3)
bekezdésével) (a köztőkével működő társaságokra vonatkozó szabályozás egységes szövegéről szóló,
2016. évi 175. sz. felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének 1. bekezdéséhez hasonló) olyan
nemzeti szabályozás, amely megakadályoz valamely hatóságot abban, hogy (egyébként a kontroll
vagy vétójog biztosítására alkalmatlan) részesedést szerezzen több hatóság részvételével működő
szervezetben, amennyiben a szóban forgó hatóság a jövőben egyébként együttes kontrollra kíván szert
tenni, vagyis jogot kíván szerezni arra, hogy a több hatóság részvételével működő szervezet javára
közvetlen odaítéléseket végezzen?

102. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. február 5-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-92/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a 2004/8/EK irányelvvel (különösen annak 12. cikkével) a 20/2007. sz. felhatalmazáson
alapuló rendelet 3. és 6. cikkének olyan értelmezése, amely szerint a 79/1999. sz. felhatalmazáson
alapuló rendeletben (különösen a 11. cikkben és az annak végrehajtását szolgáló Delibera 19 marzo
2002 n. 42/02 dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas-ban [a 2002. március 19-i 42/02. sz.
villamosenergia- és gázügyi hatósági határozat]) meghatározott kedvezményekben a nem nagy
hatásfokú kapcsolt energiatermelő létesítmények 2010. december 31. után is egyaránt részesülhetnek?
2) Ellentétes-e az EUMSZ 107. cikkel a 20/2007. sz. felhatalmazáson alapuló rendelet 3. és 6.
cikkének a fenti 1) pontban megjelölt értelmezése, amennyiben ez a rendelkezés — ekként értelmezve
— „állami támogatást” valósíthat meg, így ellentétes lehet a szabad verseny elvével?
3) Az 1) és 2) pontban foglaltakkal összefüggésben, figyelembe véve a fellebbező által előadottakat,
megfelel-e az egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalma közösségi jogi elveinek az olyan
nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a nem nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő
létesítmények támogatási rendszereinek alkalmazása 2015. december 31-ig fennmaradjon; mivel
ekként értelmezhető az olasz nemzeti jog a d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (a 2011. március 3-i 28. sz.
törvényerejű rendelet) 25. cikkének 11. bekezdése révén, amely rendelkezés 2016. január 1-jétől
kezdődően — sőt (a d. lgs. 4 luglio 2014 n. 102 [a 2014. július 4-i 102. sz. felhatalmazáson alapuló
rendelet] 10. cikkének 15. bekezdése révén) 2014. július 19-ig — hatályon kívül helyezi a 79/1999. sz.
felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkében foglalt normákat?

103. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. február 6-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-94/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az 1977. május 17 i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 2. és 6. cikkét,
valamint az adósemlegesség elvét, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek
alapján a hozzáadottérték-adó szempontjából nem releváns az anyavállalat személyzetének olyan
kölcsönzése vagy kirendelése, amely csupán az ezzel kapcsolatos költségnek a leányvállalat általi
megtérítése ellenében valósul meg?
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104. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. február 6-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-95/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Értelmezhető-e a 2001/44/EK tanácsi irányelvvel módosított, az egyes lefölözésekből, vámokból,
adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról
szóló 76/308/EGK tanácsi irányelv 12. cikke (3) bekezdésében foglalt rendelkezés a jövedékiadóköteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és
ellenőrzéséről szóló 92/12/EGK tanácsi irányelv 20. cikkével összefüggésben úgy, hogy a behajtási
intézkedések ellen indított eljárásban vizsgálat tárgyát képezheti — és adott esetben milyen korlátok
között — a (szabad forgalomba bocsátás tényleges) helye, ahol a szabálytalanságot vagy a jogsértést
ténylegesen elkövették, amennyiben — a jelen ügyhöz hasonlóan — az azonos és egyedi kiviteli
ügyleteken alapuló követelést a megkereső állam és a megkeresett állam is önállóan érvényesíti az
adóalannyal szemben, és a megkeresett államban egyidejűleg a belföldi követelésre vonatkozó eljárás
és a másik állam javára történő behajtásra irányuló eljárás is folyamatban van, és az ilyen megállapítás
akadályát jelenti a segítségnyújtás iránti megkeresésnek, tehát az összes végrehajtási intézkedésnek is?

105. A Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Ausztria) által 2019. február 8-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-96/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni a 165/2014/EU rendeletet, különösen annak 34. cikke (3) bekezdésének
utolsó mondatát és 36. cikkének (2) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás,
amely megköveteli, hogy a 165/2014/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének h) pontja szerinti digitális
menetíró készülékkel felszerelt gépjárművek vezetői egyes olyan munkanapoknak a járművezetői
kártyáról (a rendelet 2. cikke (2) bekezdésének f) pontja) való hiányzása esetén, amelyekre
vonatkozóan adatrögzítő lapokat sem tartanak a járműben, e napokra vonatkozóan — a Bizottság által
a 2006/22/EK irányelv 11. cikkének (3) bekezdése szerint készített formanyomtatvány minimális
követelményeinek eleget tevő — megfelelő munkáltatói igazolásokat tartsanak a járműben, és
ellenőrzések esetén átadják ezeket?
2. Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
Érvénytelen-e — teljes egészében vagy részben — a Bizottság által a 2009/959/EU határozatával
megállapított nyomtatvány?

106. A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. február 8-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-97/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK
tanácsi rendelet 78. cikkének (3) bekezdését, hogy az alapján az alapeljáráshoz hasonló ügyben a
vámáru-nyilatkozatot úgy kell felülvizsgálni és kijavítani, hogy a nyilatkozattevő adatait a behozott
árukra vonatkozó behozatali engedélyes nevével váltsák fel, és e személy képviseletében azon személy
jár el, akit a vámáru-nyilatkozatban nyilatkozattevőnek megadtak, és aki a vámhivatalhoz a behozatali
engedélyestől származó meghatalmazást nyújtott be?
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107. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. február 11-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-101/19. és C-102/19. sz. ügyek)2
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2001/83/EK irányelv 69. cikke a 14. cikk (1) bekezdésében említett gyógyszerek
betegtájékoztatójának megengedett tartalmára vonatkozóan kimerítő felsorolást ír elő, vagy a
2001/83/EK irányelv 62. cikke értelmében vett egyéb információk is feltüntethetők?
2) A 2001/83/EK irányelv 62. cikke értelmében vett, a betegek szempontjából hasznos információnak
minősülhetnek a 2001/83/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésében említett gyógyszerek
adagolására vonatkozó információk?

108. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2019. február 11-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-104/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Érvénytelen-e a 91/2009/EK rendelet egy uniós importőr vonatkozásában a 384/96/EK rendelet 2.
cikke (11) bekezdésének megsértése miatt azért, mert a Tanács az együtt nem működő kínai exportáló
gyártók érintett termékei esetében a dömpingkülönbözet meghatározásához nem vette figyelembe a
termék bizonyos típusaira vonatkozó exportügyleteket az említett rendelkezésben szabályozott
összehasonlítás során?
2) Érvénytelen-e a 91/2009/EK rendelet egy uniós importőr vonatkozásában a 384/96/EK rendelet 2.
cikke (10) bekezdésének megsértése miatt azért, mert az érintett termékek esetében a
dömpingkülönbözet kiszámítása keretében az uniós intézmények egy indiai gyártó termékei rendes
értékének hasonló kínai termékek exportárával való összehasonlítása során megtagadták, hogy a
nyersanyagokat az analóg országban, Indiában terhelő importköltségekkel és az ott fennálló közvetett
adókkal, valamint a gyártásban, illetve a gyártási költségekben mutatkozó különbségekkel összefüggő
kiigazításokat vegyenek figyelembe, és/vagy mert az uniós intézmények a vizsgálat során nem
bocsátották (megfelelő időben) az együttműködő kínai exportáló gyártók rendelkezésére az indiai
gyártó összes adatát a rendes érték megállapítása keretében?

109. A Curtea de Apel București (Románia) által 2019. február 11-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-108/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Termékek online bolton keresztül történő értékesítésével összefüggésben úgy kell e értelmezni a
2006/112 irányelv 33. cikkét, hogy az nem alkalmazható abban az esetben, ha az ügyfél a termékeknek
az eladó tagállamából a saját tagállamába történő fuvarozása céljából az eladó által felajánlott
fuvarozási lehetőségeknek megfelelően, közvetlenül köt szerződést, figyelembe véve, hogy a
fuvarozást nem az eladó megbízásából teljesítik?

2
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110. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. február 11-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek (C-109/19., C-110/19. és C-111/19. sz. ügyek)3
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e az uniós joggal (és különösen a bizalomvédelem, a jogbiztonság, a szabad mozgás, a
letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével) a (Codice dei contratti pubblici [a
közbeszerzésekről szóló törvénykönyv] 83. cikkének (9) bekezdéséhez, 95. cikkének (10)
bekezdéséhez és 97. cikkének (5) bekezdéséhez hasonló) olyan nemzeti szabályozás, amely szerint
valamely közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló eljárásban a munkaerővel és a munkahelyi
biztonsággal összefüggő költségek megjelölésének az ajánlattevő által történő elmulasztása minden
esetben a kizárást eredményezi anélkül, hogy az ajánlattevő utólag az úgynevezett hiánypótlási
felhívás eszközével élhetne, még ha e nyilatkozattételi kötelezettség fennállása kellően egyértelmű és
megismerhető rendelkezésekből is ered, valamint azon körülménytől függetlenül, hogy az ajánlattételi
felhívás nem utal kifejezetten a pontos megjelölés hivatkozott törvényi kötelezettségére?

111. A Verwaltungsgericht Aachen (Németország) által 2019. február 12-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-112/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2006/126/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, hogy valamely vezetői
okmányt, mégpedig az azzal igazolt járművezetési jogosultságokkal együtt, akkor is kötelezően el kell
ismerniük a tagállamoknak, ha ezen okmány kiállítása egy vezetői okmánynak a 2006/126/EK
irányelv 11. cikkének (1) bekezdése szerinti cseréjén alapul?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Megtagadhatja-e valamely tagállam a 2006/126/EK
irányelv 11. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján a lecserélt vezetői okmány
elismerését, ha a cserét olyan időpontban hajtotta végre a kiállító tagállam, amelyben az a tagállam,
amelytől az anyagi jogi járművezetési jogosultság származik, már visszavonta ezt?
3) A második kérdésre adandó nemleges válasz és elismerési kötelezettség fennállása esetén:
Mindenesetre megtagadhatja-e valamely tagállam a lecserélt vezetői okmány elismerését akkor, ha az
a tagállam, amelynek joghatósága körében a vezetői okmány elismerésének kérdése felmerül,
„vitathatatlan információk” alapján meg tudja állapítani, hogy az anyagi jogi járművezetési
jogosultság már nem állt fenn a vezetői okmány cseréjének időpontjában?

112. A Raad van State (Hollandia) által 2019. február 15-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-120/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) a. Úgy kell-e értelmezni a […] 2008/68/EK […] irányelv (1) 5. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal
ellentétes az LPG-töltőállomásra vonatkozó engedélyben foglalt olyan engedélyezési feltétel,
amely szerint az érintett konkrét LPG-töltőállomáshoz történő LPG-szállítás kizárólag
hővisszaverő burkolattal ellátott LPG-tartálykocsikkal történhet, miközben e kötelezettség
közvetlenül nem terheli az LPG-tartálykocsik egy vagy több üzemeltetőjét?
b. Jelentőséggel bír-e az első kérdés megválaszolása szempontjából, hogy a tagállam megállapodást
kötött az LPG-ágazat piaci szereplőinek szervezeteivel (többek között LPG-töltőállomások
üzemeltetőivel, LPG-előállítókkal, -forgalmazókkal és -szállítókkal) a „Safety Deal
hittewerende bekleding op LPG-autogastankwagen” (az LPG-autógáztartálykocsik hővisszaverő
3
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burkolatáról szóló Safety Deal) formájában, amelyben a felek kötelezettséget vállaltak a
hővisszaverő burkolat használatára, majd a tagállam olyan körlevelet fogadott el, mint a
„Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen
voor de effecten van een ongeval” (az LPG-töltőállomások külső biztonságával összefüggő, a
balesetek hatásaival kapcsolatos határozatokban figyelembe veendő biztonsági távolságokról
szóló körlevél), amelyben olyan kiegészítő jellegű kockázatpolitikát határozott meg, amely
abból a feltevésből indul ki, hogy az LPG-töltőállomáshoz való LPG-szállítás kizárólag
hővisszaverő burkolattal ellátott LPG-tartálykocsikkal történhet?
2) a. Ha a nemzeti bíróság olyan végrehajtási határozat jogszerűségét vizsgálja, amelynek célja egy
jogi úton már megtámadhatatlan és az uniós jogba ütköző engedélyezési feltétel teljesítésének
kikényszerítése:
— Lehetővé teszi-e az uniós jog, különösen a Bíróság nemzeti eljárási autonómiával
kapcsolatos ítélkezési gyakorlata, hogy a nemzeti bíróság főszabály szerint az ilyen
engedélyezési feltétel jogszerűségéből induljon ki, kivéve, ha e feltétel nyilvánvalóan
magasabb szintű jogszabályba, például az uniós jogba ütközik? Amennyiben igen, vannak-e
ezen kivételnek (további) uniós jogi feltételei?
— Avagy a nemzeti bíróságnak az uniós jog alapján — többek között a Bíróság 1999. április 29i Ciola ítéletére (C-224/97, EU:C:1999:212) és 2006. április 6-i ED & F Man Sugar ítéletére
(C-274/04, EU:C:2006:233) tekintettel — mellőznie kell az ilyen engedélyezési feltétel
alkalmazását az uniós jog megsértése miatt?
b. Jelentőséggel bír-e a 2) a. kérdés megválaszolása során, hogy a végrehajtási határozat kártérítési
szankciónak (remedy) vagy büntetőjogi szankciónak (criminal charge) minősül-e?

113. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. február 18-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-128/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az EK-Szerződés 87. és 88. cikke — jelenleg az EUMSZ 107. cikk és az EUMSZ 108. cikk —,
valamint az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának2000. február 1-jei számában közzétett 2000/C
28/02 bizottsági közleményben foglalt, „az agrárágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló
közösségi iránymutatások”alapján a 2005. december 22-i [19]. sz. szicíliai tartományi törvény 25.
cikkének 16. bekezdésében előírt rendelkezés — amely szerint „a 2000. december 23-i 32. sz.
tartományi törvény 134. cikke értelmében és azzal összhangban az 1989. június 5-i 12. sz. tartományi
törvény 1. cikkében rögzített célok megvalósítása céljából 20 000 ezer euró fordítható a fertőző és
járványos betegségekkel 2000 és 2006 között történő megfertőződés miatt levágott állatok
tulajdonosainak a szicíliai helyi egészségügyi hatóságtól járó összegek megfizetésére, valamint a
gyógyításba bevont szabad foglalkozású állatorvosoknak az említett évekre járó illetmény
megfizetésére. Az e bekezdésben meghatározott célok megvalósítására a 2005-ös költségvetési évben
10 000 ezer euró (417702-es fejezet, 10.3.1.3.2-es alapelőirányzat) költhető el. Az ezt követő
költségvetési évek tekintetében a módosított és kiegészített, 1999. április 27-i 10. sz. tartományi
törvény 3. cikke 2. bekezdésének e) pontja értelmében kell rendelkezni”— olyan állami támogatásnak
minősül-e, amely az ilyen vállalkozások vagy termékek előnyben részesítése által torzítja a versenyt
vagy azzal fenyeget?
2) Jóllehet, a 2005. december 22-i 19. sz. szicíliai tartományi törvény 25. cikkének 16. bekezdésében
előírt rendelkezés — amely szerint „a 2000. december 23-i 32. sz. tartományi törvény 134. cikke
értelmében és azzal összhangban az 1989. június 5-i 12. sz. tartományi törvény 1. cikkében rögzített
célok megvalósítása céljából 20 000 ezer euró fordítható a fertőző és járványos betegségekkel 2000 és
2006 között történő megfertőződés miatt levágott állatok tulajdonosainak a szicíliai helyi egészségügyi
hatóságtól járó összegek megfizetésére, valamint a gyógyításba bevont szabad foglalkozású
állatorvosoknak az említett évekre járó illetmény megfizetésére. Az e bekezdésben meghatározott
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célok megvalósítására a 2005-ös költségvetési évben 10 000 ezer euró (417702-es fejezet, 10.3.1.3.2es alapelőirányzat) költhető el. Az ezt követő költségvetési évek tekintetében a módosított és
kiegészített, 1999. április 27-i 10. sz. tartományi törvény 3. cikke 2. bekezdésének e) pontja
értelmében kell rendelkezni”— főszabály szerint olyan állami támogatásnak minősülhet, amely az
ilyen vállalkozások vagy termékek előnyben részesítése által torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget,
megállapítható-e annak az EK-Szerződés 87. és 88. cikkével — jelenleg az EUMSZ 107. cikkel és az
EUMSZ 108. cikkel — való összeegyeztethetősége azon indokok figyelembevételével, amelyek az
Európai Bizottságot a 2002. december 6-i C(2002)4786 határozatával annak megállapítására
késztették, hogy az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának2000. február 1-jei számában közzétett
2000/C 28/02 bizottsági közleményben foglalt, „az agrárágazatban nyújtott állami támogatásokról
szóló közösségi iránymutatásokban”előírt feltételek teljesülése esetén a 40/1997 szicíliai tartományi
törvény 11. cikkében és a 22/1999 tartományi törvény 7. cikkében előírt hasonló szövegű
rendelkezések összeegyeztethetők az EK 87. cikkel és az EK 88. cikkel?

114. A Conseil d'État (Belgium) által 2019. február 19-én és 2019. február 20-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-133/19. és C-136/19. sz. ügyek)4
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az Európai Unió joga tényleges érvényesülésének biztosítása érdekében, valamint azért, hogy ne
tegyék lehetetlenné a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél szerint őt a családegyesítési jogról szóló,
2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 4. cikke értelmében megillető családegyesítési jog
gyakorlását, e rendelkezést úgy kell-e értelmezni, mint amely azt jelenti, hogy a családegyesítő
gyermeke részesülhet a családegyesítési jogban, amennyiben az e jogot tőle megtagadó, kiskorúsága
idején hozott határozat ellen indított bírósági eljárás során válik nagykorúvá?
2) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét és a 2003/86/EK irányelv 18. cikkét úgy kell-e
értelmezni, mint amelyekkel ellentétes az, ha a kiskorú gyermek családegyesítési jogát megtagadó
határozat megsemmisítése iránt indított keresetet elfogadhatatlannak nyilvánítják amiatt, hogy a
gyermek a bírósági eljárás során nagykorúvá vált, mivel megfosztják annak lehetőségétől, hogy
elbírálják az e határozat ellen indított keresetét és megsértik a hatékony jogorvoslathoz való jogát?

115. A Conseil d'État (Belgium) által 2019. február 20-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-137/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 4. cikke (1)
bekezdésének adott esetben ugyanezen irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével együttesen értelmezett
c) pontját úgy kell-e értelmezni, hogy az azt követeli meg, hogy ahhoz, hogy e rendelkezés értelmében
„kiskorú gyermeknek” minősüljenek, a harmadik országbeli állampolgároknak nemcsak a tartózkodási
engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjában kell „kiskorúnak” lenniük, hanem abban az
időpontban is, amikor a hatóság végső döntést hoz e kérelmet illetően?

116. A Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Németország) által 2019. február 25én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-181/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Összeegyeztethető-e a 492/2011 rendelet 10. és 7. cikkével összefüggésben értelmezett EUMSZ 18.
4

A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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cikk szerinti egyenlő bánásmód követelményével a 492/2011/EU rendelet 10. cikke alapján fennálló
tartózkodási joggal rendelkező uniós polgároknak a 2004/38/EK irányelv 24. cikkének (2) bekezdése
értelmében vett szociális segítségnyújtási ellátásokra való jogosultságának kizárása?
a) A 492/2011 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében vett szociális kedvezménynek minősül-e
a 2004/38 irányelv 24. cikkének (2) bekezdése értelmében vett szociális segítségnyújtási ellátás?
b) Alkalmazandó-e a 2004/38 irányelv 24. cikkének (2) bekezdésében foglalt korlátozó szabály a
492/2011 rendelet 10. és 7. cikkével összefüggésben értelmezett EUMSZ 18. cikk szerinti egyenlő
bánásmód követelményére?
2. Összeegyeztethető-e a 883/2004 rendelet 4. cikkével összefüggésben értelmezett EUMSZ 18. cikk
szerinti egyenlő bánásmód követelményével az uniós polgároknak a 883/2004 rendelet 3. cikkének (3)
bekezdése és 70. cikkének (2) bekezdése értelmében vett különleges, nem járulékalapú pénzbeli
ellátásokból való kizárása, ha e polgárok a 492/2011 rendelet 10. cikkéből eredő tartózkodási joggal
rendelkeznek, és a 883/2004 rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett szociális biztonsági
vagy családi ellátási rendszerbe tartoznak?

117. A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2019. február 26-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-182/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Érvénytelen-e az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2016. július 8-i
(EU) 2016/1140 bizottsági végrehajtási rendelet annyiban, amennyiben (a releváns vámtarifaszámok,
áruosztályhoz vagy árucsoporthoz tartozó megjegyzések, valamint az 1. általános értelmezési
szabályban foglalt magyarázatok szövege, az általános értelmezési szabályok legpontosabb
meghatározással összhangban történő besorolást előíró 3.a) pontjának alkalmazása vagy egyéb
szempont alapján) a 3005. vtsz. helyett az e termékek lényeges jellemzőjét meghatározó alapanyagnak
vagy alkotórésznek minősülő vegyi anyagok alapján a 3824 KN-kód, konkrétan a 38249096 KN-kód
alá sorol be olyan termékeket:
i. amelyek vegyi anyagokat magukban foglaló „hőcellákat” tartalmazó, kötéshez hasonló anyagból
állnak,
ii. amelyek a mustártapaszokhoz hasonlóan működnek, azonban további jótékony hatásokkal
rendelkeznek,
iii. amelyek exoterm vegyi reakció révén enyhítik a fájdalmat, csökkentik a merevséget és elősegítik a
szövetgyógyulást (amint azt több klinikai vizsgálat igazolta),
iv. amelyek a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben állnak rendelkezésre,
valamint
v. amelyeket kifejezetten gyógykezelési célt szolgáló, valamint a fenti iii. pontban meghatározott
hatásokat kiváltó termékekként mutatnak be és forgalmaznak?

118. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. február 26-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-189/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Feltételezi-e a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű
átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében
történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat 9. cikkének (9)
bekezdése, hogy valamely meglévő létesítmény esetében a jelentős kapacitásbővítés abban az
alapidőszakban történjen, amelyet a tagállam a 2011/278/EU határozat 9. cikkének (1) bekezdése
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szerint meghatározott?
2) A jelentős kapacitásbővítéssel kapcsolatban úgy kell-e értelmezni a 2011/278/EU határozat 9.
cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 9. cikke (9) bekezdésének első albekezdését,
hogy a 2009. január 1-jétől2010. december 31-ig terjedő alapidőszakra vonatkozó múltbeli
tevékenységi szint meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a hozzáadott kapacitás múltbeli
tevékenységi szintjét (még akkor is), ha a jelentős kapacitásbővítés a 2005. január 1-jétől2008.
december 31-ig terjedő alapidőszakban történt?
3) a) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Úgy kell-e értelmezni a 2011/278/EU határozat 9. cikkének (1) bekezdését, hogy magának az
illetékes tagállami hatóságnak kell meghatároznia a 2005. január 1-jétől2008. december 31-ig
terjedő vagy a 2009. január 1-jétől2010. december 31-ig terjedő alapidőszakot, vagy a tagállam
átengedheti az alapidőszak kiválasztásának jogát az üzemeltetőnek?
b) Amennyiben a tagállam választási jogot biztosíthat az üzemeltető részére:
A tagállamnak azt az alapidőszakot kell alapul vennie, amely az adott esetben magasabb múltbeli
tevékenységi szintet eredményezi, még akkor is, ha az üzemeltető a tagállami jog szerint szabadon
választhat az alapidőszakok között, és egy alacsonyabb múltbeli tevékenységi szinttel rendelkező
alapidőszak mellett dönt?
4) Úgy kell-e értelmezni a 2013/448/EU bizottsági határozatnak az egységes ágazatközi korrekciós
tényező 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikkének értelmében való
meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. január 24-i (EU) 2017/126 bizottsági
határozatot, (2) hogy a 2017. március 1-jét megelőző kiosztások esetében a 2013 és 2020 közötti
időszakra az ágazatközi korrekciós tényező a 2013/448/EU határozat 4. cikkének és II. mellékletének
eredeti változata szerint alkalmazandó, és többletkibocsátási egységek 2017. február 28-át követő,
bírósági ítéleten alapuló kiosztása esetében az ágazatközi korrekciós tényező a 2013 és 2020 közötti
időszakra megállapított összes többletkibocsátási egységre vagy csak a 2018 és 2020 közötti időszakra
megállapított többletkibocsátási egységekre alkalmazandó?

119. A Gerechtshof te Amsterdam (Hollandia) által 2019. február 27-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-192/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A Kombinált Nómenklatúra 89. árucsoportjára vonatkozó kiegészítő megjegyzés 1. pontja értelmében
(többek között) a KN 89012010 és 89019010 vámtarifaalszáma („tengerjáró vízi jármű”) kizárólag
tengerjárásra szánt hajókra vonatkozik. Hogyan kell értelmezni ebben az összefüggésben a
„tengerjárásra szánt” kifejezést?

120. A Förvaltningsrätten i Malmö (Svédország) által 2019. február 27-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-193/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: svéd
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Abban az esetben, ha a személyazonosság nem egyértelmű, a nem védelmi vagy humanitárius
okból, Svédországban benyújtott kérelmeken alapuló tartózkodási engedélyek megadása ellentétes-e a
Schengeni Egyezmény rendelkezéseivel, ideértve különösen a SIS bejegyzéseinek rendszeres
ellenőrzését is, valamint a Schengeni határellenőrzési kódex rendelkezéseivel, ideértve különösen az
abban foglalt azon követelményt, hogy az érintettnek érvényes útlevéllel kell rendelkeznie?
2) Amennyiben igen, a személyazonosság meghatározása alóli kivételre irányadó lehet-e a nemzeti
vagy az ítélkezési gyakorlat?
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3) Amennyiben a fenti 2. pontban szereplő helyzet nem áll fenn, az uniós jog biztosít-e eltérési
lehetőséget, és ha igen, milyet?

121. A Conseil d'État (Belgium) által 2019. február 28-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-194/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében
benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (átdolgozás) 27. cikkét önállóan vagy az Európai Unió
Alapjogi Chartájának 47. cikkével együtt úgy kell-e értelmezni, mint amely a hatékony jogorvoslathoz
való jog biztosítása érdekében előírja, hogy a nemzeti bíróság adott esetben figyelembe vegye a
„dublini rendelet szerinti átadásra vonatkozó” határozat meghozatalát követően bekövetkező
körülményeket?

122. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2019.
március 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-210/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Értelmezhető-e az Alapjogi Charta 47. cikke, illetve a Parlament és a Tanács 2013/32/EU
irányelve (az úgynevezett eljárási irányelv) 31. cikke — figyelembe véve az Emberi Jogok
Európai Egyezménye 6. és 13. cikkében foglaltakat — úgy, hogy a hatékony jogorvoslathoz
való jog biztosítása úgy is megvalósítható egy tagállam részéről, ha menekültügyi eljárásban
hozott határozatot a bíróság nem változtathatja meg, csak új eljárásra kötelezés mellett azt
hatályon kívül helyezheti?
2) Értelmezhető-e az Alapjogi Charta 47. cikke, illetve a Parlament és a Tanács 2013/32/EU
irányelve (az úgynevezett eljárási irányelv) 31. cikke — figyelembe véve az Emberi Jogok
Európai Egyezmény[e] 6. és 13. cikkében foglaltakat is — oly módon, hogy megfelelő az a
tagállami szabályozás, amely minden egyedi körülménytől függetlenül, az ügy sajátosságaira
és a bizonyítás esetleges nehézségeire tekintet nélkül a menekültügyi bírósági eljárásokra
egységesen, mindössze 60 napos kötelező eljárási határidőt ír elő?
123. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2019. március 8-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-215/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: finn
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye
tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. október 7-i 1042/2013/EU tanácsi végrehajtási
rendelettel módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv
végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. március 15-i 282/2011/EU tanácsi
végrehajtási rendelet 13b. és 31a. cikkét, hogy ingatlan bérbeadásának minősülnek az alapeljárás
alapjául szolgáló olyan adatközpont-szolgáltatások, amelyek esetében valamely szolgáltató —
szerverek elhelyezése céljából — egy adatközpontban található szerverszekrényeket kínál ügyfeleinek
mellékszolgáltatásokkal együtt?
2) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adott nemleges válasz esetén: Úgy kell-e
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értelmezni mindazonáltal a 2006/112/EK héairányelv 47. cikkét és a fent hivatkozott végrehajtási
rendelet 31a. cikkét, hogy az alapeljárás alapjául szolgáló adatközpont szolgáltatás ingatlannal
kapcsolatos szolgáltatásnyújtásnak minősül, amelynek esetében a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye
az ingatlan fekvésének helye?

124. Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2019.
március 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-231/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK tanácsi irányelv 135. cikke (1) bekezdésének g) pontját, hogy
abban az esetben, ha az említett cikk értelmében vett egységes kezelési szolgáltatásokat harmadik fél
szolgáltató nyújtja valamely alapkezelő részére, és e szolgáltatásokat az alapkezelő befektetési alapok
(SIF-ek) kezeléséhez és befektetési alapoknak nem minősülő más alapok (SIF-nek nem minősülő
alapok) kezeléséhez is felhasználja:
a) az említett egységes szolgáltatásnyújtás egyetlen adómérték alá tartozik-e? Amennyiben erre a
kérdésre igenlő választ kell adni, hogyan határozandó meg az említett egyetlen adómérték? vagy
b) Az említett egységes szolgáltatás ellenértékét a kezelési szolgáltatások felhasználásával
összhangban meg kell-e osztani (például a SIF-ek és a SIF-nek nem minősülő alapok keretében kezelt
források összege alapján) oly módon, hogy az egységes szolgáltatás egy részét adómentes
szolgáltatásként, míg a másik részét adóköteles szolgáltatásként kell kezelni?

125. A cour du travail de Liège (Belgium) által 2019. március 18-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-233/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével
kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i
2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 19.
cikkének (2) bekezdésével és 47. cikkével összefüggésben értelmezett 5. és 13. cikkét, valamint ezen
irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontját az Európai Unió Bíróságának nagytanácsa által 2014.
december 18-án hozott C-562/13. sz. ítélettel összefüggésben értelmezve úgy kell-e értelmezni, hogy
az említett rendelkezések biztosítják a súlyos betegségben szenvedő harmadik országbeli állampolgárt
a valamely tagállam területéről kiutasító határozat elleni jogorvoslat halasztó hatályát, tekintettel arra,
hogy a jogorvoslatot benyújtó személy azt állítja, hogy e határozat végrehajtása az egészségi állapota
súlyos és visszafordíthatatlan romlása komoly veszélyének teheti ki,
— anélkül, hogy a jogorvoslatot értékelni kellene, mivel annak egyszerű benyújtása elegendő a
kiutasítási határozat végrehajtásának felfüggesztéséhez,
— vagy valamely védhető kifogás fennállására vonatkozó vagy valamely elfogadhatatlansági indok
hiányára vagy a Conseil du contentieux des étrangers (külföldiekkel kapcsolatos jogi ügyekben
eljáró bíróság) előtt nyilvánvalóan megalapozatlan jogorvoslat hiányára vonatkozó korlátozott
felülvizsgálat elvégzésével,
— vagy a munkaügyi bíróságok részéről történő teljes és mindenre kiterjedő felülvizsgálat
elvégzésével annak meghatározása érdekében, hogy e határozat végrehajtása a jogorvoslatot
benyújtó személyt valóban az egészségi állapota súlyos és visszafordíthatatlan romlása komoly
veszélyének teheti-e ki?
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126. A Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2019. március 18-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-235/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A a) biztosítók és/vagy b) biztosítónak nem minősülő társaságok által a vagyonkezelőknek nyújtott
alapkezelési tevékenységekhez hasonló alapkezelési tevékenységek nyújtása a héairányelv 135. cikke
(1) bekezdésének a) pontja (korábban a hatodik irányelv 13. cikke B. részének a) pontja) értelmében
vett „biztosítási ügyletnek” minősül-e?

127. Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2019. március 20-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-243/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i
883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 21.
cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 20. cikkének (2) bekezdését, hogy az adott
tagállam megtagadhatja az említett rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerinti engedélyt, ha az adott
személy lakóhelye szerinti államban olyan kórházi kezelés érhető el, amelynek pozitív orvosi
eredménye nem kétséges, de az alkalmazott kezelés módszere nem egyeztethető össze az adott
személy vallási meggyőződésével?
2) Úgy kell-e értelmezni a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikkét, és a határon
átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i
2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikkének
(1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 8. cikkének (5) bekezdését, hogy az adott tagállam
megtagadhatja az említett rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti engedélyt, ha a személy
biztosítása szerinti államban olyan kórházi kezelés érhető el, amelynek pozitív orvosi eredménye nem
kétséges, de az alkalmazott kezelés módszere nem egyeztethető össze az adott személy vallási
meggyőződésével?

128. A Handelsgerichts Wien (Ausztria) által 2019. március 21-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-244/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6)
kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és karbantartási információk
elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.
cikkének (1) bekezdését, hogy a 715/2007/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében nem
elfogadható a jármű olyan felszerelése, amely szerint a kipufogógáz visszavezető szelep, tehát egy, a
kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrész úgy van kialakítva, hogy a kipufogógáz
visszavezetési szintet, tehát a visszavezetett kipufogógáz mértékét úgy szabályozzák, hogy csak 15 oC
és 33 oC között és csak 1000 méter alatt biztosít károsanyag-szegény üzemmódot, e hőmérsékleti
tartományon kívül pedig 10 oC hőmérsékletváltozás, 1000 méter felett pedig 250 méter
magasságváltozás alatt csökkentik lineárisan 0-ra, tehát az NOx kibocsátások meghaladják 715/2007
rendeletben megállapított határértéket?
2. Lényeges-e az első kérdés értelésének szempontjából, hogy a járműnek az első kérdésben említett
felszerelésére a motor károsodástól való megóvása érdekében van szükség?
3. Lényeges-e továbbá a második kérdés értékelésének szempontjából, hogy a motor azon alkatrésze,
amelyet a károsodástól meg kell óvni, a kipufogógáz-visszavezető szelep?
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4. Lényeges-e az első kérdés értékelése szempontjából, hogy a járműnek az első kérdésben említett
berendezését már a jármű gyártásakor beépítették e, vagy a kipufogógáz visszavezető szelepnek az
első kérdésben említett szabályozóját a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak
egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3.
cikke (2) bekezdésének értelmében kijavításként kell a járműbe építeni?
5. Úgy kell-e értelmezni a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes
vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3.
cikkének (6) bekezdését, hogy nem csekély mértékű szerződésszegésről van szó, ha járműre
vonatkozóan adásvételi szerződést kötöttek, amelynek alapján a törvényi (uniós jogi)
rendelkezéseknek megfelelő járművel tartoznak, és a járműbe átkapcsolási logikát, tehát olyan
szabályozást építettek, amely szerint, ha a járművet üzembe helyezik, ez utóbbi 1-es módba kerül, és
ha a szoftver a vizsgahelyzetet, tehát a járműnek a NEDC (Új Európai Menetciklus) keretében történő
üzemeltetését felismeri, a jármű az 1 es módban marad (NEDC), ha azonban a szoftver felismeri, hogy
a járművet a NEDC-ben megadott tűréshatárokon kívül (sebességprofilra vonatkozó +/- 2km/h s, +/1mp es eltérések) üzemeltetik, a jármű 0 ás módba (valós vezetési feltételek) vált, amelynek során a
kipufogógáz visszavezető szelepet úgy szabályozzák, hogy a 2007/715 rendelet határértékeit már nem
lehet betartani, ha ez a szabályozás időben olyan gyorsan lép működésbe, hogy a jármű
végeredményben szinte kizárólag 0-ás módban működik?

129. A Conseil d'État (Belgium) által 2019. március 25-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-250/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az uniós jog tényleges érvényesülésének, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a
családegyesítési jogban való részesülés — amelyet a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél szerint a
családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 4. cikke biztosít
számára — ne váljon lehetetlenné, úgy kell-e értelmezni e rendelkezést, mint amely azt is magában
foglalja, hogy családegyesítési jogban részesülhet a családegyesítő gyermeke, ha az e jogot tőle
megtagadó, kiskorúsága idején hozott határozat ellen indított bírósági eljárás során nagykorúvá válik?
2) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, valamint a 2003/86/EK
irányelv 18. cikkét, mint amelyekkel ellentétes, hogy egy kiskorú gyermek családegyesítési jogának
megtagadásával szemben indított megsemmisítés iránti keresetet azon az alapon nyilvánítsanak
elfogadhatatlannak, hogy a gyermek a bírósági eljárás során nagykorúvá vált, mivel az megfosztja őt
attól a lehetőségtől, hogy elbírálják az e határozat ellen irányuló keresetét, valamint sértené a hatékony
jogorvoslathoz való jogát is?

Munkaügyi ügyszak
29. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2018. november 14-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-710/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 45. cikk (2) bekezdését és a munkavállalók Unión belüli szabad
mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (1)
bekezdését, hogy e rendelkezésekkel ellentétes az olyan szabályozás, mint a TV-L 16. §-ának (2)
bekezdése, amely szerint az eddigi munkáltatónál megszerzett megfelelő szakmai gyakorlatot az
újrafoglalkoztatást követően, a kollektív szerződésben rögzített díjazási rendszer fizetési fokozataiba
való besoroláskor előnyben részesítik azzal, hogy ezt a szakmai gyakorlatot a TV-L 16. §-a (2)
bekezdése második mondatának értelmében korlátlanul elismerik, míg az egyéb munkáltatóknál
megszerzett megfelelő szakmai gyakorlatot a TV-L 16. §-a (2) bekezdésének harmadik mondata
szerint csak legfeljebb három év erejéig veszik figyelembe, ha ezt az előnyben részesítést az ESZSZ,
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az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló,
1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, 1999. március 18-án kötött, a
határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. szakaszának 4. pontja megköveteli?

30. Az Arbeitsgericht Hamburg (Németország) által 2018. december 20-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-804/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A vallási öltözködési előírások alapján meghatározott öltözködési szabályokat követő
munkavállalóknak a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános
kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikke (1)
bekezdésének és 2. cikke (2) bekezdése a) pontjának értelmében vett, vallásukon alapuló közvetlen
hátrányos megkülönböztetésének minősül-e az olyan egyoldalú munkáltatói utasítás, amely megtiltja a
politikai, világnézeti vagy vallási meggyőződés bármely látható jelképének viselését?
2) A 2000/78/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének és (2) bekezdése a) pontjának értelmében az
iszlám hite miatt fejkendőt hordó munkavállaló valláson és/vagy nemi hovatartozáson alapuló
közvetett hátrányos megkülönböztetésének minősül-e az olyan egyoldalú munkáltatói utasítás, amely
megtiltja a politikai, világnézeti vagy vallási meggyőződés bármely látható jelképének viselését?
Különösen:
a) Igazolható-e a 2000/78/EK irányelv alapján a valláson és/vagy a nemi hovatartozáson alapuló
hátrányos megkülönböztetés abban az esetben is a munkáltatónak a politikailag, világnézetileg és
vallásilag semleges üzletpolitika követésére irányuló szubjektív szándékával, ha a munkáltató ezzel
ügyfeleinek szubjektív kívánságát szeretné figyelembe venni?
b) Ellentétes-e a 2000/78/EK irányelvvel és/vagy a vállalkozásnak az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 16. cikke szerinti szabadságával a 2000/78/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdésére
tekintettel az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a vallásszabadság alapjogának védelme
céljából a vallási öltözet tilalma nem igazolható csupán a munkáltató semlegességének
veszélyeztetésére való elvont alkalmasság alapján, hanem kizárólag kellően konkrét veszély,
különösen a munkáltatóra vagy valamely érintett harmadik személyre nézve ténylegesen fenyegető
gazdasági hátrány alapján?

31. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2018. december 28-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-824/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével és a 2000/78/EK tanácsi
irányelv 9. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUSZ 4. cikk (3) bekezdésének
harmadik mondatával, 6. cikk (1) bekezdésével, 19. cikk (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett
EUSZ 2. cikket, valamint az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdését, hogy
— a jogállamiság, valamint a hatékony jogorvoslathoz és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog
sérül, ha a nemzeti jogalkotó a tagállam végső fokon eljáró bíróságában (Sąd Najwyższy
[legfelsőbb bíróság]) a bírói állás betöltésére vonatkozó kinevezéssel kapcsolatos egyes ügyekben a
bírósághoz fordulás jogát úgy biztosítja, hogy az említett bíróság bíráinak kinevezésére vonatkozó
kérelem benyújtását megelőző kiválasztási eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedését és
hatékony érvényesülését ahhoz köti, hogy a kiválasztási eljárás egyetlen résztvevője se vitassa a
Sąd Najwyższy (legfelsőbb bíróság) összes jelöltjének együttes elbírálását és értékelését, így az a
jelölt sem, aki az említett határozat megtámadásában nem érdekelt, azaz az a jelölt, akinek a bírói
állás betöltésére vonatkozó kérelmét elfogadták, amiből az következik, hogy:
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— a jogorvoslat elveszíti a hatékonyságát, és megszűnik az a lehetőség, hogy a hatáskörrel rendelkező
bíróság ténylegesen felülvizsgálja az említett kiválasztási eljárást;
— abban az esetben, ha az ilyen eljárás kiterjed a Sąd Najwyższy (legfelsőbb bíróság) azon bírói
állásaira is, amelyeket addig olyan bírák töltöttek be, akik esetében az új, alacsonyabb
nyugdíjkorhatárt alkalmazták, anélkül hogy az érintett bírók az új alacsonyabb nyugdíjkorhatár
igénybevételéről dönthettek volna, tekintettel a bírák elmozdíthatatlanságának elvére —
feltételezve, hogy ezt az elvet ily módon megsértették — az említett kiválasztási eljárás bírói
kontrolljának terjedelmét és eredményét is befolyásolja?
2) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikkének
(1) bekezdésével, (2) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjával
összefüggésben értelmezett 21. cikkének (1) bekezdésével, 52. cikkének (1) bekezdésével
összefüggésben értelmezett 15. cikkének (1) bekezdésével és 20. cikkével összefüggésben értelmezett
EUSZ 4. cikk (3) bekezdésének harmadik mondatával és EUSZ 6. cikk (1) bekezdésével
összefüggésben értelmezett EUSZ 2. cikket, valamint az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdését,
hogy
— a jogállamiság, az egyenlő bánásmód, valamint a közszolgálati tisztséghez — a Sąd Najwyższyben
(legfelsőbb bíróság) bírói állás betöltéséhez — azonos elvek alapján történő, egyenlő hozzáférés
elvét megsértik abban az esetben, ha az említett bíróságban a bírói állás betöltésével kapcsolatos
egyedi ügyekben fennáll a hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulás joga, ugyanakkor a jogerőre
emelkedés első kérdésben leírt módja következtében a Sąd Najwyższy (legfelsőbb bíróság)
megüresedett bírói tisztségére való kinevezésére anélkül kerül sor, hogy a hatáskörrel rendelkező
bíróság felülvizsgálná az említett kinevezési eljárás lefolytatását — feltéve, hogy ezt a
felülvizsgálatot kezdeményezik —, ugyanakkor e felülvizsgálat hiánya, a hatékony jogorvoslathoz
való jogot megsértve, sérti a közszolgálati tisztséghez való egyenlő hozzáférés elvét, ami ellentétes
a közérdekkel, továbbá, hogy az intézményi egyensúly elvét megsértik abban az esetben, ha a
bíróságok és bírák függetlenségének védelmére hivatott, a Sąd Najwyższy (legfelsőbb bíróság)
bírói tisztségének betöltésével kapcsolatos eljárást lefolytató nemzeti szervet (Krajowa Rada
Sądownictwa [nemzeti igazságszolgáltatási tanács]) úgy hozták létre, hogy e szervben a bírói
hatalom képviselőit a jogalkotó hatalom jelöli ki?

32. A Sąd Okręgowy w Krakowie (Lengyelország) által 2019. január 12-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-16/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód
általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikkét,
hogy az egyenlő bánásmód elve megsértése egyik formájának minősül a valamely védett tulajdonság
(fogyatékosság) alapján meghatározott csoporthoz tartozó egyes személyek helyzete közötti
különbségtétel, ha a csoporton belül a munkáltató általi különbségtételre látszólag semleges szempont
alapján került sor, e szempont jogszerű cél által objektíve nem igazolható, és a cél elérésére irányuló
eszközök nem megfelelők és szükségesek?

33. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. január 21-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-37/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni — akár külön-külön is — a 2003/88 irányelv 7. cikkének (2) bekezdését és az
Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdését, hogy azokkal ellentétesek az olyan
nemzeti rendelkezések vagy gyakorlatok, amelyek alapján a munkaviszony megszűnését követően a
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megszerzett, azonban ki nem vett szabadság (és jellegét, valamint funkcióját illetően az éves
szabadsággal egy tekintet alá eső jogintézmény, az ún. „Eltörölt munkaszüneti napok”) pénzben nem
váltható meg abban az esetben, ha a munkavállaló a munkaviszony megszűnése előtt a pénzbeli
megváltáshoz való jogot a munkáltatónak felróható jogellenes magatartás (a nemzeti bíróság által a
munkaviszony visszamenőleges helyreállításának elrendelése mellett jogerősen megállapított
elbocsátás) miatt nem tudta gyakorolni a munkáltatói magatartás és a munkaviszony ezt követő
helyreállítása közötti időszakra vonatkozóan?

34. A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2019. február 6-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-85/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló európai keretmegállapodás — az 1997. december
15-i 97/81/EK tanácsi irányelv — 4. szakaszának (1) és (2) bekezdésében, valamint a férfiak és nők
közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén
történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2)
(átdolgozott szöveg) 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 14. cikkének (1) bekezdésében foglalt
rendelkezésekkel valamely kollektív szerződésben foglalt azon rendelkezés, illetve azon munkáltatói
gyakorlat, amely szerint a javadalmazás és az előmenetel szempontjából az éves számításban vertikális
munkaidő-beosztással rendelkező részmunkaidős munkavállaló szolgálati idejét úgy kell számítani,
hogy csak a [tényleges] munkavégzés idejét kell figyelembe venni?

35. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2019. február 20-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-135/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezései alapján az osztrák rehabilitációs támogatást
— a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti betegségi ellátásnak vagy
— a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti rokkantsági ellátásnak vagy
— a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerinti munkanélküli ellátásnak kell-e minősíteni?
2. Az elsődleges jogra tekintettel úgy kell-e értelmezni a 883/2004/EK irányelvet, hogy egykori
lakóhely szerinti államként és foglalkoztatás helye szerinti államként valamely tagállam köteles egy
másik tagállamban lakóhellyel rendelkező személynek olyan ellátásokat nyújtani, mint az osztrák
rehabilitációs támogatás, ha e személy az egészség- és nyugdíjbiztosítási ágakban a biztosítási
idejének nagy részét munkavállalóként e másik tagállamban szerezte meg (miután lakóhelyét évekkel
korábban e másik tagállamba helyezte át), és azóta nem részesült ellátásban az egykori lakóhelye és
foglalkoztatási helye szerinti állam egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerében?

36. A Conseil d’État (Franciaország) által 2019. március 6-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-212/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a Bizottság 2004. július 14-i határozatát, hogy az csak a munkáltatói
hozzájárulások átvállalását nyilvánítja összeegyeztethetetlennek a közös piaccal, azzal az indokkal,
hogy a munkavállalói hozzájárulások átvállalása nem jelent előnyt a vállalkozások számára, így tehát
nem tartozhat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének hatálya alá, vagy pedig
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úgy, hogy az a munkavállalói hozzájárulások átvállalását is összeegyeztethetetlennek nyilvánítja?
2) Amennyiben a Bíróság úgy döntene, hogy a Bizottság határozatát úgy kell értelmezni, hogy az a
munkavállalói hozzájárulások átvállalását is összeegyeztethetetlennek nyilvánítja, úgy kell tekinteni,
hogy a vállalkozás számára valamennyi átvállalás előnyt jelentett, vagy pedig azoknak csak egy része?
Az utóbbi esetben miként kell értékelni az említett részt? A tagállam köteles az érintett
munkavállalókat azon támogatás részben vagy egészben történő visszatérítésére kötelezni, amelyben
részesültek?

37. A Cour de cassation (Franciaország) által 2019. március 12-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-218/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e azon elvvel, amely szerint az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés —
módosítást követően az Európai Unió működéséről szóló szerződés — sajátos jogrendszert hozott
létre, amely a tagállamok jogrendszerébe illeszkedik, és kötelező bíróságaikra nézve, az olyan nemzeti
jogszabály, amely a főszabály szerint az ügyvédi szakma gyakorlásának megkezdéséhez előírt képzés
és oklevél feltétele alóli mentesség megadását attól a követelménytől teszi függővé, hogy a
mentességet kérelmező kellően ismerje a francia eredetű nemzeti jogot, kizárva így a csupán az
európai uniós jogra vonatkozó hasonló ismeret figyelembevételét?
2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 45. cikkével és 49. cikkével ellentétes-e az olyan
nemzeti szabályozás, amely az ügyvédi szakma gyakorlásának megkezdéséhez főszabály szerint előírt
képzés és oklevél megszerzésének feltétele alóli mentesség kedvezményét ugyanazon tagállam
közszolgálatának egyes tagjai számára teszi lehetővé, akik e minőségükben Franciaországban végeztek
jogi tevékenységet valamely közigazgatási szervnél vagy közszolgálatban vagy nemzetközi
szervezetben, és amely kizárja e mentesség kedvezményéből az európai közszolgálat azon tisztviselőit
vagy korábbi tisztviselőit, akik e minőségükben az Európai Bizottságnál végeztek jogi tevékenységet
egy vagy több európai uniós jogi területen?

Polgári ügyszak
30. A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2018. november 19-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-722/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Lehetővé teszi-e az európai uniós jog, különösen a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes
fizetések elleni fellépésről szóló, 2000. június 29-i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(13), (20) és (22) preambulumbekezdése és a Szerződés hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét
megfogalmazó 18. cikke, a részben vagy egészben az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjaiból
finanszírozott ügyleteknél bekövetkező késedelmes fizetés esetében az ustawa o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych (a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó fizetési határidőkről szóló törvény;
Dz. U. 2003., 139. szám, 1323. tétel) 4. cikke 3. pontjának c) alpontja szerinti kompenzáció kizárását?

31. Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2019. január 15-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-20/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 2002/83/EK irányelvet — különösen annak 35. és 36. cikkét —, hogy azzal
(akkor is) ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az elállási határidő a szerződés
létrejöttét követő 30 napon belül az elállási jogról a szerződéskötést megelőzően nyújtott (megfelelő)
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tájékoztatástól függetlenül is lejár, ha a biztosított nem fogyasztó?

32. A Sąd Okręgowy w Poznaniu (Lengyelország) által 2019. január 15-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-25/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 2009/138/EK irányelv ezen irányelv 151. cikkével és az 1393/2007/EK
rendelet (8) preambulumbekezdésével összhangban értelmezett 152. cikkének (1) és (2) bekezdését,
hogy a nem-életbiztosító kijelölt képviselője általi képviselete magában foglalja a közlekedési baleset
miatti kártérítési eljárást megindító irat átvételét?

33. Az Amtsgericht Köln (Németország) által 2019. január 23-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-41/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Egy külföldi tartási jogcím elleni, a német Zivilprozessordnung (polgári perrendtartás, ZPO) 767. §a szerinti, végrehajtással szembeni jogorvoslati kérelem 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 (1)
értelmében vett tartással kapcsolatos ügy-e?
2. Amennyiben nem, egy külföldi tartási jogcím elleni, a ZPO 767. §-a szerinti, végrehajtással
szembeni jogorvoslati kérelem 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 (2) 24. cikkének 5. pontja értelmében vett, határozatok végrehajtásával
kapcsolatos eljárás-e?

34. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2019. január 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-59/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
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 7. cikkének 2. pontját, hogy aszerint a meghatározott magatartás abbahagyására
kötelezés iránti keresetre megnyílik a jogellenes magatartás elkövetésének helye szerinti bíróság
joghatósága, ha felmerül, hogy a vitatott magatartást ugyan szerződéses rendelkezések szabályozzák, a
felperes azonban arra hivatkozik, hogy e rendelkezések az alperes erőfölényével való visszaélésen
alapulnak?

35. A Tribunalul București (Románia) által 2019. január 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-61/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv (1) 2. cikkének h) pontja értelmében mely
feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy az érintett akaratának kinyilvánítása konkrétnak és megfelelő
tájékoztatáson alapulónak minősüljön?
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2) A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének h)
pontja értelmében mely feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy az érintett akaratának kinyilvánítása
önkéntesen adottnak minősüljön?

36. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. február 19-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-129/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
[Az alapügy körülményei között: amely egy Olaszországban állandó lakóhellyel rendelkező olasz
állampolgár által a jogalkotó állammal szemben a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről
szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvben (1) előírt kötelezettségek, különösen a 12.
cikk (2) bekezdésében a tagállamok részére előírt azon kötelezettség teljesítésének elmulasztásával
és/vagy helytelen és/vagy nem teljes körű végrehajtásával okozott károk megtérítése iránt benyújtott
keresetre vonatkozik, hogy {ahogyan azt a későbbi 18. cikk (1) bekezdése előírta} 2005. július 1-jéig
vezessenek be olyan általános kárenyhítési rendszert, amely alkalmas arra, hogy valamennyi
szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmény {köztük a szexuális erőszak bűncselekménye,
amelynek áldozata a felperes} áldozata javára megfelelő és igazságos jogorvoslatot biztosítson abban
az esetben, ha az áldozatok számára lehetetlenné vált az elszenvedett károknak a közvetlen
felelősökkel történő teljes körű megtéríttetése]:
1) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi
irányelv nemzeti jogba való késedelmes (és/vagy nem teljes körű) átültetésének esetével
összefüggésben — az erőszakos bűncselekmények áldozatai kárenyhítési rendszerének az irányelvben
előírt, non self-executing [nemzeti jogi végrehajtást igénylő] létrehozását illetően, amely irányelv
kizárólag az abban említett, határokon átlépő jogalanyok viszonylatában teremti meg a tagállam
kártérítési felelősségét az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatából (többek között a
Francovich, valamint a Brasserie du Pecheur és a Factortame III ítéletből) következő elvek alapján —
a[z uniós] jog előírja-e, hogy a tagállamoknak hasonló felelősséget kell viselniük a határokat nem
átlépő (tehát lakóhellyel rendelkező) azon jogalanyok viszonylatában is, akik nem minősültek volna az
irányelv átültetéséből eredő előnyök közvetlen címzettjeinek, de akiknek ugyanezen uniós jog
keretében az egyenlőség/hátrányos megkülönböztetés tilalma elve megsértésének elkerülése céljából
— amennyiben az irányelvet határidőben és megfelelően ültették volna át — élvezniük kellett volna és
kellene ezen előnyt az irányelv (vagyis a fent említett kárenyhítési rendszer) hatékony
érvényesülésének kiterjesztése révén?
Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén:
2) ([a 2017. november 20-i 167. sz. törvény 6. cikkével és a 2018. december 30-i 145. sz. törvény 1.
cikkének 593–596. bekezdésével] többször módosított, legge 7 luglio 2016, n. 122 [Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea — Legge
europea 2015–2016; Olaszországnak az Európai Unióbeli tagságából eredő kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2016. július 7-i 122. sz. törvény — 2015–2016. évi
európai törvény] 11. cikkének 3. bekezdése alapján kiadott) decreto del Ministro dell’interno 31 agosto
2017 (2017. augusztus 31-i belügyminiszteri rendelet) által a szándékosan elkövetett erőszakos
bűncselekmények (és többek között a cod. pen. [büntető törvénykönyv] 609-bis. cikke szerinti
szexuális erőszak) áldozatai javára 4800 euró összegben rögzített kárenyhítés a 2004/80 irányelv 12.
cikkének (2) bekezdésében előírtak végrehajtásaként „az áldozatok részére biztosított megfelelő és
igazságos kárenyhítésnek” tekinthető-e?
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37. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. február 20-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-147/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A „kereskedelmi célból nyilvánosságra hozott hangfelvétel nyilvánossághoz közvetítésének” a
92/100 és 2006/115 irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerinti fogalma magában foglalja-e a
kereskedelmi célból nyilvánosságra hozott hangfelvétel olyan audiovizuális felvételen történő
többszörözését, amely valamely audiovizuális mű rögzítését tartalmazza?
2) Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén, meg kell-e fizetnie a hivatkozott irányelvek 8.
cikkének (2) bekezdésében előírt, egyszeri méltányos díjazást azon televíziós műsorszolgáltatónak,
amely bármilyen nyilvánossághoz közvetítés esetén olyan filmalkotás vagy audiovizuális mű
rögzítését tartalmazó audiovizuális hangfelvételt használ, amelyen kereskedelmi célból kiadott
hangfelvételt többszöröztek?

38. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2019. február 26-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-186/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) (a) 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 rendeletet (átdolgozás), hogy a jelen ügyhöz hasonló olyan ügy, amelyben
egy nemzetközi szervezet (i) az ellenérdekű fél által egy másik tagállamban harmadik
személynél foganatosított zárolás megszüntetését és (ii) az azonos tényállás alapján történő
ismételt zárolás tilalmának az ellenérdekű féllel szembeni elrendelését kéri, minek során e
kérelmek alapját a végrehajtás alóli mentességgel kapcsolatos kifogás képezi, teljes egészében
vagy részben az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett polgári és kereskedelmi
ügynek minősül?
(b) Jelentőséggel bír-e az 1(a) kérdésre adandó válasz szempontjából, és ha igen, milyen
jelentőséggel bír az a körülmény, hogy egy tagállami bíróság a zárolást az ellenérdekű felet —
annak álláspontja szerint — a nemzetközi szervezettel szemben megillető olyan igény miatt
engedélyezte, amely ebben a tagállamban az ügy érdemére vonatkozó eljárásban függőben van,
és olyan üzemanyagok megfizetésével kapcsolatos szerződéses vitára vonatkozik, amelyeket
egy a nemzetközi szervezettel kapcsolatban álló nemzetközi szervezet által végrehajtott
békefenntartó misszió részére szállítottak?
2) (a) Az 1(a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012 rendelet 24.
cikkének 5. pontját, hogy olyan esetben, amikor egy tagállami bíróság engedélyezte a harmadik
személynél történő zárolást, és e zárolást ezt követően egy másik tagállamban foganatosították,
annak a tagállamnak a bíróságai, amelyben a harmadik személynél történő zárolást
foganatosították, kizárólagos joghatósággal rendelkeznek az e zárolás megszüntetése iránti
kérelem elbírálására?
(b) Jelentőséggel bír-e a 2(a) kérdésre adandó válasz szempontjából, és ha igen, milyen
jelentőséggel bír az a körülmény, hogy a nemzetközi szervezet a harmadik személynél történő
zárolás megszüntetése iránti kérelme keretében végrehajtás alóli mentességgel kapcsolatos
kifogást terjesztett elő?
3) Amennyiben az azon kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy fennáll-e az 1215/2012 rendelet
1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett polgári vagy kereskedelmi ügy, illetve hogy az e rendelet
24. cikke 5. pontjának hatálya alá tartozó kérelemről van-e szó, jelentőséggel bír az a körülmény,
hogy a nemzetközi szervezet a kérelmei keretében a végrehajtás alóli mentességgel kapcsolatos
kifogásra hivatkozott, mennyiben köteles az eljáró bíróság annak vizsgálatára, hogy e kifogást
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jogosan terjesztették-e elő, és ennek során érvényes-e az a szabály, hogy a bíróságnak a
rendelkezésére álló összes információt értékelnie kell, ideértve adott esetben az ellenérdekű fél
kifogásait is, vagy másik szabály érvényes?

39. A Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Lengyelország) által 2019. február
27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-199/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni
fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az ustawa z
dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (a kereskedelmi ügyletekhez
kapcsolódó fizetési határidőkről szóló, 2013. március 8-i törvény) (egységes szerkezetbe foglalt
szöveg: Dz.U., 2019., 118. tétel) 4. cikkének (1) bekezdésével a lengyel jogrendbe átültetett 2.
cikkének (1) bekezdését, hogy fizetés ellenében áruk adásvételére vagy szolgáltatások nyújtására
irányuló ügyleteknek (kereskedelmi ügyleteknek) kell tekinteni azokat a szerződéseket is, amelyek
jellemző szolgáltatása valamely dolog ellenszolgáltatás fejében történő ideiglenes használatba
adásából áll (például a bérleti vagy a haszonbérleti szerződések)?
2) A fenti kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a fenti irányelvnek a kereskedelmi
ügyletekhez kapcsolódó fizetési határidőkről szóló, 2013. március 8-i törvény 11. cikkének (1)
bekezdésével a lengyel jogrendbe átültetett 5. cikkét, hogy a kereskedelmi ügylet felei által megkötött,
részletekben történő fizetést lehetővé tevő fizetési ütemezésre vonatkozó megállapodásnak kell
tekinteni a pénzügyi szolgáltatás adós általi időszakos teljesítésére vonatkozó megállapodást, még
akkor is, ha a szerződést határozatlan időre kötötték?

40. A Trgovački sud u Zagrebu (Horvátország) által 2019. március 1-jén előterjesztett
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-200/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: horvát
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Figyelemmel arra, hogy az alperes nem vett részt a többi tulajdonostárs között létrejött szerződések
megkötésében, és nem is adta azokhoz a beleegyezését, úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU
rendelet 7. cikkének 1. pontját, hogy szerződéses kötelezettségnek kell tekinteni az alperes azon
kötelezettségét, amely ugyan jogszabályban van meghatározva, de amelynek mértékét, esedékességét
és más sajátosságait azon tulajdonostársakkal közös egyetértésben kell meghatározni, akik az ingatlan
tulajdonában a tulajdoni hányad több mint felével rendelkeznek?
2) Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet 7. cikkének 2. pontját, hogy a jogszabályban
meghatározott, az ingatlan azon többi tulajdonosával szemben fennálló kötelezettség nemteljesítését,
akik e kötelezettség teljesítését bírósági úton követelhetik, úgy kell tekinteni, mint jogellenes
károkozást vagy azzal egy tekintet alá eső cselekményt, különös tekintettel arra, hogy az alperes
jogszabályi kötelezettségének nemteljesítése (a felújítási alapot érő pénzügyi veszteségen felül)
további károkat okozhat mind a többi tulajdonos, mind harmadik személyek számára?
3) Figyelembe véve, hogy a jelen ügyben a kérdéses kötelezettség abból ered, hogy az alperes a
tulajdonosa azoknak az üzlethelyiségeknek, amelyekben üzleti tevékenységet folytat, nevezetesen
azon helyiségeké, amelyekben egy fióktelep található, úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet
7. cikkének 5. pontját, hogy fióktelep, képviselet vagy más telephely működéséből származó jogvitáról
van szó?
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41. A Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Ausztria) által 2019. március 4-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-208/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében vett „új épületek
építésére irányuló” szerződésnek minősül-e az építész és a fogyasztó között kötött szerződés, amely
alapján az építész (csak) egy újonnan megépítendő családi ház megtervezésére köteles, beleértve a
tervek elkészítését is?
2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén:
A 2011/83/EU irányelv 16. cikkének c) pontja és 2. cikkének 3. és 4. pontja értelmében vett, „a
fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó
személyére szabott áruk” értékesítésére irányuló szerződésnek minősül-e az építész és a fogyasztó
között kötött szerződés, amely alapján az építész egy újonnan megépítendő családi ház megtervezésére
köteles a megbízó előírásai és kívánságai alapján, beleértve ezzel összefüggésben a tervek elkészítését
is?

42. A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2019. március
20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-239/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A KOT-rendelettel ellentétes-e, ha valamely harmadik fél forgalombahozatali engedélyének hatálya alá
tartozó termék vonatkozásában, e harmadik fél hozzájárulása nélkül, az alapszabadalom jogosultjának
[kiegészítő oltalmi tanúsítványt] adnak?

Gazdasági ügyszak
28. A Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Lengyelország) által 2018. december
12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-779/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK irányelvet, különösen a 3. cikkének
g) pontját, a 10. cikkének (1) bekezdését és a 22. cikkének (1) bekezdését, hogy azokkal ellentétes a
hitelnek az ustawa o kredycie konsumenckim (a fogyasztói hitelről szóló, 2011. május 12-i törvény,
Dz.U., 2018., 993., egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 36a. cikkében ismertetett törvényes számítási
képlet alapján átalányként meghatározott, úgynevezett „nem kamatjellegű költségeinek” a fent említett
irányelvben meghatározott úgynevezett „a hitel fogyasztó által viselt teljes költségétől” oly módon
történő elkülönítése, amely lehetővé teszi a hitel szolgáltató által viselt, nem kamatjellegű valós
költségeinek a fogyasztó előli elrejtését?
2) Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen
feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelv rendelkezéseit, különösen az 1. cikkének (2)
bekezdését, a 6. cikkének (1) bekezdését és a 7. cikkének (1) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az,
hogy az említett irányelv 3. cikkében szereplő feltételek fényében vizsgálják a fogyasztói
hitelmegállapodások feltételeinek az úgynevezett nem kamatjellegű költségekre vonatkozó részét,
amely költségek megállapításának szempontjait az ustawa o kredycie konsumenckim (a fogyasztói
hitelről szóló, 2011. május 12-i törvény, Dz.U., 2018., 993., egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 36a.
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cikkének rendelkezései határozzák meg?

29. A Tribunalul Specializat Mureș (Románia) által 2019. január 31-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-75/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló
93/13/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseivel, különösen az irányelv (12), (21) és (23)
preambulumbekezdésével, valamint az irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével, 7. cikkének (2)
bekezdésével és 8. cikkével a nemzeti bíróságok által követett olyan értelmezés, amely szerint azt
követően, hogy a kifogást előterjesztővel szemben végrehajtás indul, a fogyasztó a nemzeti jog alapján
bizonyos korlátozott határidőben és feltételek mellett igénybe vehető különleges eljárásnak minősülő
végrehajtási kifogás keretében — mivel az e jogorvoslati eszköz alkalmazása esetében elfogadhatatlan
lenne — nem hivatkozhat arra, hogy tisztességtelen feltételeket tartalmaz a szolgáltatóval kötött
hitelszerződés — amely a jog szerint végrehajtható okiratnak minősül, és amely alapján a fogyasztóval
szemben elrendelték a végrehajtást — az olyan elévülhetetlen polgári jogi eljárást előíró nemzeti jogi
szabályozásra hivatkozva, amely eljárás révén a fogyasztó bármikor kérheti a tisztességtelen feltételek
fennállásának, valamint az ilyen feltételek joghatásoktól való megfosztásának a megállapítását azzal,
hogy az ilyen polgári jogi eljárás keretében meghozott határozat a végrehajtási eljárásra közvetlenül
nem hat ki, mivel fennáll annak a kockázata, hogy a végrehajtás azt megelőzően fejeződik be, hogy a
polgári jogi eljárás keretében határozat születne?
2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén ellentétes-e az irányelv azonos rendelkezéseivel a
nemzeti jog azon előírása, amely szerint a kifogást előterjesztő fogyasztó (végrehajtás alá vont
személy) (egy kógens közrendi rendelkezés révén, amely tiszteletben tartásának hiányában a kérelmet
elkésettség okán el kell utasítani) az első végrehajtási intézkedések közlésétől számított 15 napos
határidőn belül hivatkozhat a szolgáltatóval kötött hitelszerződésben szereplő szerződési feltételek
tisztességtelen jellegére — figyelembe véve, hogy a nemzeti jogban ugyanez a szabályozás vonatkozik
az ügy érdemét érintő hasonló kifogásokként értékelt kifogások előterjesztéséhez való jogra is —,
tekintettel arra is, hogy a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a nemzeti bíróság a szerződési
feltételek tisztességtelen jellegét hivatalból köteles vizsgálni, amint rendelkezésére állnak az e
vizsgálathoz szükséges jogi és ténybeli elemek?

30. A Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Lengyelország)
által 2019. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-84/19. sz.
ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését,
hogy az kizárja az irányelv rendelkezéseinek alkalmazását a hitelek nem kamatjellegű költségeire
vonatkozó egyes feltételek tisztességtelen jellegének vizsgálata tekintetében, abban az esetben, ha a
tagállamban hatályos törvényi rendelkezések meghatározzák e költségek felső határát annak
előírásával, hogy a hitel fogyasztói hitelmegállapodásból eredő nem kamatjellegű költségeit, a hitel
törvényben meghatározott módon számított, maximális, nem kamatjellegű költségeit meghaladó
részükben vagy a hitel teljes összegét meghaladó részükben nem lehet követelni?
2) Úgy kell-e értelmezni az 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését,
hogy nem képezi az e rendelkezés szerinti értékelés tárgyát az adósnál a kölcsönnel együtt, a kamat
mellett felmerülő, és az adós által (díjak, jutalékok vagy egyéb jellegű költségek formájában) fizetendő
nem kamatjellegű költségek tisztességtelen jellege — amely költségek magának a szerződésnek a
megkötéséhez és a kölcsön rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó szerződési feltételeknek
minősülnek — ha e költségeket érthető és világos módon határozták meg?
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3) Úgy kell-e értelmezni az 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését,
hogy a kölcsön rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos, különböző típusú költségeket meghatározó
szerződési feltételek nem „világosak és érthetőek”, ha nem fejtik ki, hogy milyen konkrét
szolgáltatások ellenértékeként kell e költségeket megfizetni, és nem teszik lehetővé, hogy azokat a
fogyasztók meg tudják különböztetni?

31. A Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona (Spanyolország) által 2019. február 6án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-86/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A poggyász elveszítésének bizonyítottsága esetén a légitársaság köteles-e minden esetben az 1999.
május 28-án Montrealban kötött egyezmény 17. cikkének (2) bekezdésében és 22. cikkének (2)
bekezdésében foglalt legsúlyosabb esetre előírt, 1131 különleges lehívási jog (SDR) összegű felső
kártérítési összeghatárnak megfelelő összegű kártérítést fizetni az utas részére, vagy olyan felső
kártérítési összeghatárról van szó, amelyet a bíróság mérsékelhet, többek között a poggyász
elvesztésének esetében is, az ügy összes körülményére figyelemmel, oly módon, hogy az 1131
különleges lehívási jog (SDR) csak akkor ítélhető meg, ha az utas a jog által elfogadott bármely
bizonyítási eszköz útján bizonyítja, hogy az ellenőrzött poggyászban szállított tárgyak és személyes
holmik értéke, valamint az azok pótlása érdekében beszerzett tárgyak értéke elérte ezt az összeghatárt,
vagy ennek hiányában a bíróság figyelembe vehet más paramétereket is, például a poggyász
kilogrammban mért súlyát, vagy hogy a poggyász az oda- vagy a visszaút során veszett-e el, annak
érdekében, hogy értékelje a poggyász elveszítéséből fakadó kellemetlenségek által okozott
nemvagyoni kárt?

32. Az Amtsgericht Köln (Németország) által 2019. február 22-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-153/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Az utazás árából adandó engedményre irányuló olyan igények, amelyek az utazót az utazásszervezővel
szemben utazási szerződés alapján a légi járat — annak késésén alapuló — hibája miatt megilletik, a
261/2004/EK rendelet 12. cikke szerinti további kártalanításnak minősülnek-e, és a légi járat késése
miatt a rendelet 7. cikkének megfelelő alkalmazásával nyújtott kártalanítás levonható-e az ilyen
kártalanításból a rendelet 12. cikke szerint?

33. Az Administratīvā rajona tiesa (Lettország) által 2019. március 5-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-206/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Ellentétes-e az uniós joggal, és különösen az EUMSZ 18. cikkel, az EUMSZ 49. cikkel és az EUMSZ
63. cikkel az olyan tagállami szabályozás, amely a mezőgazdasági földterület tulajdonjogának
megszerzéséhez megköveteli a jogi személyektől, hogy — amennyiben az a tag vagy tagok, aki vagy
akik együttesen a társaság tőkéjének több mint felével és szavazati joggal rendelkeznek, illetve a
társaság képviseletére jogosult személyek az Európai Unió valamely más tagállamának
állampolgára(i) — benyújtsák az uniós polgárként történő bejelentkezéséről szóló igazolást és a
hivatalos nyelv legalább B2-es szintnek megfelelő ismeretét igazoló dokumentumot?
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Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
Büntető ügyszak
12. A Bíróság második tanácsa elnökének 2019. január 24-i végzése (az Okresný súd
Bratislava [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-510/17. sz. ügy)5
A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

13. A Bíróság (első tanács) 2019. február 12-i végzése (a Spetsializiran nakazatelen sad
[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — RH elleni büntetőeljárás (C-8/19.
PPU. sz. ügy)6
1) Az EUMSZ 267. cikket és az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az ítélkezési gyakorlat által értelmezett azon nemzeti
szabályozás, amely azzal a következménnyel jár, hogy a nemzeti bíróságnak az előzetes letartóztatást
elrendelő határozat törvényességéről anélkül kell határozatot hoznia, hogy előzetes döntéshozatal
iránti kérelmet terjeszthetne a Bíróság elé, vagy az arra adandó választ megvárhatná.
2) A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét
jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi
irányelv (16) preambulumbekezdésével együttesen értelmezett 4. és 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy
az ártatlanság vélelméből fakadó követelményekkel nem ellentétes, hogy amikor az illetékes bíróság az
előzetes letartóztatás törvényességéről való határozathozatal céljából azon gyanú megalapozottságát
vizsgálja, amely szerint a gyanúsított vagy a vád alá helyezett személy elkövette a terhére rótt
bűncselekményt, akkor az elé terjesztett terhelő és mentő bizonyítékokat mérlegeli, és határozatát nem
csupán az elfogadott bizonyítékok feltüntetésével indokolja, hanem az érintett személy védője által
felhozott kifogásokra is választ adva, amennyiben e határozat a fogva tartott személyre nem bűnösként
utal.

Közigazgatási ügyszak

96. A Bíróság (hetedik tanács) 2019. január 15-i végzése (a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) (C-489/18. sz. ügy)7
A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által a 2018.
július 17-i határozattal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan
elfogadhatatlan.
97. A Bíróság elnökének 2019. január 18-i végzése (a College van Beroep voor het
Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-399/18. sz. ügy)8
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

98. A Bíróság (első tanács) 2019. január 31-i végzése (a Tribunal Administrativo e Fiscal
de Penafiel [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Prosa — Produtos e
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Büntető ügyszak 14. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Büntető ügyszak 13. sz. alatt.
7 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 217. sz. alatt.
8 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 189. sz. alatt.
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Serviços Agrícolas kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (C-373/18. sz. ügy)9
Az 1985. június 10-i 85/303/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a tőkeemelést [helyesen:
tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 1969. július 17-i 69/335/EGK tanácsi irányelv 4.
cikke (1) bekezdésének a) pontját és 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amellyel valamely tagállam az említett első rendelkezés
hatálya alá tartozó, tőketársaság létrehozására irányuló — 1984. július 1-jén bélyegilleték-köteles, ezt
követően azonban illetékmentes — ügyletek vonatkozásában az említett illetéket újból bevezeti.

99. A Bíróság első tanácsa elnökének 2019. február 13-i végzése (a Conseil d’État
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-596/17. sz. ügy)10
Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

100. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. február 14-i végzése (a Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) —
Cooperativa Animazione Valdocco S. C. S. Impresa Sociale Onlus kontra Consorzio
Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e
Pinerolo (C-54/18. sz. ügy)11
1) A 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az
árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos
jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvet, és különösen az 1. és
2c. cikkét az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére tekintettel úgy kell értelmezni, hogy azzal
nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, és amelynek
értelmében a közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló eljáráson való részvételt megengedő
vagy kizáró, ajánlatkérők által hozott határozatok elleni kereseteket az érdekeltekkel való közlésüktől
számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül kell benyújtani, azzal a feltétellel, hogy az így közölt
határozatok releváns indokolást tartalmaznak, biztosítva az érdekelteknek, hogy tudomást szerezzenek,
vagy tudomást szerezhessenek az uniós jog általuk állított megsértéséről.
2) A 2014/23 irányelvvel módosított 89/665 irányelvet, és különösen az 1. és 2c. cikkét az Európai
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére tekintettel úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az
olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, és amelynek értelmében az
ajánlattevők közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló eljáráson való részvételét megengedő,
ajánlatkérők által hozott határozatok elleni, a közlésüktől számított harmincnapos jogvesztő határidőn
belül benyújtott kereset hiányában az érdekelt a későbbi aktusok, többek között az odaítélésről szóló
határozatok elleni kereset keretében már nem hivatkozhat az említett határozatok jogellenességére,
feltéve hogy az ilyen jogvesztésre csak azzal a feltétellel lehet hivatkozni az érdekelttel szemben, hogy
az az említett közléssel tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett az általa hivatkozott
jogellenességről.

101. A Bíróság ötödik tanácsa elnökének 2019. február 14-i végzése (a Tribunal
Administrativo de Círculo de Lisboa [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme)
(C-277/18. sz. ügy)12
Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 176. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 11. sz. alatt.
11 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 86. sz. alatt.
12 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 145. sz. alatt.
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102. A Bíróság elnökének 2019. február 25-i végzése (a Verwaltungsgerichtshof
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-657/17. sz. ügy)13
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

103. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. március 7-i végzése (Dioikitiko Protodikeio Patron
[Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — XT kontra Elliniko Dimosio (C689/18. sz. ügy)14
Az EUMSZ 110. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló
olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az olyan, nagy hengerűrtartalmú magánhasználatú
gépjármű tulajdonosa, amely az e tagállamban történő első forgalomba helyezése időpontjától
számítva több mint tíz éves, oly módon mentesül a luxustermékeket terhelő adó alól, hogy nem kerül
figyelembevételre azt esetlegesen egy másik tagállamban történt korábbi forgalomba helyezés.

104. A Bíróság (nagytanács) 2019. március 12-i ítélete (a Raad van State [Hollandia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — M. G. Tjebbes és társai kontra Minister van
Buitenlandse Zaken (C-221/17. sz. ügy)15
Az EUMSZ 20. cikket az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. és 24. cikkének fényében akként kell
értelmezni, hogy azzal nem ellentétes egy olyan tagállami szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát
képezi, amely bizonyos feltételek mellett e tagállam állampolgárságának a törvény erejénél fogva
történő elvesztését írja elő, és ez az olyan személyek számára, akik nem rendelkeznek egy másik
tagállam állampolgárságával is, európai uniós polgár jogállásuk és az ahhoz kapcsolódó jogaik
elvesztését eredményezi, feltéve hogy az illetékes nemzeti hatóságoknak, ideértve adott esetben a
nemzeti bíróságokat is, módjukban áll, hogy járulékos jelleggel vizsgálják az állampolgárság ezen
elvesztésének következményeit, és esetlegesen ex tunc hatállyal visszaállítsák az érintett személyek
állampolgárságát az általuk úti okmány vagy az állampolgárságukat tanúsító bármely más
dokumentum kiállítása iránt benyújtott kérelem alkalmával. E vizsgálat keretében a hatóságoknak és
bíróságoknak vizsgálniuk kell, hogy az érintett tagállam állampolgárságának elvesztése, amely az
uniós polgár jogállás elvesztését eredményezi, tiszteletben tartja-e az arányosság elvét azon
következményeket illetően, amelyeket az minden egyes érintett személy és adott esetben családtagjai
helyzetére gyakorol az az uniós jogra tekintettel.

105. A Bíróság (második tanács) 2019. március 13-i ítélete (a Rechtbank Den Haag
zittingsplaats Haarlem [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — E. kontra
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-635/17. sz. ügy)16
1) Az EUMSZ 267. cikk alapján az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik a családegyesítési
jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 11. cikke (2) bekezdésének
értelmezésére az alapeljárásban szóban forgó helyzethez hasonló helyzetben, amikor a kérdést
előterjesztő bíróságnak egy kiegészítő védelmi jogállással rendelkező személy által benyújtott
családegyesítés iránti kérelemről kell határozatot hoznia, amennyiben a nemzeti jog e rendelkezést
ilyen helyzetben közvetlenül és feltétlenül alkalmazandóvá tette.
2) A 2003/86 irányelv 11. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az
alapügy körülményeihez hasonló körülmények között, amikor egy kiegészítő védelmi jogállással
rendelkező családegyesítő családegyesítés iránti kérelmet nyújtott be egy olyan kiskorú személy
javára, akinek ő a nagynénje és állítólagos gyámja, és aki menekültként, családi kötelékek híján
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 39. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 32. sz. alatt.
15 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 151. sz. alatt.
16 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 33. sz. alatt.
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tartózkodik valamely harmadik országban, hogy e kérelmet elutasítsák kizárólag azon az alapon, hogy
a családegyesítő nem szolgáltatott a kiskorú biológiai szüleinek halálát és ennélfogva a vele fennálló
családi kapcsolat tényleges jellegét igazoló hivatalos okmányokat, és azt a magyarázatot, amelyet a
családegyesítő annak alátámasztásául adott, hogy miért nem állt módjában ezen okmányok
benyújtása, az illetékes hatóságok nem hihetőnek minősítették mindössze a származási országban
fennálló helyzetre vonatkozóan hozzáférhető általános információk alapján, anélkül, hogy tekintetbe
vették volna a családegyesítő és a kiskorú konkrét helyzetét, valamint azon sajátos nehézségeket,
amelyekkel — elmondásuk szerint — a származási országukból való menekülésük előtt és után
szembesültek.

106. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. március 13-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen
[Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Skatteverket kontra Srf
konsulterna AB (C-647/17. sz. ügy)17
A 2008. február 12-i 2008/8/EK tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, 2006. november 28-i2006/112/EK tanácsi irányelv 53. cikkét úgy kell értelmezni,
hogy az e rendelkezésben említett, „eseményekre történő belépésre vonatkozó szolgáltatások”
kifejezés magában foglal olyan szolgáltatást, mint amelyről az alapügyben szó van, amely kizárólag
adóalanyoknak szervezett, előzetes regisztrációhoz és fizetéshez kötött ötnapos számviteli képzésből
áll.

107. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. március 13-i ítélete (a Sąd Okręgowy w Piotrkowie
Trybunalskim [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — a B. S. elleni
büntetőeljárás (C-195/18. sz. ügy)18
Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992.
október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv 2. cikkét úgy kell értelmezni, hogy valamely olyan köztes
terméket, amelyet arra szánnak, hogy azt nem alkoholos italokkal keverjék össze, és amelyet kevesebb
malátázott összetevőt, mint nem malátázott összetevőt tartalmazó sörléből nyernek, és amelyhez az
erjedési folyamatot megelőzően glükózszirupot adtak hozzá, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról,
valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének
az 1991. július 26-i 2587/91/EGK bizottsági rendeletből következő változatában foglalt Kombinált
Nómenklatúra 2203 vámtarifaszáma alá tartozó „malátából készült sörnek” lehet minősíteni,
amennyiben az említett termék organoleptikus tulajdonságai megfelelnek a sör ilyen tulajdonságainak,
aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

108. A Bíróság (első tanács) 2019. március 14-i ítélete (a Helsingin käräjäoikeus
[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Metirato Oy, en faillite kontra
Suomen valtio/Verohallinto, Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet (C-695/17. sz. ügy)19
Az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló
kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2010. március 16-i 2010/24/EU tanácsi irányelv 13. cikkének (1)
bekezdését és 14. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egyrészt azokat alkalmazni kell a
megkereső tagállam kérelmére behajtandó követeléseknek a megkeresett tagállamban letelepedett
társaság fizetésképtelenségi eljárással érintett vagyontömegébe való visszautalására vonatkozó
eljárásra, amennyiben ezen eljárás az e 14. cikk (2) bekezdése értelmében vett végrehajtási
intézkedések vitatásán alapul, másrészt pedig hogy a megkeresett tagállamot e rendelkezések
értelmében az említett eljárás alperesének kell tekinteni, anélkül hogy az a körülmény, hogy az ily

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 38. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 114. sz. alatt.
19 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 59. sz. alatt.
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módon behajtott követelések elkülönülnek-e ezen tagállam vagyonától vagy összekeverednek-e azzal, e
tekintetben jelentőséggel bírna.

109. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. március 14-i ítélete (a Tribunal de première
instance de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jean Jacob,
Dominique Lennertz kontra État belge (C-174/18. sz. ügy)
Az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami adószabályozás
alkalmazása, mint amilyen az alapügyben szerepel, és amely azzal a hatással jár, hogy megvonja az
általa biztosított adókedvezményekre vonatkozó igény egy részét az e tagállamban lakóhellyel
rendelkező házaspártól, amelynek egyik tagja egy másik tagállamban kap olyan nyugdíjat, amely az
előbbi tagállamban egy kettős adóztatás elkerülésére irányuló kétoldalú egyezmény alapján mentesül
az adóztatás alól.

Munkaügyi ügyszak
27. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. március 14-i ítélete (az Arbeidsrechtbank
Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maria Vester kontra
Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (C-134/18. sz. ügy)20
Az EUMSZ 45. és EUMSZ 48. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes egy olyan helyzet,
mint amely az alapügyben szerepel, amikor egy olyan munkavállaló számára, akit egyéves
munkaképtelenségi időszakot követően rokkanttá nyilvánított a lakóhelye szerinti tagállam illetékes
intézménye anélkül, hogy rokkantsági ellátásban részesülhetett volna e tagállam jogszabályai alapján,
annak a tagállamnak az illetékes intézménye, amelyben biztosítási időinek összességét teljesítette,
további egyéves munkaképtelenségi időszakot is előír ahhoz, hogy rokkanttá nyilvánítsák, és
időarányos rokkantsági ellátást nyújtsanak a számára, anélkül ugyanakkor, hogy az említett
időszakban munkaképtelenség miatt járó ellátásban részesülne.

28. A Bíróság (hetedik tanács) 2019. március 14-i ítélete (a Cour administrative d’appel
de Nancy [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministre de l’Action
et des Comptes publics kontra Raymond Dreyer és házastársa (C-372/18. sz. ügy)21
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a személyi függetlenségi juttatáshoz
és a fogyatékossági kompenzációs ellátáshoz hasonló juttatásokat az e rendelkezés értelmében vett
„szociális biztonsági ellátásként” való minősítésük érdekében úgy kell tekinteni, hogy azokat a
jogosult személyes szükségletének egyedi mérlegelése nélkül nyújtják, mivel a jogosult jövedelmét
kizárólag ezen ellátások tényleges összegének kiszámítása céljából, objektív és jogszabályban
meghatározott kritériumok alapján veszik figyelembe.

Polgári ügyszak
27. A Bíróság elnökének 2019. február 8-i végzése (a Rechtbank Amsterdam [Hollandia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-750/18. sz. ügy)22
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

28. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. március 14-i ítélete (a Svea hovrätt [Svédország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Textilis Ltd, Ozgur Keskin kontra Svenskt
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 24. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak 47. sz. alatt.
22 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 20. sz. alatt.
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Tenn Aktiebolag (C-21/18. sz. ügy)23
1) A 2015. december 16-i (EU) 2015/2424 parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, [az európai
uniós védjegyről] szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése e)
pontjának iii. alpontját úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazható a 2015/2424 rendelettel
módosított 207/2009 rendelet hatálybalépése előtt lajstromozott védjegyekre.
2) A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának iii. alpontját úgy kell értelmezni, hogy az
alapügyben szereplőhöz hasonló, bizonyos árukon — például szöveten vagy papíron — elhelyezett,
síkbeli díszítőmintákból álló megjelölés e rendelkezés értelmében nem „kizárólag […] formából áll”.

Gazdasági ügyszak
20. A Bíróság kilencedik tanácsa elnökének 2019. január 30-i végzése (a Justice de paix
du troisième canton de Charleroi [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C368/18. sz. ügy)24
A kilencedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

21. A Bíróság elnökének 2019. január 31-i végzése (az Amtsgericht Nürnberg
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-701/18. sz. ügy)25
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

22. A Bíróság elnökének 2019. február 8-i végzése (a Landgericht Berlin [Németország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-660/18. sz. ügy)26
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

23. A Bíróság elnökének 2019. február 11-i végzése (a Tribunal Supremo [Spanyolország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-498/18. sz. ügy)27
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

24. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. március 14-i ítélete (a Központi Kerületi
Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Dunai
Zsuzsanna kontra ERSTE Bank Hungary Zrt. (C-118/17. sz. ügy)28
1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993.
április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy:
— azzal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely az eljáró bíróság számára nem teszi
lehetővé, hogy helyt adjon a kölcsönszerződés valamely, árfolyamréssel kapcsolatos
rendelkezésének tisztességtelen jellege miatti megsemmisítésére irányuló olyan
kérelemnek, mint amilyen az alapügyben szerepel, feltéve hogy az ilyen szerződési feltétel
tisztességtelen jellegének megállapítása lehetővé teszi azon jogi és ténybeli helyzet

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 24. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak 45. sz. alatt.
25 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak 13. sz. alatt.
26 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 2. szám, Gazdasági ügyszak 9. sz. alatt.
27 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Gazdasági ügyszak 62. sz. alatt.
28 A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak 22. sz. alatt.
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helyreállítását, amelyben a fogyasztó e tisztességtelen szerződési feltétel hiányában lett
volna, és
— azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely olyan körülmények között, mint amilyenek
az alapügyben szerepelnek, az eljáró bíróság számára nem teszi lehetővé, hogy helyt adjon
a kölcsönszerződés valamely, árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezésének
tisztességtelen jellege miatti megsemmisítésére irányuló kérelemnek, ha az eljáró bíróság
megállapítja, hogy e szerződési feltétel tisztességtelen, és hogy a szerződés az említett
szerződési feltétel hiányában nem teljesíthető.
2) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének fényében értelmezett 93/13 irányelvvel
nem ellentétes az, hogy valamely tagállam legfelsőbb bírósága az egységes jogértelmezés
érdekében ezen irányelv végrehajtásának részletes szabályait illetően kötelező határozatokat
hoz, amennyiben azok nem képezik akadályát sem annak, hogy a hatáskörrel rendelkező
bíróság az említett irányelvben foglalt szabályok teljes érvényesülését biztosítsa, és a
fogyasztó számára az ezen irányelvből fakadó jogainak védelme érdekében hatékony
jogorvoslatot nyújtson, sem pedig annak, hogy ezt illetően előzetes döntéshozatal céljából a
Bírósághoz forduljon, amit azonban a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.
25. A Bíróság (második tanács) 2019. március 14-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vantaan kaupunki kontra Skanska Industrial
Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy (C-724/17. sz. ügy)29
Az EUMSZ 101. cikket akként kell értelmezni, hogy az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló
helyzetben, amikor is az e cikk által tiltott kartellben részt vevő társaságok összes részvényét
megszerezték más társaságok, amelyek megszüntették az előbbi társaságokat, és tovább folytatták azok
gazdasági tevékenységeit, a részvényeket megszerző társaságok felelőssé tehetők az e kartell által
okozott kárért.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
XIX. A Törvényszék (negyedik tanács) T-416/18. sz., Hungary Restaurant Company
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) és Evolution
Gaming Advisory Kft. kontra Európai Bizottság ügyben 2018. október 12-én hozott
végzése ellen a Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Hungary Restaurant Company Kft.) és az Evolution Gaming Advisory Kft. által 2018.
november 7-én benyújtott fellebbezés (C-700/18. P. sz. ügy)
Az Európai Unió Bírósága (hetedik tanács) a 2019. március 14-i végzéssel a fellebbezést elutasította,
és úgy határozott, hogy a fellebbezők maguk viselik saját költségeiket.

XX. 2018. december 21-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra
Magyarország (C-808/18. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Kereseti kérelmek:
A Bizottság kéri a Bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy Magyarország azzal, hogy—előírja, hogy a
menedékjog iránti kérelmet a menekültügyi hatóság előtt személyesen, kizárólag a tranzitzónákban
lehet benyújtani, amelyekbe a belepés lehetőségét kisszámú személyre korlátozza,

29

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 21. sz. alatt.
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— főszabályként alkalmaz egy különleges eljárást, amelynek során nincsenek biztosítva a 2013/32
irányelvben rögzített garanciák,
— előírja, hogy valamennyi menedékkérőre (kivéve a 14 éven aluli gyermekeket) olyan eljárást kell
alkalmazni, amelynek eredményeként őket a menekültügyi eljárás teljes tartama alatt kötelezően
őrizetben kell tartani a tranzitzónákban, olyan létesítményekben, amelyeket csak Szerbia irányába
hagyhatnak el, valamint azzal, hogy az ilyen őrizet tekintetében nem biztosította a 2013/33
irányelvben előírt garanciákat,
— a területén jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat a 2008/115 irányelv 5.
cikkében, 6. cikkének (1) bekezdésében, 12. cikkének (1) bekezdésében és 13. cikkének (1)
bekezdésében foglalt eljárások és garanciák biztosítása nélkül a határkerítés túloldalára kíséri,
— elmulasztotta a 2013/32 irányelv 46. cikke (5) bekezdésének a nemzeti jogba való átültetését,
valamint olyan rendelkezéseket fogadott el, amelyek eltérnek az automatikus halasztó hatály
általános szabályától olyan helyzetek vonatkozásában, amelyek nem tartoznak ezen irányelv 46.
cikke (6) bekezdésének hatálya alá, nem teljesítette az Alapjogi Charta 6., 18. és 47. cikkével
összefüggésben értelmezett, a 2013/32/EU irányelv 3., 6. cikkéből, 24. cikkének (3) bekezdéséből,
43. cikkéből valamint 46. cikkének (5) és (6) bekezdéséből, a 2013/33/EU irányelv 2. cikkének h)
pontjából, 8., 9., 11. cikkéből, valamint a 2008/115/EU irányelv 5. cikkéből, 6. cikkének (1)
bekezdéséből, 12. cikkének (1) bekezdéséből és 13. cikkének (1) bekezdéséből eredő
kötelezettségeit;
— kötelezze a Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:
A Bizottság véleménye szerint Magyarország azzal, hogy előírja, hogy,a menedékjog iránti kérelmet a
menekültügyi hatóság előtt személyesen, kizárólag a tranzitzónában lehet benyújtani, amelybe a
belepés lehetőségét kis számú személyre korlátozza, megsérti a 2013/32 irányelv 3. és 6. cikkét. Ezzel
ugyanis Magyarország nem biztosítja a nemzetközi védelmet kérelmezők számára a menekültügyi
eljáráshoz való tényleges hozzáférést.
A Bizottság véleménye szerint a menedékjogról szóló törvény azon rendelkezéseiből, amelyek
értelmében a kérelmezők kötelesek tranzitzónán belül tartózkodni a nemzetközi védelem iránti
kérelmük elbírálásának ideje alatt, az következik, hogy Magyarországon minden menedékkérőt
rendszeresen őrizetbe vesznek, ami nincs összhangban a 2013/33 irányelv követelményeivel.
A Bizottság továbbá úgy véli, hogy Magyarország azzal, hogy a területén jogellenesen tartózkodó
harmadik országbeli állampolgárokat a 2008/115 irányelvben foglalt eljárások és garanciák biztosítása
nélkül a határkerítés túloldalára kíséri, nem teljesítette a 2008/115 irányelv 5. cikkéből, 6. cikkének (1)
bekezdéséből, 12. cikkének (1) bekezdéséből és 13. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.
A Bizottság azt az álláspontot képviseli, hogy mivel az alaptalanként elutasított kérelmek bírósági
felülvizsgálata esetén a menedékjogról szóló törvény megszüntette a kereset automatikus halasztó
hatályát előíró rendelkezést, Magyarország nem ültette át a nemzeti jogba a 2013/32 irányelv 46. cikke
(5) bekezdésében rögzített általános szabályt.
A Bizottság továbbá fenntartja álláspontját, hogy Magyarország megsérti a 2013/32 irányelv 46.
cikkének (5) és (6) bekezdését, mivel az elutasított nemzetközi védelem iránti kérelmek esetében a
menekültjogról szóló törvény nem biztosítja egyértelműen a halasztó hatály kérésének lehetőségét.
Ezért nincs biztosítva a kérelmezők joga, hogy a jogorvoslati kérelem elbírálásáig Magyarország
területén maradjanak, mivel az elutasító döntés a kereset beadására való tekintet nélkül végrehajtható.
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XXI. A Bíróság elnökének 2019. február 4-i végzése — Európai Bizottság kontra Belga
Királyság, támogatják: Németországi Szövetségi Köztársaság, Észt Köztársaság,
Írország, Spanyol Királyság, Francia Köztársaság, Olasz Köztársaság, Lett Köztársaság,
Litván Köztársaság, Magyarország (C-564/17. sz. ügy)
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

XXII. A T-339/16., T-352/16. és T-391/16. sz., Ville de Paris, Ville de Bruxelles és
Ayuntamiento de Madrid kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2018. december
13-án a Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) által hozott ítélet ellen Magyarország
által 2019. február 22-én benyújtott fellebbezés (C-178/19 P. sz. ügy)30
Az eljárás nyelve: spanyol és francia
Kereseti kérelmek:
Fellebbezésében Magyarország azt kéri, hogy a Bíróság
elsődlegesen:
— helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-339/16., T-352/16. és T-391/16. sz. Ville de Paris,
Ville de Bruxelles és Ayuntamiento de Madrid kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2018.
december 13-án hozott ítéletet és a Ville de Paris, Ville de Bruxelles és Ayuntamiento de Madrid
által benyújtott kereseteket mint elfogadhatatlant utasítsa el,
másodlagosan:
— helyezze hatályon kívül az ítélet rendelkező részét annyiban, amennyiben az az ítélet által
megsemmisített rendelkezés joghatásainak fennmaradása kapcsán az ítélet hatálybalépésétől
számított tizenkét hónapos időszakról rendelkezik, egyúttal rendelkezzen a megsemmisített
rendelkezés joghatásainak az e rendelkezések helyébe lépő új szabályozás elfogadásáig történő
fennmaradásáról,
valamint
— kötelezze a Törvényszék előtti eljárás felpereseit a fellebbezési eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:
A Magyar Kormány fellebbezésében egyrészt a megtámadott ítélet elfogadhatóságra vonatkozó
megállapításait és következésképpen a keresetek elfogadhatóságát, másrészt a megtámadott ítéletnek a
megsemmisített rendelkezések időbeli hatályára vonatkozó mérlegelését és megállapítását vitatja.
A Magyar Kormány álláspontja szerint a Törvényszék a megtámadott ítéletben tévesen jutott arra a
következtetésre, hogy a 2016/646 rendelet nem igényel a felperesek tekintetében végrehajtási
intézkedést, és hogy a rendelet a felpereseket közvetlenül érinti, és ezért keresetindítási joguk fennáll
az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése értelmében. Valójában a 2016/646 rendelet a felperesek
tekintetében is igényel végrehajtási intézkedéseket, másrészt pedig a felpereseket a 2016/646 rendelet
nem érinti közvetlenül, mivel e jogszabály nem jelent olyan korlátot a felperesek által elfogadott vagy
elfogadni kívánt, a gépjárművek használatára vonatkozó korlátozó intézkedések tekintetében, mint
amilyet a megtámadott ítélet a 2016/646 rendeletnek tulajdonít.
A Magyar Kormány álláspontja szerint emellett a Törvényszék a megtámadott ítéletben a jogbiztonság
elvét sértő módon állapította meg a megsemmisített rendelkezés hatályának fennmaradására vonatkozó
legfeljebb tizenkét hónapos időszak hosszát, mivel a megállapított időtartam nem tekinthető elegendő
időnek ahhoz, hogy a megsemmisített rendelkezést felváltó jogszabály elfogadásra kerülhessen. A
vállalatok számára meghatározott rövidebb felkészülési idő nem elegendő a módosított előírásokra
történő felkészüléshez és a már becsülhető vállalati károk enyhítése sem rendezett. A megsemmisített
rendelkezés időbeli hatályának lejárta és az új szabályozás elfogadása közötti időszakban a
30

A keresetet l.: Hírlevél VIII. évfolyam 8. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XV. sz. alatt.

42

jogbiztonság elvével ellentétes helyzet áll elő és súlyosan sérülnek mind a gépjármű-gyártók, mind a
fogyasztók jogai.

XXIII. A Törvényszék 2019. március 28-i ítélete — Julius-K9 kontra EUIPO — El Corte
Inglés (K9 UNIT) (T-276/18. sz. ügy)31
1) A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) második fellebbezési
tanácsának 2018. február 22-i határozatát (R 1432/2017-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.
2) Az EUIPO viseli a saját költségein felül a Julius-K9 Zrt. költségeit.
3) Az El Corte Inglés, SA maga viseli saját költségeit.

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

Közigazgatási ügyszak
Kfv.I.35.318/2018/8.
Adólevonási jog jogszerű gyakorlása és észszerűen elvárható intézkedések köre.
Az általános forgalmi adó levonási ügyekben az EU-bírósági és az azon alapuló, azt követő kúriai
gyakorlatban kialakultak olyan standardizált elemek, amelyek gátját képezik a levonási jog
gyakorlásának (az ügyletek gazdasági racionalitásának hiánya, tényleges gazdasági kockázat hiánya,
kismértékű haszonkulcs alkalmazása, adóminimalizálásra való törekvés, a beszerzésekért történő
fizetés „fordított útja”, személyi összefonódások, a gazdasági esemény nem független felek közötti
jellemzőkkel bír, személyi, tárgyi feltételek hiánya, beszállító társaságok dokumentációjának hiánya,
eltűnő, utóbb dokumentációk hiánya miatt levizsgálhatatlan vállalkozások, a társaságok képviselői
elérhetetlenek, a gazdasági eseményekben „résztvevők” információ hiánya, részletesen a gazdasági
eseményről nyilatkozni nem tudnak, egyetlen kereskedői kapcsolat jelenléte). Hasonló elemek a
perbeli ügyben is előfordultak, mint ahogy erre az elsőfokú bíróság ítéletének 10–13. oldalán utalt. A
Kúria ebből a kiinduló pontból vizsgálta a jogerős ítéletben foglaltakat, azt megmérte a felülvizsgálati
kérelem és ellenkérelem által részletesen kifejtettek ismeretében és úgy ítélte meg, hogy az ítélet
jogszerű, mert az adólevonási jog megtagadását objektív körülmények alapozták meg.
A jogerős ítélet felülvizsgálata kapcsán arról sem lehet elfeledkezni, hogy az egy megismételt
eljárásban született, vagyis azt is kellett vizsgálni, hogy az elsőfokú bíróság eleget tett-e a Kúria új
eljárásra vonatkozó iránymutatásának. Ennek megsértése nem állapítható meg, hiszen az elsőfokú
bíróság felhívta a megállapításai alapját képező jogszabályhelyeket, részletesen reagált a felperesnek
az alperesi tényállás megállapításával kapcsolatos kifogásaira, fuvarozási útvonal, szállítójármű
állapota, a személyi és tárgyi feltételek hiánya, számlák kiegyenlítésének furcsaságai, és elemezte a
beszállítói társaságok szerepét, a korábbi eljárásban foglalt megállapításokat és azok jelentőségét is.
Az elsőfokú bíróság megjelölte azokat az objektív körülményeket melyekből a felperes és
számlakibocsátók közötti gazdasági kapcsolat hiányára következtetett és vizsgálta, hogy a felperes az
észszerűen elvárható (szóhasználata szerint kellő körültekintést) intézkedéseket megtette-e.
A felperesnek az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) gyakorlatára történő
hivatkozásával kapcsolatban arra kívánt rámutatni a Kúria, hogy a Bíróság az eseteiben azt fejti ki,
hogy az adóhatóság általánosságban nem követelheti meg a számlabefogadó ellenőrzését, de
amennyiben szabálytalanságra vagy csalásra utaló körülmények állnak fenn, fennáll az a
kötelezettsége, hogy a megbízhatóságáról való meggyőződés érdekében tájékozódjon arról másik
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gazdasági szereplőről, amelytől termékeket vagy szolgáltatásokat kíván beszerezni. Ez az észszerűen
elvárható az adott ügyletek speciális jellegéből fakadó gondosság azonban a felperes oldalán hiányzott.
Utalt a Kúria arra is, hogy az EU Bírósága kimondta, hogy a jogbiztonság elve kötelezettséget is
megfogalmaz minden adóalany számára annak érdekében, hogy az ügyleteik ne segítsenek másokat
adókijátszáshoz. A C-80/11. és C-142/11. számú egyesített ügyekben (Mahagében-Dávid-ügy), illetve
a C-324/11. számú ügyben (Tóth-ügy) az EU Bíróság szintén hangsúlyozta, hogy a nemzeti
hatóságoknak és bíróságoknak meg kell tagadniuk az adólevonás jogát biztosító előnyt, ha objektív
körülmények alapján megállapítható, hogy e jogra csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak.
Ugyanezen ítélet 54. pontjában az EU Bíróság megerősítette a C-409/04. számú Teleos és társai
ügyben már kimondott értelmezését, mely szerint nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik meg
a gazdasági szereplőktől, hogy tegyenek meg minden tőlük észszerűen elvárható intézkedést annak
érdekében, hogy az általuk teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. Az észszerűen elvárható
intézkedések köre pedig az adott ügy körülményeitől függ, melynek elbírálása a nemzeti bíróság
feladata. (C-277/14. 51. pont)
Az észszerű és az adózótól elvárható intézkedések körébe a Kúria jogi álláspontja szerint beletartozik
minden olyan intézkedés, amely a számlakibocsátó működési körülményeivel, képviseletével,
teljesítési képességével kapcsolatos. Éppen ezért helyes értékelést tartalmaz e körben a jogerős ítélet
10. oldalának 2.és utolsó bekezdései, és a 13. oldal 1-8. bekezdései. Bár általánosságban nem várható
el egy adózótól, hogy a vele szerződéses kapcsolatban állókat a részletekben menőkig ellenőrizzen, de
a gazdasági életben szokásos gondos magatartást kell tanúsítania. Ennek ki kell terjednie annak
megismerésére, hogy beszállítója tudja- e teljesíteni a szerződésben vállalt munkát, azt milyen
minőségben, határidőben vállalja- ehhez megfelelő szakismerettel rendelkező munkavállalókkal
rendelkezik-e. A Kúria nem az adóhatóság általi mélységű vizsgálatot követeli az adózótól, hanem
csak azt a szintűt, mely igazolja, hogy ténylegesen a számlakibocsátók végezték a számlában
feltüntetett tevékenységet.
A felperesnek a közhiteles nyilvántartással ellentétes megállapításokra vonatkozó érvelése a
keresetében nem jelent meg, azonban Kúria mégis érdemben vizsgálta ezt a felperesi észrevételt. A
közhiteles cégnyilvántartás 21/3. tételen az adószám felfüggesztésére, a 21/4. tételen az adószám
törlésére tartalmaz adatokat. Az adószám felfüggesztésére 2013. június 27-i dátummal, 2013. július 11i közzététellel került sor, míg a törlési eljárás elindítására 2013. augusztus 13-i dátummal történt meg.
Valóban ennek közzététele később történt meg és a végleges törlés is 2014. február 3-i, de ez a tévedés
nem tette jogszerűtlenné az ítélet érdemi megállapításait. Ugyanakkor a bíróság az észszerűen
elvárható intézkedések körében helytállóan értékelte, hogy a felperes az adószám felfüggesztésére
vonatkozó nyilvános adatok figyelmen hagyásával fogadott be számlákat és élt levonási jogával.

Kfv.V.35.403/2018/6.
Az ítélet csak akkor jogszerű, ha a bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékokat megjelöli és értékeli
ítéletében. A joggyakorlat idézése és általános megállapítások nem helyettesítik az adott ügyre
vonatkozó tények és bizonyítékok figyelembevételét.
Az adóhatóság a gazdasági események megvalósulását nem vitatta, a kereset alapján az elsőfokú
bíróságnak ezért abban a kérdésben kellett volna állást foglalnia, hogy a számlakibocsátó teljesítette-e
a számla szerinti ügyleteket. Ez csak a közigazgatási eljárásban beszerzett bizonyítékok
mérlegelésével, és az azokból levont következtetéssel dönthető el. Amennyiben a számlakibocsátó
részéről történő teljesítés hiánya kerül megállapításra, a KMK vélemény 2. pontjában foglalt
szempontok és az adólevonási jog gyakorlásával kapcsolatos az Európai Unió Bíróságának (a
továbbiakban: EU Bíróság) döntéseiben megfogalmazott elvek alapján kellett volna állást foglalni
arról, hogy a felperes adólevonási jogának a számlakibocsátó, illetve alvállalkozói részéről való
teljesítés hiánya akadálya-e. Az EU Bíróság számtalan eseti döntése (pl. C-354/03., C-355/03. és C484/03. Optigen; C-80/11 és 142/11 Mahagében-Dávid; C-446/15 Signum Alfa Sped; C-18/13 Marks
Pen EOOD; C-277/14 Ppuh Stechemp) rögzítette azon az intézkedések körét, amelyek az adózótól
észszerűen nem várhatók el az adócsalás megelőzés érdekében. Az adólevonási jog megítélésekor
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ezekre tekintettel kellett volna lenni, és az általa megtett intézkedések értékelésével kellett volna a
felperes adókijátszáshoz fűződő viszonyát értékelni. Ennek hiányában az adóhatósági határozat valódi
törvényességi felülvizsgálata nem történt meg. A joggyakorlat idézése és általános megállapítások nem
helyettesítik az adott ügyre vonatkozó tények és bizonyítékok figyelembevételét.
Ezért a Kúria a jogerős ítélet a Pp. 275. § (4) bekezdés alapján hatályon kívül helyezte és az elsőfokú
bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.
A Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálatra alkalmatlansága okán az előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezését mellőzte.
A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak a számlakibocsátó teljesítésére és annak hiányára
vonatkozó bizonyítékokat meg kell jelölnie, azokat összességükben mérlegelnie kell, majd ennek
alapján kell megállapítania, hogy az alperes eleget tette-e a tényállás tisztázási kötelezettségének, és
okszerűen következtetett-e a számlakibocsátó általi teljesítés hiányára. Amennyiben az elsőfokú
bíróság az adóhatósággal azonos következtetésre jut a teljesítés hiánya körében – figyelembe véve,
hogy a gazdasági események megvalósulása nem volt vitás a perben – rögzítenie kell az adókijátszás
megvalósulására és a felperes ehhez fűződő tudattartalmára vonatkozó bizonyítékokat és tényeket,
amelyek alapján – a Kúria és az EU Bíróság joggyakorlata által kialakított elvek figyelembe vételével
– döntenie kell az adólevonási jog megtagadásának jogszerűségéről, vagyis az alperesi határozat
törvényességéről.

Kfv.V.35.419/2018/6.; Kfv.V.35.423/2018/6.
Az adóhatósági határozatban nem szereplő jogalapon nem állapítható meg a hatósági döntés
törvényessége.
A Kúria megállapította, hogy a perben eldöntendő jogkérdés az volt, hogy a felperes által
Magyarországon igénybe vett, és letelepedési helye szerinti tagállamban közvetített szolgáltatásként
adóalanyok részére adómentesen továbbszámlázott szolgáltatások alapján adó-visszatérítésre jogosulte, figyelembe véve, hogy saját tagállamában kizárólag adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységet
végez.
Az adóhatóság a felperes kérelmét azért utasította el, mert az igénybe vett szolgáltatások
továbbszámlázása adómentesen történt Az elsőfokú bíróság a döntést azért ítélte jogszerűnek, mert
álláspontja szerint a felperes belföldön köteles áfa fizetésre, és emiatt számlázhatta tovább saját
tagállamában adómentesen a szolgáltatásokat.
A Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a felperes belföldi adókötelezettségére hivatkozással
az adóhatósági határozatokban és ellenkérelemben nem szereplő indokra, alapította döntését,
amelynek jogszabályi alapját a jogerős ítéletben nem is jelölte meg. A felperes helytállóan hivatkozott
arra, hogy az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 247. § (1) bekezdésében az Áfa tv.
120. § a), c) és d) pontjaira utalás az előzetesen felszámított adó ezen szakasz alkalmazásában való
fogalmát határozza meg, és tévesen értékelte az elsőfokú bíróság ezt az utaló szabályt úgy, hogy az
adó-visszatérítés feltétele az adott ügylethez kapcsolódó norvégiai adófizetés.
A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak arról kell döntenie, hogy jogszerűen utasította-e el a
felperes által belföldön igénybe vett szolgáltatásokról szóló számlák alapján előterjesztett adóvisszatérítési kérelmét az alaperes arra hivatkozással, hogy a továbbértékesítés adómentes volt.
A jogvita eldöntésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2006/112/EK irányelv (a továbbiakban:
HÉA-irányelv) 170. cikke általános jelleggel rögzíti, hogy minden olyan adóalanynak, aki nem
letelepedett abban a tagállamban, amelyben HÉA hatálya alá tartozó szolgáltatást vesz igénybe, joga
van ezen adó visszatérítéséhez, amennyiben a szolgáltatásokat adólevonási joggal járó gazdasági
tevékenysége céljára használja fel, és amennyiben azután őt belföldön adólevonási jog illetné meg.
Az irányadó jog értelmezésekor nem hagyható figyelmen kívül a HÉA-mechanizmus lényegi célja,
hogy a vállalkozásokat mentesítsék az adó viselése alól, és kizárólag a HÉA-irányelvben, továbbá az
annak alapján megalkotott nemzeti jogszabályokban tett kivételek esetén terhelje őket. Az adó-

45

visszatérítés általános feltételeit a 2008/9/EK irányelv (a továbbiakban: Visszatérítési irányelv) 3.
cikke és az Áfa tv. 244. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja, 247. § (1) bekezdés a) pontja, 248. §
(1) bekezdése, a kizáró okokat 4. cikke és az Áfa tv. 246. §-a tartalmazza. Utóbbi szabályok rögzítik
azon adómentes szolgáltatások körét (téves, jogszabálysértő áthárítás, Közösségi termékértékesítés,
export, ingatlan beszerzés), amelyekhez az egyéb feltételek esetén sem kapcsolódhat visszatérítési jog.
Az elsőfokú bíróságnak a tényállás és az adó-visszatérítés általános és különös jogszabályi
feltételeinek összevetésével kell a jogvitát teljes körűen elbírálnia.

Kfv.IV.35.440/2018/7.
A helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan - kifejezetten kivételt engedő jogszabályi rendelkezés hiányában az előzetes értesítés elmaradása, továbbá a képviselet lehetőségéről való megfelelő tájékoztatás
hiánya a hatósági eljárás során lényeges eljárásjogi szabálysértésnek minősül, az ügyféli jogokat védő
garanciális szabályok sérelme miatt.
A Kúriának egyrészt arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy az eljárás során a helyszíni szemle
szabályszerűen folyt-e (I.), másrészt arra, hogy a támogatásból megvalósult létesítmény üzemeltetése a
pályázatnak megfelelően valóban vadászházként történt-e (II.).
I. A 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 50. § (1) bekezdése kimondja,
hogy a helyszíni ellenőrzés az ügyfél előzetes értesítése nélkül is lefolytatható. A (2) bekezdés szerint,
ha a helyszíni ellenőrzés lefolytatásához az ügyfél jelenléte szükséges, akkor az ügyfelet úgy kell
értesíteni, hogy az ügyfél – jelenlétének korlátozása esetén – képviseletét biztosítani tudja. Ha a
helyszíni ellenőrzés lefolytatásához az ügyfél jelenléte szükséges, a (3) bekezdésben foglaltak
kivételével a helyszíni ellenőrzés csak akkor kezdhető meg, ha az ügyfél vagy alkalmazottja,
meghatalmazottja, ezek hiányában hatósági tanú jelen van. Az ügyfél alkalmazottja, meghatalmazottja
köteles e minőségét megfelelő módon igazolni. Igazolás hiányában a hatósági tanú alkalmazására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A (4) bekezdés szerint a helyszíni ellenőrzés időpontjáról az
ügyfelet telefonon, elektronikus levélben vagy rövid szöveges üzenet útján is lehet értesíteni. Ebben az
esetben a helyszíni ellenőrzés időpontjáról való értesítésről hivatalos feljegyzést kell készíteni.
A kivételt jelentő (3) bekezdés szerint, ha a helyszíni ellenőrzés az ügyfél közreműködése nélkül,
külső vizsgálattal (szemrevételezéssel, méréssel) vagy távérzékeléssel elvégezhető, mellőzhető az
ellenőrzésről történő tájékoztatás. Ebben az esetben a helyszíni ellenőrzés az ügyfél vagy
alkalmazottja, meghatalmazottja, hatósági tanú jelenléte nélkül is elvégezhető.
Az elsőfokú bíróság szerint, mivel a helyszíni ellenőrzéshez az épületbe be kellett lépni, az ügyfél
értesítése, illetve szabályszerű képviselete nem minősíthető mellőzhetőnek. Emiatt az idézett (3)
bekezdés nem alkalmazható, hiszen „az ügyfél közreműködése nélkül, külső vizsgálattal
(szemrevételezéssel, méréssel)” az ellenőrzés jelen esetben nem volt elvégezhető.
Az alperes hivatkozza ezzel szemben a 65/2011/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: EU bizottsági
rendelet) 4. cikk 7. pontját, miszerint „7. E rendelet 20. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül, a
helyszíni ellenőrzések előre bejelenthetők abban az esetben, ha az az ellenőrzés célját nem
veszélyezteti. A bejelentést szigorúan a lehető legkésőbbre kell halasztani; az ellenőrzést megelőző 14.
napnál korábban nem kerülhet rá sor.” A 20. cikk hivatkozott tartalma a következő: „4. Ha a kölcsönös
megfeleltetésre vonatkozó jogi aktusok és standardok megtiltják a helyszíni ellenőrzések előzetes
bejelentését, akkor ugyanez vonatkozik a kölcsönös megfeleltetés helyszíni ellenőrzésére is.” Jelen
esetben ilyen tilalomra a felek nem hivatkoztak.
A 4. cikk egésze ugyanakkor „Az ellenőrzés általános alapelvei” címmel a tagállamok által
kialakítandó ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos elvárásokat (l. egyebek között az 1. pontban: a
„tagállamoknak olyan ellenőrzési rendszert kell kialakítaniuk”, a 2. pontban: „a tagállamok
gondoskodnak róla”, a 3. pontban: a „tagállamok biztosítják” stb.) fogalmazza meg, felhatalmazva
ezzel a tagállamokat a rendelet elveinek megfelelő konkrét szabályozási rendszer kidolgozására.
Eszerint az EU bizottsági rendelet 4. cikk 7. pontját az MVH eljárási törvény 46–53. §-ai, jelen
esetben különösen 50. §-a összefüggésében lehet és kell is értelmezni. A Kúria felfogásában emiatt az
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MVH eljárási törvény 50. § (3) bekezdése az uniós jog (közvetlen) alkalmazása mellett is megáll,
mivel az EU bizottsági rendelet szerinti kötelezettség – eredményes ellenőrzési rendszer kialakítása –
részletszabályait állapítja meg.
Az ily módon együttesen alkalmazandó MVH eljárási törvény 12. §-ára tekintettel, továbbá a 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szubszidiárius jellege az intézkedésekkel összefüggő
ellenőrzések tekintetében korlátozás nélkül érvényesül. A Ket. 1. § (1) bekezdésében kimondja, hogy a
közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok
rendelkezéseit. Az 5. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb
résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. A (2) bekezdés szerint a közigazgatási hatóság a jogi
képviselő nélkül eljáró ügyfelet tájékoztatja az ügyre irányadó jogszabály rendelkezéseiről, az őt
megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, illetve a kötelezettség elmulasztásának
jogkövetkezményeiről.
Az előzetes értesítés elmaradása, a képviselet lehetőségéről való megfelelő tájékoztatás hiánya miatt
az alperes a helyszíni ellenőrzés és jegyzőkönyv felvétele során megsértette az eljárás garanciális
szabályait, és emiatt az eljárás érdemére is kiható lényeges eljárásjogi szabálysértést vétett. A
hiteltelenség okán ezen hiányosság ténye lerontja a bizonyítási kísérlet egészének esetleges bizonyító
erejét. Az ügyfél képviseleti és nyilatkozattételi jogának súlyos sérelme tehát megvalósult, az ügy
érdemét érintő módon, amit az elsőfokú bírósággal egyezően állapít meg a Kúria is.
II. Az elsőfokú bíróság az ügy érdemét érintő eljárási szabálysértés miatt az 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: régi Pp.) 339. § (1) bekezdése szerinti döntést hozott, további okból is jogszabálysértést
állapított meg. Figyelemmel erre, valamint a felülvizsgálati kérelem további érveire, a Kúria a
közigazgatási hatóság bizonyítási eljárására vonatkozóan is megállapításokat tesz.
Az alapeljárásban a bizonyítás azt célozta, hogy a felperes pályázati célnak megfelelő módon
használja-e az ingatlant. Ennek alapján lehet ugyanis állítani, hogy a felperes 5 éves időtartamban az
FVM rend. 3. § (6) bekezdése, illetve a 23/2007. FVM rend. 23. § (1) bekezdésének b) pontjában
foglalt, és ezek alapján fennálló 5 éves üzemeltetési kötelezettségének eleget tett-e. E körülmény a
megállapítása képezhette az ügyben a támogatás visszakövetelésének jogszerű alapját.
A régi Pp. 275. § (1) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban nincs helye a bizonyítékok
felülmérlegelésének, további bizonyítás felvételének. A régi Pp. 275. § (2) bekezdése szerint a jogerős
ítélet a rendelkezésre álló iratok alapján a felülvizsgálati kérelem és a csatlakozó felülvizsgálati
kérelem keretei között vizsgálható felül.
A Kúria több eseti döntésében kimondta, hogy a felülvizsgálati eljárásban – annak rendkívüli
jogorvoslati jellege miatt – sem bizonyítás felvételének, sem a bizonyítékok ismételt egybevetésének,
felülmérlegelésének nincs helye. A felülvizsgálati eljárás nem ad alapot a bizonyítékok
felülmérlegelésére, ha az egyes bizonyítékokból eltérő következtetés is levonható lett volna; az
minősíthető nyilvánvalóan okszerűtlen következtetésnek, amikor a bizonyítékokból csak egyfajta, a
felülvizsgálattal támadott ítéletből eltérő következtetésre lehet jutni. (BH 2012.179., BH 2002.29., BH
2013.119.)
A Kúria az EBH 2017/K/20. számú elvi határozatában rámutatott arra, hogy „míg a közigazgatási
hatóság a Ket. 50. § (6) bekezdése alapján végzett értékelését az eljáró elsőfokú bíróság akkor tekinti
jogszerűtlennek a régi Pp. 206. §-a alapján, ha a bizonyítékok egyenként és összességében nem
alkalmasak az állított, megállapított tények igazolására, vagy azok köre oly mértékben hiányos, hogy
abból megalapozott következtetés nem vonható le, addig a Kúria a bíróság régi Pp. 206.§-án alapuló
értékelését csak akkor tekinti jogszerűtlennek, ha az nyilvánvaló logikai hibában szenved,
nyilvánvalóan ésszerűtlen, vagy megfelelő indokolás hiányában nyilvánvalóan önkényes”.
A Kúriának tehát a felülvizsgálati eljárásban nincs módja bizonyítás felvételére. Az elsőfokú bíróság
megállapításainak minősítésére a helyszíni ellenőrzésen készült fényképfelvételekről az I. pontban
foglalt eljárási jogszabálysértés miatt nincs lehetőség. A bevételek eltérésével kapcsolatos tények
rögzítése és értékelése tekintetében kirívó logikai hiba nem állapítható meg, különösen az alátámasztás
szükségességének az elsőfokú bíróság által hangsúlyozott szempontja tükrében. Az arculati
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hirdetőtábla, a vendégelégedettségi kérdőívek kitöltése, a vadászházban elhelyezett ágyszámok
vonatkozásában pedig a felperesi hivatkozásokkal szembeni bizonyítás szükségességét alperes terhére,
a Kúria is az elsőfokú bírósággal egyezően állapítja meg.
A Kúria mindezek alapján az elsőfokú bíróság ítéletét a régi Pp. 275. § (3) bekezdése szerint
hatályában fönntartotta. A megismételt eljárásra az ítéletben foglaltakat kiegészítve azt az
iránymutatást adja, hogy a jogellenesen lefolytatott helyszíni szemle megállapításait a megismételt
eljárásban nem lehet figyelembe venni.

Kfv.V.35.441/2018/5.
A felülvizsgálati eljárás tárgya a törvényes határidőben előterjesztett kereseti kérelemről hozott
jogerős ítélet.
A felperes adólevonási joggal járó beszerzéseit vizsgálva az adóhatóság és az elsőfokú bíróság
részletesen indokolta a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az ügyletek valótlanságát, részletesen
értékelve a számla szerinti társaságok működési körülményeit, a személyi összefonódásokat, a
fuvarozást, az ellenérték teljesítésének módját. Az alperes bizonyította, hogy az értékesítési láncban
adófizetés hiánya miatt melyik szereplőnél történt adókijátszás.
A felperes a perben sem bizonyította az ügyletek valódiságát, ezért a jogerős ítélet a bizonyítékok
okszerű és logikus mérlegelésével jutott arra a következtetésre, hogy az alperesi határozat
megalapozott és jogszerű.
A 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezési valamennyi bizonylat általános kellékeit
és a bizonylatok kiállítására vonatkozó alapelveket rögzítik. Az elsőfokú bíróság helytálló hivatkozása
szerint azonban még a formálisan kifogástalan bizonylatok sem alapozzák meg az értékesítés
adómentességét és az adólevonási jogot, amennyiben azok adatai a valóságban nem nyernek igazolást.
A számviteli szabályokra utalás tehát nem többlet-, hanem alapkövetelményként szerepel a kifogásolt
döntésekben.
Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) C-446/15 számú végzésében (Signum Alfa
Sped-ügy) rögzítette, hogy „[33] A levonáshoz való jog keletkezéséhez megkövetelt anyagi jogi
feltételeket illetően a 2006/112 irányelv 168. cikke a) pontjának megfogalmazásából az következik,
hogy a levonási joghoz az szükséges, hogy egyrészt az érdekelt az ezen irányelv értelmében vett
adóalany legyen, másrészt pedig az e jog keletkezését megalapozó termékeket és szolgáltatásokat az
adóalanynak utóbb adóköteles tevékenységéhez kell felhasználnia, és e termékeket és szolgáltatásokat
előbb más adóalanynak kellett értékesítenie, illetve nyújtania. Ha e feltételek teljesülnek, főszabály
szerint nem utasítható el a levonáshoz való jog (2014. február 13-i Maks Pen ítélet, C-18/13,
EU:C:2014:69, 25. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).”
A felperes nem rendelkezett az adólevonási jog anyagi jogi feltételével, mert az ügyletek nem
valósultak meg a számlák szerint, ezáltal nincs olyan termék, amelyet adóköteles tevékenysége
keretében az adott ügyletek által szerzett be. Ennek megfelelően a jogerős ítélet nem sérti a HÉAirányelvet, és az annak értelmezésére kialakult EU Bíróság ítéleteiben foglaltakat.

Kfv.IV.35.499/2018/7.
Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevétele esetén nem állapítható meg
jogosulatlanság, ha a támogatott művelet az irányító hatóság finanszírozási határozatát követő öt éven
belül lényegesen nem módosul. A lényegesség kritériumait illetően a vonatkozó európai uniós jogi
rendelkezés irányadó.
A Kúriának abban kellett állást foglalnia, hogy a támogatott kisvállalkozás-fejlesztés vajon a
támogatás céljával összhangban került-e megvalósításra.
A perben nem volt vitatott, hogy a támogatási határozatban előírt beruházást a felperes megvalósította,
azaz a bolthelyiség fizikai kialakítása megtörtént. A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban:
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FVM rendelet) 23. § (1) bekezdés b) pontja az alperesi hivatkozás szerint előírja, hogy „a támogatott
beruházást, létesítményt rendeltetésének megfelelően a vonatkozó engedélyek és előírások
betartásával kell használni, üzemeltetni” (üzemeltetési kötelezettség), és ezért egy kötelezettség
teljesítésének megváltozása önmagában is kiválthatja a jogosulatlanság megállapítását és
jogkövetkezményei alkalmazását. Az alperes szerint ez a rendelkezés sérült azáltal, hogy a felperes
más funkciójú boltot üzemeltet, mint ami a kérelmében és az üzleti tervben szerepelt.
Az FVM rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontja azonban valójában úgy szól, hogy „az R. 72. cikk (1)
bekezdésével összhangban a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított,
korszerűsített létesítményt rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások
betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség). Az üzemeltetési
kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől
számított 5 évig áll fenn”; ahol (a továbbiakban:) R. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet.
Továbbá, az FVM rendelet 37. § a) pontja egyértelműen rögzíti, hogy az FVM rendelet az R.-nek való
megfelelést szolgálja. Ennek megfelelően is, a 23. § (1) bekezdés b) pontját az R. releváns
rendelkezéseivel összhangban szükséges értelmezni.
Az FVM rendelet fenti hivatkozásának megfelelően az R. akkor hatályos 72. cikkének címe „A
beruházással kapcsolatos műveletek tartóssága”, aminek tartalma szövegszerűen így szól:
„(1) A Szerződés 43. és 49. [jelenleg az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 49. és 56.] cikke
szerinti a letelepedés szabadságára és a szolgáltatásnyújtás szabadságára és vonatkozó szabályok
sérelme nélkül, a tagállam biztosítja, hogy egy beruházási művelet csak akkor tarthatja meg az EMVAból származó hozzájárulást, ha a művelet az irányító hatóság finanszírozási határozatát követő öt éven
belül nem módosul lényegesen:
a) a művelet természetét [1] vagy a végrehajtás feltételeit [2] érintően, vagy jogtalan előnyhöz juttatva
[3] egy céget vagy állami szervet;
b) infrastrukturális eszköz tulajdonjogának természetében bekövetkezett változás, vagy a termelő
tevékenység megszüntetése vagy áthelyezése [4] eredményeként.
(2) A jogosulatlanul kifizetett összegeket az 1290/2005/EK rendelet 33. cikkének megfelelően vissza
kell téríteni.”
Csakis az olyan módosulás minősül tehát lényegesnek, ami az (1) bekezdésben foglalt, kritériumok
[1]–[4] közül valamelyiknek megfelel.
A közigazgatási eljárás iratai között szereplő pályázati kérelem szerint a jelen helyi termékbolt
kialakítására irányuló cél egy leromlott épület korszerű, energiafelhasználást tekintve fenntartható,
akadálymentes kialakítása. Az iratanyagból kitűnően a megvalósulás egész folyamata egy építési
beruházásé, azaz a támogatás középpontjában nem a folytatandó tevékenység, hanem a
vállalkozásfejlesztés, vállalkozáshoz szükséges fizikai feltételek megteremtésének elősegítése állt.
A felperes a támogatott kisvállalkozás fejlesztést, vagyis a helyi ízek boltja kialakítását, illetve a
kereskedelmi hatósághoz történő bejelentését megtette, a módosítás ügyében eljárt, így – figyelemmel
a támogatás lényeges tartalmára és erre vonatkozóan az R. idézett rendelkezésére – az intézkedésben
való jogosulatlan részvétele nem állapítható meg. Eszerint nem minősíthető az ügy tárgyát képező
vállalkozási tevékenység akként, hogy a felperes olyan formában működtette az üzletet, hogy annak
termékköre ne a támogatási cél, azaz az R. szerinti támogatott művelet megvalósítására szolgálna. A
Kúria szerint a támogatási cél lényege ugyanis jelen esetben a beruházás megvalósítása és vállalkozás
(kiskereskedelmi) célú folyamatos üzemeltetése volt.

Kfv.VI.37.348/2018/7.
A közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába felvett élettársi kapcsolat megfelel
az Szmtv. 2. § b) pont bj) alpontja szerinti hatóság előtt regisztrált élettársi kapcsolatnak.
A 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 2. § b) pont bj) alpontja szerint családtagnak minősül a
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magyar állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának
hatóság előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített.
A 2004/38/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 2. cikk 2. pont b) pontja értelmében családtag az
uniós polgár élettársa, akivel egy tagállam jogszabályai alapján létrejött regisztrált élettársi
kapcsolatban él, ha a fogadó tagállam jogszabályai a regisztrált élettársi kapcsolatot a házassággal
egyenértékűnek tekintik.
A felperes az Szmtv. 2. § bj) alpontjára hivatkozással terjesztette elő kérelmét, tekintettel arra, hogy ő
K. K. magyar állampolgár élettársa. Ezt a tényt egy, közjegyző által kiállított Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásába való felvételről szóló végzéssel igazolta. Ezzel – formai értelemben – teljesítette a
hivatkozott törvényi feltételt.
Az Szmtv. 2. § bj) alpontja és az Irányelv 2. cikk 2. pont b) pontja nagyjából ugyanazon előírást
tartalmazza, az Irányelv azonban egy többletkövetelményt is állít, miszerint a fogadó tagállam
jogszabályai a regisztrált élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékűnek tekintsék. Hazánk
jogrendszere ezt az egyenértékűséget nem ismeri el, ugyanakkor az Irányelv közvetlen módon nem is
alkalmazható. Az Irányelv rendelkezését az Szmtv. anélkül vette át, hogy az említett
többletkövetelményt az Szmtv. részévé tette volna, az uniós rendelkezéshez képeset tehát a nemzeti
jog kedvezőbb szabályt ad az élettársi kapcsolat értékelésére. Erre figyelemmel alaptalanul várta el a
közigazgatási hatóság a házassággal való egyenértékűség teljesítését.
Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 36/E.
§ (2) bekezdése értelmében a felek nyilvántartásba vett nyilatkozata igazolja az élettársi kapcsolatot. A
Tv. 1. § (2) bekezdése szerint a közjegyző eljárása hatósági szintű eljárás, míg a 13. § (1) bekezdés
szerint a közjegyző határozata a járásbíróság végzésével azonos hatályú. Mindebből következik, hogy
az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába felvett felperesi élettársi kapcsolat hatóság előtt regisztrált
élettársi kapcsolatnak minősül.
Az elsőfokú bíróság helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy a felperes által csatolt közjegyzői
igazolás megfelel az Szmtv. 2. § bj) alpontjában foglaltaknak, az azzal ellentétes közigazgatási
határozatok jogszabálysértők. Minderre figyelemmel szükségtelen volt az Szmtv. 8. § (1)
bekezdésében előírtak teljesülésének vizsgálata.
Amint arra az eljárt bíróság ugyancsak helyesen rámutatott, a közigazgatási hatóság nincs elzárva
attól, hogy szükség szerint vizsgálja az élettársi kapcsolat valódi tartalmát. Ezt ugyanis a közjegyző
nem vizsgálta, nem ellenőrizte, a közjegyző az előtte megtett nyilatkozatot vette fel a nyilvántartásba.

Kfv.VI.37.406/2018/4.
A közlekedési hatóságnak érvénytelenítenie kell a vizsgát, ha a vizsgázó hamis adatok közlésével a
hatóságot félrevezette.
A 24/2005. (IV.25.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 15. § (6) bekezdése értelmében a
közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság
félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a
vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le.
A GKM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint elméleti vizsgára az bocsátható, aki megfelel a
külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli
nyilatkozat alapján – külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek. Az
egészségi alkalmasság és a pályaalkalmasság körében az NM rendelet és a közúti járművezetők
pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV.7.) GKM rendelet minősül külön jogszabálynak.
A 13/1992. (VI.26.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 19. § (2) bekezdése alapján a külföldi
állampolgár Magyarországon kiállítandó járművezetésre jogosító okmányához az egészségi
alkalmasság megállapítását az e rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni. Az NM rendelet 1. § (1)
bekezdése kimondja, a közúti járművezetők egészségi alkalmassága vizsgálatának célja annak
megállapítása, hogy a közúti járművezető jelöltnek, illetve a közúti járművezetőnek nincsen olyan
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betegsége, testi vagy szellemi, illetőleg érzékszervi fogyatékossága, amely őt a közúti járművezetésre
egészségi szempontból alkalmatlanná teszi; továbbá azoknak a feltételeknek, illetőleg korlátozásoknak
a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált személy betegség, testi vagy érzékszervi fogyatékosság
fennállása esetén is vezethet közúti járművet. A 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 16. § (1) bekezdés első mondata rögzíti, járművezetésre jogosító okmányt a
közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági
szempontból alkalmatlan.
A 2006/126/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) preambulumában (például 2. 8. vagy 11.
preambulum-bekezdésében) és egyes konkrét rendelkezéseiben, illetve a vonatkozó hazai
jogszabályokban is kifejezésre juttatott nyilvánvaló jogalkotói szándék a közúti közlekedésbiztonság
előmozdítása, javítása. Ezzel ellentétes volna a vonatkozó jogszabályok és az azokon alapuló, a
járművezetői engedély megszerzéséhez kapcsolódó feltételrendszer olyan szűkítő értelmezése, amely
lehetővé tenné, hogy releváns adatok elhallgatása folytán ne kerüljenek a magyar hatóságok olyan
helyzetbe, amelyben felelősen eldönthető, hogy egy adott személy veszélyezteti a közlekedés
biztonságát, illetve a közbiztonságot.
A közigazgatási perben érvényesül a határozathoz kötöttség elve, vagyis az elsőfokú bíróságnak azt
kell vizsgálnia, hogy a támadott alperesi határozatban felsorakoztatott ténybeli és jogi indokok sértik-e
a kereseti kérelemben megjelölt jogszabályhelyeket.
Az elsőfokú hatóság és az alperes is arra alapozták döntésüket, hogy a felperes a jelentkezési laphoz
csatolt nyilatkozatában hamis adatokat közölt, ezzel a közlekedési hatóságot félrevezette, ezért
kötelezően alkalmazandó a GKM rendelet 15. § (6) bekezdése szerinti érvénytelenítés.
A Kúria hangsúlyozta, hogy a jelentkezési lap nyilatkozat részének bármely pontjára vonatkozó
valótlan adatszolgáltatás önmagában is megalapozza a közlekedési hatóságnak a vizsga
érvénytelenítésére, a vizsga igazolás visszavonására, illetve a vizsgaeredmények valamennyi
papíralapú és elektronikus nyilvántartásból való törlésének elrendelésére vonatkozó döntésének
jogszerűségét.
A felperesi adatszolgáltatás minősítése körében meghatározó jelentőséggel bír a német hatóság
iratának tartalma. A Kúria az iratokat áttekintve megállapította, hogy a német hatóság felé Paderborn
német város hatósága 2016. február 9-én német nyelvű iratot küldött meg, amelynek felhasználásával
szerkesztette meg a német hatóság 2016. február 23-án a magyar hatóságnak megküldött angol nyelvű
iratot, ami a magyar közlekedéshatósági eljárás alapját képezte. A német hatóság iratában azt
rögzítette, hogy a felperes nem rendelkezik érvényes német vezetői jogosítvánnyal, a német vezetői
engedélye ittas vezetés miatt törlésre került. Az új német vezetői engedély kiadásához szükséges új
orvosi-pszichológiai vizsgát a felperes nem tette le.
A Kúria Kvf.VI.37.628/2017/4. számú ítéletében is kifejtett egységes gyakorlata szerint a perbeli
jogviszony jogi megítélése szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír az Irányelv, amelynek 8.
preambulum-bekezdése szerint közúti közlekedésbiztonsági okokból meg kell határozni a vezetői
engedély kiállításának minimum követelményeit. A 9. preambulum-bekezdés rögzíti, hogy a
járművezetéshez szükséges fizikai és szellemi alkalmassági minimum követelményeknek való
megfelelést a személy- és áruszállításra használt járművek vezetőjének a vezetői engedély
kiállításakor, valamint azt követően rendszeresen bizonyítaniuk kell.
Az Irányelv 7. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján vezetői engedély kizárólag azon kérelmezőknek
állítható ki, akik jártassági és magatartási, valamint elméleti vizsgát tettek, valamint megfeleltek az
egészségügyi követelményeknek a II. és III. melléklet rendelkezéseivel összhangban.
Az Irányelv III. melléklete a járművezetéshez szükséges fizikai és szellemi alkalmasság minimum
követelményeit szabályozza, ezen belül a 14. pont az alkoholra vonatkozik. Rögzíti, hogy az
alkoholfogyasztás súlyos veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára. A probléma mértékének
figyelembevételével az egészségügyi szakembereknek igen nagy fokú körültekintést kell tanúsítani. A
14.1. pontja értelmében vezetői engedély nem adható ki, illetve nem újítható meg azon kérelmezők
vagy járművezetők számára, akik alkoholfüggőségben szenvednek vagy nem képesek tartózkodni az
egyidejű alkoholfogyasztástól és vezetéstől. Azon kérelmezők vagy járművezetők számára, akik

51

korábban alkoholfüggőségben szenvedtek, vezetői engedély kizárólag akkor adható ki, illetve újítható
meg, ha bizonyos ideig igazoltan absztinensek voltak, továbbá ha kérelmüket az erre felhatalmazott
orvos szakvéleménye alátámasztja, és rendszeres orvosi felülvizsgálaton vesznek részt. A 14.2. pont
szerint az illetékes egészségügyi hatóságnak kellő megfontolás tárgyává kell tenni azokat a járulékos
kockázatokat és veszélyeket, amelyek erre a csoportra vonatkozó meghatározás által érintett járművek
vezetésével járnak.
A felülvizsgálati bíróság rámutat, az Irányelv a tagállamokra, azok hatóságaira és állampolgáraira
nézve is kötelező rendelkezéseket tartalmaz. Ennek folytán a magyar közlekedési hatóság
alkoholfüggő személyeknek nem adhat ki vezetői engedélyt, valamint nem újíthatja azt meg. Így
elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a vonatkozó egészségügyi feltételeknek megfelel; jelen
ügyben ez azt jelenti, hogy csak akkor, ha nem alkoholfüggő.
A felperes a jelentkezési lap „Nyilatkozat” részének 8. kérdésére azt válaszolta, hogy bíróság vagy
rendőrség a vezetésre jogosító okmánya visszaadása vagy a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság
igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság igazolásához vagy pályaalkalmasság
igazolásához nem kötötte.
A felperes nyilatkozata szerint Németországban a 2008. október 31-én kelt határozat alapján a vezetői
engedélyét 10 hónapra visszavonták és amennyiben ezen időtartam letelte után új vezetői engedélyt
szeretne szerezni Németországban, akkor ahhoz egy orvosi-pszichológiai vélemény bemutatása lenne
szükséges. A fentiekre figyelemmel a „Nyilatkozat” 8. pontjára adott nemleges felperesi válasz hamis
adatközlésnek, ebből következően a közlekedési hatóság félrevezetésének minősül.
A járművezetéshez alapvető fizikai és szellemi alkalmasságot a felperesnek igazolnia kell. Az általa
becsatolt egészségügyi alkalmasságáról szóló vélemény azonban nem terjed ki az alkoholfüggősége
fennállására vagy annak hiányára. Ha a magyar közlekedési hatóság tudomással bírt volna a felperes
Németországban felmerülő, alkoholfüggőségével kapcsolatos problémáiról, akkor ennek tudatában az
Irányelv III. számú mellékletének fent hivatkozott rendelkezései szerint erre is kiterjedő egészségi
alkalmassági vizsgálatot és a felperesre kedvező vélemény beszerzését kellett volna előírnia. Alapvető
közlekedésbiztonsági és közbiztonsági érdek ugyanis, hogy ne kapjon vezetői engedélyt olyan
személy, aki alkoholfüggőségben szenved vagy nem képes tartózkodni az egyidejű
alkoholfogyasztástól és vezetősétől.
A felperes félrevezette a közlekedési hatóságot, mert nem hozta olyan helyzetbe, hogy az
megvizsgálhassa, hogy közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas-e a vezetésre, különös tekintettel
az egészségügyi alkalmasságra. A magyar hatóság nem tudott vizsgálatot végezni azzal kapcsolatban,
hogy a felperes alkoholfogyasztással kapcsolatos, a közlekedés biztonságát veszélyeztető
magatartással felhagyott-e.
Az alperes – helybenhagyva az elsőfokú határozatot – jogszerűen döntött a felperes vizsgájának
érvénytelenítéséről és annak eredménye törléséről valamennyi nyilvántartásból, mert a felperes a
közlekedési hatóságot félrevezette hamis adatok közlésével, így a vizsga érvénytelenítése a GKM
rendelet 15. § (6) bekezdésére alapítottan kötelező jogkövetkezmény.
Az Irányelv 7. cikk (5) bekezdése nem alkalmazható, mert a felperes nem rendelkezik egynél több
vezetői engedéllyel.
Az az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EU Bíróság) felperes által hivatkozott C-419/10.
számú ügyben hozott ítélete alapjául szolgáló tényállás és az abban eldöntött jogkérdés jelentősen eltér
a jelen ügyben irányadótól, az elsőfokú ítélet és a Kúria döntése nem ellentétes a fenti EU Bíróság
ítélettel.

Kfv.II.37.407/2018/4.
A közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a hatóság félrevezetésével,
hamis adatok közlésével, a jogszabályi feltétel hiányában tett le.
Az elsőfokú bíróság helyesen rögzítette, hogy a felperes a „Jelentkezési lapon” nem a valós tényeknek
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megfelelően nyilatkozott. A felperes tévedett akkor, amikor jelentős különbségként értékelte a
Jelentkezési lap 6. pontjára adott válasza tekintetében, hogy mivel a vezetői engedélyét visszavonták,
megszűnt a vezetői jogosultsága és ez számít, nem pedig a visszavonás ténye. Ezzel szemben a
valóság az, hogy a felperestől visszavonták jogosítványát és erre a tényre figyelemmel kellett volna a
felperesnek választ adnia a 6. kérdésre. A Kúria álláspontja szerint az a körülmény, hogy a felperes új
jogosítványának megszerzését nem kötötték külön egészségügyi igazoláshoz – ennélfogva a 8. pontra
adott válasza még helyes is lehet – nem bír relevanciával. Ugyanakkor az alperes nem pusztán
feltételezésekre alapította a 8. pontra vonatkozó megállapításait. A 2006/126/EK irányelv 7. cikk (1)
bekezdés a) pontja ugyanis kimondja, hogy vezetői engedély kizárólag azon kérelmezőknek állítható
ki, akik jártassági és magatartási, valamint elméleti vizsgát tettek, valamint megfeleltek az
egészségügyi követelményeknek. Az egészségügyi követelményeknek való megfelelés a kérelmező és
a közlekedésben résztvevők biztonsága érdekében megkerülhetetlen. Amennyiben pedig a kérelmező
nem első járművezetői engedélynek megszerzésére készül, úgy e vonatkozásban felderített „előélete”
fokozottan figyelembe veendő.
Tévedett a felperes akkor is, amikor azt állította, hogy a Jelentkezési lap 2. kérdésére adott válasszal
sem tévesztette meg a hatóságot, hiszen a felperes által elkövetett közlekedési vétségek súlya –
amelyeket nem vitatott – indokolhatta volna az eltiltást. Összességében azonban önmagában az a tény,
hogy a felperes a 6. pontban valótlan adatot közölt, alátámasztja az alperesi döntést.
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közlekedési igazgatási
hatóság nem adhat közlekedésre jogosító okmányt annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági
szempontból alkalmatlan. A (3) bekezdés c) pontja szerint amennyiben a bíróság, rendőrség a
vezetésre jogosító okmány visszaadását, vagy a vezetési jogosultság gyakorlását egészségi
alkalmasság igazolásához kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság mindaddig fennáll, amíg a
járművezető ezen kötelezettségének eleget nem tett. A felperes a Jelentkezési lap 6. kérdésére, hogy
visszavonták-e vezetői engedélyét nemmel válaszolt, miközben egyértelmű, hogy a visszavonás
megtörtént. A Kúria egyetért az alperessel abban, hogy a Jelentkezési lap 6. kérdésre adott válaszával a
hamis adatközlést megvalósította. A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja azt
is kimondja, hogy elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki megfelel a külön jogszabályokban
meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön
jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek. A hamis adatközléssel a felperes
ezen megfelelés tekintetében vezette félre a hatóságot, amelynek döntő jelentősége van, s amelynek
objektív következményei alól felperes nem mentesülhetett.

Kf.VI.37.735/2018/7.
A Tpvt. 10. § b) pontjában meghatározott jelentős, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető
tulajdonságok nem szinonimák, hanem más-más tartalommal bíró önálló tényállási elemek. Az
összehasonlító reklámban a jelentős, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonság
összehasonlításának tárgyilagosnak kell lennie. Nem minősül pillanatnyi elsőségi állításnak a
dinamikusan fejlődő piacon a legalább 8 hónapig tartó piacelsőség megőrzése.
A 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 10. § b) pontja értelmében az összehasonlító
reklámban az összehasonlításnak az áruk lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető
tulajdonságára kell vonatkoznia, és tárgyilagosnak kell lennie.
A Tpvt. 10. § b) pontjában foglalt rendelkezés a tárgyilagosság tágabb szintjére utal. Ennek
megfelelően egyrészt az áruk olyan lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonsága
hasonlítható össze, amely tulajdonságok objektív érdemi összevetést tesznek lehetővé, másrészt pedig
magát az összehasonlítást is tárgyilagosan kell elvégezni, azaz az egyes tulajdonságok egybevetése
nem alapulhat szubjektív értékítéleten.
A Kúria elfogadta azt az állítást is, miszerint a törvényben meghatározott lényeges, meghatározó,
jellemző és ellenőrizhető tulajdonság nem egyetlen kritériumot takarnak, azaz e forgalmak nem
szinonimái egymásnak. A jogi norma nem szépirodalmi mű, ezért ha az egyes tényállási elemek
hasonló tartalommal is bírnak, azt, hogy a jogalkotó nem szinonimákat használ, és a tényállási elemek
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között különbség tehető és teendő, feltételezni kell. Adós maradt ugyanakkor az alperes ezen
különbözőségek bemutatásával. Amennyiben a Tpvt. 10. § b) pontjában foglaltak megsértéséhez az
alperes szankciót fűz, akkor pontosan be kell mutatnia, hogy mit ért lényeges, meghatározó, jellemző
és ellenőrizhető tulajdonság alatt, hol van a határ az egyes fogalmi kritériumok között.
Az alperes emellett következetlen is volt annyiban, amennyiben bár különböző tulajdonságoknak
tartotta a felsorolt négy elemet, ennek ellenére – minden ténybeli, illetve jogi indok nélkül – mégis
összevonta a „meghatározó” és a „jellemző” szempontokat. Nem adott választ arra, hogy miért különül
el a négyes felsorolásból a lényeges és az ellenőrizhető elem, ugyanakkor miért összetartozó a
meghatározó és a jellemző feltétel.
A hálózati lefedettség, a „legnagyobb 4G hálózat” állítás az összehasonlító reklámban meghatározott
feltételeknek megfelel. A reklámüzenet valóban statikus állapotot tükröz, ám az alperes semmivel nem
támasztotta alá azt, hogy mi zárná ki a vállalkozás kimagasló teljesítményének kommunikálását. Az
alperesi érvelés elfogadása azzal a következménnyel járna, hogy mindazokon a területeken, ahol a piac
dinamikusan változik, az egyes termékek műszaki tulajdonságai folyamatosan fejlődnek, az adott
tulajdonság tekintetében piacvezető társaság a versenytársakhoz képest elért jobb teljesítményét nem
tudná reklámozni.
Az alperes nem fejtette ki álláspontját arra nézve sem, hogy a reklámozóknak milyen távra kellene
előre gondolkodniuk, hol a határ, mi az, ami még pillanatnyi előnynek minősül, és mikortól statikus a
piaci kép.
Az alperes nem részletezte, hogy az általa vizsgált 8 hónap időtartam alatt a felperesi folyamatos
piacelsőség – még az általa elvárt hűségidő tekintetében is – miért minősül csupán pillanatnyinak.
Ezen kívül semmivel nem támasztotta alá, hogy ezt az állapotot miért is kellene a hűségidő
viszonylatában vizsgálni.
A határozatból nem derül ki, az alperes mi alapján állította azt, hogy a közlés pillanatában igaz
piacelsőségi állítás csak viszonylag rövid ideig fog fennállni, továbbá hogy a felperes maga is
tisztában volt azzal, hogy a helyzet belátható időn belül változni fog. Ez azért is lett volna különösen
fontos, mert az alperes válasz nélkül hagyta azt a felperesi érvelést, miszerint még a 2018. április 5-i
időállapot szerint is piacvezető volt. Nem cáfolta tehát, hogy a 4G területi lefedettség tekintetében a
felperes továbbra is első a hazai piacon.
A piac gyors fejlődése a fogyasztó előtt ismert, a fogyasztó igénye az aktuálisan legmagasabb
teljesítményhez igazodik. Számára a „most” a fontos, nem pedig az, hogy esetleg más szereplő mennyi
idővel később tud hasonló színvonalú szolgáltatást nyújtani.
Az alperes azt sem rögzítette, hogy pontosan milyen mélységű információt kellett volna adnia a
felperesnek a versenytársak jelenlegi állásáról. A határozatból nem állapítható meg, hogy milyen
jogszabályi alapon, milyen részletesen kellett volna a frekvenciapályázat eredményét, illetve a
versenytársak elért értékeit kommunikálni, illetve milyen időtávra kellett volna a versenytársak piaci
teljesítményét közölni.
A fentiek alapján a Kúria az eljárt bírósággal egyezően jutott arra a következtetésre, hogy a
tárgyilagosság követelménye nem sérült azáltal, hogy a felperes a vizsgált reklámokban nem jelenítette
meg, hogy a kommunikációja pusztán pillanatnyi elsőségi állítás.
A Kúria az ellenőrizhetőség tekintetében is maradéktalanul egyetért az elsőfokú bíróság által kifejtett
indokokkal. A normaszöveg az „ellenőrizhető” kifejezést használja, ezt sem a hatóságok, sem a
fogyasztók vonatkozásában nem konkretizálja. Helytálló az az alperesi érvelés, miszerint az
ellenőrizhetőség itt azt jelenti, hogy bárki számára ellenőrizhetőnek kell lennie az összehasonlított
tulajdonságoknak. E követelményt a felperesi reklám teljesíti, az állítása bárki által leellenőrizhető. A
törvény szövegéből nem vonható le az a következtetés, hogy a felperesnek az ellenőrizhetőség
tekintetében részletes tájékoztatást, mintegy információhalmazt kellett volna közvetítenie.
Az előzőekre tekintettel nincs jelentősége a lefedettségi térképekkel kapcsolatos alperesi előadásnak.
A C-356/04. számú Lidl Belgium ügy a Kúria szerint sem irányadó jelen esetben, mert az EU Bíróság
abban az ügyben nem egyetlen elem összehasonlításának ellenőrizhetőségéről foglalt állást. Az
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egyetlen elem, a 4G hálózat lefedettségének összehasonlíthatósága tekintetében nem vehetők
figyelembe a fogyasztói kosár összehasonlíthatóságával kapcsolatos ítéleti megállapítások.

Kfv.IV.35.035/2019/5.
A mezőgazdasági tevékenység fő tevékenységként történő végzése mellett az egyéni vállalkozói
minőség folyamatos fennállásának előírása - az ügy összes körülményét mérlegelve - szűkítheti az
1698/2005/EK rendelet alkalmazhatóságát, végrehajtását úgy, hogy az 1698/2005/EK rendelet szerinti
cél elérését szükségtelenül korlátozza.
A Kúria az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet (továbbiakban: Jogcímrendelet) 4. § (1) bekezdés b)
pontjában előírt feltétellel analóg, a 2009. évi támogatásokra irányadó 113/2009. (VIII. 29.) FVM
rendeletben a mezőgazdasági tevékenység egyéni vállalkozóként történő folytatására vonatkozó
előírást a Kfv.IV.35.106/2018/5. számú döntésében is vizsgálta. A jelen ügyben alkalmazandó
Jogcímrendelet – a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelettel azonosan – rögzíti, hogy a rendelet az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK rendelet) 22.
cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. Az 1698/2005/EK rendelet 22.
cikke értelmében fiatal mezőgazdasági termelők elindításához nyújtott támogatás azon személyeknek
nyújtható, akik:
a) 40 évesnél fiatalabbak, és első alkalommal kezdenek gazdálkodni, mezőgazdasági üzem
vezetőjeként;
b) rendelkeznek a megfelelő szakképzettséggel és szakmai alkalmassággal;
c) a gazdálkodási tevékenységük fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be.
Ahogyan a Kúria a fent megjelölt döntésében rámutatott, az 1698/2005/EK rendelet a támogatás
nyújtásának feltételeként nem tartalmazza a Jogcímrendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontja által előírt
kikötést, amely szerint a támogatásra jogosult ügyfél köteles a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó
kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő
tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folytatni. Egyedül a mezőgazdasági üzem
vezetőjeként való tevékenységellátást írja elő az 1698/2005/EK rendelet 22. cikke kötelező
feltételként.
A felperes sem az elsőfokú bírósági eljárásban, sem a felülvizsgálati kérelmében nem hivatkozott arra,
hogy a Jogcímrendelet perbeli esetben alkalmazandó rendelkezése a fenti közösségi jogi
rendelkezésekkel ellentétes lenne, ezért a tagállami bíróságnak a haza jog alkalmazásának
félretételével kellene élnie. Ilyen ellentét észlelése esetén azonban a tagállami közigazgatási bíróságok
az Európai Unió jogát kötelesek figyelembe venni ítélkezésük során. Az Európai Unió Bíróságának (a
továbbiakban: EU Bíróság) ítélkezési gyakorlata értelmében a közvetlenül alkalmazandó uniós jogi
rendelkezések – tagállami közigazgatási bíróságok általi – hivatalból való alkalmazásának lehetőségét
a tagállami eljárásjog nem zárhatja ki (l. az EU Bíróság C–312/93 Peterbroeck, Van Campenhout &
Cie SCS v Belgium ügyben hozott ítéletének 20. és 21. pontjait.). Az az Európai Unióról szóló
Szerződés 4. cikkének (3) bekezdésében előírt együttműködés elvének alkalmazásával a tagállamok
bíróságainak feladata, hogy a jogalanyok számára az uniós jog közvetlen hatályából eredő jogvédelmet
biztosítsák (l. többek között a C–213/89. sz. Factortame és társai ügyben hozott ítélet 19. pontját,
valamint C-432/05. sz. Unibet-ügyben hozott ítélet 38. pontját).
A fentiek előrebocsátását követően a Kúria a jelen ügyben is szükségesnek tartotta megvizsgálni, hogy
a Jogcímrendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt, de az 1698/2005/EK rendelet által nem
előírt feltétel minimális sérelme – az egyéni vállalkozói minőség összesen 4 napon át fennálló hiánya
– feljogosítja-e a jogalkalmazó tagállami hatóságot arra, hogy a teljes támogatási összeg
visszafizetését előírja, miközben a támogatási cél egyébként a felülvizsgálni kért jogerős határozatban
nem vitatottan megvalósult.
A rendelet az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 288. cikke értelmében kötelező és
közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. A közvetlen alkalmazás ebben az értelemben azt
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jelenti, hogy a rendelet rendelkezéseinek alkalmazását a tagállami jog előírásai semmilyen módon nem
befolyásolhatják (l. az EU Bíróság C–34/73 Variola-ügyben hozott ítélete). Az EU Bíróság állandó
ítélkezési gyakorlata szerint az uniós jog egységes alkalmazásának követelményéből és az egyenlőség
elvéből az következik, hogy a tagállami jogokra kifejezett utalást nem tartalmazó uniós jogi
rendelkezést – mint amilyen jelen esetben az 1698/2005/EK rendelet 22. cikke – főszabály szerint az
egész Unióban önállóan és egységesen kell értelmezni (l. többek között a C–424/10. és C–425/10. sz.
Ziolkowski egyesített ügyekben hozott ítélet 32. pontját, valamint a C–592/11. sz. Anssi Keteläügyben hozott ítélet 34. pontját). Az uniós jogforrások rendszerében betöltött szerepükből és
jellegükből (közvetlenül alkalmazandó természetükből) fakadóan az uniós rendeletek előírásainak
közvetlen hatályuk van a nemzeti jogrendszerekben, anélkül hogy a nemzeti hatóságok végrehajtási
intézkedéseket fogadnának el (l. a C–316/10. sz. Danske Svineproducenter-ügyben hozott ítélet 39. és
40. pontjait, valamint a C–592/11. sz. Anssi Ketelä-ügyben hozott ítélet 35. pontját). Ennek ellenére
szükséges lehet – leginkább részletszabályokat meghatározó – végrehajtási célú intézkedések
elfogadása a tagállamok által, ugyanakkor e tagállami intézkedések nem akadályozhatják a rendeletek
közvetlen alkalmazását, nem rejthetik el a rendeletek közösségi jellegét, hanem az uniós rendelet
rendelkezéseinek keretei között maradva pusztán pontosítják a rendelet által biztosított mérlegelési
jogkör gyakorlását (l. a C-316/10. sz. Danske Svineproducenter-ügyben hozott ítélet 41. pontját és a
C-592/11. sz. Anssi Ketelä-ügyben hozott ítélet 36. pontját).
Az 1698/2005/EK rendelet (11), (13), (14) és (16) preambulumbekezdéséből, valamint az 1. cikk (2)
bekezdéséből, a 4. cikk (1) bekezdéséből és a 20. cikk a) pontjából kitűnik, hogy a rendelet célja a
jelen ügy tárgyát is képező támogatási forma révén a fiatal mezőgazdasági termelők kezdeti
letelepedésének megkönnyítésére, majd azt követően a mezőgazdasági üzem szerkezeti kiigazítására
irányul az emberi erőforrás javítása és a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének
javítása, valamint a vidéki területek fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében. Mindezen célokat
figyelembe véve az EU Bíróság a hasonló jogi kérdéseket felvető Anssi Ketelä ügyben már
megállapította, hogy az 1698/2005/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a) pontja, amely „olyan
személyek[re utal] […], akik […] első alkalommal kezdenek gazdálkodni, mezőgazdasági üzem
vezetőjeként”, nem feltételez ilyen gazdaságra jellemző, jogi – társasági vagy nem társasági – formát
(l. C-592/11. sz. Anssi Ketelä ügyben hozott ítélet 42. pontját, valamint analógiaként a C-162/91. sz.
Tenuta il Bosco ügyben hozott ítélet 12. pontját, ahol az EU Bíróság egy másik mezőgazdasági
támogatási forma tekintetében hasonlóképpen értelmezte a tagállami jog jogi formára vonatkozó, a
releváns uniós rendelet előírásaihoz képest szigorító szabályokat). Az EU Bíróság-nek az Európai
Unióról szóló Szerződés 19. cikk (1) bekezdése által deklarált szerepéből – mely szerint az EU
Bíróság „biztosítja a jog tiszteletben tartását a Szerződések értelmezése és alkalmazása során” –, az
uniós jog egységes értelmezésének követelményéből, továbbá az Unió általános elveként érvényesülő
jogbiztonság és tisztességes eljárás elveiből is következik, hogy a korábbi – hasonló tényállás alapján
és azonos jogkérdésben hozott – EU Bíróság ítéletekben kifejtett értelmezés jelen ügyben is
irányadónak tekintendő. Az európai jogalkalmazási tér alanyai ugyanis az említett általános elvek
alapján
jogosan
számíthatnak
ügyeik
elbírálása
során
egységes
jogalkalmazásra
(Kfv.IV.35.280/2018/7. számú kúriai döntés).
A Kúria korábban, a fent már idézett ítéleteiben, valamint a Kfv.IV.35.060/2018/9. számú ítéletében is
vizsgálta az 1698/2005/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a) pontjának és a jelen perben
alkalmazandó Jogcímrendelettel azonos előírást tartalmazó, különböző támogatási évekre irányadó
rendeletek (pl. 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet; 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet) viszonyát. A Kúria
e döntéseiben megállapította, hogy a hazai jog által megkívánt egyéni vállalkozói minőség
megszakítása nem vonhatja maga után a kifizetett támogatási összeg jogosulatlannak minősítését. A
mezőgazdasági tevékenység fő tevékenységként történő végzése mellett az egyéni vállalkozói minőség
folyamatos fennállásának előírása – az ügy összes körülményét mérlegelve – szűkítheti az
1698/2005/EK rendelet alkalmazhatóságát, végrehajtását, úgy, hogy az 1698/2005/EK rendelet szerinti
cél elérését szükségtelenül korlátozza. A Kúria megállapította továbbá, hogy a tagállami jogszabályban
előírt feltétel ilyen mértékű megsértése miatti teljes támogatás-visszavonás alkalmazása – miközben a
támogatási cél egyébként megvalósult – nincs összhangban az 1698/2005/EK rendelet 51. cikkének
(4) bekezdésével sem, amely szerint a csökkentésekre és a kizárásokra vonatkozó részletes szabályok
meghatározása során figyelembe kell venni a követelmények be nem tartásának súlyosságát, mértékét,
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tartósságát és ismétlődését.
A Kúria mindezek alapján a felülvizsgálati kérelmet megalapozottnak találta, ezért az elsőfokú bíróság
ítéletét és az alperes határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte azzal,
hogy a felperessel szemben nincs helye a Jogcímrendelet 9. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmény
alkalmazásának.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.V.20.231/2018/11.
1.) Ha a magyar jogszabály az uniós jogszabály végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít
meg, a nemzeti jog szabályait és fogalmait az uniós jogi rendelkezésekre és az EU Bíróság
gyakorlatára figyelemmel kell értelmezni.
2.) Az uniós támogatás felhasználásával megvalósuló projekt esetében akkor kerülhet sor
szabálytalanság megállapítására, ha a kedvezményezett az uniós jog, valamint a nemzeti jogszabályok
előírásait és a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megsértette, és ez az Európai Unió
költségvetését indokolatlan költség formájában terhelte vagy terhelheti. A jogkövetkezmények
alkalmazásához szükséges pénzügyi érdeksérelem megállapításához tehát nem kell valamilyen
összegszerűen meghatározható kár, illetve egyéb vagyoni hátrány, az megvalósul önmagában azzal,
hogy a közpénzek nem szabályszerű felhasználása a költségvetésben indokolatlan kiadási tételt
eredményez.
3.) A pénzügyi korrekcióval járó jogkövetkezmény alkalmazása során figyelembe kell venni a
szabálytalanság természetét és súlyosságát, valamint az Alapot ért pénzügyi veszteséget.
Téves a felperesnek az az álláspontja, miszerint az alperes által hivatkozott uniós jogforrások, illetve
azok rendelkezései rá vonatkozó kötelezettségeket nem tartalmaznak, illetve a jelen ügyre nem
alkalmazhatók, az ismertetett uniós döntések a jogvita megítélése szempontjából nem relevánsak. A
Kúria az uniós jog alkalmazásától nem tekinthetett el, mivel a hivatkozott uniós jogforrások
kötelezettségeket nemcsak a tagállamokra állapítanak meg, hanem az uniós alapokból finanszírozott
projektek kedvezményezettjeire is.
A peres felek között létrejött támogatási szerződés 7.13. pontja is utal arra, hogy a szerződésben nem
szabályozott kérdésekre a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az
irányadóak. A szerződés 2.1. pontjában foglaltak szerint pedig a felperes a projekt vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő megvalósítására vállalt kötelezettséget. Az Európai Unióról szóló
szerződés 4. cikkének (3) bekezdése a tagállamok vonatkozásában lefekteti az ún. lojális
együttműködés elvét. A tagállamoknak eszerint kötelezettsége minden általános és egyedi intézkedés
meghozatala az uniós kötelezettségek végrehajtása érdekében, és tartózkodniuk kell minden olyan
magatartástól, amely ellentétes az uniós célokkal és szabályokkal. E kötelezettségeknek az Európai
Unió Bíróságának (a továbbiakban: Bíróság) következetes gyakorlata szerint a tagállam összes szerve,
így a bíróságok is címzettjei. Ezen alapul a tagállami bíróságokkal szemben megfogalmazott azon
követelmény, hogy alkalmazzák az uniós jogot, biztosítsák az uniós jog hatékony érvényesülését az
előttük folyó eljárásokban, és kövessék az uniós bíróságok gyakorlatát.
A Kúria az alperes által hivatkozott döntések mellett azért vette figyelembe a Bíróság más döntéseit is,
mert azok a 1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Tanácsi rendelet) szabálytalanság
fogalmát és a pénzügyi korrekcióval kapcsolatos rendelkezéseket értelmezik.
A Kúria a nemzeti jognak az uniós joggal összhangban történő értelmezésénél abból indult ki, hogy a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) annak 123. §-a szerint a Tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg, az Európai Unió jogának való megfelelést
szolgálja. A Kúria ezért a Rendelet szabályait és fogalmait a Tanácsi rendelet rendelkezéseire és a
Bíróság gyakorlatára tekintettel értelmezte. A Tanácsi rendelet – különösen annak 1., 60. és 98.
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cikkében foglalt, valamint VI. és VII. cím alatti – rendelkezéseiből az következik, hogy az uniós
jogforrás a tagállamok és a Bizottság között a megosztott felelősség elve alapján állapítja meg az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból pénzügyi támogatásban részesülő műveletekre vonatkozó
irányítási, monitoring és ellenőrzési elveket, de elsődlegesen a tagállamok feladatává teszi a
szabálytalanságok kivizsgálását, a műveletek vagy operatív programok végrehajtásának, illetve
ellenőrzésének jellegét vagy feltételeit érintő minden jelentősebb változás megállapítása nyomán
történő fellépést, valamint a szükséges pénzügyi korrekciók elvégzését szabálytalanság feltárása
esetén. A Tanácsi rendelet 98. cikkének (2) bekezdése kifejezetten felhatalmazza a tagállamokat a
feltárt egyedi vagy a rendszerből adódó szabálytalanság esetén a szükséges pénzügyi korrekció
elvégzésére, amely az operatív programnak nyújtott közpénzből való hozzájárulás részben vagy
egészben történő törlését jelenti. A Bíróság következetes gyakorlata szerint a tagállamok feladata
annak biztosítása, hogy a finanszírozásra kiválasztott műveletek a végrehajtásuk teljes időtartama alatt
összhangban legyenek mind az uniós, mind a nemzeti szinten alkalmazandó szabályok összességével
[2016. május 26-i Judeţul Neamţ ítélet, C-260/14, ECLI:EU:C:2016:360, 38-46. pontok, 2016. július
14-i Wrocław – Miasto na prawach powiatu ítélet, C-406/14, ECLI:EU:C:2016:562, 43. pont, 2017.
december 6-i Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România ítélet, C-408/16,
ECLI:EU:C:2017:940, 55., 64 pontok].
A Rendelet 2. § (1) bekezdésének 24. pontja a szabálytalanság fogalmát a következőképpen definiálja:
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontjában foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok
előírásainak és a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése,
amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek. A Tanácsi
rendelet 2. cikkének 7. pontjában meghatározott szabálytalanság a közösségi jog valamely
rendelkezésének egy gazdasági megvalósító cselekedetéből vagy mulasztásából adódó bármiféle
megsértése, amely az Európai Unió általános költségvetését az általános költségvetésre rótt
indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti. A 2. cikk 7. pontja szerinti szabálytalanság
fogalmának értelmezésekor a Bíróság kiindulópontja, hogy az nem csupán az uniós jog, hanem azon
nemzeti jogi rendelkezések megsértésére is vonatkozik, amelyek hozzájárulnak az uniós alapokból
finanszírozott projektek irányítására vonatkozó uniós jog megfelelő alkalmazásához [2016. május 26-i
Judeţul Neamţ ítélet, C-260/14, ECLI:EU:C:2016:360, 37. pont]. A Bíróság értelmezése szerint,
figyelemmel a Tanácsi rendelet 9. cikke (5) bekezdésének megfogalmazására és e rendelet (22)
preambulumbekezdésére, az európai alapok célja kizárólag a Szerződés és az annak értelmében
elfogadott aktusok rendelkezéseivel összeegyeztethető ügyletek finanszírozása, és ekként a rendelet
célja, hogy biztosítsa az uniós források megfelelő kezelését és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.
A Bíróság több döntésében rögzítette, hogy az Unió az alapokból csak olyan intézkedéseket hivatott
finanszírozni, amelyeket az uniós jognak és az uniós jog végrehajtását szolgáló nemzeti jognak teljes
mértékben megfelelően hajtanak végre [2017. december 6-i Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România ítélet, C-408/16, ECLI:EU:C:2017:940., 54. és 56 pontok és az itt
hivatkozott ítéletek]. A Bíróság megállapította ugyanakkor, hogy a 2. cikk 7. pontjának fogalommeghatározó rendelkezéséből az is következik, hogy az uniós jog megsértése csak akkor minősül e
cikk értelmében vett szabálytalanságnak, ha az Európai Unió általános költségvetését az általános
költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti. A Bíróság azt is rögzítette,
hogy valamely jogsértést szabálytalanságnak kell tekinteni, ha az költségvetési kihatással járhat, de a
szabálytalanság megállapításához nem szükséges pontos pénzügyi kihatás meglétét bizonyítani, és
szabálytalanságnak kell tekinteni azt is, ha nem zárható ki az a lehetőség, hogy a jogsértés hatással
lehetett az érintett alap költségvetésére [2016. július 14-i Wrocław – Miasto na prawach powiatu ítélet,
C-406/14, ECLI:EU:C:2016:562, 44-45. pontok, 2017. december 6-i Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România ítélet, C-408/16, ECLI:EU:C:2017:940., 6-64. pontok].
A Kúria mindezekre tekintettel úgy ítélte meg, hogy a Tanácsi rendelet, valamint a Rendelet alapján
szabálytalanság megállapítására akkor kerülhet sor, ha a kedvezményezett az uniós jog, valamint a
nemzeti jogszabályok előírásait és a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit – bármilyen
módon – megsértette, és ez azt eredményezte, hogy Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve
sérülhetnek. Pénzügyi érdeksérelem alatt pedig azt is kell érteni, hogy az uniós alapokból megvalósult
finanszírozás miatt az Európai Unió általános költségvetése az indokolatlan költség felmerülése okán
sérül vagy sérülhet. A felperes felülvizsgálati kérelemben előadott álláspontjával szemben a
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Rendeletben megjelenő „pénzügyi érdekek sérelme” fordulat – tekintettel a Tanácsi rendeletben
alkalmazott „indokolatlan költség” fordulatra – helyes értelmezése az, hogy a pénzügyi érdeksérelem
megállapításához nem kell valamilyen összegszerűen meghatározható kárt vagy egyéb vagyoni
hátrányt kimutatni. A pénzügyi érdeksérelem megvalósul önmagában azzal, hogy valamely projekt
uniós, valamint a nemzeti joggal össze nem egyeztethető finanszírozása az Európai Unió általános
költségvetését indokolatlan költség formájában terhelte vagy terhelheti. Ennek megfelelően
Magyarország pénzügyi érdekei is sérülnek, illetve sérülhetnek, ha a közpénzek nem szabályszerű
felhasználása a költségvetésben indokolatlan kiadási tételt eredményez.
A másodfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a jogerős szabálytalansági döntés 1. pontjában
(szoftver beszerzése) és 4. pontjában (tanulói munkafüzet és szaktanári segédlet beszerzése)
megállapított szabálytalanság fennáll.
A felperes a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megsértette, amelynek eredményeképpen
Magyarország pénzügyi érdekei sérültek, mivel a projekt során létrejött vagy beszerzett vagyoni
értéket képviselő szellemi alkotásokon nem szerzett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személynek átadható felhasználási jogot. A felhasználási szerződés létrejöttét az utóbb
beszerzett és csatolt nyilatkozat nem igazolja. Az 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.)
16. § (1) bekezdése értelmében a projekt eredményeként létrejött szellemi alkotásokon felhasználási
szerződéssel szerezhető engedély. Az Szjtv. vonatkozó rendelkezései és a támogatási szerződésben
meghatározott követelmények alapján a feleknek a következő lényeges kérdésekben kellett
megállapodniuk a felhasználási szerződés létrejöttéhez: a mű(vek), felek, felhasználási engedély és az
ellenérték (vagy kifejezett díjlemondás), a szerzői engedély terjedelme (időtartam, terület, a jog
kizárólagossága és harmadik személynek átengedhetősége). Azzal, hogy a szellemi alkotások
kizárólagos felhasználási jogát a felperes nem szerezte meg, megteremtette annak jogi lehetőségét,
hogy a nyertes pályázó e szellemi alkotásokra más számára felhasználást engedélyezzen. Önmagában
már ez a mulasztás alkalmas arra, hogy pénzügyi érdeksérelmet eredményezzen, mert e jogsértéssel a
kiadási tétel elszámolása Magyarország költségvetésének a sérelmével jár.
A tanulói munkafüzet és szaktanári segédlet beszerzése kapcsán a jogvita szempontjából nem annak
van jelentősége, hogy a felperes által elfogadott szerződéses árnál kedvezőbb ár elérhető lett volna-e,
hanem annak, hogy a felperes nem tudta a piaci árat alátámasztani három – független – árajánlattal,
márpedig a támogatási szerződés (ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről című
melléklet 2.2. alcíme) a piaci ár bizonyítását a kedvezményezett kötelezettségévé teszi. Az
árajánlatokra vonatkozó feltételek kapcsán követelményként támasztja, hogy amennyiben az ajánlatok
a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: … nem egymástól független piaci szereplőktől
származnak), a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatók. Az elszámolhatóság feltétele
a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések esetében három, a piaci ár alátámasztására alkalmas ajánlat
bekérése. A felperes nem csupán a függetlenséget meghatározó követelménynek nem tett eleget, a
Pályázati Útmutató C.1.3. 3. pontjában megfogalmazott elvárást sem teljesítette. Ezen elvárás azt
jelenti, hogy az eljárása során biztosítania kellett, hogy az ajánlattevők egyenlő és tisztességes
feltételek mellett versenyezhessenek egymással, hiszen a valódi és tisztességes versenyben adott
ajánlatok lehetnek csak alkalmasak a piaci ár igazolására. Ennek a Kúria azért is tulajdonít
meghatározó jelentőséget, mert a Tanácsi rendelet 9. cikk (5) bekezdésében foglaltakra („Az alapok
által finanszírozott műveleteknek meg kell felelniük a Szerződés és az annak értelmében elfogadott
jogi aktusok rendelkezéseinek”) a Bíróság meghatározóan támaszkodott a szabálytalanság fogalmának
értelmezése során, és az uniós versenyjogi szabályok célja a tisztességes és egyenlő feltételek
biztosítása a vállalkozások számára. A meghívásos pályázatot lebonyolító felperesnek a cégjegyzék
alapján volt lehetősége meggyőződni arról, hogy a meghívott négy szolgáltató olyan piaci szereplőnek
tekinthető-e, akinek az árajánlata alkalmas a piaci ár igazolására; és a pályázás során nem sérül-e a
verseny tisztasága. Az ajánlattételre felkért négy gazdasági szereplő közül csak kettő ajánlata volt
alkalmas a piaci ár igazolására. A másik két gazdasági szereplő (a nyertes és a másik pályázó) ajánlatát
ugyanis nem lehet figyelembe venni, mert a tulajdonosi szerkezetük és a vezető tisztségviselő
személye miatti összefonódásra tekintettel nem állapítható meg, hogy a felperes a Pályázati Útmutató
C.1.3.3. pontja szerinti módon kellő gondot fordított az összeférhetetlenség elkerülésére, valamint az
átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elvének érvényesülésére. A
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másodfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy mivel az ajánlatok a piaci ár igazolására
alkalmatlanok, a felmerült költségek a projekt terhére nem számolhatók el. Az elszámolhatóság hiánya
miatt pedig egyértelműen megvalósul a pénzügyi érdeksérelem.
Az alperes felülvizsgálati kérelme kapcsán abban a kérdésben kellett a Kúriának állást foglalnia, hogy
fennálltak-e az átalányon alapuló korrekció alkalmazásának feltételei. A Kúria megállapította, hogy a
másodfokú bíróság jogsértően járt el, amikor a Rendelet 90. § (6) bekezdése alapján átalányon alapuló
korrekció alkalmazására látott lehetőséget. Az alperes nem járt el jogellenesen, amikor a Rendelet 90.
§ (5) bekezdése alapján a szabálytalansággal érintett összegek 100%-os visszafizetéséről döntött.
A Kúria elsőként arra mutatott rá, hogy a Rendelet 90. § (5) bekezdése azt mondja ki, hogy a pénzügyi
korrekció összegének meg kell egyeznie a nemzeti költségvetésre, illetve az alapokra tévesen terhelt
költségek összegével, és a korrekció célja egy olyan helyzet visszaállítása, ahol az alapok általi
társfinanszírozásra benyújtott költségek 100%-a összhangban van a vonatkozó európai uniós és
nemzeti szabályokkal. Megállapítható tehát, hogy a pénzügyi korrekció alkalmazásának elsődleges
célja, hogy kizárja az uniós finanszírozás alól az alkalmazandó uniós és nemzeti szabályokkal
összhangban nem álló kiadásokat. A (6) bekezdés helyes értelmezése az, hogy az átalányon alapuló
korrekció akkor alkalmazható, ha nem lehetséges egyedi módon számszerűsíteni a pénzügyi korrekció
mértékét, vagy adott esetben aránytalan lenne a kérdéses kiadás egészének visszavonása vagy az
félrevezető eredményt ad. A Rendelet 90. § (4)-(6) bekezdéseit azonban a Tanácsi rendelet 98.
cikkének (2) bekezdésében foglalt azon követelményre tekintettel kell értelmezni, miszerint a
tagállamnak a pénzügyi korrekció alkalmazása során figyelembe kell venni a szabálytalanságok
természetét és súlyosságát, valamint az alapot ért pénzügyi veszteséget. A Bíróság több döntésében
hangsúlyozta ugyanis, hogy a Tanácsi rendelet 98. cikk (2) bekezdése azt a kötelezettséget rója az
illetékes nemzeti hatóságra, hogy három kritérium mentén határozza meg az alkalmazandó korrekció
összegét [2016. július 14-i Wrocław – Miasto na prawach powiatu ítélet, C-406/14,
ECLI:EU:C:2016:562, 47. pont, 2017. december 6-i Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România ítélet, C-408/16, ECLI:EU:C:2017:940., 65-66 pontok].
A másodfokú bíróság mérlegelése azért sérti a Rendelet 90. § (5)-(6) bekezdéseit, mert jogszabályi
feltételek hiányában, tévesen vont mérlegelési körbe olyan körülményeket, mint az, hogy a projekt
már megvalósult, elállásra nem került sor, a projekt már felhasználási időszakban van. Ezek egyike
sincs összefüggésben a Tanácsi rendelet 98. cikk (2) bekezdésében foglalt követelményekkel. Annak
megítélése, hogy a jogerős szabálytalansági döntés megalapozottan rendelte-e el az 1. és a 4.
szabálytalansági pont által érintett összegek visszafizetését 100%-ban, az alperes felülvizsgálati
kérelmében hivatkozott, megfelelően irányadó uniós jogforrások figyelembevételével lehetséges. A
hivatkozott jogforrások alapvetően a Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciók tekintetében
alkalmazandó elvekről, kritériumokról és mértékekről rendelkeznek, de egyes jogforrások kifejezetten
rendelkeznek arról, hogy ajánlják a tagállamok illetékes hatóságai számára, hogy a saját szolgálataik
által feltárt szabálytalanságokra ugyanezeket a feltételeket és mértékeket alkalmazzák. A Kúria
megítélése szerint ezért a Rendelet 90. § (4)-(6) bekezdéseinek az uniós joggal összhangban történő
értelmezéséhez mindezek értelmezési szempontot jelenthetnek.
A jogerős szabálytalansági döntés 1. pontjában (szoftver beszerzése) foglaltak alapján nem állnak fenn
a (6) bekezdés alkalmazásának feltételei. A teljesítés során keletkező szellemi alkotások kizárólagos és
harmadik személynek átadható felhasználási jogát a felperes – noha ezért ellenszolgáltatást nyújtott a
költségvetés terhére – nem szerezte meg, így a teljes szerződésre kiható szabálytalanság valósult meg.
A pénzügyi korrekció összege az (5) bekezdés szerinti módon ezért meg kell, hogy egyezzen a nemzeti
költségvetésre, illetve az alapokra tévesen terhelt költségek összegével. A 100%-os visszafizetés
elrendelését nem lehet aránytalannak tekinteni, még ha gondatlanságból hibás magatartást (a
kizárólagos felhasználási jog ajánlati feltételként rögzítése és az abban való megállapodás hiánya)
szankcionál is, tekintettel a pályázathoz csatolt támogatási szerződésminta elérhetőségére.
A jogerős szabálytalansági döntés 4. pontjában (tanulói munkafüzet és szaktanári segédlet beszerzése)
foglaltak alapján sem állnak fenn a (6) bekezdés alkalmazásának feltételei. A felmerült költségek a
projekt terhére nem számolhatók el, így az (5) bekezdés értelmében a pénzügyi korrekció összegének
meg kell egyeznie a nemzeti költségvetésre, illetve az alapokra tévesen terhelt költségek összegével.
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Nem aránytalan a kérdéses kiadás egészének visszavonása, mert a piaci ár alátámasztottsága
hiányában, továbbá a verseny tisztaságának megsértése miatt a teljes szerződésre kiható
szabálytalanság valósult meg. Az ilyen típusú szabálytalanságok esetén a hivatkozott uniós jogforrások
is a 100%-os visszatérítést tekintik a megfelelő korrekciós mértéknek.

Pfv.I.21.256/2018/9.
A devizaalapú kölcsönszerződés jellegadó sajátossága, hogy a szerződés megkötésekor a kölcsön
forint összege nem számszerűsíthető pontosan, így azt a közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerés
sem tartalmazhatja, ez azonban a közjegyzői okirat későbbi záradékolásának nem akadálya.
A Kúria előrebocsátotta, hogy az eljárás Pp. 270. § (2) bekezdésében és a 275. § (2) bekezdésében
megfogalmazott korlátai miatt nem foglalkozhatott azokkal a felülvizsgálat tárgyává tett
hivatkozásokkal, melyekkel kapcsolatban a felperesek nem terjesztettek elő keresetet, így azokra nem
tartalmaz rendelkezést sem a felülvizsgálni kért jogerős ítélet. Ezek a hivatkozások a Pfv.5. számú
felperesi beadványban a C-51/17 számú előzetes döntéshozatali eljáráshoz kapcsolódóan
megfogalmazott kérdések: az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás, az egyedileg meg nem
tárgyalt szerződési feltételek, illetve az MNB árfolyam alkalmazhatósága. Ugyancsak nem volt kereset
az EU Bíróság C-26/13. számú ügye szerinti elszámolásra, valamint a felmondás hatálytalanságára és
a kamatcsökkentésre.
A felülvizsgálati kérelem perújítási kérelemként elbírálása kapcsán arra mutat rá a Kúria, hogy jogi
képviselet esetén a bíróságok nem értelmezhetik a fél nyilatkozatait a Pp. 3. § (2) bekezdése szerint
tartalmának megfelelően, végezetül, mivel a keresetben előadottak nem kapcsolódnak a C-51/17.
számú ügyhöz, a felfüggesztés elrendelése sem volt indokolt.
Az előbbiekben kifejtetteknek megfelelően a Kúria a felülvizsgálati kérelem hivatkozásai közül két
kérdéskörrel: a 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 23/C. §-ának esetleges megsértésével,
valamint a 18/1999. (II.5) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) és j) pontjában szabályozott esetkörök
esetleges megvalósulásával foglalkozhatott. Mivel a Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés b) pont
megsértése már a másodfokú eljárásnak sem volt tárgya, így ezt a kérdést a felülvizsgálati eljárásban
eljáró Kúria sem vizsgálhatta.
A Vht. 23/C. §-ához kapcsolódó felperesi hivatkozást illetően a Kúria a következőket emeli ki: nem
zárható ki, hogy a végrehajtási alapú kifogások meghaladják a nemperes végrehajtási eljárás kereteit
és emiatt megítélésük peres bíróságra tartozik. Ilyen kérdés az adott esetben a Vht. 23/C. § (1)
bekezdés a), c) és d) pontjában foglaltak teljesülése is. A Vht. 23/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt
követelmény ugyanakkor a perbeli esetben azáltal teljesült, hogy a tartozáselismerést magába foglaló
közjegyzői okirat tartalmazza: a felperesek kötelezik magukat a kölcsön visszafizetésére, a
kölcsönszerződés I.1. pontja pedig feltünteti a kölcsön összegét. Az a körülmény, hogy a közokiratban
nem szerepel számmal és betűvel a kötelezettség összege, nem eredményez „alaki” érvénytelenséget: a
felek eltérően is megállapodhatnak. A perbeli esetben alkalmazott szerződéses konstrukció jellegadó
sajátossága, hogy a folyósításkori összeg a szerződéskötés időpontjában nem határozható meg, így azt
számmal, illetve betűvel nem lehet feltüntetni, az érvényességhez a kölcsön összegének
kiszámíthatósága elegendő, ehhez pedig a szerződés a szükséges adatokat tartalmazta. Megjegyzi a
Kúria: ennél a szerződéstípusnál a folyósítási értesítő nem a kölcsön tárgyának meghatározására
szolgál, az csupán teljesítési segédlet a szerződés szerint megállapított kötelezettség teljesítéséhez.
Ami a 23/C. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat illeti, a közjegyzői okirat részletesen tartalmazza
az előírt feltételeket. A kifejtettek értelmében a Vht. 23/C. § (1) bekezdésének követelményeit teljesítő
közokirat, mint ügyleti okirat a közjegyzői ténytanúsítvánnyal együtt biztosítja a közvetlen végrehajtás
elrendelésének feltételeit. Hangsúlyozza a Kúria: a ténytanúsítványban a közjegyző azt tanúsítja, hogy
az alperes előadása szerint mennyi a tartozás, ezt azonban a felperesek vitathatják, a végrehajtásnak
nem feltétele, hogy elismerjék az abban foglaltakat. Utalt a Kúria arra, hogy az 1/2018. gazdasági elvi
határozat részletesen összefoglalta a közvetlen végrehajtás szabályainak érvényesülését a perbelihez
hasonló, devizaalapú kölcsönszerződésekből fakadó követelések kapcsán, az ott kifejtettek a jelen
esetre is irányadók.
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A 18/1999. (II.5) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdéséhez kapcsolódóan a bíróságok által kifejtett
indokok helyesek és elégségesek is, azokat a Kúria nem kívánja megismételni, csupán a felülvizsgálati
kérelemben foglaltakra tekintettel emeli ki a következőket: a támadott kikötések nem jogosítják a
pénzintézetet a szerződés egyoldalú értelmezésére, mindössze annak eldöntését teszi lehetővé a
számára, hogy szerződésszerűnek tekinti-e az adós teljesítését vagy sem. Megjegyzi a Kúria, hogy a
jogosult ilyen tartalmú szerződéses kikötés hiányában is maga dönt a felajánlott teljesítés
elfogadásáról vagy annak hiányáról, ezzel szemben – a másodfokú bíróság helytálló indokai szerint – a
kötelezettnek megfelelő eszközök állnak a rendelkezésére, hogy a hitelező álláspontját vitassa.
Végezetül, a sérelmezett kikötés a bizonyítási terhet sem fordítja meg: a bank köteles az
adatszolgáltatásra, a végrehajtási perben azonban annak bizonyítása, hogy a követelés nem jött létre
érvényesen (esetleg valamely ok miatt megszűnt), az ezt állító felperest (adóst) terheli.

Pfv.I.21.730/2018/9.
A közvetlen végrehajtás lehetőségét megteremti az a közjegyzői okirat, amely - továbbiak mellett tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalást és amennyiben a
kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is
szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa.
A felülvizsgálati ellenkérelemben foglaltakra tekintettel előrebocsátotta a Kúria: az Európai Unió
elismeri a tagállami eljárási autonómia elvét. A kérelemhez kötöttség mint eljárásjogi előírás
hasonlóan jelenik meg az Európai Unió tagállamainak jogaiban. Az elv lényege, hogy a bíróság csak a
perbe vitt jogokról dönthet: azaz kötve van a fél által előadott kérelmekhez és adott esetben az általa
előadott tényekhez is. A kérelemhez kötöttség elve valamennyi ítélkezési szintre jellemző, ugyanakkor
a fellebbviteli fórumok előtt fokozottabban érvényesül. Az elsőfokú bíróság vizsgálati jogkörét a
kereseti kérelem és ellenkérelem jelöli ki, a másodfokú bíróság eljárásának határait a fellebbezés és a
fellebbezési ellenkérelem határozza meg, a Kúria jogkörét pedig tovább korlátozza az az előírás [Pp.
270.§ (2) bekezdés], amely szerint a jogerős ítélet csak olyan kérdésben támadható felülvizsgálati
kérelemmel, amely a megelőző eljárásoknak is tárgya volt. A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslati
jellegéből adódóan a felülvizsgálati eljárásban már nem adható elő és nem vizsgálható új kereseti
hivatkozás: a felülvizsgálatnak olyan jogi álláspont lehet az alapja, amellyel a bíróságok az eljárás
korábbi szakaszaiban is foglalkoztak. Utal továbbá arra a Kúria, hogy a perbe vitt igény kijelöli azt a
keretet, amelyben a semmisségi ok hivatalból észlelése kötelezettsége a bíróságnak, hiszen a
bíróságnak csak a rendelkezésre álló bizonyítási anyag alapján tényként egyértelműen megállapítható,
nyilvánvaló semmisséget kell hivatalból észlelnie. Ilyen ok például, ha a felek a jogszabály által a
szerződésre meghatározott alakiságot megsértették. Arra az elsőfokú bíróságnak sincs módja, hogy a
semmisség megállapíthatósága érdekében hivatalból bizonyítást folytasson le, a Pp. 164.§ (2)
bekezdése szerint ugyanis a bíróság bizonyítást hivatalból akkor rendelhet el, ha azt törvény
megengedi.
A hatékony bírósági jogvédelem elve értelmében a tagállami bíróságok kötelezettsége, hogy
biztosítsák az uniós normák teljes körű érvényesítését és védjék azokat a jogokat, amelyeket e normák
a jogalanyok számára biztosítanak. Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) a C397/11. számú előzetes döntéshozatali eljárásra irányuló ügyben kimondta, hogy a fogyasztó és az
eladó (vagy szolgáltató) közötti egyenlőtlen helyzetet csak a szerződő feleken kívüli pozitív
beavatkozás egyenlítheti ki, azaz a nemzeti bíróság – amennyiben a rendelkezésére állnak az e
tekintetben szükséges jogi és ténybeli elemek – hivatalból köteles vizsgálni a fogyasztókkal kötött
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, a Tanács 1993. április 5-ei 93/13. EGK
irányelve (a továbbiakban: irányelv) hatálya alá tartozó szerződési feltétel tisztességtelen jellegét,
ezzel ellensúlyozván a fogyasztó és a kereskedő közötti egyenlőtlen helyzetet. Következésképpen az
uniós jog által az érintett területen a nemzeti bíróságokra ruházott feladat nem korlátozódik annak
puszta lehetőségére, hogy valamely szerződési feltétel esetlegesen tisztességtelen jellegét megítélje,
hanem magában foglalja e kérdés hivatalból történő vizsgálatának kötelezettségét is, amennyiben a
rendelkezésükre állnak az e tekintetben szükséges jogi és ténybeli elemek [lásd. többek között a Banco
Español de Crédito C-618/10. számú ügyben hozott ítélet 43. pontját, illetve a Banif Plus Bank C-
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472/11. számú ügyben hozott ítélet 23. pontját]. Mindezek szerint az adott kérdések hivatalból
megítélésének feltétele, hogy a bíróságok rendelkezésére álljanak az ehhez szükséges jogi és ténybeli
elemek, melyek csak akkor fognak a bíróságok rendelkezésére állni, ha azokat a felek (elsősorban a
felperes) a bíróság rendelkezésére bocsátják. A keresetlevélnek tartalmaznia kell – továbbiak mellett –
az érvényesíteni kívánt jogot, azaz a kereset tárgyát, mégpedig az annak alapjául szolgáló tényeknek
és azok bizonyítékainak a megjelölése mellett. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogra vonatkozó
minden releváns tényt elő kell adnia. Mindenképpen a felperes feladata tehát a tényalap megjelölése,
amely a jelen esetben annak a megfogalmazását is jelenti, hogy miért nem fogadható el számára az
adott szerződés, vagy szerződéses rendelkezés. Ez adja meg a bíróság eljárásának az alapját, ez jelöli
ki a bíróság vizsgálatának kereteit, ez a kereset jogalapja.
A felperesek felülvizsgálati kérelmükben nem kérték az árfolyamrés alkalmazása miatti semmisség
megállapítását, de nem is kérhették volna, hiszen a felülvizsgálat lényegével és céljával ellentétes
lenne, hogy a felek a rendkívüli jogorvoslat során adjanak elő új, a felülvizsgálati eljárást megelőző
eljárásokban nem vizsgált semmisségi okot. Ezért a felperesek azt indítványozták, hogy a Kúria
észlelje hivatalból a semmisségi okot, ilyen tartalmú kérelmet azonban a polgári eljárásjog nem ismer.
Nem zárható ki, hogy akár a Kúria is hivatalból észleljen semmisségi okot, hiszen jogszabálysértő
ítélet nem tartható hatályban, azonban a Kúria is csak a nyilvánvaló, az eljárás adatai alapján
egyértelműen megállapítható semmisséget veheti figyelembe, és ha a Kúria észleli a semmiségi okot,
ennek eljárási következménye – a Pp. 275.§ (1) és (2) bekezdésében megfogalmazott tilalmak és
korlátok miatt – a jogerős ítélet, vagy mindkét fokú ítélet hatályon kívül helyezése, és új eljárás
lefolytatására, új határozat hozatalára utasítás lehet.
A perbeli esetben a Kúria hivatalból nem észlelt semmisségi okot. Annak indokaira, hogy miért nem
észlelte a felperesek által indítványozott semmisségi okot, a Kúria nem térhet ki, hiszen ezzel olyan
igényt vonatkozásában fejtene ki indokokat és olyan álláspont mellett kötelezné el magát, amely nem
volt az eljárás tárgya.
Semmisségi ok hivatalból észlelésének hiányában csupán utal a következőkre a Kúria: a felperesek
keresetükben az árfolyamrés alkalmazására mint érvénytelenségi okra nem hivatkoztak, az ellenük
indult végrehajtás megszüntetésének indokaként nem hozták fel. Ebből adódóan a kérdés vizsgálatával
a bíróságok az eljárás korábbi szakaszaiban nem foglalkozhattak, a felülvizsgálatnak pedig csak olyan
jogi álláspont lehet az alapja, ami a megelőző eljárásoknak is tárgya volt.
A felperesek az uniós jog elsőbbségére hivatkozással a nemzeti szabály: a DH 1 törvény 3.§-ában
foglaltak figyelmen kívül hagyását indítványozták. Az uniós jog elsőbbsége azt jelenti, hogy ha az
uniós jog és a tagállami szabályozás nincs összhangban, akkor a tagállami bíróságnak az uniós joggal
ellentétes nemzeti szabályt félre kell tennie és azt nem szabad alkalmaznia. A DH 1 törvény 3.§-ának
(1) bekezdése alapján egyértelműen megállapítható nyilvánvaló semmisségi oknak tekinthető a
fogyasztói kölcsönszerződésben az árfolyamrés alkalmazása, azonban az uniós jog elsőbbsége ellenére
sem lehet eltekinteni a DH 1 törvény alkalmazásától, hiszen ez a tagállami szabályozás nem ellentétes
az irányelvvel.
A felperesek által hivatkozott C-118/17. számú ügyben az EU Bíróság ítéletében kitért arra, hogy a
DH 1, a DH 2 és a DH 3 törvények tisztességtelennek és semmisnek minősítik az említett
törvényekben meghatározott kölcsönszerződésekbe illesztett árfolyamréssel kapcsolatos szerződési
feltételeket; e szerződési feltételeket visszamenőleges hatállyal az adott devizának a Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott hivatalos árfolyamát alkalmazó szerződési feltételekkel helyettesítik és a
kölcsön fennmaradó összegét a jövőre nézve nemzeti fizetőeszközben meghatározott kölcsönné
alakítják át. Az irányelv 6. cikk (1) bekezdése megköveteli, hogy a tagállamok rögzítsék: a
tisztességtelen szerződési feltételek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra, viszont ha a
szerződés a tisztességtelen feltételek kihagyásával is teljesíthető, a szerződés változatlan feltételekkel
továbbra is köti a feleket. Jóllehet a magyar jogalkotó úgy orvosolta a hitelintézetek azon
gyakorlatához kapcsolódó problémákat, hogy árfolyamrésre vonatkozó szerződési feltételeket
tartalmazó kölcsönszerződéseket kötnek, hogy e szerződési feltételeket törvényi úton módosította,
miközben a kölcsönszerződéseket érvényben tartotta, az ilyen megközelítés megfelel az uniós
törvényhozó által az irányelv és többek között az irányelv 6. cikk (1) bekezdésének keretében követett
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célkitűzésnek. Ez a cél ugyanis a felek közötti egyensúly helyreállítása (elvileg egy szerződés egésze
érvényességének fenntartásával), nem a tisztességtelen feltételeket tartalmazó valamennyi szerződés
semmissé nyilvánítása.
Az a körülmény sem hagyható figyelmen kívül, hogy a felek a felperesek devizában fennálló
tartozásának összegét forintra átváltották. A 2012. szeptember 5-ei megállapodásban foglaltaknak
megfelelően a felpereseket forint tartozás megfizetése terheli, így azóta az árfolyamkockázatot
viselniük nem kell.
A felperesek érvelésével ellentétben a DH 1 törvény 3.§ (1) bekezdése az árfolyamrés alkalmazását
már kifejezetten részleges érvénytelenséget eredményező semmis kikötésnek minősítette, a (2)
bekezdés értelmében pedig a semmis kikötés helyébe – főszabályként – mind a folyósítás, mind a
törlesztés tekintetében a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyama lépett. A DH 1 törvény a
hatálybalépése előtt megkötött fogyasztói kölcsönszerződések tartalmát az árfolyamrés tekintetében
megváltoztatta, melynek jogalakító hatásaként a felek közti kötelem a jogszabály erejénél fogva
módosult. Mivel a jogalkotó az árfolyamrés kikötése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a
bírói út mellőzésével jogszabályban rendezte és rendelkezett a semmis kikötés alapján teljesített
fizetések elszámolásáról is, az árfolyamrés semmisségére alapítva bíróság előtt peres eljárásban a
fogyasztói kölcsönszerződés kötelezettje jogot nem érvényesíthet.
Ugyancsak a felperesek érvelésével ellentétben: nem teljesen azonos megítélésű a kamattal
kapcsolatos egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségének kérdésköre az árfolyamrés kérdésével. A
kamat mértékének egyoldalú módosítása esetén nem merül fel a teljes semmisség kérdése: az
egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő kikötést annak tisztességtelensége esetén figyelmen
kívül kell hagyni, azonban a szerződés egyéb rendelkezéseit – köztük a kamat egyoldalú módosítás
előtti mértékét – alkalmazni kell.
Megjegyezte a Kúria, hogy a DH 2 törvény 37. és 37/A.§-aiban foglaltak alkalmazása végrehajtási
perben fel sem merül, hiszen a végrehajtás megszüntetése maga a célzott jogkövetkezmény.

Pfv.I.20.315/2019/6.
A fogyasztói devizakölcsön szerződés adósa - az árfolyamkockázat kiterhelésének tisztességtelenségén
alapuló kereseti kérelem esetén - bizonyíthatja, hogy a hitelezőtől az árfolyamkockázat keretében
írásban, illetve szóban kapott tájékoztatás elégtelen volt, míg a pénzintézet ennek ellenkezőjét, a
tájékoztatás - jogszabályoknak és uniós irányelveknek való - megfelelőségét. Az e körben előterjesztett
bizonyítási indítvány indokolatlan mellőzése sérti a Pp. bizonyításra vonatkozó szabályait.
A perbeli deviza alapú kölcsönszerződés a 2014. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: DH1. tv.) 1. § (1)
bekezdése alapján nem vitásan a DH törvények hatálya alá tartozik. A másodfokú bíróság által
helybenhagyott elsőfokú ítéletben helyesen mutatott rá a bíróság arra, hogy a DH törvényekben
rögzített szabályozás tárgyi hatályának kérdését nem a fogyasztó nyilatkozata határozza meg: az a
törvény kifejezett rendelkezésén alapul. A jogalkotó a DH1. és DH2. törvényekkel a felülvizsgálati
kérelemben is hivatkozott, egyedileg meg nem tárgyalt árfolyamrésről és egyoldalú
szerződésmódosításról szóló rendelkezések semmisségét állapította meg és – a perbeli
kölcsönszerződés vonatkozásában is - rendezte az azokkal kapcsolatos elszámolási kérdéseket. A
jogerős ítélet ezzel ellentétes következtetésre nem jutott - nem juthatott - ezért nem értelmezhető a
felperesek által a felülvizsgálat kérelemben ehhez kapcsolódóan megjelölt jogszabálysértés.
Megjegyzi a Kúria: tény, hogy a felülvizsgált elszámolásra figyelemmel a követelésnek nem részei a
tisztességtelenül felszámított összegek, ezáltal az a felperesi hivatkozás, hogy maga döntheti el,
hivatkozik-e a DH törvények szerinti tisztességtelenségre vagy sem, a jelen, végrehajtás
megszüntetése iránti perben, melynek tárgya a követelés létrejöttének vizsgálata, nem bír
relevanciával.
A felperesek alaptalanul hivatkoznak a 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 210. § (2)
bekezdésének sérelmére is: az itt megfogalmazott alakszerűségi szabály és az 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: régi Ptk.) 205/B. § rendelkezésének együttes alkalmazásából az következik, hogy az
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Üzletszabályzat és a Hirdetmény mint általános szerződési feltételek az adós aláírása nélkül is a
szerződés részévé válnak, így foglalt állást az 1/2016. PJE határozat III./1.b) pontja is. A Kúria
hangsúlyozta: sem a régi Hpt.-ből, sem a régi Ptk.-ból nem vezethető le az az értelmezés, hogy az
egyedi kölcsönszerződést és az általános szerződési feltételeket egy okiratba kellene foglalni, ezt
fogalmazta meg az Európai Unió Bírósága is a 2008/48/EK irányelven alapuló C-42/15. számú ügyben
hozott ítéletében. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönszerződés 11.1. pontjában
feltüntetett felperesi nyilatkozatból kitűnően a régi Ptk. 205/B. § (1) bekezdése által az általános
feltételnek az egyedi szerződés részévé történő minősítéséhez megkívánt törvényi feltételek
maradéktalanul megvalósultak. Ennek ellenkezőjét, így az általános szerződési feltételek átadásának
elmaradását a felperesek a perben – a Pp. 164. § (1) bekezdéséből folyó kötelezettségük ellenére - nem
bizonyították.
Az alperes képviseletében aláírók meghatalmazásának esetleges hiányával, annak
jogkövetkezményeivel kapcsolatban az eljárt bíróságok mindenben helyes következtetésre jutottak. A
Kúria a felülvizsgálati kérelemben előadottakra figyelemmel csak azt emeli ki, hogy a régi Hpt -nek a
pénzügyi intézmény képviseletével kapcsolatos rendelkezései nem zárják ki a régi Ptk. 221. §-ának
általános, az álképviseletre vonatkozó szabályainak alkalmazását.
A Kúria egyetértett a másodfokú bírósággal abban is, hogy a felek a lényeges, a felülvizsgálati
kérelemmel érintett szerződési feltételekben, így a kölcsön és a törlesztő részletek összegében
megállapodtak. A 2008. december 05-én kelt adatlap szerint a felperesek 15.000.000 forint, EUR
devizanemben nyilvántartott kölcsönt igényeltek az alperestől, és ennek figyelembevételével egyeztek
meg annak összegéről és folyósításáról a 2008. december 29-én aláírt kölcsönszerződés I.1. és II.2.
pontjaiban. Az alperes azt vállalta, hogy az igénybejelentésnek megfelelően a kölcsönt forintban
folyósítja és devizában tartja nyilván: a szerződő felek a forintot lerovó, az EUR-t kirovó pénznemként
határozták meg, ebből következően a kölcsön összege a nyilvántartásba vett, a 15.000.000 forint
forintösszegnek megfelelő, a szerződéskötés napján érvényes, magánszemélyekre vonatkozó
folyósítási árfolyamon számított 58.198,18 EUR összeg volt. Az elsőfokú bíróság ítéletében
számszakilag is levezette, hogy a Hirdetmény VII. pontjában rögzített folyósítási árfolyamot, azaz a
szerződéskötés napján érvényes valuta-középárfolyam 2 %-kal csökkentett értékét (263 forint – 2 % =
257,74 forint) alkalmazva a szerződésben devizában megjelölt kölcsönösszeg pontosan megfelelt a
jóváhagyott forintösszegnek. A perbeli kölcsönszerződés tehát annak tárgyát mind a kirovó, mind a
lerovó összegben pontosan meghatározta, ezért minden alapot nélkülöz az a felülvizsgálati érvelés,
hogy a szerződés I.1. és II.1. pontjai egymásnak ellentmondó szabályozást tartalmaznak.
A változó árfolyam és kamatmérték miatt a törlesztő részleteket a teljes futamidőre összegszerűen nem
lehetett meghatározni, és ez a szerződéssel szemben nem is elvárás. A 6/2013. PJE határozatban
megfogalmazott iránymutatásoknak megfelelően az ilyen típusú szerződésben a törlesztő részlet
mértékét kellően meghatározottnak kell tekinteni, ha az tartalmazza az induló törlesztő részlet
összegét, valamint a további részletek kiszámításának módját. A kiszámíthatóság követelményét – a
helybenhagyott elsőfokú ítéletben részletezett módon – a kölcsönszerződés kielégítette, az abban
foglaltak mind a kölcsön tárgya, mind a törlesztő részlet összege tekintetében megfeleltek a felek
szerződéses akaratának: az alperes a kölcsönt a szerződés szerint folyósította, az I. és II. rendű
felperesek pedig, mint adósok a folyósítás módját, a kölcsön devizában való nyilvántartását
elfogadták, a folyósított összeget nem vitatták, törlesztési kötelezettségüket egy ideig teljesítették is.
A Kúria abban is egyetértett a másodfokú bírósággal, hogy a felperesek alaptalanul hivatkoztak a
kölcsönszerződés régi Hpt. 213. § (1) bekezdés a)-e) pontjai szerinti érvénytelenségre. A Kúria a régi
Hpt. 213. § (1) bekezdés a) és e) pontjaira vonatkozóan is irányadónak tekinti a kölcsön összege és a
törlesztő részlet meghatározására vonatkozó, előzőek szerinti okfejtését, melyet a felülvizsgálati
kérelemben előadottakra tekintettel csak a következőkkel egészít ki: iratellenesen állították a
felperesek, hogy a szerződés nem tartalmazta a kölcsönösszeg meghatározása alapjául szolgáló
árfolyamot, az ugyanis a kifejtettek szerint része volt a szerződésnek, a részletek kiszámítására
irányadó annuitás módszerét pedig a szerződés részét képező Lakossági Üzletszabályzat III.13.3.
pontja rögzítette. Az a körülmény, hogy a felperesek az annuitás módszerének lényegével nem voltak
tisztában és ennek ellenére, esetlegesen kellő tájékozódás nélkül írták alá a szerződést, nem értékelhető
a javukra a régi Hpt. 213. § (1) bekezdésében szabályozott semmisség vizsgálata során.
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Az eljárt bíróságok a régi Hpt. 213. § (1) bekezdés b) pontja szempontjából helyesen tulajdonítottak
annak jelentőséget, hogy a kölcsönszerződés a 41/1997. (III.5.) Kormányrendelet alapján számított
THM-et, valamint a mutató számítása során figyelembe nem vett egyéb – esetleges – költségeket, azok
összegét vagy becslésüket feltüntette-e (BH2019.83.). A kölcsönszerződés I.2. és I.4. pontjai a
jogszabályi feltételnek megfeleltek, a felperesek olyan díjak megjelölését hiányolták, amelyek nem
tartoznak a kölcsönszerződés költségei körébe. A Kúria már több eseti döntésében kifejtette, hogy a
bankszámla nyitásával, vezetésével és a közjegyző közreműködésével felmerült költségek nem a
kölcsönszerződéssel, hanem annak megkötésével kapcsolatos költségek, amelyeket a szerződésben
nem kell feltüntetni (Pfv.I.20.681/2016/5., Pfv.I.21.266/2016/6., Pfv.I.21.582/2016/5.).
A kezelési költség 0 %-ban való megjelölése megfelel a régi Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontja
előírásának, emiatt a szerződés nem érvénytelen. A hiteldíj részét képező kezelési költség alperes általi
egyoldalú megváltoztatásának kérdése ugyanakkor a régi Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontja körébe
vonható, a DH2 tv. szerinti elszámolással azonban az egyoldalú költségmódosítással előidézett
érvénytelenséget - a szerződéskötés időpontjára visszahatóan – a jogalkotó orvosolta, így ez a kérdés a
továbbiakban a jelen per tárgyává nem tehető. Az a szerződéskötési gyakorlat sem kifogásolható, ha a
szerződés az alkalomszerűen vagy egyetlen alkalommal felmerült költség mértékét nem százalékos
formában, hanem összegszerűen tünteti fel.
A Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontja a hiteldíj megváltoztatását megalapozó feltételek, körülmények
részletes meghatározásának elmaradásához fűzi a semmisség jogkövetkezményét. E rendelkezésre
alapítva a felperesek felülvizsgálati kérelmükben az árfolyam módosítás részletes szabályainak hiányát
sérelmezték, álláspontjuk azonban elsősorban azért téves, mert az árfolyam nem része a kölcsön
igénybevételével felmerült költségeket, járulékokat összesítő hiteldíjnak, lévén a deviza alapú
szerződések alapján fennálló fizetési kötelezettség kiszámításának az eszköze. Az árfolyam módosítása
ennélfogva nem vonható a régi Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontjának körébe. Egyetértett ugyanakkor
a Kúria az alperesnek a felülvizsgálati ellenkérelemben kifejtett álláspontjával, amely szerint a DH
törvények által szabályozott körben az eredeti szerződés tartalma módosult, és ennek eredményeként
az alkalmazandó árfolyam a DH1 törvény 3. § (2) bekezdése értelmében az MNB hivatalos deviza
árfolyama. A kifejtettek miatt a régi Hpt. által előírt követelményeket e kölcsönszerződések esetében
csak a DH törvények rendelkezései tükrében lehet értékelni (1/2016. PJE határozat 1. c) pont).
A perbeli kölcsönszerződés 10.4. pontjához hasonló szerződési kikötés tisztességtelenségének
vizsgálata körében a Kúria az 1/2018. számú gazdasági elvi határozatában, majd az azt követő BH
2018.146. és BH 2019.78. számú döntéseiben is kifejtette azt az álláspontját, hogy nem tisztességtelen
az a rendelkezés, amely szerint a pénzügyi intézmény saját nyilvántartásai alapulvételével jogosult a
fogyasztói tartozások kimutatására, és a szerződő felek a kimutatás alapján készült, közokiratba foglalt
ténytanúsítványt tekintik irányadónak. A másodfokú bíróság az irányadó gyakorlattal egyezően foglalt
állást arról, hogy a hivatkozott rendelkezés nem értelmezhető sem tartozáselismerésként, sem
joglemondásként, az alperes a 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 23/C. § (1) és (2)
bekezdésén alapuló igényérvényesítésre a felperesek szerződésszegése okán, a felmondásra tekintettel
jogosult volt. Az, hogy a szerződésszegés valóban bekövetkezett, így a közölt felmondás jogszerű volte, a végrehajtási záradék kiállítására irányuló kérelem elbírálása során nem vizsgálható, e
vonatkozásban elegendő a végrehajtást kérő egyoldalú nyilatkozata. 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 közjegyzői okirat nem
ügyleti, hanem jogi jelentőségű tényeket rögzítő ténytanúsító okirat, a tanúsítvány kiállítását és a
végrehajtási záradék kibocsátását a végrehajtást kérő e szerződéses kikötés hiányában is ugyanilyen
módon és tartalommal kérhetné (GEH1/2018.). A kifejtettek miatt sem a 10.4. pont
tisztességtelenségére, sem a Vht. 23/C. § sérelmére irányuló felperesi álláspont nem helytálló.
A jogerős ítélet az alperes pótfedezetre vonatkozó figyelmeztetését az árfolyamkockázatról szóló
2008. december 05-én kelt tájékoztatás részeként említette, amely az okirattal igazolt tényeknek
megfelelt, egyebekben a felperesek a 2016. május 25. napján kelt előkészítő iratukban az
árfolyamkockázat feltárása körében maguk hivatkoztak a külön nyilatkozat pótfedezetet érintő
kitételére, így a másodfokú bíróság ezzel kapcsolatos megállapítása alappal nem kifogásolható.
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Az alperes árfolyamkockázat viseléséről nyújtott tájékoztatása vizsgálatánál a másodfokú bíróság – az
elsőfokú bírósággal egyezően – helyesen járt el akkor, amikor a kölcsönszerződés 10.6. pontjában
foglaltak mellett értékelte az ügyletkötést megelőzően, 2008. december 05-én a felperesek által aláírt
nyilatkozat tartalmát. A 2/2014. PJE határozat III./1. pont utolsó bekezdésében, valamint az Európai
Unió Bírósága a C-51/17. számú ügyben hozott ítéletében kifejtettek alapján azonban a bíróságnak
mérlegelnie kell a teljes, az írásbeli nyilatkozat tartalmán túlmutató vagy azzal esetlegesen ellentétes
egyéb tájékoztatást is. Az eljárt bíróságok azonban a keresetlevélben megjelölt, a tájékoztatás
tartalmának tisztázására irányuló tanúbizonyítási indítványnak annak ellenére nem adtak helyt, hogy a
tényállás felderítési kötelezettségük alapján az indokolt lett volna. Az alperes képviseletében eljáró
személyek tanúkénti meghallgatása sem az eltelt idő hossza miatt, sem azon az alapon nem
mellőzhető, hogy a felperesek nem tettek konkrét tényelőadást: mikor, melyik ügyintéző nyújtott
részükre a korlátozott kockázatra vonatkozó tájékoztatást. Rámutat a Kúria, miszerint az, hogy az
időmúlás miatt a tanúktól nem várható értékelhető vallomást, csupán feltételezés, ezen túlmenően
nemcsak a konkrét ügyletre, hanem az alperes korabeli szerződési gyakorlatára vonatkozó
tanúvallomásnak is jelentősége lehet, a tanúbizonyítási indítvány hiányosságát pedig az indítványozó
fél felhívásával kell kiküszöbölni, elsődleges következménye nem az egyébként indokolt bizonyítás
mellőzése. Megjegyzi a Kúria, hogy mivel alperesi foglalkoztatásban álló személyek meghallgatása
merült fel, az alperes nyilatkoztatása is indokolt lehet az idézéshez szükséges adatok megállapítása
céljából.
Rámutatott a Kúria, hogy a peradatok nem támasztották alá azt a felperesi hivatkozást, hogy az alperes
„megtévesztő módon eljátszotta a bevizsgálást”. Az a körülmény, hogy a bank az ügyletkötést
megelőzően az adósok teljesítőképességének mértékét esetleg nem megfelelően mérte fel, nem jelenti
egyszersmind azt is, hogy az árfolyamváltozás valós tartalmáról nem adott világos és érthető
tájékoztatást. Ezért a hitelképesség vizsgálatából az árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás
elégtelenségére nem vonható következtetés, közvetlen összefüggés hiányában nincs helye a
hitelvizsgálat minőségére vonatkozó igazságügyi könyvszakértői bizonyításnak sem.
Az árfolyamkockázatról való tájékoztatás körében a tényállás felderítésére vonatkozó eljárási
kötelezettség lényeges, az ügy érdemére kiható megsértése miatt a bíróságok mérlegelése sem felelt
meg a Pp. 206. §-ában foglaltaknak, ezért a Kúria a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján a jogerős ítéletet,
valamint az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra, új
határozat hozatalára utasította, azzal, hogy a kölcsönszerződés létrejöttével, az érvénytelenségével
kapcsolatos, az előzőek szerint helytálló ítéleti megállapítások – az árfolyamkockázat viseléséről szóló
kikötés tisztességtelenségének kivételével – a megismételt eljárásban már nem tehetők vitássá. A
hatályon kívül helyező rendelkezés egyúttal azt is jelenti, hogy amennyiben az új eljárás
eredményeként az alperesi tájékoztatás elégtelensége állapítható meg, az árfolyamkockázatra, mint
főszolgáltatásra vonatkozó rendelkezés érvénytelensége miatt a szerződés egésze megdől, ami a
végrehajtás megszüntetésére vezet.
Az új eljárásban az elsőfokú bíróságnak elsősorban a felpereseket kell felhívni a tanúbizonyítási
indítványuk pontosítására: az árfolyamkockázatról az alperes képviseletében nyilatkozó személyek
tanúkénti idézéséhez szükséges adatokat – indokolt esetben az alperes közreműködésével – meg kell
jelölniük. A tanúkat a felpereseknek az árfolyamkockázat körében adott tájékoztatásról, a bank ezzel
kapcsolatos korabeli gyakorlatáról részletesen meg kell hallgatni, ezzel együtt a felpereseket
személyesen is nyilatkoztatni kell a tájékoztatás formájáról és annak tartalmáról, megkísérelve
feloldani a felperesek előadása és a tanúvallomások között mutatkozó esetleges ellentmondásokat is.
Az elsőfokú bíróság a bizonyítás ily módon való kiegészítése után, az újonnan feltárt tényállási elemek
mérlegelésével kerül abba a helyzetbe, hogy az árfolyamkockázat viseléséről szóló kikötés
tisztességtelenségét érintően is megalapozott döntést hozzon.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.382/2018/8
Szerződésben kikötött joghatóság vizsgálata és értelmezése.
A Kúriának az alperes joghatósági kifogására, valamint arra tekintettel, hogy a felülvizsgálati eljárás
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során az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 275. § (2) bekezdése alapján a permegszüntetési
okot hivatalból kell észlelnie, elsőként abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a más uniós
tagállamban székhellyel rendelkező külföldi alperessel szemben a konkrét jogvita eldöntésére fennálle a magyar bíróságok különös joghatósága a szerződésben foglalt kikötés alapján.
A Kúria rámutatott arra: a jogerős ítélet helytállóan elemezte, hogy a joghatóság nemzetközi
értelemben vett hatáskör, illetve, hogy ettől különbözik, a szűkebb értelemben vett bírósági hatáskör és
illetékesség. A Kúria hangsúlyozta: a 44/2001/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Brüsszel I.
rendelet) 23. cikke a joghatósági kikötéssel a felek jogügyleti rendelkezésének a lehetőségét ismeri el,
vagyis a Brüsszel I. rendelet 23. cikke – a szabályozás keretei között – arra ad lehetőséget a feleknek,
hogy szabadon eldöntsék, miszerint egy bizonyos jogviszonnyal kapcsolatban felmerült, vagy jövőben
felmerülő jogvitájukat melyik tagállam bírósága, vagy bíróságai döntsék el. Ehhez az szükséges, és
egyben elegendő, ha a joghatósági kikötésből kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek melyik
tagállam bíróságának (vagy bíróságainak) a joghatóságát kötötték ki, de megállapodásuknak nem kell
kiterjednie ezt meghaladóan a joghatósággal rendelkezőként megjelölt tagállam (a szűkebb értelemben
vett hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező) konkrét bíróságának a meghatározására is, hiszen ezt
az adott tagállam hatályos hatásköri és illetékességi szabályrendszere határozza meg.
A szűkebb értelemben vett hatásköri szabályoktól a felek ezért megállapodással sem térhetnek el,
vagyis azt nem határozhatják meg szabadon, hogy az adott és választott joghatósággal rendelkező
tagállam bírósági rendszerébe tartozó bíróságok közül melyik szintű bíróság járjon el.
A Kúria megítélése szerint a peres felek azzal, hogy a szerződésben a Szolnoki Városi Bíróság
eljárását kötötték ki, akként rendelkeztek, hogy magyar bíróság, mégpedig szolnoki székhelyű bíróság
járjon el a perbeli szerződésből eredő ügyükben. Ezt a szerződéses rendelkezést - az alperes
felülvizsgálati kérelmével ellentétben - nem lehet szűkítően oly módon értelmezni, hogy a joghatósági
kikötés csak a Szolnoki Városi Bíróság előtt folyó perekre vonatkozik, a törvényszék előtt induló
perekre nem. A szerződés ilyen értelmezése ellentétes lenne a Brüsszel I. rendelet 23. cikkében
írtakkal, és maguk a felek sem értelmezték így megállapodásukat, figyelemmel az alperes
ügyvezetőjének a 14. sorszámú jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatára. A szerződéses rendelkezés
kellően pontos ahhoz, hogy megállapítható legyen, a felek a magyar bíróság joghatóságát kötötték ki,
meghatározva, hogy szolnoki székhelyű bíróság járhat el ügyükben.
A Kúria megítélése – a perbeli joghatósági kikötés megfelel a Brüsszel I. rendelet 23. cikke (1)
bekezdése által támasztott tartalmi és formai, így a pontossági követelményeknek is, vagyis
kizárólagos joghatóságot kívánt biztosítani a magyar bírósági rendszerbe tartozó bíróságoknak,
szükségképpen elfogadva a magyar bíróságokra irányadó hatályos hatásköri és illetékességi
szabályokat is. A fenti jogértelmezést támasztja alá az Európai Unió Bíróságának a C-302/13., C269/95., C-387/98., illetve a C-222/15. számú ítéleteiben kifejtettek.
A per megszüntetésének ezért nem volt helye, a jogerős ítéletben írtak a Brüsszel I. rendelet
hivatkozott cikkét nem sértik, az rPp. 41. §-a pedig az adott ügyben nem volt alkalmazandó.

68

Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen tárgyú határozat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. Khan Franciaország elleni ügye (12267/16. sz. ügy)32
2015. november 2-i végzésével a Lille-i sürgősségi bíró, különös számos társadalmi szervezet
sürgetésére, utasította a Pas-de-Calais-i prefektust, hogy állapítsa meg a szükséget szenvedő kísérő
nélküli kiskorúak számát és működjenek együtt a Pas-de-Calais-megyével a gondozásba helyezésük
során. A bíró azt is elrendelte, hogy higiéniai létesítményeket telepítsenek a „calais-i puszta”
helyszínre.
A Kormányzat előadta, hogy a sürgősségi bíró által megrendelt összes kényelmi, egészségügyi és
biztonsági berendezést telepítették. A kérelmező azt állította: az ombudsman 2016. április 20-i
általános ajánlásában megemlítették, hogy bár a kísérő nélküli kiskorúak számát 2016 januárjától már
valóban megállapították, a számlálási gyakorlat nem vezetett a kiskorúak tényleges ellátásához. A
Megyei Tanács csupán alulképzett személyekből álló járőröket szervezett, tolmácsok segítsége nélkül,
hogy felkészüljenek a gondozási biztosításának részleteire.
2016. február 12-én a Pas-de-Calais-i prefektus bejelentette, hogy elrendeli a „calais-i puszta” terület
déli részének kiürítését. A kiürítés 2016. február 29. és március 16. között történt. Az északi részt
október végén ürítették ki.
A kérelmező előadta, hogy 2015. augusztus végén hagyta el Afganisztánt, hogy az Egyesült
Királyságba menjen, és hogy a menekülteket követve érte el Calais-t abban a reményben, hogy
valamilyen módon átjut Angliába. Ezért a „calais-i puszta” déli részén egy kunyhóba telepedett le, és
számos társadalmi szervezethez fordult, köztük a „Cabane juridique” („Törvényes hajlék”). 2016.
február 19-én egy társadalmi szervezet a gyermekvédelmi bíróhoz kérelmet nyújtott be a kérelmező
ideiglenes gondozását elrendelő végzésért. A gyermekvédelmi bíró kirendelte egy törvényes
képviselőt, és 2016. február 23-tól elrendelte a kérelmező ideiglenes elhelyezését a Calais-i Gyermekés Családügyi Osztályon.
A kérelmező rámutatott arra, hogy sem a minisztérium, sem a prefektúra nem tett semmilyen
intézkedést, hogy ellássa őt. A Kormányzat észrevételezte, hogy a szociális jóléti szolgálatok nem
tudták végrehajtani az elhelyező végzést, mert a kérelmező nem ment el jóléti hivatalba és az
ügyvédje, törvényes képviselője és az érintett társadalmi szervezet nem tájékoztatta őket a hollétéről.
A 2016. március 20-i héten a kérelmező elhagyta a „puszta” helyszínt, és illegálisan lépett be NagyBritanniába, ahol az Egyesült Királyság gyermekjóléti hivatala gondozásba vette.
A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a francia hatóságok nem
tartották be a hozzá hasonló kísérő nélküli külföldi kiskorúak védelmére vonatkozó kötelezettségüket a
„calais-i puszta” helyszínen. Arra panaszkodott, hogy az őt a gyermekjóléti központban ideiglenesen
elhelyező végzést nem hajtották végre.
A Bíróság kiemelte a kérelmező fiatal korát, aki 11 évesen érkezett Franciaországba. 12 éves volt,
amikor a „calais-i puszta” déli részét lebontották, és elhagyta az országot. A Bíróság megállapította,
hogy körülbelül hat hónapig élt a „calais-i pusztá”-n.
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A Bíróság kiemelte, hogy a Kormányzat nem vitatta azt a tényt, hogy a kérelmezőt a hatóságok nem
látták el.
A Bíróság kiemelte, hogy az Államtanács sürgősségi bírája 2015. november 23-i végzésében a
„nyomornegyed” szót használta a „calais-i puszta” helyszín leírására, és megállapította, hogy a
kérelmezők alapvető szükségleteinek kielégítése a higiénia és az ivóvízellátás tekintetében
„nyilvánvalóan nem megfelelő” volt, és rámutatott „a gondatlanságra, hogy kitették nyilvánvalóan
embertelen és megalázó bánásmódnak, így komolyan és nyilvánvalóan jogellenesen, egy alapvető
szabadságot sértve”. A terület déli részének kiürítése után a lakók közül sokan az északi részre
költöztek, ami súlyosbította a túlzsúfoltságot.
Mivel a hatóságok nem védték meg a kérelmezőt, és a különböző társadalmi szervezetek támogatása
ellenére hat hónapot töltött a gyermekek számára nyilvánvalóan alkalmatlan környezetben élve,
amelyre jellemző az egészségtelenség, a kiszolgáltatottság és a bizonytalanság. 2016. február 22-én a
Boulogne-sur-Mer-i Regionális Bíróság gyermekvédelmi bírája a kérelmező veszélyes helyzetéből
kifolyólag elrendelte a gyermekjóléti osztályon való elhelyezését. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a
gondozás elmaradása, amely már a terület déli részének lebontása előtt rendkívül problematikus volt, a
művelet után még rosszabb lett, mivel lebontották azt a kunyhót, ahol lakott, és az általános helyszíni
életkörülmények romlása miatt.
Az a puszta tény, hogy a kérelmezőnek a gyermekvédelmi bíróra kellett várnia, hogy elrendelje az
elhelyezését, mielőtt az illetékes hatóságok ténylegesen megvizsgálták volna az ügyét, felveti a
kérdést, hogy az alperes állam teljesíti-e az Egyezmény 3. cikkében foglalt kötelezettséget a védelem
és az ellátás biztosítására a kísérő nélküli külföldi kiskorúak számára. Ebből következik, hogy az
illetékes hatóságok még csak nem is azonosították a kérelmezőt, annak ellenére, hogy több hónapig
jelen volt a „calais-i pusztá”-n, és kisgyermekként is nagyon szembetűnőnek kellett lennie. Ezért úgy
tűnik, hogy a kísérő nélküli külföldi kiskorúak azonosítására szolgáló eszközök nem voltak
megfelelőek.
A Bíróság észlelte, hogy a helyszínen tartózkodó kísérő nélküli külföldi kiskorúak nem mindig
fogadják el a számukra felkínált ellátást. Mindazonáltal kiemelte, hogy az ombudsman azt az
álláspontot foglalta el különösen, hogy a kiskorúaknak az intézkedések elfogadásától való
tartózkodásának oka az volt, hogy a hajlékot biztosító rendszer nem volt a helyzetüknek megfelelő, és
hogy a kérdéses vonakodás semmi esetre sem indokolja a hatóságok tétlenségét, amelyek a gyermekek
védelméért felelősek lévén gondosan át kellett volna gondolniuk az ilyen eszközöket, figyelembe véve
az ilyen esetek sajátos jellegét.
A Bíróság kiemelte: a kérelmező a maga részéről kijelentette, hogy elfogadta volna a hivatalos
védelmet. A Bíróság megismételte, hogy 12 éves gyermek volt, akinek valószínűleg a francia
nyelvismerete korlátozott volt. Ezért nem győzte meg a Kormányzat azon érve, miszerint a kérelmező
személyében köteles volt megtenni a hivatalos védelem biztosításához szükséges lépéseket. Úgy vélte,
hogy a társadalmi szervezetek, az ügyvéd, aki a 2016. február 22-i végzéshez vezető eljárásban
képviselte a felperest, vagy törvényes képviselője nem hibáztatható, mert nem vitték őt a hatóságok
által kijelölt befogadó központba, minthogy ez a feladat nyilvánvalóan a hatóságok hatáskörébe
tartozott.
A Bíróság tudatában a belföldi hatóságok előtt álló feladat összetett voltának, tekintettel arra, hogy
nehéz a kiskorúakat a helyszínen jelen lévő valamennyi személy között megtalálni, és a megfelelő
gondoskodásban részesíteni, abból adódóan, hogy ők nem mindig akarják az utóbbit. A Bíróság
kiemelte továbbá a kérelmező hozzáállásának kétértelműségét, mivel bár a gyermekvédelmi bíróhoz
fordult az ideiglenes elhelyezése érdekében, de nem szándékozott Franciaországban maradni, hanem
inkább az Egyesült Királyságba akart menni. A Bíróság azt is észlelt, hogy a nemzeti hatóságok nem
maradt teljesen tétlenek, mivel lépéseket tettek a gyermekvédelmi bíró 2016. február 22-ei
határozatának végrehajtására. Mindazonáltal a Bíróság nem volt meggyőződve arról, hogy a hatóságok
mindent megtettek, amit észszerűen elvárható tőlük, hogy teljesítsék az alperes államot terhelő
védelmi és gondoskodási kötelezettséget a kísérő nélküli külföldi kiskorúakkal szemben, akik a francia
államterületen jogellenesen tartózkodnak, azaz egy olyan személlyel szemben, aki a társadalom
legsebezhetőbb személyeinek kategóriájába tartozik.
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A kérelmező tehát több hónapig élt a „calais-i puszta” nyomortelepen, olyan környezetben, amely
egyáltalán nem illik a gyermeki státuszához, és a fiatal kora miatt elfogadhatatlan bizonytalan
helyzetben.
A Bíróság úgy találta, hogy az ügy különösen súlyos körülményei és a gyermekvédelmi bírónak a
kérelmező védelmére irányuló végzése végrehajtásának elmulasztása az alperes állam
kötelezettségeinek megsértését jelentette. Mivel a francia hatóságok nem tették meg a szükséges
lépéseket, a felperes olyan helyzetben találta magát, amely megalázó bánásmódot eredményezett.
Ezért az Egyezmény 3. cikkét megsértették.
A Bíróság a kérelmező javára 15.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. Beghal Egyesült Királyság elleni ügye (47.55/16. sz. ügy)33
A kérelmező 2011. január 4-én érkezett East Midlands repülőtérre, miután meglátogatta a férjét, aki
terrorista bűncselekmények miatt Franciaországban volt börtönben. A repülés 19.05-kor szállt le.
Feltartóztatták a terrorizmus elleni jogszabályok, nevezetesen a 2000. évi terrorizmus törvény 7.
melléklete alapján, amely a rendőrség és a bevándorlási tisztviselők számára lehetővé teszi az utasok
kikötőkben, repülőtereken és nemzetközi vasúti terminálokon történő megállítását, átkutatását és
kikérdezését. A jogszabály nem igényel előzetes engedélyezést, és a megállítási és kihallgatási
hatáskör a terrorizmusban való részvétel gyanúja nélkül is gyakorolható. A határőrök elmondták a
kérelmezőnek, hogy nem vették őrizetbe, és hogy nem gyanúsítják azzal, hogy terrorista, de
beszélniük kell vele, hogy megállapítsák: lehet-e „terrorcselekmények elkövetésében, előkészítésében
vagy ösztönzésében érintett személy”. Miután időt kapott, hogy imádkozzék, átkutatták, megengedték,
hogy telefonon beszéljen ügyvédjével, majd egy vizsgálati helyiségbe vitték, ahol körülbelül 30 percig
hallgatták ki. Nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre az ügyvédje jelenléte nélkül. Azt mondták,
hogy „szabadon elmehet” 22:00 körül.
Később azért vádolták, hogy szándékosan elmulasztotta betartani a 7. mellékletben foglalt
kötelezettséget. 2011 decemberében bűnösnek vallotta magát, és feltételesen szabadlábra helyezték.
Vitatta a 7. mellékletben a rendőrségnek adott hatáskört mind a Felsőbíróság, mind a Legfelsőbb
Bíróság előtt, azt állítva, hogy az Európai Egyezményben foglalt jogait megsértették. A nemzeti
bíróságok azonban úgy találták különösen, hogy a 7. melléklet szerinti hatáskörök „a törvénnyel
összhangban” és arányosak voltak. E következtetés elérésekor a Legfelsőbb Bíróság az elbíráláskor
hatályos állapotát vizsgálta a jogszabályoknak, és ezért figyelembe vette a 2014-ben elfogadott
módosításokat, így az 2014-es antiszociális viselkedésről, bűncselekményről és rendészetről szóló
törvényt és az aktualizált Gyakorlati Kézikönyvet. Ezek a módosítások magukban foglalják azt is,
hogy megköveteli a vizsgálóktól, hogy vegyék őrizetbe azt a személyt, akit egy óránál hosszabb ideig
akarnak kihallgatni, hogy csak egy ügyvéd megérkezése után indítsanak kihallgatást, és hat óra
elteltével helyezzék szabadlábra a kihallgatottat.
A kérelmező azt állította, hogy a terrorizmusellenes jogszabályok 7. melléklete szerinti rendőrségi
hatáskör megsértette az Egyezmény 5. cikke, 6. cikke és a 8. cikke szerinti jogait.
A Kormányzat elismerte, és ezért a Bíróság elfogadta, hogy a kérelmező magán- és családi életének
tiszteletben tartásához való jogába beavatkoztak. A Bíróság ezt követően megvizsgálta, hogy a
rendszer elegendő biztosítékot tartalmazott-e arra, hogy megvédje a kérelmezőt az önkényes
beavatkozás ellen abban az időben, amikor a East Midlands repülőtéren feltartóztatták.
Úgy ítélte, hogy a 7. melléklet hatálya és a vizsgáló tisztviselők számára biztosított jogkörük
széleskörű volt. Különösen, a hatásköröket folyamatosan alkalmazták minden kikötőben és
határellenőrzésnél, és a határőröknek nem kellett bizonyítaniuk, hogy észszerű gyanújuk van arról,
hogy egy személy részt vett a terrorizmusban. A hatáskörök széles köre és az „ésszerű gyanú”
követelményének hiánya önmagában nem ellentétes a törvényesség elvével, szem előtt tartva a
nemzetközi terrorizmus jelenlegi, a szerződő államok előtt álló valós veszélyét. Valóban egyértelmű
33

Az ítélet 2019. május 28-án vált véglegessé.

71

bizonyítékok voltak arra, hogy a 7. melléklet szerinti hatáskörök valódi értéket képviseltek a
nemzetbiztonság védelmében, és valójában nem voltak visszaélések. 2011-ben például a kikötőkön át
utazó utasok csak 0,03% -át vizsgálták át a 7. melléklet szerint. Vannak azonban más tényezők is,
amelyek azt jelentették, hogy a jogszabályokat nem voltak kellőképpen körülírva, és 2011-ben nem
voltak megfelelő jogi biztosítékok a visszaélésekkel szemben. Különösen, az emberek kilenc órán át
hallgathatták ki, és arra kényszerültek, hogy a kérdésekre válaszoljanak a nélkül, hogy a formálisan
letartóztatták volna vagy ügyvédhez jutottak volna. Ezen túlmenően korlátozott volt az a lehetőség,
hogy a 7. melléklet szerinti hatáskörök gyakorlásának bírósági felülvizsgálatát kérjék, mivel a határőr
nem volt köteles kimutatni az „ésszerű gyanú”-t.
Figyelembe véve azokat az elégtelen biztosítékokat, az „ésszerű gyanú” követelményének hiányával
együtt megítélve, a Bíróság úgy találta, hogy abban az időben, amikor a kérelmezőt feltartották, a 7.
melléklet szerinti hatáskörök nem voltak „a törvénnyel összhangban”. Következésképpen az
Egyezmény 8. cikkét megsértették. Ennek a következtetésnek az elérése során a Bíróság – a
Legfelsőbb Bírósággal ellentétben – nem vette figyelembe a 2014-es jogszabályi módosításokat 2014es antiszociális viselkedésről, bűncselekményről és rendészetről szóló törvény és az aktualizált
Gyakorlati Kézikönyv alapján. A Bíróság nem vizsgálta a 7. melléklet szerinti őrizetbe vételi hatáskört
sem, amely potenciálisan sokkal jelentősebben befolyásolhatta a személyek Egyezményben foglalt
jogait.
A Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezőnek az 5. cikk szerinti panaszát nem kell megvizsgálni, mivel
ugyanazon tényeken alapult, mint a 8. cikk szerinti panasz.
A kérelmező azzal érvelt, hogy a kényszerítő rendőri hatáskör gyakorlása, hogy arra kényszerítsék őt,
hogy olyan válaszokat adjon ki, amelyek rá nézve terhelők, anélkül, hogy biztosítékot adnának arra,
hogy a büntetőeljárás során nem használják fel ellene, megsértette az Egyezmény 6. cikkét. A Bíróság
azonban úgy találta, hogy a kérelmezőt nem tartóztatták le, és semmilyen bűncselekménnyel nem
vádolták. Az a puszta tény, hogy őt kihallgatták, nem értelmezhető úgy, hogy az azt jelenti, hogy
bármilyen bűncselekménnyel való részvétellel vádolták volna. Éppen ellenkezőleg, a rendőrök
kifejezetten elmondták neki, hogy nem vették őrizetbe, és hogy a rendőrség nem gyanúsítja azzal,
hogy terrorista. A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy a kérelmező 7. melléklet szerinti rendszer alapján
történő kihallgatása nem vonzhatta be az Egyezmény 6. cikkét, és panaszának ezt a részét
elfogadhatatlanként elutasította.
A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a jogsértés megállapítása önmagában elegendő igazságos elégtételt
jelentett a kérelmező által elszenvedett nem vagyoni károkért.

3. Ilgar Mammadov Azerbajdzsán elleni ügye (15.172/13. sz. ügy)34
A kérelmező politikai blogger és aktivista, aki bejelentette, hogy indul a 2013-as elnökválasztáson.
2013 februárjában előzetes letartóztatásba került, miután blogján írt az ismayilli-i zavargásokról.
Többek között azt mondta, hogy az emberek az állami tisztviselők „korrupciójára és arroganciájára”
reagáltak. Ezt követően megvádolták a közrendet megzavaró cselekmények szervezésével vagy abban
való aktív részvétellel, majd később tömegzavargással, az állami tisztviselőkkel szembeni ellenállással
vagy – életüket és épségüket fenyegető – erőszakkal.
A kérelmező 2013. február 25-én keresetet nyújtott be a Bírósághoz, különösen azzal kapcsolatban,
hogy letartóztatták és őrizetbe vették bűncselekmény „ésszerű gyanúja” nélkül; megsértették az
ártatlanság vélelméhez való jogát; és hogy politikai nézeteiért és általa potenciális elnökjelöltként
támasztott fenyegetésért vádolták meg.
2014 márciusában elítélték és hét év szabadságvesztésre ítélték.
A Bíróság 2014. május 22-ei kamarai ítéletében (az első Mammadov-ítélet) úgy találta, hogy az
Egyezmény 5. cikkének 1. bekezdését, 5. cikkének 4. bekezdését, 6. cikkének 2. bekezdését és 18.
cikkét az 5. cikk tekintetében megsértették és a kérelmező részére 20.000,-Euró nemvagyoni
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kártérítést ítélt meg.
A Miniszteri Bizottság először 2014 decemberében vizsgálta meg az ügyet. Számos határozatot és
ideiglenes ajánlást hozott, kiemelve az államnak az Egyezmény 46. cikke 1. bekezdése szerinti
kötelezettségét, hogy egyedi intézkedéseket fogadjon el a megállapított jogsértések megszüntetésére és
törölje következményeiket annak érdekében, hogy a kérelmezőt olyan helyzetben helyezze el,
amelyben akkor lett volna, ha jogait nem sértették volna meg (in integrum restitutio). Hangsúlyozta a
büntetőeljárás alapvető hiányosságait, amelyeket a Bíróság az Egyezmény 18. cikke alapján az 5. cikk
tekintetében levont következtetéseiben tárt fel, és felszólított a kérelmező késedelem nélküli
szabadlábra helyezésére, majd azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására. Ő azonban őrizetben
maradt a szóban forgó büntetőjogi vádak alapján. A Bizottság 2017 októberében formális értesítést
küldött Azerbajdzsánnak, mert úgy ítélte, hogy nem teljesítette az Egyezményből eredő
kötelezettségeit, az első lépésként a jogsértési eljárásban, amelyet 2010-ben az Egyezmény 46.
cikkének 4. bekezdése értelmében indítottak meg. Ezen eljárást követően a Miniszterek Bizottsága
2017 decemberében kérte a Bíróságtól annak eldöntését, hogy Azerbajdzsán teljesítette-e az
Egyezmény 46. cikkének 1. bekezdése szerinti kötelezettségét.
A Bíróság 2017 novemberében úgy találta, hogy a kérelmezővel szembeni, ugyanazon a 2014-es
ítéletében kifogásolt vádakkal kapcsolatos büntetőeljárás szintén megsértette jogait (a második
Mammadov-ítélet).
A kérelmezőt 2018 augusztusában feltételes szabadságra helyezték. 2019 márciusában a Legfelsőbb
Bíróság csökkentette a büntetését, úgy találta, hogy teljes idejét letöltötte, és hatályon kívül helyzete a
szabadlábra helyezés feltételeit.
A Miniszteri Bizottság által a Bíróság elé terjesztett kérdés az volt, hogy az Azerbajdzsáni Köztársaság
elmulasztotta-e az Egyezmény 46. cikkének 1. bekezdése szerinti kötelezettségét, hogy tartsa magát a
Bíróság 2014 májusi ítéletéhez.
Mivel ez volt az első alkalom, hogy a Bíróság a jogsértési eljárásokkal foglalkozott, először
meghatározta a megközelítését. Kiemelte különösen, hogy a Tizennegyedik jegyzőkönyv (amely
bevezette ezt az intézkedést) kidolgozásának története azt mutatja, hogy az Egyezmény 46. cikkének
4. bekezdése szerinti eljárások célja az ítéletek végrehajtásának javítása és felgyorsítása. Úgy találta,
hogy a 46. cikk követelményei a nemzetközi jog elveit tükrözik, beleértve az alperes államok azon
kötelezettségét, hogy az in integrum restitutiot a lehető legnagyobb mértékben elérjék, és megelőzzék
a hasonló jogsértéseket. Ezeket az elveket a Miniszteri Bizottság Szabályzata tartalmazza, és a 46. cikk
alapján most létrehozott felügyeleti mechanizmus átfogó keretet biztosít a Bíróság ítéleteinek
végrehajtására, amelyet a Miniszteri Bizottság gyakorlata megerősít.
A Bíróság szerepe nem a Miniszterek Bizottságának a felügyeleti feladatkörből való kiszorítása. A 46.
cikk 4. bekezdése értelmében azonban az ítéletnek való megfelelés kérdésében végleges döntést kell
hozni. Ennek során figyelembe kell vennie az összes releváns tényezőt, beleértve a Bizottság
következtetéseit, a Kormányzat álláspontját és az áldozat beadványait, valamint azonosítani kell a
végleges ítéletből eredő jogi kötelezettségeket. Az ilyen ítéletnek utalnia kell a teljesítés helyzetére a
Bíróság elé terjesztés időpontjában.
A Miniszterek Bizottsága kérdésének megfogalmazása széleskörű volt, de a Bíróság úgy találta, hogy
lényegében arra összpontosított, hogy Azerbajdzsán állítólag nem tett egyedi intézkedéseket annak
érdekében, hogy tartsa magát a Bíróság azon megállapításához, hogy megsértette a kérelmező 18. cikk
szerinti jogait az 5. cikk tekintetében. Nem kellett tehát részletesen megvizsgálnia az ítélet egyéb
elemeit, például az igazságos elégtételt, amelyet Azerbajdzsán 2014 decemberében kifizetett, vagy
általános intézkedéseket.
A Bíróság kiemelte, hogy ítéletében nem mondta ki kifejezetten, hogy Azerbajdzsánnak milyen egyedi
intézkedéseket kellett hoznia, de ez nem volt döntő. A kérdés az volt, hogy a Kormányzat által hozott
intézkedések összeegyeztethetők voltak-e az első Mammadov-ítélet következtetéseivel és szellemével,
amelyben úgy találta, hogy a hatóságok tevékenysége a kérelmező elleni támadott vádemelés során
arra irányult, hogy őt elhallgassák vagy megbüntessék, amiért kritizálta a Kormányzatot.
A Bíróság észrevételezte, hogy az Egyezmény 18. cikkének az 5. cikk tekintetében történt
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megsértésére vonatkozó megállapításai jogellenessé tettek minden olyan tevékenységet, amely a
vádemelésből fakad.
Az állami hatóságok kötelessége az volt, hogy amennyire lehetséges, elérjék az in integrum restitutiot.
Az ítélet következtetései és szelleme fényében, ez azt jelentette, hogy megszüntetik a visszaélésszerű
vádemelés hátrányos jogkövetkezményeit, ideértve a kérelmező őrizetből való szabadlábra helyezését.
A Bíróság kiemelte, hogy a Kormányzat álláspontja szerint a különböző bírósági eljárások,
amelyekben a kérelmező fellebbezést nyújtott be a bűnösségének megállapítása ellen, foglalkoztak az
első Mammadov-ítélet által felvetett kérdésekkel. A Kormányzat azt is észrevételezte, hogy a
kérelmezőt 2018 augusztusában végül szabadlábra helyezték.
A bíróság azonban úgy találta, hogy abban az időben, amikor a Miniszteri Bizottság megindította a
jogsértési eljárást 2017 decemberében, világos volt, hogy a hazai eljárások nem biztosították a
megkívánt jogorvoslatot. Valójában egy fellebbviteli bíróság 2016-ban elutasította az 5. cikk 1.
bekezdésének c) pontja szerinti strasbourgi megállapításokat, és nem említette a 18. cikk
megsértésének megállapítását az 5. cikk tekintetében. A 2018 márciusában történt szabadlábra
helyezés és a 2019 márciusi legfelsőbb bírósági ítélet sem nyújtott jogorvoslatot, mivel a többi hazai
döntéshez hasonlóan a visszaélésszerű vádemelésen alapuló elítélést fenntartotta. Mindenesetre
mindkét döntés a Miniszteri Bizottság előterjesztése után került meghozatalra.
A Bíróság észrevételezte, hogy az Egyezmény teljes szerkezete azon a feltételezésen alapult, hogy a
tagállamok hatóságai jóhiszeműen cselekszenek. Az Egyezmény által biztosított jogok gyakorlatinak
és hatékonyaknak, nem pedig illuzórikusnak és elméletinek értendők.
A Bíróság által a kérelmező ügyében hozott első ítélet végrehajtására tett korlátozott lépések nem
tették lehetővé, hogy a Bíróság megállapítsa, hogy Azerbajdzsán „jóhiszeműen”, az ítélet
„következtetéseivel és szellemével” összeegyeztethető, vagy oly módon cselekedett, hogy gyakorlati
és hatékony védelmet biztosítson azon egyezményes jogoknak, amelyeknek a megsértését ebben az
ügyben megállapították.
Ezért úgy találta, hogy Azerbajdzsán nem teljesítette az Egyezmény 46. cikkének 1. bekezdésében
előírt kötelezettségét a kérelmező ügyében hozott ítélet betartására.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bpkf.III.625/2019/4.
A nagy tárgyi súlyú, kirívóan erőszakos bűncselekményeket elkövető vádlottak esetében a szökés,
elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélyére tekintettel a letartóztatás fenntartása hosszabb idő elteltével
is indokolt. Ha a felülvizsgálatra az elsőfokú ügydöntő határozat meghozatala előtt, de annak
felülbírálatára már az után kerül sor, a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamára is
figyelemmel kell lenni.
Az I. rendű és II. rendű vádlottak, valamint az I. rendű vádlott védőjének fellebbezése nem alapos, a
VI. rendű vádlott fellebbezése pedig időközben okafogyottá vált.
Törvényesen járt el az Ítélőtábla, amikor az I. rendű, II. rendű és a VI. rendű vádlottak
letartóztatásának indokoltságát – helyesen – a Be. 291. § (2) bekezdése és a Be. 297. § (4) bekezdése
értelmében felülvizsgálta, és azt a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában és c) pont cb)
alpontjában meghatározott okokból továbbra is fenntartotta.
Ugyanakkor a Kúria utalt arra, hogy az Ítélőtábla végzését sajátos perjogi helyzetben bírálja felül. A
végzés indokolása arra a joghelyzetre vonatkozott, amikor is a vádlottakkal szemben még az elsőfokú
eljárás folyamatban volt, így csupán a vád tárgyává tett, és a folyamatban lévő eljárás tárgyát képező
cselekmény absztrakt büntetési tételéből indulhatott ki, míg a felülbírálat időpontjában azonban a
vádlottakkal szemben nem jogerős ítélettel 20, 14, illetve 8 évi szabadságvesztés került kiszabásra.
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A nem ügydöntő végzés elleni fellebbezés elbírálása során a Kúria döntési jogköre teljes; nem csupán
vizsgálhatja a fellebbezéssel támadott döntés törvényességét, hanem arról rendelkezni jogosult és
köteles. Következésképp, bár nyilvánvalóan választ kell adnia arra, hogy a végzésben foglalt indok
alapján – adott perjogi helyzetben – a vádlottak letartóztatásának fenntartása helytálló volt-e, azonban
arról már a jelen eljárásjogi helyzetben kell rendelkeznie.
Az I. rendű és a II. rendű vádlott tekintetében – a támadott végzés meghozatalakor fennálló perjogi
helyzetben – az ítélőtábla helyesen vette számba a letartóztatás indokoltsága tekintetében releváns
körülményeket.
Értelemszerűen nem történt – és vádmódosítás hiányában, az elsőfokú ügydöntő határozat
meghozatala előtt fogalmilag nem is történhetett – változás abban, hogy a vád tárgyát képező
bűncselekmények – büntetési tételben is kifejeződő – tárgyi súlya kiemelkedő, és ez nem hagyható
figyelmen kívül a bizonyítás érdeke, illetve a folyamatban lévő bizonyítási eljárásban biztosítandó
vádlotti jelenléthez fűződő törvényi érdek szempontjából. Az ítélőtábla helyesen hivatkozott tehát arra,
hogy az I. rendű és a II. rendű vádlottal szemben vád tárgyává tett cselekmények tárgyi súlya nem
csupán kiemelkedő, hanem a hasonló jellegű ügyekkel összevetve is kirívóan súlyos. Ez azt jelenti,
hogy a hasonló jellegű (és nem ugyanilyen elkövetésű), de már életfogytig tartó szabadságvesztés
kiszabását lehetővé tevő, egy rendbeli minősített emberöléshez képest további nyomatéka van annak,
hogy az emberölés bűntette a vád szerint több okból is súlyosabban minősül, illetve az I. rendű vádlott
esetében a bűnsegédi elkövetéshez kapcsolódóan többrendbeli, és ahhoz az időközben történt részben
jogerős, részben nem jogerős részfelmentések után is további súlyos, erőszakos jellegű, és
lőfegyverekkel kapcsolatos, önmagukban is magas büntetési tételű bűncselekmények társulnak.
Kiemelkedően súlyos az adott bűncselekményfajtákon belüli elkövetési mód is; erre a vádban felróttak
szerint, a sorozat-jellegű cselekmények tervezett előkészületei, a terep előzetes megfigyelése, a
tűzfegyverek és más speciális eszközök beszerzése és használata, az elkövetési mód határozottsága
nyújt következtetési alapot.
Az időmúlás ténye a letartóztatás indokoltságának megítélése során kétségtelenül jelentőséggel bír;
éppen ezért rendeli azt a törvény meghatározott rendszerességgel felülvizsgálni.
Az I. rendű és a II. rendű vádlott által eddig előzetes letartóztatásban töltött időtartam valóban jelentős,
és az a korábbi végzés meghozatala óta újabb hat hónappal növekedett. Az elsőfokú bíróság azonban
folyamatosan tárgyal, így a vádlottak fogvatartása a vád tárgyává tett cselekmények büntetési tételének
és konkrét tárgyi súlyának tükrében, az ügy terjedelmére és bonyolultságára is tekintettel az újabb hat
hónap elteltével sem tekinthető aránytalannak és indokolatlannak. Az ilyen mérvű fenyegetettség
mellett a rendezett családi viszonyokra és megélhetési körülményekre való hivatkozás is súlytalan
(EBH 2014.B.1.).
Ezért az ítélőtábla végzésének meghozatalakor helyesen hivatkozott arra, hogy az I. rendű és II. rendű
vádlottak szemben a letartóztatásnak a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott
indoka fennáll.
A letartóztatás szempontjából azonban a nem jogerős ítélet meghozatala új helyzetet teremt, melyre
figyelemmel a törvény az eljárás további szakaszára új, önálló letartóztatási okot is meghatároz; a Be.
552. § (2) bekezdése ugyanis önálló letartóztatási okként jelöli meg, ha az ítéletben kiszabott
szabadságvesztés tartamára figyelemmel a vádlott szökésétől vagy elrejtőzésétől kell tartani.
A szabadságvesztés tartama olyan körülmény, amely a vádlott szökési, elrejtőzési szándékát
kiválthatja, annak elhatározását megerősítheti.
A konkrét ügy sajátosságait, valamint az I. rendű és II. rendű vádlottak egyedi körülményeit
megvizsgálva jelen ügyben e veszély reálisan fennáll. A nem jogerős ítélettel kiszabott 20, illetve 14
évi szabadságvesztés olyan körülmény, ami a szökés, elrejtőzés kockázatát jelenti. A felülbírálat során
a kockázat az, hogy a vádlott esetleges szökése, elrejtőzése nyilvánvalóan kihatással van, illetve lehet
a vele szembeni eljárás lefolytatására, menetére, mivel annak addigi rendjét vagy meg kell változtatni,
vagy az eljárást fel kell függeszteni. Ekként a vádlott szökése, elrejtőzése (elérhetetlensége)
következtében egyben az esetlegesen kiszabott szabadságvesztés jövőbeni végrehajtásának esélye is
véglegesen meghiúsulhat.
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Az I. rendű és a II. rendű vádlott esetében a szabadságvesztés tartamából fakadó szökési veszélyt nem
közömbösítik személyi körülményeik, ezért velük szemben a letartóztatás szükséges és enyhébb bírói
engedélyes kényszerintézkedéssel nem váltható fel.
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a nem jogerős ítélettel kiszabott hosszú tartamú
fegyházbüntetések alkalmazására igen durva, erőszakos jellegű, robbanóanyag és lőfegyverek
felhasználásával elkövetett, tervezett és gondosan előkészített bűncselekmények miatt került sor. Az I.
rendű vádlott fellebbezésében részletezett személyi körülményei és vagyoni viszonyai pedig csak
annak tükrében értékelhetők, hogy az I. rendű vádlott – a nem jogerős ítélet szerint – ilyen
körülmények között követte el a vagyoni haszonszerzés érdekében az emberi életeket is támadó
bűncselekményeit. Ekként azok nem zárják ki a szökés, elrejtőzés veszélyét sem, illetve nem is
csökkenthetik azt olyan fokban, hogy az döntően önkéntes jogkövetésen alapuló
kényszerintézkedéssel is kiküszöbölhető legyen, függetlenül attól, hogy az eljárás korábbi, az
alapeljárásnak a nem jogerős ítélet meghozatalát megelőző szakaszában már került sor a vádlottakkal
szemben házi őrizet alkalmazására.
A legnyomatékosabban a letartóztatás indokoltsága ellenében ható körülmény a vádlottak által eddig
fogvatartásban töltött, kétségkívül rendkívül hosszú időtartam. Ennek a szökés, elrejtőzés veszélyére
gyakorolt hatását azonban ellensúlyozza, hogy a vádlottak büntetése a terhükre bejelentett ügyészi
fellebbezésre tekintettel – elméletileg – súlyosítható, valamint az a tény is, hogy a feltételes
szabadságra bocsátásuk a nem jogerős ítélet szerint kizárt. Ugyanakkor a nem jogerős ítéletben
kiszabott büntetésekből is még mindkét vádlott szabadságvesztésének több mint a fele kitöltetlen; e
tartamok pedig önmagukban is a szökés, elrejtőzés veszélyét támasztják alá.
Ekként az I. rendű és a II. rendű vádlottakkal szemben a szökés, elrejtőzés veszélye kapcsán immár
nem a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott, hanem a Be. 552. § (2)
bekezdése szerinti letartóztatási ok áll fenn.
A bűnismétlés veszélye kapcsán az ítélőtábla végzését annyiban kell pontosítani, hogy az I. rendű és a
II. rendű vádlott nem különös visszaeső; a nem jogerős ítéletben a bíróság mindkét vádlottat mint
visszaesőt ítélte el. Ugyanakkor e vádlottak részben súlyos, személy elleni erőszakos
bűncselekmények miatti büntetett előélete, és a röviddel utolsó szabadulásuk utáni (a nem jogerős
ítélet szerinti) elkövetés, valamint a visszaesői minőségük, és (a nem jogerős ítélet szerinti) feltételes
szabadság hatálya alatti elkövetés alapján az ítélőtábla megalapozottan vont következtetést arra, hogy
a vádlottak – szabadlábra kerülésük esetén – szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt
követnének el. A vádlottak előéleti adataiból és a vádiratban terhükre rótt bűncselekmények vád
szerinti elkövetési módjából a jövőbeni bűnismétlés veszélyére levont következtetést pedig nem zárja
ki – különösen jelentős vagyoni haszonnal járó bűncselekmények tekintetében – az sem, ha a vádlott
egyébként a megélhetését biztosító vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik.
A Fővárosi Ítélőtábla tehát helyesen állapította meg, hogy az I. rendű és a II. rendű vádlottakkal
szemben tehát a Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott letartóztatási ok
továbbra is fennáll.
Hiányossága viszont az ítélőtábla végzésének, hogy az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásának
lehetőségével külön nem foglalkozott, és azok helyett a letartóztatás szükségességének jogszabályi
alapjára sem hivatkozott. A Kúria azonban már utalt arra, hogy a nem jogerős ítélet szerint az abban
megállapított erőszakos, részben élet elleni, szervezett bűncselekményeket elkövető, nem jogerős
hosszú tartamú szabadságvesztésre ítélt vádlottakkal szemben döntően önkéntes jogkövetésen alapuló
személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés nem lehet alkalmas a letartóztatással elérni kívánt
célok biztosítására; ezért a letartóztatás helyett a Be. 277. § (4) bekezdés a) és c) pontjára tekintettel
nem alkalmazható enyhébb kényszerintézkedés.
A kifejtettekkel ellentétes irányba ható további okot vagy körülményt a Kúria az iratokban nem észlelt.
A közérdek valódi követelményének a speciális jelei fennállnak, ami a vádlottak társadalomra való
veszélyességének – az előéletükön és a terhükre rótt cselekmények jellegén alapuló – magas fokából
fakad, és a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztések egyéniesítik. Ez pedig a nem jogerős
ítéletben a vádlottak terhére rótt bűncselekmények és a kiszabott szabadságvesztések tartama tükrében,
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a jelentős időmúlás ellenére is nagyobb súllyal esik latba, mint az egyéni szabadság tiszteletben
tartására vonatkozó jog, és így az előzetes letartóztatás fenntartását indokolja (BH 2009.7.).
Ehhez képest a letartóztatás fenntartásának alapjául szolgáló okok [Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab)
alpontja, valamint – a kifejtettek szerint – a Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyett a Be.
552. § (2) bekezdése] az I. rendű és a II. rendű vádlottal szemben továbbra is fennállnak, az enyhébb
kényszerintézkedés alkalmazása pedig – az eljárás jelen szakaszában – nem lenne alkalmas a
letartóztatással elérni kívánt cél megvalósítására.
A VI. rendű vádlott letartóztatását a nem jogerős ügydöntő határozatának kihirdetését követően az
elsőfokú bíróság – ugyancsak nem jogerősen – megszüntette.
A Be. 291. § (1)-(2) bekezdése a személyi szabadságot korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedés
indokoltságának időszakos felülvizsgálatát írja elő. Ekként a törvényi követelmény kizárólag a – jelen
esetben – letartóztatás tényleges foganatosítása, illetve az e címen történő tényleges fogvatartás
indokoltságának időszakos, hivatalbóli felülvizsgálatát jelenti.
Ehhez képest a felülvizsgálat feltétele
– egyrészt a törvényi tartam – akár egybeszámítás folytán történő – letelte,
– másrészt pedig a felülvizsgálat időpontjában, az adott ügyben, letartóztatás jogcímén történő,
tényleges fogvatartás.
Következésképpen – törvényi feltétel hiányában – nincs helye felülvizsgálatnak, ha annak
időpontjában
– a terhelt bármely okból nincs fogvatartásban, vagy
– a fogvatartás jogcíme nem letartóztatás, vagy nem az adott – hanem más (különálló) – ügyben
elrendelt, fenntartott letartóztatás végrehajtása (BH 2012.189.I.).
A Kúria döntési jogkörével kapcsolatban korábban kifejtettekből pedig az is következik, hogy a
fentiek a felülvizsgálat tárgyában hozott döntés felülbírálatára is irányadók; ezért a letartóztatás
megszűnésének esetén az annak indokoltságáról rendelkező végzés elleni fellebbezés is okafogyottá
válik.
Jelen ügyben pedig az ítélőtábla fellebbezéssel támadott végzésének felülbírálata időpontjában a VI.
rendű vádlott már nincs letartóztatásban, ezért a felülbírálat iránti eljárás megszüntetésének van helye
(BH 2017.394.).

Közigazgatási ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen határozat.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.IV.20.451/2018/9.
A fogvatartás során a nem megfelelő körülmények biztosításáért a büntetés-végrehajtási intézet
tartozik kártérítési felelősséggel.
Az eljárt bíróságok jogszabálysértés nélkül állapították meg az alperes perbeli legitimációjának
hiányát. A felperes fogvatartásának időszakában az állam helytállási (kártalanítási) kötelezettségét
kimondó jogi szabályozás nem létezett. A fogvatartás végrehajtása kapcsán az állam nem került
közvetlenül jogviszonyba a felperessel, a büntetés-végrehajtási intézet feladatát képező tartási
körülmények nem megfelelő biztosítása miatti igény - a perbeli időszakban irányadó egységes
ítélkezési gyakorlat szerint - a büntetés-végrehajtási intézetekkel szemben érvényesíthető.
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A Kúria a BH2016.240 számon közzétett döntésében egyértelműen állást foglalt abban a kérdésben,
hogy a fogvatartás során a nem megfelelő körülmények biztosításáért a büntetés-végrehajtási intézet
tartozik felelősséggel. A Kúria más döntésében azt is kifejtette, hogy a Ptk. 28. § (1) bekezdése
értelmében az állam csak, mint a vagyoni jogviszonyok alanya minősül jogi személynek, ilyen
minőségében pedig személyiségi jogot nem sérthet. A büntetés-végrehajtás nem polgári jogi
jogviszony, ahol az állam nem közvetlenül, hanem a közjogi funkciók ellátására létrejött, önálló jogi
személyiséggel rendelkező szervei útján lép fel, így az állam nem került közvetlen jogviszonyba a
fogvatartottal. Az állam a közhatalom gyakorlása során okozott kárért a jogviszony alanya közvetlenül
nem lehet. (Pfv.IV.20.036/2018/6.) Egységes ugyanakkor az ítélkezési gyakorlat abban, hogy a
büntetés-végrehajtási intézet kártérítési felelőssége nem menthető ki önmagában a befogadási
kötelezettségre való hivatkozással. Mindezekre tekintettel nem értett egyet a Kúria a felülvizsgálati
kérelemben az az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára vonatkozó hivatkozással a perbeli
esetben az államot terhelő kártérítési kötelezettségre vonatkozó állásponttal.

Pfv.II.21.996/2018/6.
Az élettársi kapcsolat megállapítása az élettársi kapcsolat létesítésekor hatályos törvényi feltételek
fennállásának bizonyítottsága esetén.
A Kúria a II. rendű alperesnek a régi Pp. 1. §-a, 13. § (1) bekezdése és az Emberi Jogok Európai
Egyezménye 6. cikk 1. pontja megsértésére hivatkozását a másodfokú eljárásban eljárt dr. S. L. bíró
ellen bejelentett elfogultsági kifogásnak tekintette, és annak elbírálásáig a felülvizsgálati eljárás
tárgyalását felfüggesztette. Az Ítélőtábla a felülvizsgálati kérelemben a jogerős közbenső ítélet
jogszabálysértő voltának alátámasztásául felhozott indokokat elfogultsági kifogásként elbírálta, azokat
alaptalannak tekintette és ennek eredményeként a bíró kizárását megtagadta.

Gazdasági ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen 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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