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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
18. A Curtea de Apel Brașov (Románia) által 2019. április 9-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-291/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és ellenőrző
mechanizmust (CVM) valamely európai uniós intézmény EUMSZ 267. cikk értelmében vett jogi
aktusának kell-e tekinteni, amely az Európai Unió Bírósága által értelmezhető?
2) Az ezen mechanizmus keretében készült jelentésekben előírt követelmények kötelezőek-e
Romániára nézve, különösen (de nem kizárólag) a CVM következtetéseivel összhangban álló
jogszabályi módosítások szükségessége a Velencei Bizottság és az Európa Tanács Korrupció Elleni
Államok Csoportjának ajánlásai alapján?
3) Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUSZ 2.
cikket, hogy Románia azon kötelezettsége, hogy tiszteletben kell tartania a 2006. december 13-i
2006/928/EK bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM)
keretében készült jelentésekben előírt követelményeket, a jogállamiság elveinek tiszteletben tartására
vonatkozó tagállami kötelezettség körébe tartozik?
4) Ellentétes-e az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdése és az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 47. cikke által biztosított, az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának (nagytanács,
2018. február 27-i Associação Sindies dos Juíes ítélet, C-64/16, EU:C:2018:117) megfelelő értelmezés
szerinti bírói függetlenség elvével az Înalta Curte de Casație și Justiție (legfelsőbb semmítő- és
ítélőszék) mellett működő ügyészség keretében az igazságszolgáltatási rendszeren belül elkövetett
bűncselekmények nyomozásával megbízott ügyosztály létrehozása, tekintettel az említett ügyosztály
keretében részt vevő ügyészek kinevezésének/visszahívásának részletszabályaira, az ezen ügyosztály
keretében a tisztségek ellátásának részletszabályaira, valamint a hatáskör meghatározásának módjára
az ezen ügyosztály keretében meglévő tisztségek alacsony számával összefüggésben?
5) Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának az ügy észszerű határidőn belül való tárgyalása
útján biztosított hatékony jogorvoslatra vonatkozó 47. cikkének [második bekezdésével] az Înalta
Curte de Casație și Justiție (legfelsőbb semmítő- és ítélőszék) mellett működő ügyészség keretében az
igazságszolgáltatási rendszeren belül elkövetett bűncselekmények nyomozásával megbízott ügyosztály
létrehozása,
tekintettel
az
említett
ügyosztály
keretében
részt
vevő
ügyészek
kinevezésének/visszahívásának részletszabályaira, az ezen ügyosztály keretében a tisztségek
ellátásának részletszabályaira, valamint a hatáskör meghatározásának módjára az ezen ügyosztály
keretében meglévő tisztségek alacsony számával összefüggésben?

19. A Tribunalul Bihor (Románia) által 2019. május 14-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-379/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2006. december 13-i 2006/928/EK európai bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és
ellenőrzési mechanizmus (CVM) és az említett mechanizmus keretében készült jelentésekben
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megfogalmazott követelmények kötelező jellegűek-e a Román Államra nézve?
2) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló Szerződés 4. cikkének (3) bekezdésével
összefüggésben értelmezett EUSZ 2. cikket, hogy Románia azon kötelezettsége, hogy tiszteletben kell
tartania a 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és
ellenőrzési mechanizmus (CVM) keretében készült jelentésekben előírt követelményeket, a
jogállamiság elveinek tiszteletben tartására vonatkozó tagállami kötelezettség körébe tartozik, ideértve
azt is, hogy az alkotmánybíróságok mint politikai-igazságszolgáltatási szervek kötelesek tartózkodni
attól, hogy az igazságszolgáltatás kizárólagos hatáskörébe beavatkozva a jogszabályokat értelmezzék
és bírói szervek általi alkalmazásuk konkrét és kötelező módjait meghatározzák, továbbá attól, hogy a
jogalkotás kizárólagos hatáskörébe beavatkozva új jogszabályi rendelkezéseket vezessenek be? Az
uniós jog alapján el kell-e hárítani az ilyen alkotmánybírósági határozatok következményeit?
Ellentétes-e az uniós joggal az olyan nemzeti jogszabály, amely azoknak a bíráknak a fegyelmi
felelősségét szabályozza, akik a feltett kérdéssel összefüggésben nem alkalmazzák a Curtea
Constituțională (alkotmánybíróság, Románia) határozatait?
3) Ellentétes-e az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdése és az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 47. cikke által biztosított, az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának (nagytanács,
2018. február 27-i Associação Sindies dos Juíes ítélet, C-64/16, EU:C:2018:117) megfelelő értelmezés
szerinti bírói függetlenség elvével az, ha a bírósági hatáskörök helyébe a Curtea Constituțională
(alkotmánybíróság) határozatai (a 2016. február 16-i 51. sz. határozat, a 2017. május 4-i 302. sz.
határozat és a 2019. január 16-i 26. sz. határozat) lépnek, és ebből következően a büntetőeljárás
kiszámíthatatlanná válik (visszaható hatály), és ellehetetlenül a jogszabályok értelmezése és adott
ügyre történő alkalmazása? Ellentétes-e az uniós joggal az olyan nemzeti jogszabály, amely azoknak a
bíráknak a fegyelmi felelősségét szabályozza, akik a feltett kérdéssel összefüggésben nem
alkalmazzák a Curtea Constituțională (alkotmánybíróság) határozatait?

Közigazgatási ügyszak
150. A Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2019. április 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-279/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Köteles-e az olyan személy (a továbbiakban: P), aki jövedéki termékeket birtokában tart abban az
időpontban, amikor ezek a termékek „B” tagállamban jövedékiadó-kötelesekké válnak, ezt a jövedéki
adót a 2008/118/EK irányelv 33. cikkének (3) bekezdése alapján megfizetni, amennyiben:
a) a jövedéki termékekhez nem fűződött jogi vagy vagyoni érdekeltsége;
b) a jövedéki termékeket „A” és „B” tagállam között mások megbízásából, díj ellenében fuvarozta; és
c) tudta, hogy a birtokában lévő termékek jövedéki termékeknek minősülnek, azt azonban nem tudta
és nem is volt oka arra gyanakodni, hogy a termékek „B” tagállamban jövedékiadó-kötelesekké
váltak abban az időpontban vagy azt megelőzően, hogy jövedéki termékekként adókötelesekké
váltak?
2) Eltérő választ kell-e adni az első kérdésre, ha P nem tudta, hogy a birtokában lévő termékek
jövedéki termékeknek minősülnek?

151. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2019.
április 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-292/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a HÉA irányelv 90. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy a
tagállamoknak lehetővé kell tenniük a héa-alap csökkentését akkor, ha az adóalany az általa
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teljesített ügylet ellenértékének egy részét, vagy egészét bizonyíthatóan és véglegesen nem
kapta meg?
2) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatát, különös figyelemmel
az Almos ítélet [C-337/13] (23), a Di Maura ítélet [C-246/16] (20)–(29) és — analógia útján
— a T-2 ítélet [C-396/16] (31)–(45) bekezdéseit, hogy a tagállam utólagos adóalap
csökkentésre vonatkozó, a HÉA irányelv 90. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége
szempontjából különbséget kell tenni az ellenérték vevő általi teljes vagy részleges meg nem
fizetése, valamint a között, amikor az eladó követelése véglegesen behajthatatlanná válik
azzal, hogy míg az első esetben a tagállam élhet a 90. cikk (2) bekezdésében biztosított eltérés
lehetőségével, addig a második esetben az ilyen eltérés kizárt, és a tagállam az adóalap
utólagos csökkentését mindenképpen köteles-e ebben az esetben lehetővé tenni?
152. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. április 11-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-297/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) a) Magában foglalja-e a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) I.
melléklete (2) bekezdésének második francia bekezdése értelmében vett „gazdálkodás” fogalma a
közvetlen termőtalajkénti felhasználással elválaszthatatlanul összefüggő tevékenységeket?
Amennyiben igen:
b) Mely feltételekkel tekinthető a gazdálkodás a 2004/35/EK irányelv értelmében véve „normálisnak”
az élőhely nyilvántartásban vagy a céldokumentumban meghatározottak szerint?
c) Mely időtartamot kell figyelembe venni azon kérdés tekintetében, hogy a gazdálkodás megfelel-e a
2004/35/EK irányelv értelmében vett, a tulajdonosok, illetve gazdasági szereplők által „korábban”
folytatott gyakorlatnak?
d) Az élőhely nyilvántartásban vagy a céldokumentumokban meghatározottaktól független-e annak a
kérdésnek a megválaszolása, hogy a gazdálkodás megfelel-e a 2004/35/EK irányelv értelmében
vett, a tulajdonosok, illetve gazdasági szereplők által „korábban” folytatott gyakorlatnak?
2) A 2004/35/EK irányelv 2. cikkének 7. pontja értelmében vett „keresőtevékenységnek” minősül-e a
törvényen alapuló feladatátruházás alapján, közérdekből gyakorolt tevékenység?

153. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2019. április 16-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-312/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: litván
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv 9. cikkének (1) bekezdését és 193. cikkét, hogy az alapügyben
szereplőkhöz hasonló körülmények között nem tekinthető úgy, hogy a felpereshez hasonló természetes
személy a szóban forgó (gazdasági) tevékenységet „önállóan” végezte, és hogy neki kell megfizetnie a
vita tárgyát képező termékértékesítéseket terhelő hozzáadottérték-adót, vagyis hogy a 2006/112/EK
irányelv 9. cikkének (1) bekezdése és 193. cikke alkalmazásában a szóban forgó kötelezettségek
teljesítéséért felelős adóalanynak nem pusztán a felpereshez hasonló természetes személyt, hanem a —
nemzeti jog alapján adóalanynak nem minősülő és jogi személyiséggel nem rendelkező — közös
vállalkozást/partnerséget (a közös vállalkozás résztvevőinek együttesen, az alapügyben a felperesnek
és üzleti partnerének együttesen) kell tekinteni?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv 193.
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cikkét, hogy az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között a — nemzeti jog alapján
adóalanynak nem minősülő és jogi személyiséggel nem rendelkező — közös vállalkozás/partnerség
egyes résztvevői (a jelen ügyben a felperes és üzleti partnere) külön-külön fizetik meg az ingatlan
adóköteles értékesítéséért kapott (őket megillető vagy részükre fizetendő) ellenérték egyes kifizetéseit
terhelő héát? Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv 287. cikkét, hogy az alapügyben
szereplőkhöz hasonló körülmények között az e rendelkezésben említett éves árbevételt a közös
vállalkozásból származó (a közös vállalkozás résztvevői által közösen megszerzett) teljes bevételre
figyelemmel kell megállapítani?

154. A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2019. április 19-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-320/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni az Európai Bizottság 2011/278/EU határozatának a 2003/87/EK irányelv 3h. és
10a. cikkével összefüggésben értelmezett 18. cikke (1) bekezdésének c) pontját és (2) bekezdésének
második albekezdését, hogy új belépők esetében a tüzelőanyaghoz kapcsolódó tevékenységi szintre
vonatkozó kapacitásfelhasználási tényező 100 %-nál kisebb értékre van korlátozva?

155. Az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Németország) által
2019. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-321/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Hivatkozhat-e a nemzeti bíróságok előtt egy úthasználati díj fizetésére kötelezett jogalany az
1999/62/EK irányelv 2006/38/EK irányelvvel módosított 7. cikkének (9) bekezdése, 7a. cikkének (1)
és (2) bekezdése szerinti úthasználatidíj-számításra vonatkozó előírások betartására (függetlenül annak
a 7a. cikkének (3) bekezdése III. melléklettel összefüggésben értelmezett szabályaitól), amennyiben a
tagállam az úthasználati díjak törvényi meghatározása során ezeket az előírásokat nem tartotta be teljes
mértékben, vagy azokat az úthasználati díj fizetésére kötelezettre nézve hátrányosan, helytelenül
ültette át?
2. Az 1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
a) Az érintett infrastruktúra-hálózat 1999/62/EK irányelv 2006/38/EK irányelvvel módosított 7. cikke
(9) bekezdésének második mondata értelmében vett üzemeltetési költségeiként elfogadhatóak-e a
közlekedésrendészeti költségek?
b) A súlyozott átlagos úthasználati díjtételekben elfogadható tárgybeli infrastruktúra-költségek
aa) legfeljebb 3,8%-kal történő túllépése, különösen akkor, ha olyan költségeket vesznek
figyelembe, amelyek alapvetően nem elfogadhatóak,
bb) legfeljebb 6 %-kal történő túllépése
a költségek túllépésének 1999/62/EK irányelv 2006/38/EK irányelvvel módosított 7. cikkének (9)
bekezdésében foglalt tilalmának megsértésével jár-e, azzal a következménnyel, hogy ennyiben a
nemzeti jog nem alkalmazható?
3. A 2. b) kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
a) Úgy kell-e értelmezni a Bíróság 2000. szeptember 26-i ítéletét (2) (C-205/98, 138. pont), hogy a
költségek jelentős meghaladását ennek következtében már nem lehet kiegyenlíteni egy bírósági
eljárásban elvégzett utólagos költségszámítás útján, amelynek azt kellene bizonyítani, hogy a
megállapított úthasználati díj végeredményben valójában nem haladja meg az elfogadható
költségeket?
b) A 3. a) kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
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A számítási időszak elteltét követően az utólagos költségszámításhoz teljes mértékben a tényleges
költségekből és úthasználati díjbevételekből kell-e kiindulni, azaz nem az eredeti költségszámítás
erre vonatkozó előirányzataiból?

156. A High Court (Írország) által 2019. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem (C-322/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Ha egy olyan uniós jogi eszközt, amely alkalmazandó egy adott tagállamban, ugyanakkor fogadtak
el, mint egy olyan eszközt, amely nem alkalmazandó ugyanezen tagállamra, figyelembe vehető-e ezen
utóbbi eszköz az előbbi eszköz értelmezése során?
2. Alkalmazandó-e a befogadási feltételekről szóló 2013/33/EU irányelv (átdolgozás) 15. cikke
valamely olyan személyre, akire vonatkozóan a 604/2013/EU rendelet — a „Dublin III” rendelet—
alapján átadásra vonatkozó határozatot hoztak?
3. Elfogadhat-e valamely tagállam a befogadási feltételekről szóló 2013/33/EU irányelv (átdolgozás)
15. cikkének végrehajtása keretében olyan általános intézkedést, amely végeredményben a
604/2013/EU rendelet — a „Dublin III” rendelet — alapján átadandó kérelmezőknek tulajdonít az
átadásra vonatkozó határozat meghozatala során vagy azt követően bekövetkezett minden késedelmet?
4. Ha valamely kérelmező anélkül hagyja el valamely tagállam területét, hogy nemzetközi védelemért
folyamodott volna ott, és valamely másik tagállamba utazik, ahol nemzetközi védelem iránti kérelmet
nyújt be, és ahol rá vonatkozóan a 604/2013/EU rendelet — a „Dublin III” rendelet — alapján az első
tagállamnak történő átadására vonatkozó határozatot hoznak, a kérelmezőnek tulajdonítható-e a
védelem iránti kérelem vizsgálatának ebből eredő késedelme a befogadási feltételekről szóló
2013/33/EU irányelv (átdolgozás) 15. cikkének alkalmazásában?
5. Ha a kérelmezőt másik tagállamnak kell átadni a 604/2013/EU rendelet — a „Dublin III” rendelet
— alapján, de az átadás késedelmet szenved a kérelmező által indított bírósági eljárás miatt, amelynek
következményeként felfüggesztik az átadást a határozat végrehajtásának bíróság által elrendelt
felfüggesztése alapján, a kérelmezőnek tulajdonítható-e a nemzetközi védelem iránti kérelem
vizsgálatának ebből eredő késedelme a befogadási feltételekről szóló 2013/33/EU irányelv
(átdolgozás) 15. cikkének alkalmazásában akár általános, akár különös jelleggel, ha az említett
bírósági eljárásban megállapítják, hogy a kereset — nyilvánvalóan vagy egyébként — megalapozatlan
vagy visszaélésszerű?

157. A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2019. április 19-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-324/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Érvényes-e a Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli vas- vagy acélcsövek
behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám
végleges beszedéséről szóló, 2009. szeptember 24-i 926/2009/EK tanácsi rendelet?

158. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2019. április 19-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-327/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: finn
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők
beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
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(a 2004. évi ágazati irányelvvel) az olyan értelmezés, amely szerint az ajánlatkérő olyan helyzetben,
amelyben ajánlatot lehet tenni valamely szerződés több vagy összes részére vonatkozóan, az ajánlati
felhívásban alkalmazott kikötéssel korlátozhatja az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek számát
(korlátozó kikötés)?
2) Az autóbusz-közlekedési szolgáltatásra vonatkozó, a jelen ügyben szóban forgó ajánlati felhívásban
alkalmazott korlátozó kikötés szerint, ha az egy ajánlattevő által elnyert beszerzési tárgyak
meghaladják a járműnapoknak a kikötésben meghatározott maximális számát, azt a beszerzési tárgyat,
amelynek esetében a legjobb ajánlat és a második legjobb ajánlat közötti pontkülönbség, valamint e
beszerzési tárgy járművei számának szorzata a legkisebb, a második legjobb ajánlatot tevő
ajánlattevőnek ítélik oda. A korlátozó kikötés alkalmazása azt eredményezheti, hogy a szóban forgó
beszerzési tárgyra vonatkozóan legjobb ajánlatot tevő ajánlattevőnek az ajánlati felhívás alapján
összesen kevesebb járműnap tekintetében ítélik oda a szerződést, mint a beszerzési tárgyra
vonatkozóan második legjobb ajánlatot tevő ajánlattevő esetében.
a) A korlátozó kikötés megengedhetőségének értékelése során figyelembe vehető-e, hogy milyen
konkrét eredményhez vezethetne a korlátozó kikötésnek az ajánlati felhívásban történő
alkalmazása, vagy absztrakt módon kell értékelni, hogy az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló
korlátozó kikötés a 2004. évi ágazati irányelv szerint megengedhető-e, vagy sem?
b) Az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló korlátozó kikötés értékelése szempontjából
jelentőséggel bírnak-e az ajánlati felhívásban a kikötés indokolása céljából megjelölt azon
körülmények, amelyek a Helsinki régióban nyújtott menetrendszerű autóbusz-közlekedési
szolgáltatások versenyhelyzetének fenntartásával és azon működési kockázat csökkentésével állnak
összefüggésben, amelyet a nagy közlekedési volumen vállalása, valamint a módosított vonalakon
történő közlekedés megkezdése jelent a közlekedés minőségére nézve?

159. A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2019. április 19-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-328/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: finn
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy a felelős
önkormányzat modellje — a jelen ügyben szóban forgó, önkormányzatok között létrejött
együttműködési szerződés jellege szerint — teljesíti az irányelv hatálya alá nem tartozó hatáskörátruházásra (Remondis ítélet, C-51/15) vagy az ajánlati felhívás közzétételére vonatkozó kötelezettség
alá nem tartozó horizontális együttműködésre (Piepenbrock ítélet, C-386/11, az ítélkezési gyakorlatra
való hivatkozásokkal) vonatkozó feltételeket, vagy a jelen ügyben egyéb, harmadik eset áll fenn?
2) Amennyiben a felelős önkormányzatnak az együttműködési szerződés szerinti modellje teljesíti a
hatáskör-átruházásra vonatkozó feltételeket: szerződéseknek a hatáskör-átruházást követően történő
odaítélése esetében ajánlatkérőnek minősül-e az a hatóság, amelyre a hatáskört átruházták, és e
hatóság — a többi önkormányzat által rá átruházott hatáskör alapján felelős önkormányzatként —
odaítélhet-e szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseket a kapcsolt vállalatának ajánlati felhívás
közzététele nélkül abban az esetben is, ha e szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések odaítélése a
felelős önkormányzat intézménye nélkül a hatáskört átruházó önkormányzatok saját feladata lett
volna?
3) Amennyiben a felelős önkormányzatnak az együttműködési szerződés szerinti modellje ezzel
szemben a horizontális együttműködésre vonatkozó feltételeket teljesíti: odaítélhetnek-e az
együttműködésben részt vevő önkormányzatok szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseket ajánlati
felhívás közzététele nélkül az együttműködésben részt vevő olyan önkormányzatnak, amely e
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseket ajánlati felhívás közzététele nélkül valamely kapcsolt
vállalatának ítélte oda?
4) Annak vizsgálata keretében, hogy valamely társaság a tevékenységének jelentős részét a felette
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ellenőrzést gyakorló önkormányzat részére végzi-e, az önkormányzattal kapcsolatos forgalom
számítása során figyelembe veszik-e az önkormányzat tulajdonában álló, a szállítást a vasúti és közúti
személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: a személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet) értelmében működtető
társaság forgalmát annyiban, amennyiben a társaság ezt a forgalmat abból a szállításból éri el, amelyet
az önkormányzat mint illetékes hatóság szervez a személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet
értelmében?

160. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2019. április 23-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-330/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Azt eredményezi-e a Közösségi Vámkódex 121. cikkének (1) bekezdése, hogy az olyan preferenciális
tarifális intézkedés, amelynek tekintetében az importárut a felfüggesztő eljárás alkalmazásával történő
aktív feldolgozási eljárás alá vonása időpontjában vették figyelembe, még a változatlan, illetve
megváltozott állapotú áru szabad forgalomba bocsátása során keletkező vámtartozás összegének
meghatározása során is figyelembe vehető, ha ez az intézkedés a szabad forgalomba bocsátásra történő
bejelentés elfogadásának időpontjában fel van függesztve?

161. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2019. április 23-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-331/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2006. évi héairányelv III. mellékletének 1. pontjában szereplő „emberi
fogyasztásra szolgáló élelmiszerek” fogalmát, hogy az az élelmiszerjog általános elveiről és
követelményeiről szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke
alapján minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot vagy terméket
jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el?
Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén: ez esetben hogyan kell pontosítani a fogalmat?
2) Ha az ételek vagy italok nem tekinthetők emberi fogyasztásra szolgáló élelmiszereknek: ez esetben
milyen szempontok alapján kell megvizsgálni, hogy az ilyen termékek általában élelmiszer
kiegészítésére vagy helyettesítésére szolgáló termékeknek tekinthetők-e?

162. Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2019. április 25-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-339/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 2004/25/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdésével és a 2001/34/EK irányelv
87. cikkével összefüggésben az EUMSZ 63. és azt követő cikkeket, hogy azokkal ellentétes az olyan
nemzeti jogszabályi keret [a jelen ügyben a CNVM 1/2006. sz. rendelete 2. cikke (3) bekezdésének j)
pontja], amely az összehangolt magatartás törvényi vélelmét állítja fel olyan társaságokban fennálló
részesedések tekintetében, amelyek részvényei be vannak vezetve valamely szabályozott piacra, és
amelyek alternatív befektetési alapokkal egyenértékűnek minősülnek (úgynevezett pénzügyi
befektetési vállalkozások; a továbbiakban: S. I.F), a következők vonatkozásában:
1. olyan személyek, akik a tőkepiachoz kapcsolódó vagy ahhoz nem kapcsolódó gazdasági ügyleteket
együttesen végeztek vagy végeznek, és

9

2. olyan személyek, akik a gazdasági ügyletek keretében azonos eredetű vagy érintett személyeknek
minősülő, eltérő jogalanyoktól származó pénzügyi forrásokat használnak fel?

163. Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2019. április 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-340/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU rendelettel módosított, a vám- és a
statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK
rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrát, hogy a 7407 vámtarifaszám (rézrúd és profil) alá tartozik az a téglalap alakú rézből vagy rézötvözetből készült ingot, amelynek vastagsága
meghaladja a szélessége egytizedét, és amelyet melegen hengereltek, de keresztmetszetében
szabálytalan pórusok, üregek és repedések vannak?

164. A Verwaltungsgericht Köln (Németország) által 2019. május 6-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-353/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. a) Úgy kell-e értelmezni a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletet, és különösen annak II. mellékletét a Bázeli Egyezmény IX.
mellékletének B3020 bejegyzésével összefüggésben, hogy az e bejegyzésben foglalt francia
bekezdések esetében az 1013/2006 rendelet értelmében egy kód alá besorolt különböző
hulladékokról van szó?
b) Amennyiben az 1a) kérdésre nemmel kell válaszolni:
Magában foglalja-e a B 30 20 bejegyzés az olyan papírból és papírlemezből álló hulladékkeveréket,
amelyben — amint az alapügy tárgyát képező hulladékok esetében — a papírból és papírlemezből
készült könnyű csomagolás folyadékok csomagolására szolgáló, ragasztott/laminált papírlemezből
készült kartont is magában foglal?
2. Amennyiben az 1b) kérdésre igennel kell válaszolni:
a) A B 30 20 bejegyzést, illetve annak negyedik francia bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy az
érintett hulladékok semmilyen idegen anyagot nem tartalmazhatnak abban az értelemben, hogy a
hulladéknak az e bejegyzés alá sorolása kizárt abban az esetben, ha a hulladék a papír-vagy
papírlemez hulladékon vagy –törmeléken kívül más anyagot (idegen anyag) is tartalmaz, annak
mennyiségétől és a veszélyességétől függetlenül?
b) Amennyiben a 2a) kérdésre nemmel kell válaszolni:
A hulladékban található idegen anyag jelenléte– különösen a mennyisége alapján — abban az
esetben is kizárhatja-e a B 30 20 bejegyzés alá, illetve annak negyedik francia bekezdése alá való
besorolást, ha az 1013/2006 rendelet III. mellékletében foglalt bevezető rész feltételei nem
teljesülnek, azaz, az egyéb anyagokkal való szennyeződés miatt a hulladékkal összefüggő veszély
nem növekedett olyan mértékben, hogy a 2008/98/EK irányelv (3) III. mellékletében felsorolt
veszélyes jellemzők figyelembevétele esetén az előzetes írásos bejelentési és engedélyezési eljárás
alkalmazása indokolt lenne, és lehetetlenné válna a hulladék környezetvédelmi szempontból
megfelelő módon történő hasznosítása?
3. Amennyiben az 1b) kérdésre nemmel kell válaszolni:
a) Az 1013/2006 rendelet IIIA. melléklete 3. pontjának g) alpontját úgy kell-e értelmezni, hogy az
érintett hulladékok semmilyen idegen anyagot nem tartalmazhatnak abban az értelemben, hogy a
hulladékok keverékének az e bejegyzés alá való besorolása kizárt abban az esetben, ha a keverék a
B3020 bejegyzés első francia bekezdésében említett hulladékokon kívül más hulladékokat (idegen
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anyag) is tartalmaz, azok mennyiségétől és a veszélyességétől függetlenül?
b) Amennyiben a 3a) kérdésre nemmel kell válaszolni:
Azok az idegen anyagok, amelyek az 1013/2006 rendelet IIIA melléklete 3. pontjának g) alpontja
alá való besorolást nem akadályozzák mindenképpen, lehetnek-e olyan hulladékok, amelyeket
önmagukban a B 30 20 bejegyzés negyedik francia bekezdése alá kellene besorolni?

165. A Patent- and marknadsdomstolen (Svédország) által 2019. május 7-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-363/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: svéd
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. A bizonyítási terhet az 1924/2006 rendelet 10. cikke (1) bekezdésével és 28. cikke (5) bekezdésével
összefüggésben értelmezett 5. és 6. cikke szabályozza, vagy pedig a nemzeti jog alapján kell
megállapítani abban az esetben, amikor a nemzeti bíróságnak azt kell eldöntenie, hogy meg nem
engedett, egészségre vonatkozó állításokat tüntettek-e fel olyan helyzetben, ahol a szóban forgó,
egészségre vonatkozó állítások olyan állításnak felelnek meg, amelyre az 1924/2006 rendelet 13.
cikkének (2) bekezdése szerinti kérelem vonatkozik, de a kérelem engedélyezéséről vagy annak
megtagadásáról még nem született döntés?
2. Amennyiben az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a bizonyítási terhet az 1924/2006 rendelet
rendelkezései szabályozzák: a bizonyítási terhet az egészségre vonatkozó, adott állítást tevő kereskedő
viseli, vagy pedig az a hatóság, amely arra kéri a nemzeti bíróságot, hogy a kereskedőt tiltsa el az
állítás további feltüntetésétől?
3. Olyan tényállás esetén, mint amely az első kérdésben szerepel, a bizonyítási követelményeket az
1924/2006 rendeletnek a 10. cikke (1) bekezdésével és 28. cikke (5) bekezdésével összefüggésben
értelmezett 5. és 6. cikke szabályozza, vagy azokat a nemzeti jognak megfelelően kell meghatározni,
amikor a nemzeti bíróságnak azt kell eldöntenie, hogy meg nem engedett, egészségre vonatkozó
állításokat tettek-e?
4. Amennyiben a harmadik kérdésre azt a választ kell adni, hogy a bizonyítási követelményeket az
1924/2006 rendelet rendelkezései szabályozzák: milyen bizonyítási követelmények állnak fenn?
5. Az első négy kérdésre adandó választ érinti-e az a tény, hogy az 1924/2006 rendelet (köztük a
rendelet 3. cikkének a) pontja) és a 2005/29 irányelv együttesen alkalmazható a nemzeti bíróság előtti
eljárásban?

166. Az Ústavný súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2019. május 14-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-378/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovák
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy lehet-e értelmezni a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a
2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 35. cikkének (4) bekezdését — különösen ezen irányelv (33)
preambulumbekezdésének tükrében —, hogy azzal ellentétes az, ha valamely tagállamban a szóban
forgó irányelv átültetését szolgáló belső intézkedés módosítása az állampolgárok által közvetlenül
megválasztott köztársasági elnököt megfosztja a szabályozó hatóság elnökének kinevezéséhez és
visszahívásához való hatáskörétől, és azt inkább a kormány részére biztosítja, amely hatáskörátruházás visszaállítja az irányelv átültetését megelőző jogi helyzetet?
2) Értelmezhető-e úgy a […] 2009/72/EK irányelv 35. cikkének (5) bekezdése — különösen ezen
irányelv (34) preambulumbekezdésének tükrében —, hogy azzal ellentétes az olyan belső szabályozás,
amely a közérdek védelmében lehetővé teszi, hogy a minisztériumok részt vegyenek a szabályozó
hatóság díjszabályozási eljárásában?
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167. Az International Protection Appeals Tribunal (Írország) által 2019. május 16-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-385/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Különbséget tesz-e a „kérelmezők” különböző kategóriái között a befogadási feltételekről szóló
irányelv (átdolgozás) 15. cikke?
2) Milyen típusú magatartás minősül a kérelmezőnek tulajdonítható késedelemnek a befogadási
feltételekről szóló irányelv (átdolgozás) 15. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában?

168. A tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgium) által 2019. május 21-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-394/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A közösségi normák teljes érvényesülésének és azok védelmének a Francovich ítélet és a Brasserie du
pêcheur ítélet, valamint a 2004/38/EK irányelv szerint meghatározott elvét úgy kell-e értelmezni, hogy
az a tagállamokat arra kötelezi, hogy — olyan külföldi esetében, akit az arányosság előzetes vizsgálata
nélkül a belső jogba történő hibás átültetésből kifolyólag fosztottak meg a tartózkodási jogától — a
szociális ellátás rendszerének keretében mindaddig gondoskodjanak a kérelmező orvosi ellátáson
kívüli alapvető szükségleteiről, amíg a tartózkodási jogáról — az uniós jog figyelembevételével —
nem határoznak?

169. A cour du travail de Liège (Belgium) által 2019. május 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-402/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e a 2008/115/EK irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 19. cikkének (2)
bekezdésével és 47. cikkével, valamint ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, továbbá
az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Bíróság 2014. december 18-i Abdida ítéletével (C-562/13)
értelmezett 7. és [21]. cikkével összefüggésben értelmezett 5. és 13. cikkével a loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d’action sociale (a szociális közellátási központokról szóló 1976. július
8-i alkotmányos törvény) 57. cikke 2. §-a első bekezdésének 1. pontja:
— először is amennyiben az ahhoz vezet, hogy a valamely tagállam területén jogellenesen tartózkodó
harmadik országbeli állampolgárt az általa saját nevében, valamint az akkor még kiskorú gyermeke
képviselőjeként az őket a valamely tagállam területéről kiutasító határozat ellen benyújtott
megsemmisítés és felfüggesztés iránti kereset alapján folytatott eljárás során megfosztja az
alapvető szükségleteinek a lehetőségekhez mérten történő biztosításától,
— miközben másodszor, egyrészről az említett, jelenleg már nagykorú gyermek súlyos betegségben
szenved, és e határozat végrehajtása az egészségi állapota súlyos és visszafordíthatatlan romlása
komoly veszélyének teheti ki, másrészről pedig e szülőnek a nagykorú gyermeke melletti jelenlétét
az egészségügyi szakemberek a gyermek egészségi állapotából (visszatérő sarlósejtes krízisek és
sebészeti beavatkozás szükségessége a bénulás elkerülése érdekében) eredő sebezhetősége miatt
elengedhetetlennek tartják?
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Munkaügyi ügyszak
43. A Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Ourense (Spanyolország) által
2019. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-240/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ha valamely nemzeti jogszabály — mint a TAS/2865/2003. sz. rendelet 2. cikke (2) bekezdésének
a) pontja — megköveteli a társadalombiztosítási jogviszony megszűnését az önkéntes vagy szabadon
választható folytatólagos biztosításhoz való hozzáférés érdekében, a jogviszony említett
megszűnésének a spanyol társadalombiztosítási rendszerben kell-e bekövetkeznie, vagy ellenkezőleg,
a tényállásokkal kapcsolatos egyenlő bánásmódnak a 883/2004 rendelet 5. cikkének b) pontjában
rögzített elvével összhangban az illetékes spanyol szerv köteles úgy tekinteni a jogviszonynak
valamely más tagállam hasonló társadalombiztosítási rendszerében bekövetkezett megszűnését, mintha
az Spanyolországban következett volna be?
2) Ha valamely nemzeti jogszabály — mint a TAS/2865/2003. sz. rendelet 3. cikkének (3) bekezdése
— az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosításhoz való hozzáférés érdekében
előírja a járulékfizetés időtartamának igazolását: szükséges-e, hogy az érdekelt korábban bármikor a
spanyol szabályozás hatálya alá tartozzon, vagy a 883/2004 rendelet 6. cikkével összhangban az
illetékes spanyol intézmény köteles úgy tekinteni a valamely más tagállam szabályozásának hatálya
alatti járulékfizetés időszakait, mintha a járulékfizetést Spanyolországban teljesítették volna?

44. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2019. április 30-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-341/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Kizárólag akkor lehet-e megfelelő valamely megállapított, a 2000/78/EK irányelv 2. cikke (2)
bekezdésének b) pontja értelmében vett, valláson alapuló olyan közvetett eltérő bánásmód, amelyet
valamely magánvállalkozás belső szabályai alapján alkalmaznak, ha e szabály szerint a vallási,
politikai és más világnézeti meggyőződés bármely jelének viselése és nem csak e meggyőződések
feltűnő, nagy kiterjedésű jeleinek viselése tiltott?
2. Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
a) Úgy kell-e értelmezni a 2000/78/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontját, hogy az Alapjogi
Charta 10. cikkéből és az EJEE 9. cikkéből eredő jogok figyelembe vehetők annak vizsgálata során,
hogy megfelelő-e valamely megállapított, valláson alapuló olyan közvetett eltérő bánásmód, amelyet
valamely magánvállalkozás belső szabályai alapján alkalmaznak, és amely tiltja vallási, politikai és
más világnézeti meggyőződés feltűnő, nagy kiterjedésű jeleinek viselését?
b) Úgy kell-e értelmezni a 2000/78/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontját, hogy a
vallásszabadságot védő alkotmányos szintű nemzeti rendelkezések — mint a 2000/78/EK irányelv 8.
cikkének (1) bekezdése értelmében vett kedvezőbb intézkedések — figyelembe vehetők annak
vizsgálata során, hogy megfelelő-e valamely megállapított, valláson alapuló olyan közvetett eltérő
bánásmód, amelyet valamely magánvállalkozás belső szabályai alapján alkalmaznak, és amely tiltja
vallási, politikai és más világnézeti meggyőződés feltűnő, nagy kiterjedésű jeleinek viselését?
3. A 2.a) és 2.b) kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
Az elsődleges uniós jog miatt akkor is figyelmen kívül kell-e hagyni a vallásszabadságot védő
alkotmányos szintű nemzeti rendelkezéseket valamely magánvállalkozás olyan belső szabályán
alapuló utasítás vizsgálata során, amely tiltja a vallási, politikai és más meggyőződés feltűnő, nagy
kiterjedésű jeleinek viselését, ha az elsődleges uniós jog, mint például az Alapjogi Charta 16. cikke,
elismeri a nemzeti jogszabályokat és gyakorlatot?
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Polgári ügyszak
47. A Juzgado de Primera Instancia no 7 de Orense (Spanyolország) által 2019. március
29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-268/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a kötelező erő megvonásának a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdése által
előírt jogkövetkezményét, hogy az kizárja a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató között létrejött,
tisztességtelen feltételt módosító megállapodás érvényességét olyan esetben, amelyben
a) a szóban forgó módosító megállapodás létrejöttének időpontjában a tisztességtelen feltétel
semmisségét nem állapították meg, érvénytelenségét nem ismerték el és a fogyasztót sem
tájékoztatták arról, hogy a feltétel tisztességtelen jellege megállapításának lehet helye, és
b) a szóban forgó módosító megállapodás nem egyezség jellegű?
Ebben a helyzetben jelentőséggel bír-e a szóban forgó megállapodás érvényessége szempontjából,
hogy a fogyasztó megtárgyalta a módosító megállapodás tartalmát?
2) Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését és 4. cikkét, hogy egy korábbi
tisztességtelen feltételt módosító, a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató között létrejött
megállapodásban foglalt kikötéssel szemben — ahhoz, hogy az átláthatónak minősüljön —
megköveteli, hogy a módosító megállapodás létrejöttének időpontjában tájékoztassák a fogyasztót az
eredeti feltétel tisztességtelen jellegéről, vagy adott esetben arról, hogy az említett tisztességtelen
jelleg megállapítására lehetőség nyílik? Ezzel összefüggésben az a tény, hogy az új kikötést egyedileg
megtárgyalták, minden esetben kizárja-e a feltétel tisztességtelen jellegének vizsgálatát?

48. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2019. március 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-264/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Magában foglalja-e a 2004/48/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének a) pontjában megjelölt, az
előállítók, gyártók, terjesztők, szállítók címe, az áruk vagy szolgáltatások egyéb korábbi birtokosainak
címe, valamint a nagykereskedők és kiskereskedők címe, amelyre a 2004/48/EK irányelv 8. cikkének
(1) bekezdése szerinti tájékoztatás szükség szerint kiterjed,
a) a szolgáltatás felhasználóinak e-mail-címét és/vagy
b) a szolgáltatás felhasználóinak telefonszámát és/vagy
c) a szolgáltatások felhasználói által a jogsértő fájlok feltöltéséhez használt IP-címeket és a feltöltés
pontos időpontját is?
2. Az 1. kérdés c) pontjára adandó igenlő válasz esetén:
Kiterjed-e a 2004/48/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint adandó tájékoztatás arra
az IP-címre is, amelyet a fájlokat azelőtt jogsértő módon feltöltő felhasználó utoljára a
Google/YouTube felhasználói fiókjához való hozzáférésre használt, valamint a hozzáférés pontos
időpontjára is, függetlenül attól, hogy ezen utóbbi hozzáférés során követtek-e el jogsértést?
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49. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2019. március 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-266/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2011/83/EU irányelv I. mellékletének A. része szerinti elállási tájékoztató mintához fűzött
kiegészítési útmutató értelmében „van-e” a vállalkozónak telefonszáma abban az esetben, ha a
telefonszámát az impresszumában tünteti fel vagy azt internetes oldalának kezdőoldalán világosan és
egyértelműen megjeleníti?
2) A 2011/83/EU irányelv I. mellékletének A. része szerinti elállási tájékoztató mintához fűzött
kiegészítési útmutató értelmében „van-e” a vállalkozónak telefonszáma abban az esetben, ha üzleti
célokra rendelkezik ugyan telefonkapcsolattal, azt azonban nem használja távollévők közötti
szerződések megkötésére; és ezáltal azt az ilyen szerződések elállási nyilatkozatok elfogadásának
formájában történő megszüntetésére sem tartja fenn?

50. A cour d'appel de Bruxelles (Belgium) által 2019. április 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-333/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az SA.38517 (2014/C) (korábbi 2014/NN) számú állami támogatásról szóló, 2015. március 30-i
(EU) 2015/1470 európai bizottsági határozatot úgy kell-e érteni, mint amely a Románia által
teljesítendő kifizetésekre vonatkozik, még abban az esetben is, ha a kifizetéseket ezen országgal
szemben a 2013. december 11-i ICSID választottbírósági ítéletre vonatkozó — valamely, Romániától
eltérő tagállam bírósága előtt indított — végrehajtási eljárást követően hajtják be?
2) Megköveteli-e önmagában és hivatalból az uniós jog, hogy valamely (Romániától eltérő) tagállam
bírósága — amely előtt keresetet indítottak egy, az e tagállam nemzeti eljárási szabályai szerint ítélt
dolognak minősülő ICSID választottbírósági ítéletre vonatkozó végrehajtási eljárással szemben —,
figyelmen kívül hagyja ezen ítéletet, kizárólag azon okból, hogy az Európai Bizottságnak egy nem
végleges, a választottbírósági ítélet meghozatalát követően elfogadott határozata úgy ítéli meg, hogy
az ítélet végrehajtása ellentétes az állami támogatások európai rendszerével?
3) Az uniós jog, különösen a lojális együttműködés elve vagy a res iudicata elve lehetővé teszi-e, hogy
valamely (Romániától eltérő) tagállam nemzeti bírósága ne tartsa tiszteletben az ICSID–
egyezményből eredő nemzetközi kötelezettségeit abban az esetben, ha az Európai Bizottság a
választottbírósági ítélet meghozatalát követően elfogadott egy határozatot, amely úgy ítéli meg, hogy
az ítélet végrehajtása ellentétes az állami támogatások európai rendszerével, még abban az esetben is,
ha az Európai Bizottság részt vett a választottbírósági eljárásban (beleértve az ítélet hatályon kívül
helyezése iránti keresetet) és az állami támogatások európai rendszerére vonatkozó jogalapjaira
hivatkozott?

51. A Landesgericht Klagenfurt (Ausztria) által 2019. április 30-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-343/19. 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 az alapügyben szóban forgóhoz hasonló körülmények
között az a „hely[…], ahol a káresemény bekövetkezett”, valamely tagállam területén annak a helynek
tekinthető, ahol a kár bekövetkezett, ha ez a kár kizárólag olyan pénzügyi veszteségből áll, amely a
valamely másik tagállamban elkövetett jogellenes károkozás közvetlen következménye?
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52. A Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svédország) által 2019. május
3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-354/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: svéd
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának alapvető céljára, nevezetesen az Európai Unión
belüli gyógyszerészeti kutatás ösztönzésére tekintettel kizárja e az 1610/96 rendelet 3. cikkének (2)
bekezdésére figyelemmel a 469/2009 rendelet 3. cikkének c) pontja azt, hogy egy olyan bejelentő,
akinek a részére korábban kiegészítő oltalmi tanúsítványt adtak valamely hatályos alapszabadalom
oltalma alatt álló külön termék tekintetében, kiegészítő oltalmi tanúsítványban részesüljön a termék új
felhasználására vonatkozóan az alapeljárásban fennállóhoz hasonló helyzetben, ahol az új felhasználás
kifejezetten egy új alapszabadalom oltalma alatt álló új terápiás javallatnak minősül?

53. A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2019. május 8-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-366/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának a vállalkozás szabadságát az uniós
jogrendben szabályozó 16. cikkét, hogy azzal ellentétes a Prehodni i zaklyuchitelni razporedbi na
Zakona za izmenenie i dopalnenie na zakona za energetikata (az energiáról szóló törvény
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény átmeneti és záró rendelkezései, a továbbiakban: PZR
ZIDZE) 18. §-ában szereplő azon nemzeti jogszabály, amely szerint — a már megkötött szerződés és
fennálló szerződéses jogviszony ellenére, amelyekre a hatályos jog különös rendelkezései vonatkoznak
— a szerződés valamely lényeges eleme (az ár) az egyik szerződő fél javára jogalkotási aktussal
módosul?
2. Úgy kell-e értelmezni a jogbiztonság elvét, hogy azzal ellentétes a magánszemélyek között, vagy az
állam és magánszemélyek között különös rendelkezések alapján már létrejött jogviszonyok
újraszabályozása, ha ez az újraszabályozás hátrányosan érinti a magánjogi jogalanyok jogos elvárásait
és az általuk már megszerzett jogokat?
3. A Bíróság 2009. szeptember 10-i Plantanol ítéletének (C-201/08, EU:C:2009:539)
figyelembevételével úgy kell-e értelmezni a bizalomvédelem elvét mint az uniós jog alapvető elvét,
hogy eszerint tiltott a tagállamok számára, hogy a kiszámíthatóság megfelelő biztosítása nélkül
megváltoztassák a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia termelésére vonatkozó
hatályos jogi szabályozást azáltal, hogy a tagállam — azon feltételekkel ellentétesen, amelyek mellett
magánszereplők befektetéseket eszközöltek a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia
termelésébe, és hosszú távú villamosenergia-adásvételi szerződéseket kötöttek az állam által
szabályozott, villamosenergia-ellátással foglalkozó vállalkozásokkal — idő előtt hatályon kívül
helyezi a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia termelésének előmozdítására irányuló,
törvény által előírt azon intézkedéseket, amelyek hosszú távú villamosenergia-adásvételi
szerződésekkel állnak összefüggésben?
4. A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról [helyesen: a megújuló
energiaforrásból előállított energia felhasználásának támogatásáról] szóló 2009/28/EK irányelv (1) (8)
és (14) preambulumbekezdésének figyelembevételével úgy kell-e értelmezni az irányelv 3. és 4.
cikkét, hogy azok arra kötelezik a tagállamokat, hogy az irányelv átültetését célzó nemzeti
intézkedésekkel a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia — többek között a napenergia
— termelése terén jogbiztonságot teremtsenek a befektetők számára?
Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén: megengedhető-e a 2009/28 irányelv (8) és (14)
preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 3. és 4. cikke szerint a PZR ZIDZE 18. §-ában
szereplő azon nemzeti jogszabály, amely — az irányelv átültetése céljából eredetileg elfogadott
nemzeti intézkedéseknek megfelelően — lényegesen megváltoztatja a megújuló energiaforrásból
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előállított villamos energia megszerzésére vonatkozó preferenciális feltételeket az ilyen
energiaforrásból előállított villamos energia megszerzéséről szóló, már megkötött hosszú távú
szerződések esetében is?
5. Hogyan kell értelmezni a „tagállam” fogalmát az uniós jog nemzeti szintű alkalmazása céljából? A
Bíróság 1990. július 12-i Foster és társai ítéletének (C-188/89, EU:C:1990:313) és a Bíróság ezen
ítélkezési irányvonal szerint hozott következő ítéleteinek figyelembevételével kiterjed-e ez a fogalom
valamely általános gazdasági érdekű szolgáltatás (villamosenergia-ellátás) olyan nyújtójára, mint a
folyamatban lévő bírósági eljárásban perelt vállalkozás, amelyre — törvényben szabályozott
feltételekkel, állami hatóság aktusa alapján és e hatóság felügyelete alatt — e szolgáltatás nyújtását
ruházták?

54. A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2019. május 27én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-410/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. A kereskedelmi ügynök fogalmának a tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi
ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986. december [18]-i 86/653/EGK
tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 1. cikkének (2) bekezdésében szereplő értelmében vett
„áruk” fogalmának körébe tartozik-e valamely számítógépes szoftver egy példánya, amennyiben a
megbízó vevői számára azt elektronikusan, nem pedig fizikai adathordozó formájában szolgáltatják?
2. Valamely számítógépes szoftvernek a megbízó vevője részére a számítógépes szoftver egy
példányának időbeli korlátozás nélküli felhasználási engedélyével együtt történő szolgáltatása a
kereskedelmi ügynök fogalmának az irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében szereplő
meghatározásában szereplő értelemben vett „áruk eladásának” minősül-e?

Gazdasági ügyszak
42. Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. február 26-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-180/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdését, hogy aszerint a kártalanítás
összegének megállapításához a teljes útvonal alapulvételével kell meghatározni a távolságot?
Úgy kell-e tehát (feltételezve a rendeletnek a vonatkozó utazásra való alkalmazhatóságát) értelmezni a
„repülőút” kifejezést, hogy az alatt — olyan foglalások esetén, amelyeknél az utasok közbenső
leszállással és másik repülőre való átszállással érik el a végső célállomást — csak az az út értendő,
amelynek során a késés ténylegesen bekövetkezett, vagy ilyen esetben a „repülőút” kifejezést akként
kell értelmezni, hogy a távolság meghatározásánál az első induló állomástól a végső célállomásig
terjedő teljes útvonal irányadó?

43. A Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Spanyolország) által
2019. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-224/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdésére tekintettel az olyan szerződési feltétel semmisségének
tisztességtelen jelleg miatt történő megállapítása, amely a jelzálogfedezetű kölcsön alapításának,
módosításának vagy megszüntetésének összes költségét a hitelfelvevőre hárítja, módosítható-e a
visszafizetési kötelezettséget illetően a semmisség tisztességtelen jelleg miatt történő megállapítását
követően?
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2) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdésére tekintettel az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat,
amely értelmében azon szerződési feltétel semmisségének megállapítását követően, amely a
jelzálogfedezetű kölcsön alapításának, módosításának vagy megszüntetésének teljes költségét a
hitelfelvevőre telepíti, a közjegyzői és az adminisztratív szolgáltatások költségeit egyenlő arányban
kell megosztani a hitelező és a hitelfelvevő között, a tisztességtelen feltétel semmisségének
megállapításával összefüggő bírósági mérséklésnek minősülhet-e, és ennélfogva ellentétes-e a 93/13
irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt azon elvvel, amely szerint a tisztességtelen feltételek
nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve?
3) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdésére tekintettel az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat,
amely értelmében azon szerződési feltétel semmisségének megállapítását követően, amely a
jelzálogfedezetű kölcsön alapításának, módosításának vagy megszüntetésének teljes költségét a
hitelfelvevőhöz telepíti, az ingatlan értékbecslés költségeinek és a kölcsönszerződés megkötésével
összefüggő jelzálogjog alapítását terhelő illeték megfizetését is a hitelfelvevőre terhelik, sérti-e azon
elvet, amely szerint a semmisnek nyilvánított tisztességtelen feltétel nem jelent kötelezettséget a
fogyasztóra nézve, és ellentétes-e a 93/13 irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével az, hogy az arra
vonatkozó bizonyítási teher a hitelfelvevőre hárul, hogy nem tették lehetővé számára a saját ingatlanértékbecslésének benyújtását?
4) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdésére tekintettel ellentétes-e [a szóban forgó irányelvvel] az
olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely értelmében azon szerződési feltétel semmisségének
megállapítását követően, amely a jelzálogfedezetű kölcsön alapításának, módosításának vagy
megszüntetésének teljes költségét a hitelfelvevőre hárítja, e szerződési feltétel továbbra is joghatással
bírhat a hitelfelvevőre nézve, ha módosításokat végez vagy a jelzálogjogot törölteti, abban az
értelemben, hogy továbbra is fizetnie kell az ilyen módosításból vagy jelzálogjog-törlésekből
származó költségeket , és ezeknek a hitelfelvevőre hárítása sérti-e azon elvet, amely szerint a
semmisnek nyilvánított tisztességtelen feltétel nem jelent kötelezettséget a fogyasztóra nézve?
5) A 93/13 irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével együttesen értelmezett 6. cikkének (1) bekezdésére
tekintettel az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely részben kizárja azon szerződési feltétel
tisztességtelen jelleg miatti semmisségének megállapításából eredő visszafizetési kötelezettséget,
amely a jelzálogfedezetű kölcsönszerződés alapításának, módosításának vagy megszüntetésének teljes
költségét a hitelfelvevőre hárítja, ellentétes-e a vállalkozóval szembeni visszatartó hatással, amelyet a
93/13 irányelv 7. cikkének (1) bekezdése rögzít?
6) Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában meghatározott, a semmisnek nyilvánított
szerződési feltételek módosításának tilalmára és az irányelv 6. cikke szerinti azon elvre tekintettel,
amely szerint a tisztességtelen feltételek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve,
jogsértőnek minősülhet-e az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely a hitelfelvevő érdekére
tekintettel mérsékli a visszafizetési kötelezettséget azon szerződési feltétel semmisségének
megállapítását követően, amely az alapítás, módosítás vagy megszüntetés teljes költségét a
hitelfelvevőre hárítja?
7) A 93/13 irányelv 3. cikkének (1) és (2) bekezdésére tekintettel az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat,
amely értelmében a szerződéskötési díjnak nevezett szerződési feltétel automatikusan megfelel az
átláthatósági tesztnek, az irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében foglalt, bizonyítási teher
megfordulásának elve megsértésének minősül-e, mivel az eladónak vagy szolgáltatónak nem kell
bizonyítania, hogy előzetesen tájékoztatást nyújtott és a feltételt egyedileg megtárgyalták?
8) Ellentétes-e a 93/13 irányelv 3. cikkével és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával,
ha a nemzeti ítélkezési gyakorlat úgy tekintheti, hogy a fogyasztónak magától tudnia kell, hogy a
pénzintézetek szokásos gyakorlatát képezi a szerződéskötési díj szedése; és ennélfogva a hitelezőnek
nem kell bizonyítékokat nyújtania annak igazolására, hogy a szerződési feltételt egyedileg
megtárgyalták, vagy ellenkezőleg, a hitelezőnek mindenképpen igazolnia kell, hogy a szerződési
feltételt egyedileg megtárgyalták?
9) A 93/13 irányelv 3. és 4. cikkére, valamint az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatára
tekintettel ellentétes lehet-e az említett irányelvvel az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely szerint
a szerződéskötési díjnak nevezett szerződési feltétel — tisztességtelen jellegét illetően — a 4. cikk (2)
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bekezdése értelmében nem vizsgálható, mivel az a szerződés elsődleges tárgyának meghatározására
hivatkozik , vagy ezzel szemben úgy kell értelmezni, hogy az ilyen szerződéskötési díj nem a
szerződési ár részének, hanem járulékos díjnak minősül, és ennélfogva, lehetővé kell tenni a nemzeti
bíróság számára az átláthatósági és/vagy tartalmi vizsgálatot annak meghatározásához, hogy a
szerződési feltétel a nemzeti jog szerint tisztességtelen jellegű-e?
10) A 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdésére tekintettel — amelyet az LCGC (2) nem ültetett át a
spanyol jogrendszerbe — ellentétes-e a 93/13 irányelv 8. cikkével az, hogy a spanyol bíróság
ugyanezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdésére hivatkozzon, és azt alkalmazza, ha e rendelkezést a
jogalkotó akaratának megfelelően nem ültették át a spanyol jogrendszerbe, amelynek célja az volt,
hogy teljes védelmet biztosítson az összes olyan szerződési feltétel tekintetében, amelyet az eladó
vagy szolgáltató a fogyasztóval kötött szerződésbe foglalhat, ideértve a szerződés elsődleges tárgyát
érintő feltételeket, akkor is, ha világosan és érthetően vannak megfogalmazva, akkor is, ha
megállapítható, hogy a szerződéskötési díjnak nevezett szerződési feltétel a kölcsönszerződés
elsődleges tárgyát képezi?
11) A 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésére tekintettel a szerződéskötési díjnak nevezett
szerződési feltétel — ha azt egyedileg nem tárgyalták meg, és a pénzintézet nem igazolja, hogy az
ténylegesen nyújtott szolgáltatásoknak és felmerülő költségeknek felel meg — a szerződés feleinek
jogai és kötelezettségei között jelentős egyensúlyhiányt eredményez-e , és a nemzeti bíróságnak meg
kell-e állapítania e szerződési feltétel semmisségét?
12) A 93/13 irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével együttesen értelmezett 6. cikkének (1) bekezdésére
tekintettel az eladó vagy szolgáltató költségek viselésére való kötelezésének — amely egy fogyasztó
által indított, a vele kötött szerződésben foglalt tisztességtelen feltételek semmisségének megállapítása
iránti kereseten alapuló eljárásból ered, amelynek során a bíróságok tisztességtelen jelleg miatt
megállapítják e semmisséget —, következnie kell-e azon elvből, miszerint a tisztességtelen feltételek
nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, valamint az eladót vagy szolgáltatót érintő
visszatartó hatás elvéből, ha a semmisség megállapítása iránti ilyen kereseteket a nemzeti bíróság
bírálja el, függetlenül az ítéletben visszatéríteni rendelt konkrét összegektől, figyelemmel továbbá arra,
hogy az elsődleges kérelem a szerződési feltétel semmisségének megállapítására irányul, és az
összegek visszafizetésére vonatkozó kérelem csak az előzőhöz szorosan kötődő kiegészítő kérelem?
13) Azon elvre tekintettel, miszerint a tisztességtelen feltételek nem jelentenek kötelezettséget a
fogyasztóra nézve, és a 93/13 irányelvben foglalt (6. cikk (1) bekezdése és 7. cikk (1) bekezdése)
visszatartó hatás elvére figyelemmel az eladó vagy szolgáltató által a fogyasztóval kötött szerződésbe
foglalt feltétel tisztességtelen jelleg miatti semmisségének megállapításából származó visszafizetési
kötelezettség időbeli hatálya korlátozható-e az összeg visszatérítése iránti keresetre irányadó elévülési
időre vonatkozó kifogás alkalmazásával, annak ellenére, hogy a nemzeti jogszabályok alapján a
semmisség megállapítása iránti keresetre — amely útján a szerződési feltétel tisztességtelen jellegét
állapítják meg — nem vonatkozik elévülési idő?

44. A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanyolország) által
2019. március 21-én és 2019. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelmek (C-247/19. és C-259/19. sz. ügyek)1
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április
5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének és 7. cikke (1)
bekezdésének értelmében a fogyasztók és felhasználók védelmének biztosítása érdekében, valamint az
e védelmet végrehajtó uniós ítélkezési gyakorlat értelmében összeegyeztethető-e az uniós joggal az,
hogy a Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság, Spanyolország) 2019. január 23-i 44–49 ítéleteiben
egyértelmű kritériumként rögzítette azt a megállapítást, miszerint a fogyasztókkal kötött

1

A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek.
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jelzálogfedezetű kölcsönszerződésekben tisztességtelen jellegűnek minősül az a meg nem tárgyalt
szerződési feltétel, amely előírja, hogy a jelzálogfedezetű kölcsönügylet megkötésének összes
költségét az adósra kell hárítani, és a költségeket az említett tisztességtelen jellegű és semmisnek
nyilvánított szerződési feltételben foglalt különböző jogcímek szerint meg kell osztani a szerződési
feltételt előre meghatározó banki intézmény és az adós fogyasztó között a nemzeti szabályozás
értelmében tartozatlanul megfizetett összegek visszatérítésének korlátozása céljából?
Továbbá, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993.
április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének és 7. cikke
(1) bekezdésének értelmében a fogyasztók és felhasználók védelmének biztosítása érdekében,
valamint az e védelmet végrehajtó uniós ítélkezési gyakorlat értelmében összeegyeztethető-e az uniós
joggal az, hogy a Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság) egységesen értelmezi azon, tisztességtelen
jellege miatt semmis szerződési feltételt tekintetében, amelynek törlése és az ahhoz fűződő joghatások
nem érintik a jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződés fennmaradását?
2) Hasonlóképpen, a LEC 394. cikkével kapcsolatban, amely az eljárási költségek tekintetében az
objektív pernyertesség figyelembevételét írja elő, megállapítható-e, hogy ha kimondják a költségekre
vonatkozó tisztességtelen szerződési feltétel semmisségét, azonban e semmisség joghatásai a
költségek fent hivatkozott megosztására korlátozódnak, ez az európai uniós jog tényleges
érvényesülésének és azon elvnek a megsértését jelenti, amely szerint a tisztességtelen feltételek nem
jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, amennyiben az ítéletben részben adnak helyt [a
kérelmeknek], és ez értelmezhető-e úgy, mint ami fordított visszatartó hatást vált ki, amelynek
következtében gyengül a fogyasztók és felhasználók jogos érdekeinek védelme?

45. A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2019. március 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-269/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, hogy egy olyan feltétel
tisztességtelen jellegének megállapítását követően, amely a változó kamatlábat a „fix kamatmarzsot és
egy bank által nem átlátható szempontok alapján alkalmazott referencia-kamatlábakat” tartalmazó
képlettel határozza meg egy olyan hitelszerződés keretében, amely az első évre korlátozottan rögzített
kamatlábat, az azt követő évekre pedig az említett képletnek megfelelően változó kamatlábat ír elő, az
lehetővé teszi a nemzeti bíróság számára, hogy a hitelszerződésben szereplő ténybeli elemek alapján a
fogyasztó fokozottabb védelmének biztosítása érdekében a szerződést átlátható referenciaértékeken
(LIBOR/EURIBOR) és a bank fix kamatmarzsán alapuló a változó kamatláb számítására irányuló
módszer meghatározásával igazítsa ki?
2) Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv 6.
cikkének (1) bekezdését, hogy az — a fent említetthez hasonló feltétel tisztességtelen jellegének
megállapítását követően — lehetővé teszi a nemzeti bíróság számára, hogy a szerződés teljesítésének
második évére megállapított fix kamatmarzs vagy az első évre vonatkozó fix kamatláb alapulvételével
fix kamatláb alkalmazását írja elő bírósági határozat útján?
3) Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén, úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv 6.
cikkének (1) bekezdését és a tényleges érvényesülés elvét, hogy a fent említetthez hasonló feltétel
tisztességtelen jellegének megállapítását követően azokkal ellentétes az, ha a nemzeti bíróság a feleket
úgy utasítja az új kamatláb tárgyalás útján történő meghatározására, hogy nem állapít meg
referenciaértékeket?
4) Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén mely jogorvoslatokkal biztosítható a fogyasztók
védelme a 93/13/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban?
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46. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2019. április 5-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-287/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/2366 irányelv (pénzforgalmi szolgáltatási irányelv) 54.
cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 52. cikke 6. pontjának a) alpontját, amely
szerint a feltételeknek a javasolt módosítását elfogadottnak kell tekinteni a pénzforgalmi szolgáltatást
igénybe vevő részéről, ha a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő a hatálybalépés tervezett
időpontját megelőző napig nem értesíti a pénzforgalmi szolgáltatót arról, hogy a módosítást nem
fogadja el, hogy a fogyasztóval is teljesen korlátlanul meg lehet állapodni a hozzájárulás vélelméről az
összes elképzelhető feltétel tekintetében?
2. a) Úgy kell-e értelmezni a pénzforgalmi szolgáltatási irányelv 4. cikkének 14. pontját, hogy egy
személyes multifunkcionális bankkártya NFC funkciója esetében, amellyel kis összegű fizetéseket
teljesítenek az összekapcsolt ügyfélszámla terhére, készpénz-helyettesítő fizetési eszközről van szó?
b) A 2.a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Úgy kell-e értelmezni a pénzforgalmi szolgáltatási irányelvnek a kis összegű fizetésekre és az
elektronikus pénzre vonatkozó eltérésről szóló 63. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy egy
személyes multifunkcionális bankkártya NFC funkciójának használatával történő kis összegű érintős
fizetés az eltérésre vonatkozó rendelkezés értelmében a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz névtelen
használatának minősül?
3. Úgy kell-e értelmezni a pénzforgalmi szolgáltatási irányelv 63. cikke (1) bekezdésének b) pontját,
hogy a pénzforgalmi szolgáltató csak akkor hivatkozhat erre az eltérésre, ha a készpénz-helyettesítő
fizetési eszköz a technika objektív állása szerint bizonyíthatóan nem zárolható vagy a további
használat nem akadályozható meg?

47. Az Amtsgerichts Düsseldorf (Németország) által 2019. április 16-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-345/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet 4., 5., 6. és 7. cikkét, hogy azok az utasok, akiket az
általuk lefoglalt járattal a tervezett indulási időpontnál egy órával korábban a végső célállomásra
szállítanak, a rendelet 7. cikkének megfelelő alkalmazásával kártalanításra jogosultak?
2) Csökkenthető-e a 261/2004 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint a kártalanítás összege a
repülési távolság alapján, amennyiben az érkezési idő az ott megjelölt késések időtartamával
egyezően, azonban éppen annyival a menetrend szerinti érkezés időpontja előtti?
3) Kizárt-e a csökkentés lehetősége, amennyiben az indulási idő annyival korábbi a menetrend szerinti
indulási időhöz képest, mint amelyet a 261/2004 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése a késések
határaként határoz meg (vagyis több mint kettő, három vagy négy óra)?

48. A tribunal d'instance de Nice (Franciaország) által 2019. május 22-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-395/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának alkalmazhatósága járatkésés esetén
a) Figyelemmel arra a tényre, hogy a 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelet 7. cikkében a beszállás
visszautasítása vagy járattörlés esetére előírt kártalanításhoz való jogot az ítélkezési gyakorlat
(2009. november 19-i Sturgeon ítélet, C-402/07 és C-432/07) kiterjesztette a járatkésésre, a
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261/2004/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt, csupán a beszállás
visszautasítása esetére vonatkozó azon feltétel, amely szerint az utasnak utasfelvételre kell
jelentkeznie, alkalmazandó-e olyan kártalanítás esetén, amelyet nem beszállás visszautasításával
érintett utas, hanem késéssel érintett járat utasa igényel?
b) Az 1) a) kérdésre adott igenlő válasz esetén a 261/2004/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének a)
pontjában előírt — a közzétett indulási időpont előtt legalább negyvenöt percben meghatározott —
határidőt ebben az esetben úgy kell-e értelmezni, hogy annak jelentése legalább negyvenöt perccel
a késéssel érintett járat azon új indulási időpontja előtt, amelyet a repülőtér hirdetőtábláin
közzétesznek vagy az utasokkal közölnek?
2) Az „utasfelvételre jelentkezést” érintő bizonyítási teherről
Az 1) a) kérdésre adott igenlő válasz esetén, tehát a 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelet 3. cikke
(2) bekezdése a) pontjának valamely járatkéséssel érintett utas által igényelt kártalanításra történő
alkalmazása esetén:
A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírt feltételek olyan előzetes feltételek, amelyeket a
fogyasztónak igazolnia kell a rendelet alkalmazásának igénylése érdekében, vagy a légitársaságnak
egy kimentési ok, amely lehetővé teszi a számára az utasjegyzék benyújtását annak bizonyítékaként,
hogy a fogyasztó nem jelentkezett utasfelvételre a 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelet 3. cikke
(2) bekezdésének a) pontjában előírtak szerint „a légifuvarozó, az utazásszervező vagy egy
meghatalmazott utazásközvetítő által előre és írásban (beleértve az elektronikus utat is) meghatározott
módon és megjelölt időpontban vagy ha időpontot nem jelöltek meg, legalább 45 perccel a közzétett
indulási időpont előtt”, figyelemmel a technológiai fejlődésre, amely már lehetővé teszi a
dematerializált beszállókártyák elektronikus kiadását, figyelemmel arra, hogy a papíralapú
beszállókártyákat nem látják el időbélyegzővel, hogy nincs olyan kötelezettség, amely szerint
valamely utasfelvételi pultnál személyesen meg kell jelenni, és figyelemmel arra, hogy csak a
légitársaságok rendelkeznek az utasfelvételre vonatkozó valamennyi információval egészen az
utasfelvétel befejezéséig?
Az 1) a) kérdésre adott igenlő válasz esetén, tehát a 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelet 3. cikke
(2) bekezdése a) pontjának valamely járatkéséssel érintett utas által igényelt kártalanításra történő
alkalmazása esetén:
Kizárólag a bírósági eljárásban felperesi jogállással rendelkező utasra hárul annak terhe, hogy az
utasfelvételre való tényleges jelentkezése keretében bizonyítsa azt, hogy a 2004. február 11-i
261/2004/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírtak szerint „a légifuvarozó, az
utazásszervező vagy egy meghatalmazott utazásközvetítő által előre és írásban (beleértve az
elektronikus utat is) meghatározott módon és megjelölt időpontban, vagy ha időpontot nem jelöltek
meg, legalább negyvenöt perccel a közzétett indulási időpont előtt” jelentkezett az utasfelvételre,
figyelemmel a technológiai fejlődésre, amely már lehetővé teszi a dematerializált beszállókártyák
elektronikus kiadását, figyelemmel arra, hogy a papíralapú beszállókártyákat nem látják el
időbélyegzővel, hogy nincs olyan kötelezettség, amely szerint valamely utasfelvételi pultnál
személyesen meg kell jelenni, és figyelemmel arra, hogy csak a légitársaságok rendelkeznek az
utasfelvételre vonatkozó valamennyi információval egészen az utasfelvétel befejezéséig?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
A Bíróság (teljes ülés) 2019. április 30-i véleménye — Belga Királyság (1/17. sz. vélemény
iránti eljárás)
Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti, 2016. október 30-án
Brüsszelben aláírt átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás nyolcadik fejezetének F. szakasza
összeegyeztethető az Európai Unió elsődleges jogával.
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Büntető ügyszak
Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot.

Közigazgatási ügyszak
134. A Bíróság elnökének 2019. március 8-i végzése (a Nejvyšší správní soud [Cseh
Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-704/17. sz. ügy)2
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

135. A Bíróság (kilencedik tanács tanács) 2019. március 21-i végzése (az Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) — Telefónica Móviles España SAU (C-119/18. sz. ügy), Orange España
SAU (C-120/18. sz. ügy), Vodafone España SAU (C-121/18. sz. ügy) kontra Tribunal
Económico-Administrativo Central3
Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló,
2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (engedélyezési irányelv) úgy
kell értelmezni, hogy nem tartozik ezen irányelv hatálya alá az alapügyekben szóban forgókhoz
hasonló, a Spanyolországban működő, és egy autonóm közösségnél nagyobb földrajzi lefedettséggel
rendelkező távközlési szolgáltatókra a közcélú műsorszolgáltatás finanszírozásában való részvétel
céljából kivetett éves pénzügyi hozzájárulás.

136. A Bíróság elnökének 2019. április 3-i végzése (a Nederlandstalige rechtbank van
eerste aanleg Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-318/18. sz.
ügy)4
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

137. A Bíróság (első tanács) 2019. május 2-i ítélete (a Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A-Fonds kontra Inspecteur van de
Belastingdienst (C-598/17. sz. ügy)5
Az EUMSZ 107. és EUMSZ 108. cikket akként kell értelmezni, hogy valamely nemzeti bíróság az
alapeljárásban vizsgálthoz hasonló, székhellyel kapcsolatos feltételnek az EK 56. cikk (1) bekezdésével
— jelenleg az EUMSZ 63. cikk (1) bekezdésével — való összeegyeztethetőségét nem mérlegelheti
abban az esetben, ha az érintett osztalékadó-visszatérítési rendszer támogatási programnak minősül.

138. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. május 2-i ítélete (a College van Beroep voor het
Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — T. Boer & Zonen BV
kontra Staatssecretaris van Economische Zaken (C-98/18. sz. ügy)6
Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április
29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete I. szakasza VII. fejezetének 1.
és 3. pontját úgy kell értelmezni, hogy a húsnak a levágást követő hűtését magukban a vágóhídhoz

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 64. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 101. sz. alatt.
4 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 166. sz. alatt.
5 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 22. sz. alatt.
6 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 94. sz. alatt.
2
3
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tartozó helyiségekben kell elvégezni, amíg az valamennyi részében el nem éri a legfeljebb 7 oC-os
hőmérsékletet, és e hűtésnek az említett húsnak a hűtőkocsiba való berakodása előtt kell megtörténnie.

139. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. május 2-i ítélete (a Tribunal administratif de
Montreuil [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sea Chefs Cruise
Services GmbH kontra Ministre de l'Action et des Comptes publics (C-133/18. sz. ügy)
A nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett
adóalanyok részére a 2006/112 irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes
szabályainak megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/9/EK tanácsi irányelv 20. cikkének (2)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésben a visszatérítés helye szerinti tagállam által
kért kiegészítő információk e tagállam részére történő megadására előírt egy hónapos határidő nem
minősül olyan jogvesztő határidőnek, amely e határidő túllépése vagy a válasz elmaradása esetén azt
vonja maga után, hogy az adóalany elveszíti az arra vonatkozó lehetőséget, hogy kérelmét a
hozzáadottértékadó-visszatérítéshez való joga fennállása bizonyítására alkalmas kiegészítő
információknak a közvetlenül az adóügyi bíróság elé terjesztése útján érvényesítse.

140. A Bíróság (hetedik tanács) 2019. május 2-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Budimex S. A. kontra
Minister Finansów (C-224/18. sz. ügy)7
A 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 66. cikke első bekezdésének c)
pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó számla kibocsátásának
elmulasztása vagy késedelmes kibocsátása esetén nem ellentétes az, hogy e szolgáltatás alakszerű
átvétele minősül azon időpontnak, amikor az említett szolgáltatás teljesítése megtörténik, miközben —
mint az alapügyben is — a tagállam azt írja elő, hogy az adófizetési kötelezettség azon határidő
elteltekor keletkezik, amelynek számítása attól a naptól kezdődik, amelyen a szolgáltatás teljesítése
megtörtént, mivel — egyfelől — az átvétel alakszerűségét a felek a szerződésbe foglalták, amely
szerződés köti őket azon szerződéses kikötések értelmében, amelyek a szolgáltatásnyújtás területén
fennálló gazdasági és kereskedelmi valóságot tükrözik, illetve — másfelől — ezen alakszerűség a
szolgáltatásnyújtás tényleges teljesítésének felel meg, és véglegesen rögzíti a fizetendő ellenérték
összegét, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

141. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. május 2-i ítélete (a Naczelny Sąd
Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Grupa Lotos
S. A. kontra Minister Finansów (C-225/18. sz. ügy)8
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
168. cikkének a) pontját a következőképpen kell értelmezni:
— azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely az érintett
tagállamnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően írja elő a hozzáadottérték-adó
(héa) levonásához való jog kizárása alkalmazási körének kiterjesztését, és amely azzal a
következménnyel jár, hogy az idegenforgalmi szolgáltatásokat nyújtó adóalanyt e kizárás
hatálybalépésétől kezdődően megfosztják az azon szálláshely- és vendéglátóipari szolgáltatások
igénybevételét terhelő héa levonásához való jogtól, amelyeket ezen adóalany idegenforgalmi
szolgáltatások keretében más adóalanyoknak számláz tovább, illetve
— azzal nem ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a
szálláshely- és vendéglátóipari szolgáltatások igénybevétele tekintetében felszámított héa
levonásához való jognak az érintett tagállam Unióhoz történő csatlakozását megelőzően bevezetett
7
8

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 132. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 133. sz. alatt.
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és a 2006/112 irányelv 176. cikkének második bekezdése értelmében e csatlakozást követően
hatályban tartott kizárását írja elő, és amely azzal a következménnyel jár, hogy azt az adóalanyt,
amely nem nyújt idegenforgalmi szolgáltatásokat, megfosztják az ilyen, szálláshely- és
vendéglátóipari szolgáltatásokat terhelő héa levonásának jogától, amely szolgáltatásokat ezen
adóalany más adóalanyoknak számláz tovább.

142. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. május 2-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 3
de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos SA kontra Asendia Spain SLU (C-259/18. sz. ügy)9
A 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a közösségi
postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó
közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7.
cikkének (1) bekezdését és 8. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan, az
alapügyben szereplőhöz hasonló nemzeti szabályozás, amely az egyetemes postai szolgáltatások
nyújtására kijelölt szolgáltató számára kizárólagos jogot biztosít a bélyegektől eltérő, a postaköltség
megfizetését igazoló jelzések terjesztésére.

143. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. május 2-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kontra Akvilė
Jarmuškienė (C-265/18. sz. ügy)10
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
282–292. cikkét úgy kell értelmezni, hogy amennyiben az ugyanazon vevő részére történő értékesítés
két, jellegénél fogva összekapcsolódó és egyetlen adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanra
vonatkozik, és amennyiben túllépik az éves árbevétel azon felső határát, amely ezen irányelvben a
kisvállalkozásokra előírt különös szabályozás alkalmazásához referenciaként szolgál, az adóalany a
szóban forgó teljes értékesítés értéke alapján, vagyis az ezen értékesítés tárgyát képező két termék
értékét figyelembe véve köteles az adót megfizetni, még ha e termékek egyike értékének a
figyelembevétele nem is vezetne az említett éves felső határ túllépéséhez.

144. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. május 2-i ítélete (a Curtea de Apel Bacău
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC Onlineshop SRL kontra Agenția
Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor (C-268/18. sz.
ügy)11
A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a 2015. október 6-i (EU) 2015/1754 bizottsági
végrehajtási rendeletből eredő változatában szereplő Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni,
hogy a gépjárművekben használt olyan típusú többfunkciós készüléket, mint az alapügyben szóban
forgó, amely ugyanazon készülékházon belül fő funkcióként — a GPS-navigációs, előre telepített
alkalmazásoknak köszönhetően — egy rádiónavigációs monitort, kiegészítő jelleggel pedig egy
rádióműsor-sugárzási készüléket, egy audio- és videolejátszó készüléket, valamint egy olyan képernyőt
egyesít, amelynek a képátlójának a mérete hozzávetőleg 5 hüvelyk (12,7 cm), e nómenklatúra
85269120 vámtarifaalszáma alá kell besorolni.

145. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. május 2-i ítélete (a Markkinaoikeus [Finnország]
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 121. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 161. sz. alatt.
11 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 143. sz. alatt.
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előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — az Oulun Sähkönmyynti Oy által indított
eljárásban (C-294/18. sz. ügy)12
Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i
2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni,
hogy azzal — az alapeljárásban szóban forgókhoz hasonló körülmények esetén — nem ellentétes, ha
valamely kiskereskedelmi villamosenergia-értékesítési vállalkozás kizárólag az elektronikus számlát
választó végső felhasználók számára biztosít engedményt a villamosenergia-hálózathoz való
hozzáférési díjakból.

146. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. május 2-i ítélete (a Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lavorgna
Srl kontra Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune
di Trivigliano (C-309/18. sz. ügy)13
A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett jogbiztonság, egyenlő bánásmód és
átláthatóság elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint
amely az alapeljárás tárgyát képezi, és amely szerint a munkaerőköltségek közbeszerzési eljárásban
benyújtott gazdasági ajánlatban való elkülönített feltüntetésének elmulasztása ezen ajánlat —
hiánypótlás lehetősége nélküli — kizárását vonja maga után abban az esetben is, ha az e költségek
elkülönített feltüntetésére vonatkozó kötelezettséget az ajánlattételhez szükséges dokumentáció nem
írta elő, amennyiben e feltételt és kizárási lehetőséget egyértelműen tartalmazza a közbeszerzési
eljárásokra vonatkozó nemzeti szabályozás, amelyre a dokumentáció kifejezetten hivatkozott.
Mindazonáltal, ha az ajánlati felhívás rendelkezései nem teszik lehetővé az ajánlattevőknek e
költségeknek a gazdasági ajánlataikban való feltüntetését, az átláthatóság és az arányosság elvét úgy
kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes annak lehetővé tétele, hogy az ajánlattevők rendezzék a
helyzetüket, és az ajánlatkérő szerv által meghatározott határidőn belül tegyenek eleget a nemzeti
jogszabályokban előírt kötelezettségeknek.

147. A Bíróság (második tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Wojewódzki Sąd
Administracyjny we Wrocławiu [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme)
— Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach kontra Szef Krajowej
Administracji Skarbowej (C-566/17. sz. ügy)14
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
168. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amely
engedélyezi az adóalany számára, hogy levonja az általa a hozzáadottérték-adó (héa) hatálya alá
tartozó gazdasági tevékenységekhez és a héa hatálya alá nem tartozó nem gazdasági tevékenységekhez
egyidejűleg beszerzett termékeket és igénybe vett szolgáltatásokat terhelő előzetesen felszámított héa
teljes összegét, mivel az alkalmazandó adószabályozás nem tartalmaz a megosztás feltételeire és
módszerére vonatkozó olyan különös szabályokat, amelyek lehetővé tennék az adóalany számára, hogy
meghatározza az ezen előzetesen megfizetett héának a gazdasági tevékenységeihez és nem gazdasági
tevékenységeihez kapcsolódó részét.

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 150. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 155. sz. alatt.
14 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 14. sz. alatt.
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148. A Bíróság (első tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staatssecretaris van Financiën
kontra L. W. Geelen (C-568/17. sz. ügy)15
1) A 2002. május 7-i 2002/38/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes
adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 9. cikke (2)
bekezdése c) pontjának első francia bekezdését, valamint a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 52. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni,
hogy egy, az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan komplex szolgáltatásnyújtás, amelynek lényege az
interneten élőben filmezett és közvetített, erotikus jellegű interaktív előadások kínálata, az ezen
irányelvek értelmében vett „szórakoztatási tevékenységnek” minősül, amelyet úgy kell tekinteni, hogy
annak az ezen irányelvek értelmében vett „tényleges teljesítése” azon a helyen történik, ahol a
szolgáltatás nyújtója a gazdasági tevékenységének székhelye vagy állandó telephelye, illetve ezek
hiányában az állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.
2) A 2002/38 irányelvvel módosított hatodik irányelv 9. cikke (2) bekezdése e) pontjának tizenkettedik
francia bekezdését, illetve a héairányelv 56. cikke (1) bekezdésének k) pontját a 77/388/EGK irányelv
végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2005. október 17-i 1777/2005 tanácsi rendelet
11. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy egy, az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan
szolgáltatás, amelynek lényege az interneten élőben filmezett és közvetített, erotikus jellegű interaktív
előadások kínálata, nem tartozik e rendelkezések hatálya alá, amennyiben azt olyan igénybe vevők
számára nyújtották, akik valamennyien az e szolgáltatások nyújtójának tagállamában tartózkodtak.

149. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Riigikohus [Észtország] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) — Mittetulundusühing Järvelaev kontra Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (C-580/17. sz. ügy)16
1) Egy olyan beruházási művelet tartósságát, amelyet — mint az alapügyben is — a 2007-től 2013-ig
terjedő programidőszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) hagyott jóvá és
társfinanszírozott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 72. cikkének
rendelkezéseire figyelemmel kell értékelni. Amennyiben az e művelet keretében jogosulatlanul kifizetett
összegek visszatéríttetésére az említett programidőszak végét — azaz 2014. január 1-jét — követően
kerül sor, azt a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a
352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikke alapján kell elrendelni.
2) Az a tény, hogy valamely támogatás olyan kedvezményezettje, mint az alapügy kedvezményezettje,
akinek a számára e támogatást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által az
1698/2005 rendeletben említett Leader-tengely keretében társfinanszírozott beruházási művelet
keretében utalták át, bérbe adja egy olyan harmadik személy részére az e támogatás segítségével
beszerzett tárgyi eszközt, amely személy ugyanazon tevékenység céljából használja azt, mint amelynek
a céljából azt az említett támogatás kedvezményezettjének kellett volna használnia, e társfinanszírozott
beruházási művelet lényeges módosulását képezheti e rendelet 72. cikkének (1) bekezdése értelmében,
aminek a vizsgálata — a jelen ügy valamennyi ténybeli és jogi elemének figyelembevételével — a
kérdést előterjesztő bíróság feladata, az e rendelkezés a) és b) pontjában említett vagylagos
feltételekre tekintettel. A valamely vállalkozásnak vagy közhasznú szervezetnek juttatott, e rendelet 72.
cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett jogtalan előny fennállásának megállapításánál az
illetékes nemzeti hatóságra hárul — az illetékes nemzeti bíróságok felülvizsgálata mellett — annak
meghatározása, hogy konkrétan miben áll a jogtalan előny. Az a kérdés, hogy figyelemmel a ténybeli
és jogi körülményekre, a támogatás tényleges felhasználója részesülhetett volna-e a támogatásban, ha
15
16

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 6. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 8. sz. alatt.
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saját maga nyújt be támogatási kérelmet, még ha releváns is, nem döntő jelentőségű az említett 72.
cikk (1) bekezdése a) pontjának alkalmazása szempontjából.
3) Az 1698/2005 rendelet 72. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az
olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező szabályozás, amely az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által társfinanszírozott beruházási művelet keretében
átutalt támogatás kedvezményezettjének kötelezettségévé teszi, hogy az e beruházási művelet keretében
beszerzett tárgyi eszközt a támogatás utolsó részletének átutalásától számított legalább öt évig
megtartsa és saját maga használja.
4) Az 1306/2013 rendelet 56. cikkének első albekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés
értelmében szabálytalanságot képez, ha az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
által társfinanszírozott és az 1698/2005 rendeletben említett Leader-tengely hatálya alá tartozó
beruházási művelet keretében odaítélt támogatás kedvezményezettje nem hajtja végre az általa a
támogatási kérelmében megjelölt művelet egyik olyan elemét, amely egyike volt azon kritériumoknak,
amelyek alapján a támogatási kérelmeket rangsorolásuk céljából értékelték, még akkor is, ha a
vonatkozó nemzeti szabályozás értelmében e kritérium nem volt követelmény, amennyiben ezen elem
végrehajtásának elmaradása eredményezi a társfinanszírozásra jóváhagyott beruházási művelet egyik
elengedhetetlen elemének az 1698/2005 rendelet 72. cikke (1) bekezdésének értelmében vett jelentős
módosulását, aminek értékelése a kérdést előterjesztő bíróság feladata.
5) Az 1306/2013 rendelet 56. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha a jogszerűtlenül
átutalt támogatás visszatéríttetésére irányuló eljárást az irányító hatóság finanszírozást elrendelő
határozatának keltétől számított ötéves határidő letelte előtt megindítják. E rendelkezéssel nem
ellentétes az sem, ha az ilyen visszatéríttetésre irányuló eljárást annak ellenére tovább folytatják, hogy
a támogatás kedvezményezettje az eljárás folyamán véget vet az említett eljárás megindításának
alapját képező kötelezettségszegésnek.

150. A Bíróság (első tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Commissione Tributaria Regionale
di Lombardia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — EN.SA. Srl kontra
Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso (C-712/17.
sz. ügy)17
1) Az olyan helyzetben, mint amelyről az alapügyben szó van, amelyben a villamosenergia ugyanazon
gazdasági szereplők közötti, ugyanazon az összegért történő, körkörösen megvalósított fiktív eladásai
nem okoztak adóbevétel-kiesést, a semlegesség és az arányosság elvével összefüggésben értelmezett, a
közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet úgy
kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a fiktív ügyletekre
vonatkozó hozzáadottérték-adó (héa) levonását kizárja, ugyanakkor ezen adó — beleértve a fiktív
ügylet utáni adót is — megfizetésére kötelezi azokat a személyeket, akik héát tüntetnek fel a számlán,
feltéve hogy a nemzeti jog lehetővé teszi az e kötelezettségből eredő adótartozás helyesbítését, ha az
említett számla nem jóhiszeműen eljáró kibocsátója kellő időben és teljes mértékben elhárította az
adóbevétel-kiesés veszélyét, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.
2) Olyan helyzetben, mint amelyről az alapügyben szó van, az arányosság és a hozzáadottérték-adó
(héa) semlegességének elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogi szabály,
amely alapján a héa jogellenes levonását az elvégzett levonás összegével megegyező bírsággal
szankcionálják.

17

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 67. sz. alatt.
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151. A Bíróság (második tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Antonio
Pasquale Mastromartino kontra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(Consob) (C-53/18. sz. ügy)18
A 2010. november 24-i 2010/78/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a pénzügyi
eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, különösen
annak 8., 23., 50. és 51. cikkét, az EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikket, valamint a hátrányos
megkülönböztetés tilalmának elvét és az arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy olyan helyzetben,
mint amely az alapeljárásban szerepel, a székhelyen kívüli ajánlattételre engedéllyel rendelkező
pénzügyi tanácsadó tevékenység folytatásától való ideiglenes eltiltás nem tartozik sem ezen irányelv,
sem az EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikk, sem a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének, sem pedig
az arányosság elvének hatálya alá. Ilyen helyzetben sem ezen irányelv 8., 23., 50. és 51. cikkével, sem
az EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikkel, sem a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvével, sem pedig az
arányosság elvével nem ellentétes az ilyen eltiltás.

152. A Bíróság (első tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh
Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A-PACK CZ s.r.o. kontra
Odvolací finanční ředitelství (C-127/18. sz. ügy)19
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 90.
cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az
alapeljárás tárgyát képezi, és amelynek értelmében az adóalany nem végezheti el a hozzáadottértékadó (héa) alapjának a korrekcióját abban az esetben, ha az adósa részben vagy egyáltalán nem fizeti
meg az ezen adó hatálya alá tartozó ügylet címén fizetendő összeget, amennyiben megszűnt az adós
adóalanyisága.

153. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Landesverwaltungsgericht
Tirol [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — PI kontra
Landespolizeidirektion Tirol (C-230/18. sz. ügy)20
Az EUMSZ 49. cikket, az Európai Unió Alapjogi Chartája 15. cikkének (2) bekezdését, valamint 16.,
47. és 52. cikkét, továbbá a megfelelő ügyintézéshez való jog alapelvét úgy kell értelmezni, hogy
azokkal ellentétes az alapjogvitáéhoz hasonló körülmények között az olyan nemzeti szabályozás, amely
úgy rendelkezik, hogy egy közigazgatási hatóság azonnali hatállyal bezárathat egy kereskedelmi
létesítményt azon az alapon, hogy feltételezhető, hogy e létesítményben az ezen nemzeti szabályozás
által megkövetelt engedély nélkül zajlik prostitúció, amennyiben e szabályozás egyfelől nem követeli
meg, hogy az ilyen határozat ténybelileg és jogilag indokolt és írásbeli legyen, valamint azt a
címzettnek megküldjék, másfelől előírja, hogy az említett címzettnek az e határozat megsemmisítése
iránti kérelme viszont indokolt legyen.

154. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. május 8-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stadt Euskirchen kontra
Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-253/18. sz. ügy)21
A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 85. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 96. sz. alatt.
20 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 137. sz. alatt.
21 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 140. sz. alatt.
18
19

29

parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem
alkalmazandó az olyan, autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződések
közvetlen odaítélésére, amelyek nem a koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i
2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében vett koncessziós szerződések
formájában jöttek létre.

155. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Verdi
Ambiente e Società [VAS] — Aps Onlus, Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia
Circolare Aps kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri és társai (C-305/18. sz. ügy)22
1) A „hulladékhierarchia” a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló,
2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkében kifejtett elvét
ezen irányelv 13. cikkének fényében akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely a hulladékégető létesítményeket „elsődleges
nemzeti jelentőségű stratégiai infrastruktúráknak és létesítményeknek” minősíti, feltéve hogy e
szabályozás összeegyeztethető ezen irányelv specifikusabb kötelezettségeket előíró egyéb
rendelkezéseivel.
2) A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június
27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontját, 3. cikkének (1)
bekezdését és 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy egy olyan nemzeti
szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely egy alaprendeletből és egy végrehajtási
rendeletből áll, és amely a meglevő hulladékégető létesítmények kapacitásának növelését és ilyen
jellegű új létesítmények létrehozását írja elő, az ezen irányelv értelmében vett „tervek és programok”
fogalma alá tartozik, amennyiben jelentős hatással lehet a környezetre, és azt ennélfogva előzetes
környezeti vizsgálatnak kell alávetni.

156. A Bíróság (nagytanács) 2019. május 14-i ítélete (a Nejvyšší správní soud, Conseil du
Contentieux des Étrangers [Cseh Köztársaság, Belgium] előzetes döntéshozatal iránti
kérelmei) — M kontra Ministerstvo vnitra (C-391/16. sz. ügy), X (C-77/17. sz. ügy), X
(C-78/17. sz. ügy) kontra Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides23
A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való
elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott
védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke (4)–(6) bekezdésének vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőt,
amely érinthetné e rendelkezéseknek az EUMSZ 78. cikk (1) bekezdésére és az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 18. cikkére tekintettel fennálló érvényességét.

157. A Bíróság (első tanács) 2019. május 15-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — M. Çoban kontra Raad van
bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (C-677/17. sz. ügy)24
Az Európai Közösségek tagállamai szociális biztonsági rendszereinek a török munkavállalókra és
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1980. szeptember 19-i 3/80 társulási tanácsi határozat
— a Brüsszelben 1970. november 23-án aláírt, és a Közösség nevében az 1972. december 19-i
2760/72/EGK tanácsi rendelettel megkötött, jóváhagyott és megerősített kiegészítő jegyzőkönyv 59.
cikkével összefüggésben értelmezett — 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdését úgy kell értelmezni,
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 152. sz. alatt.
A kérdéseket l.: Hírlevél VII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 229. sz., és Hírlevél VIII. évfolyam 6. szám,
Közigazgatási ügyszak 106. sz. alatt.
24 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 51. sz. alatt.
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hogy azzal nem ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló, olyan nemzeti rendelkezés, amely
visszavonja azon török állampolgár kiegészítő ellátásra való jogosultságát, aki visszatér a származási
országába, és aki a fogadó tagállam elhagyásának időpontjában a harmadik országok huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i
2003/109/EK tanácsi irányelv értelmében huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállással
bír.

158. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. május 15-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — AB
„Achema”, AB »Orlen Lietuva«, AB „Lifosa” kontra Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija (VKEKK) (C-706/17. sz. ügy)25
1) Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a villamosenergia-ágazatban
nyújtott közérdekű szolgáltatásokhoz hasonló közérdekű szolgáltatási rendszer finanszírozására
rendelt alapok az e rendelkezés értelmében vett állami forrásoknak minősülnek.
2) Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy ha az elosztó- és szállítóhálózatok
üzemeltetői az azon kötelezettség folytán keletkező veszteségek ellentételezése érdekében részesülnek a
villamosenergia-ágazatban nyújtott közérdekű szolgáltatások finanszírozására rendelt alapokból, hogy
a villamos energiát bizonyos villamosenergia-termelőktől rögzített díj ellenében megvásárolják és azt
kiegyenlítsék, ezen ellentételezés az e rendelkezés értelmében vett, a villamosenergia-termelőknek
nyújtott előnynek minősül.
3) Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az alapeljárás tárgyát képezőhöz
hasonló helyzetben a villamosenergia-ágazatban nyújtott közérdekű szolgáltatások bizonyos
szolgáltatói részére rendelt alapokhoz hasonló alapokat olyanoknak kell tekinteni, mint amelyek az e
rendelkezés értelmében vett szelektív előnyt biztosítanak e szolgáltatóknak, és érinthetik a tagállamok
közötti kereskedelmet.
4) Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a villamosenergia-ágazatban
nyújtott közérdekű szolgáltatások rendszeréhez hasonló állami beavatkozást nem kell olyan
ellentételezésnek tekinteni, amely a kedvezményezett vállalkozások által közszolgáltatási
kötelezettségként teljesített szolgáltatásokkal szembeni, a 2003. július 24-i Altmark Trans és
Regierungspräsidium Magdeburg ítélet (C-280/00, EU:C:2003:415) értelmében vett ellenértéket
képezi, hacsak a kérdést előterjesztő bíróság meg nem állapítja, hogy a villamosenergia-ágazatban
nyújtott közérdekű szolgáltatások közül egyik vagy másik ténylegesen megfelel az említett ítélet 88–93.
pontjában előírt négy feltételnek.
5) Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a villamosenergia-ágazatban
nyújtott közérdekű szolgáltatások rendszeréhez hasonló állami beavatkozást olyannak kell tekinteni,
mint amely torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget.

159. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. május 15-i ítélete (a Naczelny Sąd
Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vega
International Car Transport and Logistic — Trading GmbH kontra Dyrektor Izby
Skarbowej w Warszawie (C-235/18. sz. ügy)26
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
135. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy olyan körülmények között, mint
amilyenekről az alapügyben szó van, az e rendelkezés szerinti hozzáadottértékadó-mentes
hitelnyújtásra irányuló szolgáltatásnak minősül az olyan üzemanyagkártyáknak valamely anyavállalat
által a leányvállalatai számára történő rendelkezésre bocsátása, amelyek azon járművek üzemanyagfeltöltését teszik lehetővé, amelyek szállítását a leányvállalatok biztosítják.
25
26

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 65. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 136. sz. alatt.
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160. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. május 15-i ítélete (a Krajský soud v Ostravě —
pobočka v Olomouci [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) —
KORADO, a.s. kontra Generální ředitelství cel (C-306/18. sz. ügy)27
A 2014. október 16-i 1101/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelettel módosított, a vám- és a
statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK
tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy az olyan
hegesztett acélelemeket, mint amelyekről az alapügyben szó van — a rendelkezésére álló ténybeli
elemek összességének a kérdést előterjesztő bíróság által történő értékelésének a fenntartása mellett
— mint „csőszerelvényeket” a Kombinált Nómenklatúra 7307 vámtarifaszáma alá kell besorolni.

161. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. május 16-i ítélete (a Landgericht München I
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Conti 11. Container SchiffahrtsGmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia” kontra Land Niedersachsen (C-689/17. sz. ügy)28
A hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.
cikke (3) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy egy hajó fedélzetén baleset következtében,
fémhulladék, valamint iszappal és rakománymaradványokkal kevert oltóvíz formájában keletkezett
maradványokat az e rendelkezés értelmében vett, a hajók fedélzetén keletkező hulladéknak kell
tekinteni, amelyekre következésképpen a hasznosítás vagy ártalmatlanítás érdekében történő
kirakásukig az e rendelet hatálya alóli kizárás vonatkozik.

162. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. május 16-i ítélete (a Vestre Landsret [Dánia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Skatteministeriet kontra Estron A/S (C-138/18.
sz. ügy)
1) A 2008. szeptember 19-i 1031/2008/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi
rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra 90. árucsoportjához tartozó, a Kombinált
Nómenklatúra értelmezését szolgáló 1. és 6. általános szabállyal összefüggésben értelmezett 2.
megjegyzés a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az abban foglalt „az ebbe az árucsoportba, valamint a
84., 85. vagy 91. árucsoportba tartozó áruk alkatrészként és tartozékként” fordulat kizárólag az ezen
árucsoportok négy számjegyű kódjaira vonatkozik.
2) A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy — azon információkra figyelemmel, amelyeket a
Bíróság az e kérdést előterjesztő bíróság által elé terjesztett kérdésekre válaszul nyújtott — elvégezze
az alapügyben szóban forgó csatlakozók tarifális besorolását.
3) Az 1031/2008 rendelettel módosított 2658/87 rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált
Nómenklatúra XVI. áruosztályához tartozó 1. megjegyzés m) pontját úgy kell értelmezni, hogy ha
valamely áru a Kombinált Nómenklatúra 90. árucsoportjába tartozik, az egyidejűleg nem tartozhat
annak 84. és 85. árucsoportjába is.

163. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. május 22-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Krohn & Schröder GmbH
kontra Hauptzollamt Hamburg-Hafen (C-226/18. sz. ügy)29
1) A 2005. április 13-i 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 212a. cikkét úgy
kell értelmezni, hogy az alkalmazandó a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 153. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 56. sz. alatt.
29 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 134. sz. alatt.
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kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó
végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló,
2013. december 2-i 1238/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerinti
dömpingellenes vám alóli mentességre és a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott
kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó
végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló, 2013. december 2-i 1239/2013/EU tanácsi végrehajtási
rendelet 2. cikkének (1) bekezdése szerinti kiegyenlítő vám alóli mentességre.
2) A 648/2005 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 212a. cikkét úgy kell értelmezni, hogy abban az
esetben, ha azt a módosított 2913/92 rendelet 49. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidő
túllépése miatt e rendelet 204. cikkének (1) bekezdése értelmében keletkezett vámtartozásra
alkalmazzák, az 1238/2013 végrehajtási rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és az
1239/2013 végrehajtási rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt feltétel nem teljesül, ha
az a vállalat, amely a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium
fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó dömpingellenes és
szubvencióellenes eljárásokkal kapcsolatban a végleges intézkedések alkalmazási időszaka
tekintetében felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásának megerősítéséről szóló, 2013. december 4-i
2013/707/EU bizottsági végrehajtási határozat mellékletében felsorolt, az érintett árukat gyártó,
szállító és számlázó vállalat kapcsolt vállalata nem járt el ezen áruk importőreként, és nem is
gondoskodott azok szabad forgalomba bocsátásáról, jóllehet ez szándékában állt, és az említett árukat
ténylegesen el is szállították részére.

Munkaügyi ügyszak
33. A Bíróság (nagytanács) 2019. május 7-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias
[Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Monachos Eirinaios, kata
kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil kontra Dikigorikos Syllogos Athinon (C431/17. sz. ügy)30
Az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos
gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1998. február 16-i 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
3. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti jogszabály, amely
abból az okból, hogy a szerzetesi minőség és az ügyvédi hivatás gyakorlása e jogszabály szerint
összeegyeztethetetlen, a saját tagállamának hatáskörrel rendelkező hatóságánál ügyvédként bejegyzett
szerzetesnek megtiltja, hogy a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál — az ügyvédi
hivatásának a fogadó tagállamban a saját tagállama szakmai címével történő gyakorlása céljából —
bejegyeztesse magát.

34. A Bíróság (első tanács) 2019. május 8-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Österreichischer Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst kontra Republik Österreich (C-24/17. sz. ügy)31
1) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvnek az Európai Unió Alapjogi
Chartája 21. cikkével összefüggésben értelmezett 1., 2. és 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal
ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló, visszamenőleges hatállyal hatályba lépő olyan
nemzeti szabályozás, amely az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés megszüntetése
érdekében úgy rendelkezik, hogy a szerződéses alkalmazottak új díjazási és előmeneteli rendszerbe
való átsorolásakor e szerződéses alkalmazottak első besorolását a korábbi rendszer szerinti utolsó
illetményük függvényében kell meghatározni.
2) Amennyiben a nemzeti rendelkezéseknek nem adható a 2000/78 irányelvvel összhangban álló
értelmezés, a nemzeti bíróság a hatásköreinek keretein belül köteles biztosítani a jogalanyok számára
az ezen irányelv szerinti jogvédelmet, és biztosítania kell ezen irányelv teljes érvényesülését, szükség
30
31
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esetén mellőzve az azzal ellentétes nemzeti rendelkezések alkalmazását. Az uniós jogot úgy kell
értelmezni, hogy az uniós joggal ellentétes hátrányos megkülönböztetés fennállásának megállapítása
esetén mindaddig, míg el nem fogadják az egyenlő bánásmódot helyreállító intézkedéseket, az egyenlő
bánásmód helyreállítása az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló esetben azt jelenti, hogy a korábbi
díjazási és előmeneteli rendszer által hátrányos helyzetbe hozott szerződéses alkalmazottak számára
ugyanazon előnyöket kell biztosítani, mint amelyekben az e rendszer által előnyben részesített
szerződéses alkalmazottak részesülhettek mind a 18. életév betöltése előtt teljesített szolgálati idők
figyelembevételét, mind a díjazási táblázatban való előrehaladásukat illetően, és következésképpen a
hátrányos helyzetbe hozott szerződéses alkalmazottak számára az azon két összeg különbözetében
megállapított pénzügyi kompenzációt kell fizetni, amely egyrészt azon összeg, amelyet az érintett
szerződéses alkalmazott abban az esetben kapott volna illetményként, ha nem kezelték volna
hátrányosan megkülönböztető módon, másrészt pedig azon illetmény összege, amelyet ténylegesen
kifizettek számára.
3) Az EUMSZ 45. cikket és a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a szerződéses alkalmazott díjazása
szempontjából figyelembe vett évek számának meghatározásakor teljes egészében beszámítja az
Európai Gazdasági Térség valamely tagállama, a Török Köztársaság vagy a Svájci Államszövetség
valamelyik területi önkormányzatához vagy önkormányzati társulásához, az Európai Unió valamelyik
intézményéhez vagy valamely, az Osztrák Köztársaság részvételével működő nemzetközi intézményhez
és hasonlókhoz fűződő munkaviszony keretében teljesített korábbi szolgálati időt, azonban minden
más, korábbi szolgálati időt csak megfelelő munkakör ellátása esetén számít be, összesen legfeljebb tíz
év erejéig.

35. A Bíróság (első tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Martin Leitner kontra
Landespolizeidirektion Tirol (C-396/17. sz. ügy)32
1) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvnek az Európai Unió Alapjogi
Chartája 21. cikkével összefüggésben értelmezett 1., 2. és 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal
ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló, visszamenőleges hatállyal hatályba lépő olyan
nemzeti szabályozás, amely az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés megszüntetése
érdekében úgy rendelkezik, hogy a szolgálatban álló köztisztviselők új díjazási és előmeneteli
rendszerbe való átsorolásakor e köztisztviselők első besorolását a korábbi rendszer szerinti utolsó
illetményük függvényében kell meghatározni.
2) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét és a 2000/78 irányelv 9. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az alapeljárásban szereplőhöz
hasonló helyzetben szűkíti a nemzeti bíróságok által lefolytatható felülvizsgálat terjedelmét, és abból
kizárja a korábbi díjazási és előmeneteli rendszer szabályai szerint kiszámított „átsorolási összeg”
alapjával kapcsolatos kérdéseket.
3) Amennyiben a nemzeti rendelkezéseknek nem adható a 2000/78 irányelvvel összhangban álló
értelmezés, a nemzeti bíróság a hatásköreinek keretein belül köteles biztosítani a jogalanyok számára
az ezen irányelv szerinti jogvédelmet, és biztosítania kell ezen irányelv teljes érvényesülését, szükség
esetén mellőzve az azzal ellentétes nemzeti rendelkezések alkalmazását. Az uniós jogot úgy kell
értelmezni, hogy az uniós joggal ellentétes hátrányos megkülönböztetés fennállásának megállapítása
esetén mindaddig, míg el nem fogadják az egyenlő bánásmódot helyreállító intézkedéseket, az egyenlő
bánásmód helyreállítása az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló esetben azt jelenti, hogy a korábbi
díjazási és előmeneteli rendszer által hátrányos helyzetbe hozott köztisztviselők számára ugyanazon
előnyöket kell biztosítani, mint amelyekben az e rendszer által előnyben részesített személyek
részesülhettek mind a 18. életév betöltése előtt teljesített szolgálati idők figyelembevételét, mind a
32
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díjazási táblázatban való előrehaladásukat illetően, és következésképpen a hátrányos helyzetbe hozott
köztisztviselő számára az azon két összeg különbözetében megállapított pénzügyi kompenzációt kell
fizetni, amely egyrészt azon összeg, amelyet az érintett köztisztviselő abban az esetben kapott volna
illetményként, ha nem kezelték volna hátrányosan megkülönböztető módon, másrészt pedig azon
illetmény összege, amelyet ténylegesen kifizettek számára.

36. A Bíróság (első tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Corte di Appello di Trento
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca — MIUR kontra Fabio Rossato, Conservatorio di Musica
F. A. Bonporti (C-494/17. sz. ügy)33
Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött
keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a
határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. március 18-án kötött keretmegállapodás 5.
szakaszának 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely
— ahogyan azt a legfelsőbb szinten eljáró nemzeti bíróságok alkalmazták — kizárja az egymást
követő, határozott időre létrejött munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazása miatt járó pénzbeli
kompenzációhoz való jogot a közszférában dolgozó olyan oktatók tekintetében, akiknek a határozott
idejű munkaviszonyát korlátozott visszaható hatállyal határozatlan idejű munkaviszonnyá alakították
át, amennyiben a munkaviszony átalakítása nem tekinthető bizonytalannak, előre nem láthatónak és
véletlenszerűnek, és az említett egymást követő, határozott időre létrejött munkaszerződések alapján
szerzett szolgálati idő figyelembevételének korlátozása az ezen visszaélés szankcionálására irányuló,
arányos intézkedésnek minősül, aminek ellenőrzése a kérdést előterjesztő bíróságra hárul.

37. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SF kontra Inspecteur van de
Belastingdienst (C-631/17. sz. ügy)34
A 2012. május 22-i 465/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 11. cikke (3) bekezdésének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan helyzet, mint
amely az alapügy tárgyát képezi, amelyben valamely személy, mialatt egy valamely tagállamban
székhellyel rendelkező munkáltatónál tengerészként dolgozik egy olyan tengerjáró hajón, amely
harmadik állam lobogója alatt, az Európai Unió területén kívül közlekedik, megőrizte a lakóhelyét a
származási tagállamában, az említett rendelkezés hatálya alá tartozik, és így az alkalmazandó nemzeti
jog az e személy lakóhelye szerinti tagállam joga.

38. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Violeta
Villar Láiz kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS) (C-161/18. sz. ügy)35
A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos
megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdését
úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, mint az alapeljárás tárgyát
képező szabályozás, amely szerint a részmunkaidős munkavállalók járulékfizetésen alapuló öregségi
nyugdíjának összegét úgy kell kiszámítani, hogy a ténylegesen kifizetett munkabérek és a ténylegesen
átutalt járulékok alapján képzett alapösszeget meg kell szorozni egy olyan százalékos értékkel, amely
azon járulékfizetési időszaktól függ, amely időszakra egy olyan hányadost alkalmaznak, amely
megegyezik a részmunkaidős foglalkoztatás során ténylegesen teljesített munka időtartamának és
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak 53. sz. alatt.
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valamely teljes munkaidőben foglalkoztatott összehasonlítható munkavállaló által teljesített munka
időtartamának arányával, amire ezt követően egy 1,5-ös együtthatót alkalmaznak, amennyiben az
említett szabályozás a férfi munkavállalókhoz képest főként a női munkavállalókat érinti hátrányosan.

39. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Vrhovno sodišče Republike
Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jadran Dodič kontra
Banka Koper, Alta Invest (C-194/18. sz. ügy)36
A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek és ezek részeinek átruházása esetén történő
védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK
tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az, hogy az első vállalkozás
ügyfeleinek pénzügyi és egyéb vagyoni eszközeit e vállalkozás tevékenységének megszűnését követően
a nemzeti jogszabályok értelmében megkötendő szerződés alapján egy második vállalkozás veszi át,
még akkor is a vállalkozás vagy a vállalkozás részei átruházásának minősülhet, ha az első vállalkozás
ügyfelei továbbra is szabadon dönthetnek úgy, hogy nem bízzák a második vállalkozásra a tőzsdei
befektetéseik kezelését, amennyiben az ügyfélkör átadása bizonyított, amelynek értékelése a kérdést
előterjesztő bíróság feladata. Ennek keretében az „átruházásként” való minősítést illetően önmagában
még a ténylegesen átruházott ügyfelek igen magas száma sem meghatározó, és főszabály szerint azon
körülménynek sincs jelentősége, hogy az első vállalkozás — mint nem saját nevében eljáró
tőzsdeügynöki társaság — együttműködik a második vállalkozással.

40. A Bíróság (első tanács) 2019. május 8-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — RE kontra Praxair MRC SAS (C-486/18. sz.
ügy)37
1) Az 1997. december 15-i 97/75/EK tanácsi irányelvvel módosított, az UNICE, a CEEP és az ESZSZ
által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló, 1996. június 3-i 96/34/EK tanácsi
irányelv mellékletében szereplő, a szülői szabadságról szóló, 1995. december 14-én kötött
keretmegállapodás 2. szakaszának 6. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy
amennyiben a határozatlan időre és teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalót akkor bocsátják
el, amikor az részmunkaidős szülői szabadságon van, az e munkavállalónak fizetendő végkielégítést és
átképzési szabadság alatti támogatást legalábbis részben az elbocsátásának időpontjában kapott
csökkentett díjazása alapján határozzák meg.
2) Az EUMSZ 157. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz
hasonló szabályozás, amely előírja, hogy amennyiben a határozatlan időre és teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállalót akkor bocsátják el, amikor az részmunkaidős szülői szabadságon van, az
e munkavállaló által kapott végkielégítést és átképzési szabadság alatti támogatást legalábbis részben
az elbocsátásának időpontjában kapott csökkentett díjazása alapján határozzák meg, abban a
helyzetben, amelyben a nők a férfiaknál jóval nagyobb számban döntenek úgy, hogy részmunkaidős
szülői szabadságot vesznek igénybe, és amikor az ebből eredő eltérő bánásmód nem magyarázható a
nemen alapuló hátrányos megkülönböztetéshez nem kapcsolódó, objektíve igazolt tényezőkkel.

41. A Bíróság (nagytanács) 2019. május 14-i ítélete (az Audiencia Nacional
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Federación de Servicios de
Comisiones Obreras (CCOO) kontra Deutsche Bank SAE (C-55/18. sz. ügy)38
A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 3., 5. és 6. cikkét, az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2)
bekezdésével, valamint a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 7. szám, Munkaügyi ügyszak 30. sz. alatt.
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ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének
(1) bekezdésével, 11. cikkének (3) bekezdésével és 16. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben úgy
kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes egy olyan tagállami szabályozás, amely, annak a nemzeti
ítélkezési gyakorlatbeli értelmezése szerint, nem ír elő a munkáltatók számára arra vonatkozó
kötelezettséget, hogy hozzanak létre az egyes munkavállalók által teljesített tényleges napi munkaidő
mérését lehetővé tévő rendszert.

42. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. május 16-i ítélete (az Arbeidshof te Antwerpen
[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Christa Plessers kontra PREFACO
NV, Belgische Staat (C-509/17. sz. ügy)39
A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő
védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK
tanácsi irányelvet, különösen annak 3–5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az
alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a vállalkozásnak az átadó vagy
tevékenységei egészének vagy egy részének fenntartása érdekében alkalmazott, bíróság
felhatalmazásával történő átruházással lefolytatott reorganizációs fizetésképtelenségi eljárás
keretében történő átruházása esetén előírja, hogy a kedvezményezett jogosult kiválasztani az általa
átvenni kívánt munkavállalókat.

Polgári ügyszak
34. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. május 2-i ítélete (a Tribunal Supremo
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fundación Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego kontra Industrial Quesera
Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud (C-614/17. sz. ügy)40
1) A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról
szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell
értelmezni, hogy a bejegyzett megnevezésre való félrevezető utalás ábrás megjelölések alkalmazásával
is megvalósulhat.
2) Az 510/2006 rendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az azon
földrajzi területre utaló ábrás megjelölések használata, amelyhez az e rendelet 2. cikke (1)
bekezdésének a) pontjában említett valamely eredetmegjelölés kötődik, alkalmas lehet arra, hogy ezen
eredetmegjelölésre való félrevezető utalást képezzen, ideértve azt az esetet is, ha az említett ábrás
megjelöléseket egy ezen régióban letelepedett termelő/gyártó használja, akinek a termékei hasonlóak
az ezen eredetmegjelöléssel jelölt termékekhez vagy összehasonlíthatók azokkal, de nem tartoznak
annak hatálya alá.
3) A szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagfogyasztó fogalmát, amelynek
észlelését a nemzeti bíróságnak alapul kell vennie annak meghatározásához, hogy fennáll-e az
510/2006 rendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti „félrevezető utalás” esete, úgy kell
értelmezni, hogy az az európai fogyasztókra vonatkozik, ideértve azon tagállam fogyasztóit is,
amelyben az oltalom alatt álló megnevezésre való félrevezető utalást tartalmazó terméket gyártják,
vagy amelyhez e megnevezés földrajzilag kapcsolódik, és ahol e terméket túlnyomó részben
fogyasztják.

39
40

A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak 54. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak 10. sz. alatt.
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35. A Bíróság (első tanács) 2019. május 8-i ítélete (az Okrazhen sad — Blagoevgrad
[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Brian Andrew Kerr kontra Pavlo
Postnov, Natalia Postnova (C-25/18. sz. ügy)41
1) 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.
cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a társasházi tulajdonostársak
meghatározott jogok gyakorlása céljából jogszabállyal létrehozott, jogi személyiséggel nem
rendelkező közgyűlése által a tagjainak többségi szavazatával elfogadott, azonban a társasház összes
tagjára kötelező erejű határozatból eredő fizetési kötelezettséggel kapcsolatos jogvitát a szerződéssel
kapcsolatos ügy e rendelkezés értelmében vett fogalmába tartozónak kell tekinteni.
2) A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet („Róma I”) 4. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni,
hogy az olyan jogvitát, mint amely az alapügyben szerepel, és amely a társasház tulajdonostársi
közgyűlésének határozatból eredő, ezen ingatlan közös részeinek fenntartási költségeire vonatkozó
fizetési kötelezettséggel kapcsolatos, az e rendelkezés értelmében vett szolgáltatási szerződéssel
kapcsolatos jogvitának kell tekinteni.

36. A Bíróság (első tanács) 2019. május 23-i ítélete (az Amtsgericht Norderstedt
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Christian Fülla kontra Toolport
GmbH (C-52/18. sz. ügy)42
1) 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 (3) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy a tagállamoknak hatáskörükben áll azon hely meghatározása, ahol a fogyasztónak az
eladó rendelkezésére kell bocsátania valamely, távértékesítésben vásárolt fogyasztási cikket annak az
e rendelkezés értelmében vett, szerződésszerű állapota helyreállítása céljából. E helynek alkalmasnak
kell lennie arra, hogy biztosítsa a fogyasztási cikk szerződésszerű állapotának térítésmentes, észszerű
határidőn belüli, és a fogyasztó számára jelentős kényelmetlenséget nem okozó helyreállítását, a
fogyasztási cikk természetére és a fogyasztó által megkívánt céljára figyelemmel. E tekintetben a
nemzeti bíróság köteles az 1999/44 irányelvvel összhangban álló értelmezést adni, még akkor is, ha
adott esetben módosítania kell az állandó ítélkezési gyakorlatot, ha az a nemzeti jognak az ezen
irányelvvel összeegyeztethetetlen értelmezésén alapul.
2) Az 1999/44 irányelv 3. cikkének (2)–(4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a fogyasztónak a
távértékesítésben vásárolt fogyasztási cikk szerződésszerű állapota „térítésmentes” helyreállításához
való jogába beletartozik az eladó azon kötelezettsége, hogy a szerződésszerű állapot e helyreállítása
érdekében megelőlegezze e fogyasztási cikknek a székhelyére történő szállítása költségeit, feltéve hogy
az a tény, hogy e költségeket e fogyasztó előlegezi meg, nem jelent olyan jellegű terhet, amely
elriaszthatja attól, hogy érvényesítse jogait, aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata.
3) Az 1999/44 irányelv 3. cikke (3) bekezdését 3. cikke (5) bekezdésének második francia bekezdésével
összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben a fogyasztó,
aki értesítette az eladót a távértékesítésben vásárolt azon fogyasztási cikk nem szerződésszerű
állapotáról, amelynek az eladó székhelyére történő szállítása számára jelentős kényelmetlenség
kockázatával járna, és aki e fogyasztási cikket a lakóhelyén bocsátotta az eladó rendelkezésére annak
szerződésszerű állapota helyreállítása érdekében, jogosult a szerződéstől való elállásra, a hiba
észszerű határidőn belül történő orvoslása elmaradásának okán, ha az eladó semmiféle megfelelő
intézkedést nem tett az említett fogyasztási cikk szerződésszerű állapotának helyreállítása érdekében, a
fogyasztó azon helyre vonatkozó tájékoztatását is beleértve, ahol ugyanezen fogyasztási cikket az
eladó rendelkezésére kell bocsátani a szerződésszerű állapot e helyreállítása céljából. E tekintetben a
nemzeti bíróság feladata, hogy az 1999/44 irányelvvel összhangban álló értelmezéssel biztosítsa e
fogyasztó számára a szerződéstől való elállásának jogát.
41
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A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 25. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak 28. sz. alatt.
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Gazdasági ügyszak
31. A Bíróság elnökének 2019. február 28-i végzése (az Amtsgericht Köln [Németország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-7/19. sz. ügy)43
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

32. A Bíróság elnökének 2019. március 29-i végzése (az Amtsgericht Erding
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-776/18. sz. ügy)44
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

33. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. május 2-i ítélete (a Cour de cassation du GrandDuché de Luxembourg [Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pillar
Securitisation Sàrl kontra Hildur Arnadottir (C-694/17. sz. ügy)45
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-án aláírt, a Közösség nevében a 2008. november 27-i
2009/430/EK tanácsi határozattal jóváhagyott egyezmény 15. cikkét akként kell értelmezni, hogy
annak meghatározásához, hogy valamely hitelmegállapodás „fogyasztói” hitelmegállapodásnak
minősül-e ezen 15. cikk értelmében, nem kell megvizsgálni, hogy az a fogyasztói
hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008.
április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozik-e annyiban,
amennyiben az adott hitel teljes összege nem lépi túl az ezen irányelv 2. cikke (2) bekezdésének c)
pontjában rögzített felső határt, és e tekintetben nem bír relevanciával az, hogy az említett irányelvet
átültető nemzeti jog nem ír elő magasabb felső határt.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
XXIV. A Törvényszék (negyedik tanács) T-135/15. sz., Olaszország kontra Bizottság
ügyben 2019. március 12-én hozott ítélete ellen az Olasz Köztársaság által 2019. március
17-én benyújtott fellebbezés (C-390/19. P. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz

A fellebbező kérelmei:
A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság
— helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének a T–135/15. sz., Olaszország kontra
Bizottság ügyben 2019. március 12-én hozott, 2019. március 13-án kézbesített azon ítéletét, amely
elutasította az Olasz Köztársaságnak az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes
kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. január 16-i (EU)
2015/103 bizottsági végrehajtási határozattal szemben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 263. cikke alapján benyújtott keresetét;
— a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:
1) A 320/2006 RENDELET ÉS A 968/2006 RENDELET MEGSÉRTÉSE. A BÍRÓSÁG C-187/12–CA kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 5. szám, Gazdasági ügyszak 22. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak 19. sz. alatt.
45 A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak 14. sz. alatt.
43
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189/12. SZ., SFIR ÉS TÁRSAI EGYESÍTETT ÜGYEKBEN 2013. NOVEMBER 14-ÉN HOZOTT
ÍTÉLETÉBEN FOGLALTAK MEGSÉRTÉSE.
Az első jogalap amiatt kifogásolja az ítéletet, hogy az tévesen határozta meg azt az arra vonatkozó
vizsgálat időpontját, hogy a támogatásban részesülő cukorgyárakban megtartott silók rendelkeznek-e a
„termelőberendezések” jellemzőivel, és ezáltal megtartásuk jogszerűnek minősül-e abban az esetben,
ha a berendezések teljes leszerelésére igényelnek támogatást.
2) MÁSODIK FELLEBBEZÉSI JOGALAP: A VI/5330/97. SZ. DOKUMENTUMBAN FOGLALT
BIZOTTSÁGI IRÁNYMUTATÁS MEGSÉRTÉSE
A második jogalap amiatt kifogásolja a határozatot, hogy a Törvényszék annak ellenére jogszerűnek
minősítette a Bizottság arra vonatkozó döntését, hogy nem alkalmazza a „határesetet”, hogy
megállapította azt, hogy a jelen ügyben a „határeset” fennállásához az iránymutatás 2. mellékletében
foglalt mindkét, az uniós jogalkotó által a pénzügyi korrekció kizárására vagy csökkentésére
vonatkozóan irányadónak tekintett feltétel teljesül.

XXV. A Törvényszék 2019. május 16-i ítélete — Lengyelország kontra Bizottság (T836/16. és T-624/17. sz. egyesített ügyek)
1) A Törvényszék az SA.44351 (2016/C) (korábbi 2016/NN) számú állami támogatásról —
Lengyelország — A kiskereskedelmi ágazatban kivetett lengyel adóról szóló, 2016. szeptember 19-i
(2016) 5596 final bizottsági határozatot megsemmisíti.
2) A Törvényszék a Lengyelország által a kiskereskedelmi adó tekintetében nyújtott SA.44351.
(2016/C, korábbi 2016/NN) számú állami támogatásról szóló, 2017. június 30-i (EU) 2018/160
bizottsági határozatot megsemmisíti.
3) Az Európai Bizottság viseli saját költségeit, valamint a Lengyel Köztársaság részéről a T-836/16. és
T-624/17. sz. ügyben felmerült költségeket.
4) Magyarország maga viseli a T-836/16. és T-624/17. sz. ügyben felmerült saját költségeit.

XXVI. A Bíróság (nagytanács) 2019. május 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra
Magyarország (C-235/17. sz. ügy)46
1) Magyarország a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. §-a
(1) bekezdésének elfogadásával és ezáltal a Magyarországon fekvő mező- és erdőgazdasági
földterületeken közvetlenül vagy közvetetten más tagállambeli állampolgárok javára fennálló
haszonélvezeti jogoknak a törvény erejénél fogva történő megszüntetésével nem teljesítette az EUMSZ
63. cikknek és az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének együttesen értelmezett
rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit.
2) A Bíróság Magyarországot kötelezi a költségek viselésére.

XXVII. A Törvényszék (első tanács) T-634/17. sz., Pint kontra Bizottság ügyben 2018.
október 9-én hozott ítélete ellen Pint Anikó által 2018. december 8-án benyújtott
fellebbezés (C-770/18. sz. ügy)
Az Európai Unió Bírósága (tizedik tanács) 2019. május 21-i végzésével mint nyilvánvalóan
megalapozatlant elutasította a fellebbezést, és a fellebbezőt kötelezte a saját költségeinek viselésére.

XXVIII. 2019. május 23-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra
46

A keresetet l.: Hírlevél IX. évfolyam 1. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, I. sz. alatt.
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Magyarország (C-400/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Kereseti kérelmek:
A Bizottság arra kéri a Bíróságot, hogy
— állapítsa meg, hogy Magyarország — a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek értékesítési árai
meghatározásának korlátozásával, különösen a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek
vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás
tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény 3. § (2) bekezdésének u) pontjára figyelemmel — nem
teljesítette az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34. cikkéből, valamint a mezőgazdasági
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletből eredő kötelezettségeit; továbbá
— kötelezze Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban:
Tfmtv.) ágazatspecifikus rendelkezéseket vezetett be az érintett termékek kiskereskedelmi
árképzésével kapcsolatban.
A Bizottság azon a véleményen van, hogy a Tfmtv. 3. § (2) bekezdésének u) pontja nem a
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek jellemzőire vonatkozik, hanem kizárólag azok értékesítési
módjaira, tehát azt úgy kell tekinteni, mint a Keck-ügyben hozott ítélet értelmében vett értékesítési
módokra vonatkozó rendelkezést (lásd: Keck és Mithouard egyesített ügyekben hozott ítélet, C-267/91
és C-268/91, EU:C:1993:905). Ezen intézkedés hatásait elemezve megállapítható, hogy az az EUMSz.
34. cikke értelmében a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozó mennyiségi korlátozással
egyenértékű.
A Bizottság véleménye szerint a Tfmtv. 3. § (2) bekezdésének u) pontja valójában nem egyforma
hatással van a hazai és az importált áruk értékesítésére, és nem megfelelő, valamint nem is arányos
semmilyen ehhez kapcsolódó jogos cél szempontjából.

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

Közigazgatási ügyszak
Kfv.I.35.368/2018/8.
Azt kell objektív körülmények alapján bizonyítani, hogy az adózó tudott, vagy tudhatott arról, hogy
adókijátszást megvalósító ügyletben vesz részt.
Az alperes a vizsgálódása eredményeképpen arra az álláspontra helyezkedett, hogy az áruk beszerzése
megtörtént, de nem a számlákban feltüntetett szállítótól. Ezt a megállapítását főként a
számlakibocsátói dokumentumok hiányára, a Kft.-t irányítók ellentmondó nyilatkozataira alapította és
jutott arra a megállapításra, hogy tényleges gazdasági tevékenységet a Kft. nem végzett.
Utal a Kúria arra, hogy az általános forgalmi adó levonásához való jog gyakorlása körében az Európai
Unió Bírósága mélyreható, alapos, a részletekre kiterjedő joggyakorlatot alakított ki. A perbeli
tényállás megítélésekor sem ezt, sem pedig az erre épülő, azt követő kúriai gyakorlatot nem lehet
figyelmen kívül hagyni. Így különösen az 5/2016. (IX.26.) KMK. vélemény 2. pontjában foglaltak
alapján eljárva kellett megítélni, hogy a felperes jogszerűen élt-e a levonás jogával.
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Az előterjesztett magyar ügyek kapcsán fogalmazta meg a Bíróság a nemzeti bíróságok által
értékelhető szempontokat. Számos, a perbeli ügyben is megállapítható hiányosság számlabefogadó
terhére történő értékelését tilalmazta. Így kimondta, hogy az adóhatóság nem tagadhatja meg a
számlabefogadó adólevonási jogának gyakorlását arra az indokra hivatkozva ha nem állapítható meg,
hogy a számlabefogadó rendelkezett-e a szóban forgó termékekkel, és képes volt-e azok szállítására,
valamint adóbevallási és befizetési kötelezettségének eleget tett-e. Azon indok alapján sem vitatható el
az adólevonási jog, hogy az adózó az egyébként jogszabályi tartalmi és formai követelményeknek
megfelelő számlán kívül nem rendelkezik a körülmények fennállását igazoló más okirattal. Más
ügyben kifejezetten azt mondta ki, ahhoz, hogy az adóalany gyakorolhassa adólevonási jogát azt kell
megvizsgálni, hogy a termékértékesítést ténylegesen teljesítették-e, és az adóalany e termékeket utóbb
adóköteles ügyleteihez használta-e fel. (Bonik ügy) A Maks-Pen ügyben rögzítette, hogy pusztán azon
körülmény, hogy az alapügyben a Maks Pennek nyújtott szolgáltatást ténylegesen nem a számlákon
szereplő szolgáltató vagy alvállalkozója teljesítette, nem elegendő önmagában a Maks Pen által
hivatkozott levonási jog kizárásához.
Az EU Bíróság döntésein alapuló, elsődlegesen a KMK véleményben megtestesülő kúriai gyakorlat
lényege, hogy az ilyen típusú ügyekben azt kell objektív körülmények alapján igazolni, hogy az adózó
tudott vagy tudhatott arról, miszerint adókijátszó ügyletben vesz részt. Ennek egyik objektív, de nem
kizárólagos eleme a valódi termékértékesítés hiányának bizonyítása, de nem lehet kirekeszteni
további, a felperes tudatállapotát igazoló körülmények vizsgálatát, annak bizonyítását. A jogerős ítélet
ebben a vonatkozásban nem rögzít kielégítő választ.
Az elsőfokú bíróság ítélete a KMK véleményben foglaltaknak nem felelt meg, mert bár az alperes
határozata még ha szűkebb körben is, de tartalmazott tudattartalmi elemzést, de a bíróság nem ezeket
vizsgálta, hanem a számlakibocsátó Kft. hiányosságait, működési rendjét, az ügyleteket irányító
személyek közötti ellentmondásokat, és ítéletében a Kft. ügyvezetőinek felelősségét elemezte. Csak
érintőlegesen tartalmaz bizonyos megállapításokat és következtetéseket a felperes magatartását
illetően.
Az elsőfokú bíróság ítélete logikátlan, nem követi a fentebb említett uniós és az arra épülő kúriai
gyakorlatot, nem vizsgálja a felperes mint számlabefogadó szempontjából, hogy milyen körülmények
alapján tudta vagy kellett tudnia azt, hogy adókijátszásban vesz részt. Felsorol körülményeket a
számlakibocsátói és számlabefogadói oldalon, de ezek között a logikai kapcsolatot nem teremti meg,
nem csoportosítja azokat, nem végzi el azt az elemző munkát mely alapján bizonyítást nyerne a
felperesi tudattartalom állapota. Csak ezen körülmények tisztázása, bizonyítása és csoportosítása után
lehet vizsgálni, hogy a felperes az észszerűen elvárható intézkedéseket megtette-e annak érdekében,
hogy az adókijátszást elkerülje. Ilyen irányú elemzést viszont az elsőfokú bíróság ítélete egyáltalán
nem tartalmaz. Az elsőfokú bíróság ítélete a tudati elemek felsorakoztatása és értékelése körében oly
annyira hiányos, ami miatt érdemi felülbírálatra alkalmatlan. Emiatt a Kúria a Pp. 275. § (4) bekezdése
alapján eljárva a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás
lefolytatására és ítélet meghozatalára utasította.
Az új eljárás a bizonyítékok megfelelő rendszerben való értékelését írja elő. Ennek megfelelően az új
eljárást az 5/2016.(IX.26.) KMK vélemény 2. pontja szerint megadott keretek között
számlakibocsátóra és számlabefogadóra egyediesítve, jól elhatárolt módon kell lefolytatni, minden
egyes esetben meghatározva az adóelkerülés megvalósulásának módját is, és csoportosítani kell azokat
a tényeket, körülményeket, amelyekből a felperesi oldalon adókijátszásra lehetett következtetni. Az
ítéletben a tényállást összefoglalóan kell rögzíteni, ami nem azonos az adóhatósági határozatok
tartalmának megismétlésével, a kereset és alperesi ellenkérelem bemásolásával. Az indokolásban
csoportosítva fel kell sorolni azokat a tényeket csoportosítva, amelyekből a számlabefogadói oldalon a
tudattartalom ismeretére lehet következtetni és az erre vonatkozó bírói értékelést is kell adni.

Kfv.II.37.474/2018/6.
I. Az ajánlati felhívásban az alkalmassági feltételek között előírt adott CPV kóddal megjelölt
munkákra vonatkozó referencia igazolás benyújtása nem jelenti azt, hogy az ajánlattevőnek
valamennyi a fő CPV kód alá tartozó alosztályokba tartozó építési munkára referenciát kell igazolni
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II. Az alperes téves jogi álláspontja miatt el nem bírált jogorvoslati kérelem - kereseti kérelem
hiányában is - nem maradhat elbírálatlan, ennek észlelésekor a bíróságnak erről rendelkeznie kell.
Az Irányelv (119) preambulumbekezdésére való hivatkozás megalapozott volt, mert az Irányelv bár a
tagállamokra vonatkozik, az abban foglalt szabályozás az elfogadott közös közbeszerzési
szójegyzékben (CPV) szereplő megnevezések használata folytán nemcsak a tagállamokra, hanem a
közbeszerzésben résztvevő felekre is vonatkozik, ezért a (119) preambulumbekezdésben
megfogalmazott az az elvárás, hogy a szolgáltatásokra CPV kódok szerint célszerű hivatkozni, és a
jogbizonytalanság elkerülése érdekében egyértelművé kell tenni, hogy valamely főcsoportba történő
hivatkozás nem jelenti egyben az alsóbb szintekre való hivatkozást is, valamennyi jogalkalmazóra
irányadó elvárás. Az Irányelv által megfogalmazottak is azt támasztják alá, hogy önmagában a
főcsoportra történő hivatkozás az alkalmassági minimumkövetelményeknél nem jelenti az alsóbb
csoportokra (alcsoportok mindegyikére) történő hivatkozást is. Mindezek alapján az alperes határozata
39. oldala negyedik bekezdésében foglalt az a megállapítása, hogy a 45-ös főcsoporton belüli összes
építési munkára kell az alkalmasságot igazolni, téves volt. Ennek a megállapításnak a téves és jogsértő
voltát az első- és a másodfokú bíróságok helytállóan állapították meg.
A Kúria az alperesnek azt a jogi érvelését, amelyen a jogsértés megállapítása alapult,
megalapozatlannak ítélte, ezért vizsgálni kellett, hogy a jogorvoslati kérelemben foglaltak a téves jogi
álláspont folytán elbírálatlanok maradtak-e, a jogorvoslati kérelemben foglaltak elbírálhatók-e. Az
alperesi beavatkozó a jogorvoslati kérelmét a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. §
(1) bekezdés d) pontjának és 69. § (1) bekezdésének megsértésére alapította azzal, hogy az M. Kft.
referencia igazolásában foglalt munkák nem felelnek meg a 45330000-9 CPV kód szerinti víz-,
gázvezetékszerelési és szaniterszerelési munkáknak, mert ez alá a kód alá beszerelési munkák
tartoznak és nem az M. Kft. által végzett leszerelési, bontási munkák. Az alperesi beavatkozó
álláspontja szerint a gázszerelvények leszerelésére, bontására vonatkozó munkák a 45110000-1 CPV
kód alá sorolhatók be. A jogorvoslati kérelem tartalma és a határozat jogi érvelése, indokolása alapján
megállapítható, hogy az alperes a jogorvoslat ténybeli állításait, érvelését nem bírálta el, ezért
helytállóan állapította meg az első- és a másodfokú bíróság is, hogy az alperes nem a jogorvoslati
kérelemnek megfelelően járt el, nem az abban foglalt ténybeli állításokat és érvelést vizsgálta, hanem
azon túlterjeszkedve, eltérő jogi álláspontra alapította a határozatát. Mindebből következően az
alperesi beavatkozó jogorvoslati kérelme, miután az alperes jogi álláspontja tévesnek bizonyult,
elbírálatlan maradt.

Kfv.II.37.599/2018/8.
A tartózkodás egyéb céljaként nem lehet a magyarországi jogrendbe (közrendbe) ütköző tartózkodási
célt megjelölni és arra sincsen mód, hogy más (pl. családegyesítési) tartózkodási célra vonatkozó
szabályok alapján kerüljön sor a döntéshozatalra. A különböző tartózkodási okok szerinti
engedélyezési eljárások nem moshatók össze. A többnejűség értékelése idegenrendészeti eljárásban.
A tartózkodási engedélyezési eljárás kérelemre indult hatósági eljárás, amelynek során a kérelmezőnek
kell megjelölnie a kérelme jogalapját és az azt igazoló tényeket, körülményeket. A felperes nem
családegyesítési célú tartózkodási engedélyt, nem is nemzeti letelepedési engedélyt kért, hanem egyéb
célból kérte tartózkodásának engedélyezését. Egyéb célként a jordán állampolgár férjével való
együttélésre utalt, megélhetését a férj anyagi forrásaira, a férj eltartói nyilatkozatára alapította. A
felperes hatósági eljárásban tett nyilatkozatai alapján is világos, hogy a felperes tisztában volt azzal,
hogy második feleségként kérelmezési lehetősége korlátozott. A hatóságnak a fentiek alapján a
felperes által megjelölt tartózkodási cél megalapozottságáról és ehhez igazodóan a tartózkodás
feltételeinek meglétéről kellett döntenie. Elvi tételként rögzíti a Kúria, hogy a tartózkodás egyéb
céljának körében nem lehet a magyarországi jogrendbe (közrendbe) ütköző tartózkodási célt
megjelölni és arra sincsen mód, hogy más (pl. családegyesítési) tartózkodási célra vonatkozó
szabályok szerint kerüljön sor a döntéshozatalra. A különböző tartózkodási okok szerinti engedélyezési
eljárások nem moshatók össze.
Az elsőfokú bíróság döntésének meghozatala során nem a felperes által megjelölt kérelmezési okot
vizsgálta, hanem a felperes mögöttes szándékát értékelve járt el, és a felperesi kérelemtől eltérve
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lényegében nem egyéb célú, hanem családegyesítési célú tartózkodási engedélyezési eljárás
lefolytatását írta elő a hatóságnak, és mindezt egy olyan jogi érveléssel támasztotta alá, amelyre a
felperes keresetében nem hivatkozott, azaz a bíróság hivatalból járt el, holott ennek törvényi feltételei
nem álltak fenn. Ezzel megsértette a 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 1952. évi Pp.) 215. §-át,
336/A. § (1) bekezdését.
Az elsőfokú bíróság a nemzetközi magánjog szabályait csak részben alkalmazta, mert bár idézte az
1979. évi 13. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Tvr.) házasság érvényességéről szóló 37. §-át, de
nem volt tekintettel arra, hogy a Tvr. tartalmaz egy közrendi klauzulát. A Tvr. 7. § (1) bekezdése
alapján mellőzni kell a külföldi jog alkalmazását, amennyiben az a magyar közrendbe ütközik.
Figyelemmel arra, hogy a magyar polgári jogi szabályozás nem ismeri el a többnejűséget, sőt a
magyar büntető jogi szabályok azt büntetni rendelik, megállapítható, hogy a többnejűség a magyar
közrendbe ütközik. Emiatt téves az a bírói hivatkozás, hogy a felperes és a férje közös joga szerint
vizsgálni kell a házasságot, és ha az érvényes a felek közös joga szerint, akkor úgy kell tekinteni, hogy
a felperes második feleségként is a 2007. évi II. törvény (továbbiakban: Harmtv.) 2. § d) pontja szerint
családtag, s férje tartási kötelezettsége miatt a férj anyagi forrásai a felperes megélhetésének
forrásaként értékelendő. A Tvr. 7. § (1) bekezdése alapján a felperes és férje házassága a magyar
közrendbe ütközik, ezért annak érvényessége nem lehet vizsgálat tárgya és nem is képezheti az
idegenrendészeti kérelem elbírálásnak releváns tényét. A házasság érvényességének és a férj tartási
kötelezettségének kérdése egyébként is a családegyesítési célhoz és nem az egyéb célú kérelemhez
tartoznak, a két különböző okból folyó eljárás összemosása jogalap nélküli és téves.
A bíróság érvelésének hibáját jól mutatja – nemcsak a közrendi klauzula – hanem az is, hogy
közvetlenül az idegenrendészeti szabályokból sem vezethető le, hogy a nemzeti letelepedési
engedéllyel rendelkező férj második feleségét családtagnak kellene tekinteni. Mind a Harmtv. 2. § d)
pontja, mind a 19. § (1) bekezdése, mind 35/A.§ (1) bekezdése egyes számban használja a házastárs
fogalmát, azaz a második feleség családtagi minősége már nem állhat fenn, ha az első feleség a férje
jogán tartózkodásra jogosító engedélyt kapott. Ez áll összhangban a magyarországi jogrenddel.
A hatóság tehát helyesen érvelt akkor, amikor azt állította, hogy a felperes második feleségként nem a
férje családtagja, a családtagi minőség hiányában felperesnek a Harmtv. 13. § (1) bekezdés f) pontja
alapján megélhetését nem férje, hanem saját forrásai révén kellett volna biztosítania, ami elmaradt. A
114/2007. (V. 24.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 29. § (5) és (6) bekezdés i) pontja alapján a
férj eltartási nyilatkozata nem volt elfogadható, mivel az csak családtagra nézve tehető, így az ő anyagi
forrásai felperes javára nem értékelhetőek.
Figyelemmel a fentiekben kifejtettekre és arra, hogy felperes kérelme egyéb (s nem családegyesítési)
célú tartózkodásra irányult, és felperes azt állította, hogy férjével kíván együtt élni, a hatóság
indokoltan vizsgálta úgy kérelmét, hogy a családtagi minőség értékelését mellőzte és kizárólag enélkül
vonta vizsgálat alá felperes nyilatkozatát a tartózkodási cél igazoltsága tekintetében. A hatóság
helyesen értékelte a felperes terhére azt, hogy férje magyarországi tartózkodása az állandó jelenlétet
nem igényli, így felperes számára a vele való együttlét érdekében sem indokolt folyamatos
tartózkodást biztosító engedély megadása. Indokolt annak értékelése is, hogy az együttélés eltérő
lakhely mellett ténylegesen nem valósulhat meg. Mindezen körülmények okszerűen cáfolják a felperes
kérelmében foglaltakat, emiatt jogszerű, megalapozott a hatósági döntés Harmtv. 13. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti feltétel hiányára utalása.
Ha a kérelmező nem igazolja tartózkodási célját, vagy megélhetésének kellő anyagi fedezetét, akkor
részére tartózkodási engedély nem adható ki a Harmtv. 13. § (1) bekezdés d) és f) pontja alapján.
Felperes esetében ez történt, a kérelem teljesítésének feltételei hiányoztak, ezt azonban az elsőfokú
bíróság téves jogértelmezése folytán nem ismerte fel, s alaptalanul adott helyt a felperes keresetében
foglaltaknak.

Kfv.V.35.107/2019/5.
Az alap- és megismételt eljárás egységet képez, a tisztességes eljárás követelményének teljesülése ezért
a teljes eljárás vonatkozásában vizsgálandó.
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A felperes felülvizsgálati kérelmében alappal sérelmezte a bizonyítási kötelezettség téves
meghatározását is. A közösségi értékesítés adómentessége - 2007. évi CXXVII. törvény (a
továbbiakban: Áfa tv.) 89. § (1) bekezdésében foglalt - feltételeinek igazolása az Áfa tv. 99. § (2)
bekezdése értelmében a felperes kötelezettsége. Az adóhatóság az áru másik tagállamba történő
kiszállítása alátámasztására a CMR-eket nem fogadta el. Az igazolásra bemutatott okiratok
hiteltelenségének bizonyítása az 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 97. § (4) és (6)
bekezdése értelmében az adóhatóság terhe. Ennek következtében az elsőfokú bíróságnak arról kell
döntenie, hogy a termékértékesítés megvalósult-e, illetve a kiszállítás igazolására bemutatott CMR-ek
hiteltelenségét – a felperesi állítással szemben - bizonyította-e a hatóság. Ennek során nem mellőzhető
a bizonyítékok számba vétele, értékelése. E körben dönthető el, hogy a felperes által hiányolt
tanúmeghallgatás a tényállás megállapításához szükséges lett volna.
Abban az esetben, ha a kiszállítás hiánya bizonyított, vizsgálandó, hogy a felperes erről tudott, vagy
tudhatott-e. Ezen kérdés eldöntésekor figyelemmel kell lenni az EU Bíróság döntésekre [pl. Mecsek
Gabona C-273/11,Teleos C-409/04, Euro Tyre Holding BV C-430/09] és az annak alapján kialakult
nemzeti joggyakorlatra [pl. Kúria Kfv.I.35.052/2018/8., Kfv.I.35.265/2014/6., Kfv.35.048/2018/13.,
Kfv.V.35.712/2013/7., Kfv.V.35.316/2012/6., Kfv.VI.35.828/2012/8., Kfv.VI.35.169/2013/9.].
Amennyiben a jogosulatlan igénylés megállapítása törvényes, a tisztességes eljárás követelményeinek
vizsgálata után dönthető el, hogy a felperes adóbírság viselésére kötelezhető-e. A felperes áfa-kiutalás
iránti kérelme elbírálásának elhúzódása a tisztességes eljárás körében értékelendő, ugyanis nem lehet
figyelmen kívül hagyni, hogy az egész ellenőrzés elrendelésére éppen emiatt került sor. Ezért a
felperesi hivatkozások ezen eleme az elsőfokú bíróság álláspontjával szemben - nem tekinthető önálló
kereseti résznek.
Az Art. 1. § (2) - (3) bekezdései értelmében az adóhatóság a törvényeknek megfelelően gyakorolhatja
jogait, eljárását az Art. 5. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 1. § (1) bekezdése szerint szakszerűen köteles lefolytatni, az ügyfeleit megilleti a
Ket. 4. § (1) bekezdése alapján a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott
határidőben hozott döntéshez való jog.
A Kúria rámutatott, hogy a tisztességes eljárás, mint alapjog alkotmányos követelményeit a hatósági
eljárási határidő túllépése kapcsán az Alkotmánybíróság legutóbb a 17/2019. (V.30.) AB határozatában
összegezte. Rögzítette, hogy a bevallások utólagos ellenőrzését határozattal kell lezárni, amely
meghozatala nyitja meg az ügyfél jogát a jogorvoslathoz, bírósághoz forduláshoz [74]. A tisztességes
eljárás alapjogának minden eljárásban érvényesülnie kell, az nem korlátozható, mert jogilag releváns
körülmények együttes mérlegelésének következménye, a szükségesség-arányosság teszt az egyes
elemek vonatkozásában vizsgálható [103]. Rögzítette: „[105] A közigazgatás törvényessége felett
őrködő bíróság ezért az eljárási szabályok – mint például a kereseti és felülvizsgálati kérelemhez
kötöttség – keretei között köteles vizsgálni azt, hogy a határidőt követő időszakban bekövetkezett-e
olyan változás az adózót érintő jogi és ténybeli körülményekben, amelyek miatt sérelmesebb számára
az adójogi szankció határidőt követő megállapítása, mint a határidőn belüli lett volna. Így különösen
azt szükséges vizsgálnia, hogy lehetetlenné vált-e vagy jelentősen elnehezült-e az adózó számára a
nyilatkozattételhez és a védekezéshez való jog gyakorlása az adóhatóság működési körében
bekövetkező okokra visszavezethető módon. Ezek ugyanis olyan sérelmek lehetnek, amelyeket
megfelelően értékelnie kell a hatóságnak és a bíróságnak. Ezek sérelmével megvalósuló
szankciókiszabás tisztességtelenné teheti az adóigazgatási eljárás egészét, ami igazolhatatlan. A
közigazgatási bíróság felelőssége, hogy a közigazgatási perek szabályai szerint orvosolja a hatósági
jogsértéseket.”
Az alperes határozatának érdemi törvényességi felülvizsgálata a keresetben megjelölt valamennyi
kérdés érdemi vizsgálata alapján végezhető el.
A Kúria mindezek folytán megállapította, hogy a jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben
megjelöltek szerint jogszabálysértő, ezért azt a 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 275. § (4)
bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára
utasította.
Az új eljárásban az elsőfokú bíróságnak az alap- és a megismételt eljárás ellenőrzési és eljárási
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határidőre vonatkozó tényeket meg kell állapítania, ezt követően – az Art. 92. §-nak és 128. § (1)
bekezdésének alkalmazásával – rögzítenie kell az ellenőrzés és a hatósági eljárás törvényes
időtartamát dátum szerint. Ehhez képest kell eldöntenie, hogy van-e olyan ellenőrzési cselekmény,
amely a törvényes határidőn túl került lefolytatásra, és amely során beszerzett bizonyíték a határozat
meghozatalakor nem lett volna törvényesen felhasználható, továbbá van-e olyan határozat, amelyet a
hatóság késedelmesen hozott meg.
Amennyiben létezik törvényesen fel nem használható bizonyíték – és az elsőfokú bíróság
szükségesnek látja - az alperesnek a Pp. 336/A. § (2) bekezdése alapján lehetőséget kell adnia a
határozati tényállás bizonyítására a keresetben vitatott körben. A felek bizonyítási kötelezettségét a Pp.
3. § (3) bekezdése, 164. § (1) bekezdése és 336/A. § (2) bekezdés alkalmazásával kell meghatároznia,
és a már lefolytatott, illetve a további szükséges bizonyítás alapján kell arról állást foglalni, hogy az
adóhatóság az értékesítés adómentességét jogszerűen vitatta-e el.
Ennek keretében megállapítandó, hogy a termékértékesítés megtörtént-e, mert annak hiányában a
felperes adókijátszáshoz való tudattartalmának vizsgálatára nincs szükség. Amennyiben az értékesítés
nem vitás, de az áru nem került a másik tagállamba kiszállításra, megállapítandó, hogy a felperes
megtett-e minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy adókijátszásra irányuló ügyletben ne
vegyen részt.
Mindezek után - az adókülönbözet jogszerű megállapítása esetén - vizsgálandó, hogy a tisztességes
eljáráshoz való jog megsértése folytán szankció (adóbírság) alkalmazására van-e törvényes lehetőség.
Az új eljárásban a keresetben megjelölt eljárási és anyagi jogszabálysértések törvényességi vizsgálatát
érdemben, a jogszabályi rendelkezések és a megállapított tények alapján kell elvégezni.

Kfv.II.37.047/2019/8.
Vissza kell vonni a tartózkodási engedélyt, ha a felperes Magyarországon való tartózkodása
nemzetbiztonsági érdeket sért. Az eljárási szabályszegések súlyát mindig az adott ügy egyedi jellemzői
alapján kell megítélni. Az Alkotmányvédelmi Hivatal javaslatának értékelése idegenrendészeti
eljárásban.
A 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 13. § (1) bekezdés h) pontja és 18. § (1) bekezdés a)
pontja alapján csak az a személy kaphat tartózkodási engedélyt, akinek magyarországi tartózkodása
nem jelent súlyos veszélyt az ország közrendjére, köz- és nemzetbiztonságára. A nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 5. § g) pontja kimondja, hogy
az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi – az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez
kötődően – egyes külföldiek ellenőrzését, a hivatal ezen ellenőrzés eredményeként beszerzett
információkat értékeli és kialakítja a közrendi, köz- és nemzetbiztonsági veszélyeztetésről szóló
álláspontját. A hivatal tevékenységére vonatkozó adatok a 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban:
Mavtv.) 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősített adatok, amelyeket csak a minősítő által kiadott
engedély alapján lehet megismerni [Mavtv. 11. § (1) bekezdés], és amelynek nyilvánosságra hozatala,
az azzal való visszaélés a 2012. évi C. törvény 265. §-a alapján bűncselekmény.
A fenti szabályozási környezetet a Kúria álláspontja szerint nem lehet jelen ügyben sem figyelmen
kívül hagyni, a minősített adat megismerésére nem az idegenrendészeti eljárásban, hanem egy külön,
felperes kérelmére indult eljárásban, a minősítő által kiadott engedély birtokában lehetséges. A
megismerési engedély megtagadásáról szóló döntés ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A
megismerési engedély alapvetően az egyént megillető információs önrendelkezési jog
érvényesülésének eszköze [Kfv.I.37.381/2017/6.]. Emiatt sem az idegenrendészeti hatóság, sem az
eljáró bíróság nincs abban a helyzetben, hogy ezen minősített adatok megismeréséről,
megismertetéséről a minősítő helyett döntsön, annak feltárását lehetővé tegye, akár szűk körben is. Az
idegenrendészeti hatóság és a bíróság döntéshozatala során köteles az Alkotmányvédelmi Hivatal
javaslatát figyelembe venni.
A bíróság a felperes hatékony jogvédelme érdekében tekint be az ügyiratba, és köteles azt ellenőrizni,
hogy az abban foglalt adatok elegendő indokául szolgálnak az idegenrendészeti hatósági
intézkedésnek. A bíróság a nemzetbiztonsági ellenőrzés adatait, következtetéseit nem bírálhatja felül,
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kizárólag arról dönthet, hogy a javaslatban foglaltak kellően alátámasztottak-e az adatokkal. Ezt az
elvet követi a Kúria Kfv.VI.37.640/2018/9., Kfv.III.37.039/2013/6. számú döntése is. Emiatt az
elsőfokú bíróság azzal biztosította a felperes jogvédelmét, hogy beletekintett a minősített adatokat
tartalmazó iratba és ellenőrizte, hogy az AH véleménye a nemzetbiztonsági kockázat fennállását
igazolja vagy sem. A bíróság a betekintést követően arra a következtetésre jutott, hogy az AH
vélemény a hatósági döntést megalapozza.
A bíróság a fentiekben ismertetett szabályozás miatt nem tárhatta a felperes elé az a minősített
adatokat, sem azok megfelelőségét nem ellenőrizhette, azokat érdemben nem volt jogosult felülbírálni,
a bírói kontroll arra szorítkozhatott, hogy az AH vélemény meglétét és nemzetbiztonsági kockázatot
állító megállapítását, mint tényt ellenőrizze. Az a körülmény, hogy a felperes végső soron nem
ismerhette meg az AH álláspontját megalapozó bizonyítékokat, mivel azok minősített adatot képeznek,
nem az alperes eljárására vezethető vissza. A Mavtv. vonatkozó rendelkezései lehetővé teszik, hogy
egy külön eljárásban szembesüljön a felperes a rá vonatkozó ellenőrzés eredményével. E külön eljárás
és a bírósági eljárás együttesen olyan garanciát biztosít a felperesnek, amely folytán nem sérülnek a
jogai. A felperes azonban nem élt e külön eljárás megindításának lehetőségével. A Kúria e körben
rámutat arra, hogy ez a szabályozási helyzet az adatok jellegéből, abból a nemzetbiztonsági érdekből
ered, amely elsőséget élvez a szuverenitás alapján.
A Kúria rámutatott továbbá arra, hogy a felperesre vonatkozó adatok egyfelől tények, másfelől az
adatok értékelésére kizárólag az Alkotmányvédelmi Hivatal jogosult, annak felülmérlegelésére –
értelemszerűen – nincs mód. Éppen ezért az elsőfokú bíróság és a Kúria sem a minősített információt
vizsgálta felül, csupán arról győződött meg, hogy a minősített iratokban szereplő információk az
Alkotmányvédelmi Hivatal javaslatát, annak következtetéseit alátámasztják-e, vagy sem. A minősített
adatok megismerhetőségének kérdése a felperes által hivatkozott eljárási szabálysértések súlyának
megítélésekor is relevanciával bír az alábbiak szerint.
A Kúria egyetért az elsőfokú bíróság döntésével abban a tekintetben is, hogy bár valóban megsértette
az idegenrendészeti hatóság a Harmtv. 87/N. § (7) bekezdését és a 88/K. § (4) és (5) bekezdését, tehát
eljárási szabályszegés történt, mivel a közigazgatási iratok között nincs nyoma annak, hogy felperest
megidézték volna az eljárás megindítását követően, illetve annak sincs nyoma, hogy felperes részére
az iratbetekintést biztosították volna. Ezen eljárási kötelezettségek elmulasztása ugyanakkor nem
eredményezett az ügy érdemére is kiható jogsértést, mert ebben a speciális eljárásban a felperes
kizárólag az AH vélemény megismerését mulasztotta el, azonban abba bele sem tekinthetett volna a
hatósági eljárásban, mivel erre önálló, felperesi kérelemre induló megismerési eljárásban kerülhetett
volna sor, az idegenrendészeti eljárásban nem. A hatóság tehát az AH vélemény nyomán indult új
eljárás megindulásának és az AH vélemény beérkezésének tényéről tudta volna jogszerűen értesíteni a
felperes, iratbetekintést nem tudott volna ténylegesen biztosítani számra, de mindezek érdemi
jogorvoslati és ügyféli jogokat jelen eljárásban nem keletkeztettek volna. Emiatt az elsőfokú bíróság
érvelése helytálló.
Az elsőfokú határozat közlésével kapcsolatos felperesi hivatkozással összefüggésben elsődlegesen arra
utal a Kúria, hogy nincs mód a felülvizsgálati eljárásban a kereseti kérelem kiterjesztésére, újabb
jogszabályok megjelölésére. A postai kézbesítés szabályait a felperes késve hivatkozta meg, azok
érdemi vizsgálat tárgyát a felülvizsgálatban már nem képezhetik. Az elsőfokú bíróság helytállóan
állapította meg, hogy a határozat kézbesítése szabályszerű volt. Sem az Ákr., sem a Harmtv. nem
tartalmaz olyan rendelkezést, ami alapján a kézbesítésnek postai úton kellene történnie. Jelen esetben a
másodfokú határozatot szóban kihirdették a jogi képviselőnek, majd részére egy példányt átadtak, amit
ő aláírásával elismert. A felperes a keresetlevelében maga is utal a közlés tényére, amelynek minden
joggyakorlás tekintetében alapvető jelentősége van. A felperes tudott a hatósági döntésről és ellene
keresettel élt, így minden alapot nélkülöz az az érvelése, hogy a hirdetményi kézbesítés számára
joghátrányt okozott.
A Kúria – egyezően az elsőfokú bírósággal – a Harmtv. 87/M. § (1) bekezdésének sérelmét csupán
abban a vonatkozásban látta megállapíthatónak, hogy az alperesi határozat még utalást sem
tartalmazott arra, hogy az AH véleménye minősített adatokon alapult. Miután azonban a bíróság az AH
véleményének alapjául szolgáló iratokba történő betekintés során maga is megállapította, hogy a
vélemény minősített adatokon alapult, ez az eljárási jogszabálysértés az ügy érdemére nem lehetett
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kihatással. A Kúria – a betekintés alapján – egyetért az elsőfokú bírósággal abban, hogy a fenti
jogszabályhely alapján elvégzett nemzetbiztonsági szempontú ellenőrzés eredményeként az
Alkotmányvédelmi Hivatal AH/56353-4/2018-2. számú átirata széleskörűen gyűjtött adatok alapján
alakította ki álláspontját és tett javaslatot. Megállapítható volt az is, hogy a felperessel szemben
kétséget kizáróan indokolt a annak megállapítása, hogy a felperes beutazása, tartózkodása valódi,
közvetlen és súlyos veszélyt jelent Magyarország közrendjére, köz- és nemzetbiztonságára.
A Kúria egyetértett azzal is, hogy a felperes által az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése
alátámasztásául hivatkozott közösségi norma [2004/38 irányelv 30. cikk (2) bekezdése] tartalma nem
vet fel az uniós jog alkalmazását illetően ésszerű kételyt, ezért a Kúria sem látta szükségesnek, hogy
előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezzen, így a felperesi indítványt elutasította.
A Kúria a fentiekben kifejtettek miatt és a tételes szabályok megsértésnek megállapítása mellett az
alapelvi sérelem fennállásának megállapítását mellőzte, továbbá arra mutatott rá, hogy a Kúria hasonló
tárgyú ügyekben elvi döntést nem tett közzé, így az adott tanácsot egyik kúriai döntés sem kötötte
döntéshozatal során, egy eltérő tartalmú döntés meghozatala a jogerős ítélet törvényességét nem érinti.

Munkaügyi ügyszak
Mfv.III.10.415/2018/3.
Amennyiben a felperes Romániában rokkantsági nyugdíjban részesül, úgy a magyar rokkantsági
ellátás összegébe a román rokkantsági nyugdíj összegét be kell számítani.
A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítéletnek a 883/2004/EK rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 53. cikk (3) bekezdés a) pontjába, 54. cikk (1) bekezdésébe és a 2011. évi CXCI. törvény
(továbbiakban: Mmtv.) 1. § (2) bekezdés 10. pontjába ütközését állította. Álláspontja szerint az
alperes a rokkantsági ellátásának összegét a Romániában megállapított rokkantsági nyugdíjának
összegével jogszabályba ütközően csökkentette.
Az Mmtv. 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény rendelkezései a szociális biztonsági rendszerek
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó személyre és
ellátásra az uniós rendeletek szabályai szerint kell alkalmazni. Az Európai Unió szociális biztonsági és
koordinációs rendelete többek között a Rendelet.
Magyarország az „A” típusú, míg Románia a „B” típusú ellátási rendszerbe tartozik a rokkantsági
ellátások tekintetében. A Rendelet 46. cikk (1) bekezdése szerint az a személy, aki egymást követően
vagy váltakozva két vagy több olyan tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozott, amelyek közül
legalább az egyik nem alkalmaz „A típusú” jogszabályokat az 5. fejezet (öregségi és túlélő
hozzátartozó nyugdíj) ellátások számítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A Rendelet 5.
fejezete alá tartoznak – egyebek mellett – az 50. cikk általános rendelkezései, az 51. cikk időszakok
összesítésére vonatkozó rendelkezései, az ellátások megállapításáról, az azonos típusú és különböző
típusú ellátások halmozódásának megakadályozásáról rendelkező 52. – 55. cikkek rendelkezései és az
ellátások kiszámításáról szóló 56. cikk rendelkezései.
A Rendelet 52. cikke értelmében az egyes országok intézményei elsődlegesen azt vizsgálják, hogy a
kérelmező az adott ország jogszabályaiban előírt jogosultsági feltételeket a kizárólag az adott
országban megszerzett biztosítási idők figyelembevételével teljesíti-e (független ellátás). Amennyiben
a nemzeti jogosultság megállapítható a csak Magyarországon megszerzett biztosítási idők alapján, a
független ellátás összegét az eljárásban részt vevő másik tagállamban megállapított ellátás összegével
csökkenteni kell. Amennyiben a külföldi illetékes intézmény ellátást nem állapít meg a független
ellátást teljes összegben kell megállapítani. A nemzeti jogosultság esetén járó (független) ellátás
mellett az arányos ellátást a Rendelet 52. cikk (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek szerint is ki kell
számítani. A magyar illetékes intézmény az arányos ellátást a független ellátás (külföldi ellátás
összegével nem csökkentett) teljes összegét alapul véve számítja a magyar és az összes (EU/EGT
országokban megszerzett és igazolt) biztosítási idők arányában. A kiszámított független és az arányos
ellátás összege közül az érintett személy a magasabb összegre jogosult [Rendelet 52. cikk (3)
bekezdés].
Az ellátások halmozódásának megakadályozása céljából a Rendelet 53. cikk (3) bekezdés a) pontja
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előírja, hogy az illetékes intézmény egy másik tagállamban szerzett ellátást csak akkor vegyen
figyelembe, ha az általa alkalmazott jogszabályok előírják a külföldön szerzett jövedelmek
figyelembevételét. Az Mmtv. 1. § (2) bekezdés 10. pontjában rögzített rendszeres pénzellátás fogalmi
körébe tartoznak egyebek mellett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Szoc.tv.) 4. § (1) bekezdés i) pontja által rendszeres pénzellátásként felsorolt ellátások. A
felperes a magyar ellátása megállapításának az időpontjában Romániában rokkantsági nyugdíjban
részesült, mely rendszeres pénzellátásnak minősül. A felperes Magyarországon rokkantsági ellátásra a
Rendelet és a Rendelet végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet (Vhr.), a közösségi jog
elsőbbségére, az alkalmazandó uniós jogra figyelemmel jogosult. Az Mmtv. 1. § (2) bekezdés 10.
pontja rendszeres pénzellátásnak minősíti az uniós rendeletek alapján a külföldi szerv által folyósított,
ezekkel azonos típusú ellátást, ezért az ellátás megállapításakor ezt figyelembe kell venni. Ez egyben
azt is jelenti, hogy az Mmtv. 2. § (1) bekezdés c) pontja (rendszeres pénzellátásban nem részesül)
kizáró feltétele teljesülése ellenére, az általános nemzeti szabályoktól eltérően a magyar ellátásra való
jogosultság fennállása esetén a külföldi azonos típusú ellátás megállapítása, illetve folyósítása nem
zárja ki a magyar ellátás megállapítását. Ellenkező értelmezés esetén a felperes magyar ellátásra a
kizáró feltétel teljesülése miatt (román rokkantsági nyugdíjban részesülés) nem lenne jogosult.
A Rendelet 54. cikk (1) bekezdése értelmében az arányos ellátás összege – a halmozódásra vonatkozó
szabályok kizárása miatt – nem csökkenthető. Ugyanakkor a (2) bekezdés a független ellátások esetére
a halmozódás megakadályozására szolgáló szabályok alkalmazását írja elő többek között arra az esetre
is, ha, mint a perbeli esetben is, az ellátás összege a biztosítási idő tartamától független. Az alperes a
Rendelet 54. cikk (2) bekezdése helytálló értelmezésével csökkentette a felperes független ellátásának
az összegét (41.850 forint) a Romániából kapott 255 lejnek megfelelő 17.760 forint) összeggel. A
felperes 2011. február 17. napjától Romániából rokkantsági nyugdíjban részesült, mely nyugdíj
összegét a magyarországi ellátása kiszámítása során Rendelet 54. cikk (2) bekezdés alkalmazásával
figyelembe kell venni.

Polgári ügyszak
Pfv.I.21.076/2018/17.
I. Érvényes az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik - további lényeges tartalmi elemek
mellett - tartalmazza a szerződés tárgyát: az igényelt kölcsönösszeget forintban határozza meg, a
kölcsön folyósítás napján rögzülő összegének devizában kifejezett egyenértéke pedig pontosan
kiszámítható, az akkor irányadó árfolyam figyelembevételével.
II. Az árfolyamrés alkalmazása részleges érvénytelenséget eredményező semmis kikötés, a semmis
kikötés helyébe - főszabályként - mind a folyósítás, mind a törlesztés tekintetében a Magyar Nemzeti
Bank hivatalos árfolyama lépett.
III. A jogerős ítélet csak olyan kérdésben támadható felülvizsgálattal, amely a másodfokú eljárásnak is
tárgya is.
A Kúria a 6/2013. PJE jogegységi határozat indokolásának III/2. a) pontjában kifejtette, hogy a deviza
alapú kölcsönszerződéseknél a kölcsönösszeg meghatározásának egyik szokásos módja az, hogy a
felek a szerződésben a kölcsönt devizában határozzák meg és a szerződés egyéb rendelkezései nem
hagynak kétséget afelől, hogy a devizát a szerződésben meghatározott időpontban a szerződésben
meghatározott devizaárfolyamon kell átszámítani forintra. A Kúria ezen álláspontját megerősítette az
1/2016. PJE jogegységi határozatában, amikor hangsúlyozta, hogy a deviza alapú fogyasztási,
lakossági kölcsönszerződés abban az esetben is megfelel az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
régi Hpt.) 213.§ (1) bekezdés a) pontjában előírt követelménynek, ha az írásba foglalt szerződés –
ideértve a szerződéskötéskor annak részévé vált általános szerződési feltételeket is – a kölcsön
összegét forintban (lerovó pénznemben) határozza meg, feltéve, hogy az így meghatározott kölcsön
összeg devizában (kirovó pénznemben) kifejezett egyenértéke pontosan kiszámítható az átszámítás
szerződésben rögzített későbbi időpontjában, ennek hiányában a folyósításkor az akkor irányadó
árfolyam figyelembe vételével.
Érvényes tehát az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés is, amely nem tartalmazza „fix”
összegben a kölcsön tárgyát, azonban tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek alapján a kölcsön
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összege a kölcsön folyósításának időpontjában kiszámítható, a kiszámításhoz szükséges adatok
szerepelnek a szerződésben, s ezáltal a szerződés írásba foglalt.
A másodfokú bíróság megalapozottan jutott arra a következtetésére, hogy a perbeli kölcsönszerződés
tartalmazza annak tárgyát: a szerződő felek abban állapodtak meg, hogy a kölcsön összege 28.000.000
forintnak a folyósítás napján érvényes folyósítási árfolyamon számított CHF értéke. Az előbbiekben
már hivatkozott 1/2016. PJE jogegységi határozat értelmében a szerződő felek ilyen tartalommal
érvényesen köthettek kölcsönszerződést. A másodfokú bíróság részletesen megindokolta a szerződés
tárgya meghatározásával kapcsolatos álláspontját, melyre – a helyes indokokra, azok megismétlése
helyett – a Kúria visszautal.
A 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. törvény) 3.§ (1) bekezdése az árfolyamrés
alkalmazását „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 DH1. törvény a
hatályba lépése 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.
Annak nem volt akadálya, hogy a követelés összegét a végrehajtható okiratban CHF-ben jelöljék meg,
hiszen a kölcsön összegét CHF-ben kellett nyilvántartani. A forintra átszámítás az 1994. évi LIII.
törvény (a továbbiakban: Vht.) 163/A.§ (1) bekezdése szerint történik: a végrehajtónak a végrehajtás
során befolyt összeget a kifizetés napja szerint érvényes, a végrehajtói letéti számlát vezető hitelintézet
által jegyzett deviza vételi árfolyam figyelembevételével a végrehajtható okiratban foglalt
pénznemben kell a végrehajtást kérőnek kifizetni.

Pfv.I.21.140/2018/7.
Érvényes az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik - továbbiak mellett - tartalmazza az
éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót, a hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett
egyéb - esetleges - költségek meghatározását és összegét. A jogegységi határozat kötelezően
alkalmazandó útmutatásul szolgál a bíróságoknak arra, hogy egy adott jogszabályt miként kell, illetve
kellett volna korábban is értelmezniük. A felülvizsgálati eljárás tárgya annak vizsgálata, hogy a
jogerős ítélet valamely rendelkezése jogszabálysértő-e ezért a felülvizsgálati kérelemben nem lehet
olyan tényre, vagy körülményre hivatkozni, illetve nem lehet olyan új jogi érvesést előterjeszteni,
amely az első- és a másodfokú eljárásnak nem volt tárgya és ennek következtében a jogerős ítélet erre
vonatkozó döntést és indokolást nem tartalmaz.
A jogegységi határozatok alkalmazásának lehetőségét Magyarország Alaptörvénye 25. cikkének (2)
bekezdése teremti meg, amelynek második mondata értelmében a rendes bírósági szervezet legfőbb
szerve a Kúria, amely biztosítja a rendes bíróságok jogalkalmazásának egységét, a rendes bíróságokra
kötelező jogegységi határozatot hoz. Az ezzel kapcsolatos részletszabályokat a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) tartalmazza. A Bszi. 24.§ (1)
bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a Kúria a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. A
jogegységi eljárás esetköreit a Bszi. 32.§ (1) bekezdése tartalmazza.
A felperes felülvizsgálati érvelésével ellentétben minden jogegységi határozat, így a deviza alapú
kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdésekre vonatkozó jogegységi
határozatok is kötelezően alkalmazandó útmutatásul szolgálnak a bíróságoknak arra, hogy egy adott
jogszabályt miként kell, illetve kellett volna korábban is értelmezniük. A jelen perben is alkalmazni
kellett a vonatkozó PJE határozatokat, hiszen azok a perben korábban eljárt bíróságokra és a Kúriára is
kötelezőek.
Az Európai Unió Bírósága a C-118/17. számú előzetes döntéshozatal iránti ügyben 2019. március 14én meghozott ítéletében is úgy határozott, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének
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fényében értelmezett irányelvvel nem ellentétes az, hogy valamely tagállam legfelsőbb bírósága az
egységes jogértelmezés érdekében az 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.
Az érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről szóló 2/2010. (VI.28.) PK
vélemény (a továbbiakban: PK vélemény) 4.b.) pontjában foglaltakra is figyelemmel a felperes
felülvizsgálati kérelmében helyesen hivatkozott arra, hogy a semmisség hivatalból történő észlelése a
másodfokú eljárásban is kötelezettsége a bíróságnak, ha az elsőfokú eljárás adataiból a semmisségi ok
fennállása egyértelműen megállapítható. A PK vélemény 4.a.) pontjának megfelelően a bíróságnak
csak a rendelkezésre álló bizonyítási anyag alapján tényként egyértelműen megállapítható, nyilvánvaló
semmisséget kell hivatalból észlelnie; a semmisség megállapítása érdekében a bíróság hivatalból
bizonyítást nem folytathat le.
A fellebbező fél által előadott új tény, vagy új bizonyíték figyelembevételével a semmisség akkor
állapítható meg, ha fennállnak a Pp. 235.§-ának (1) bekezdésében foglalt feltételek. A fellebbezési
kérelem alátámasztására a fellebbező fél új tényeket állíthat és új bizonyítékokra is hivatkozhat,
azonban ha a fél olyan új tényre hivatkozik, illetve olyan új bizonyítékot jelöl meg, amelyet gondos
pervitel mellett már az elsőfokú eljárásban fel kellett volna hoznia, de ezt elmulasztotta, a
késedelmesen felhozott tényt, vagy bizonyítékot a másodfokú bíróság figyelmen kívül hagyja. Azok a
kérdések, melyekre az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés nem vonatkozott, az elsőfokú eljárás során
lezárultak, a másodfokú eljárásban már nem hozhatók fel újra, hiszen azokat az elsőfokú bíróság
jogerősen elbírálta.
Az adott esetben a másodfokú bíróság csupán az árfolyamkockázat kérdését találta vizsgálhatónak a
másodfokú eljárásban előadott új hivatkozások közül, ezzel kapcsolatban azonban arra a
következtetésre jutott, hogy a felperes a szükséges tájékoztatást megkapta és megértette, tisztában volt
a deviza alapú kölcsön igénybevételével összefüggő árfolyamkockázattal. A másodfokú bíróságot
mulasztás nem terheli abban a vonatkozásban, hogy hivatalból nem vizsgált további semmisségi
okokat, meg is indokolta ezzel kapcsolatos álláspontját.
Mivel a másodfokú bíróság a másodfokú eljárásban vizsgálhatónak találta az árfolyamkockázat
kérdését, ebben a tekintetben megnyílt a felülvizsgálat lehetősége a felperes számára.
A másodfokú bíróság a rendelkezésére álló bizonyítási anyag alapján a Pp. 206.§ (1) bekezdésében
biztosított mérlegelési jogkörében jutott arra a következtetésére, hogy megfelelőnek tartja az
árfolyamkockázatról adott tájékoztatást. A jelen esetben perdöntő jelentősége van e körben a felperes
személyes nyilatkozatának és annak a ténynek, hogy a felperes az elsőfokú ítélet indokolása ellen nem
fellebbezett.
Az elsőfokú bíróság ítéletében – ugyan annak körében, hogy létrejött-e a szerződés, de – értékelte a
felperes személyes előadását, amely szerint számára a futamidő, a kölcsön összege és a törlesztő
részletek összege volt lényeges kérdés, tisztában volt az árfolyamváltozásból eredő többletteherrel,
csak arra nem gondolt, hogy az árfolyamváltozás következtében „ilyen nagy mértékben fog emelkedni
a törlesztő részlete”. Értékelte azt a felperesi előadást is, hogy az alperes ügyintézője tájékoztatta a
felperest a CHF alapú kölcsönről és a törlesztő részletekről, pontosabb, részletesebb felvilágosítást a
felperes nem kért. Az elsőfokú bíróság – bár az árfolyamkockázat esetleges tisztességtelensége
kérdésében nem foglalt állást, mert ez a kérdés az elsőfokú eljárásban nem merült fel – a felperes ezen
személyes nyilatkozatára is tekintettel állapította meg a szerződés létrejöttét. A felperes személyes
előadását is értékelő elsőfokú ítélet ellen a felperes nem fellebbezett, fellebbezési ellenkérelmében
helybenhagyást kért, melyekből következően a felperes nem vitatta az elsőfokú bíróság
megállapításait.
A felperes a megismételt másodfokú eljárásban hivatkozott az árfolyamkockázat tisztességtelenségére,
mégpedig arra, hogy az nem volt világos, nem volt érthető. A felperes a másodfokú eljárás során az
árfolyamkockázatot érintően bizonyítási indítványt nem terjesztett elő. A másodfokú bíróság vizsgálta
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az árfolyamkockázat kérdését, a rendelkezésére álló iratok, a meglévő nyilatkozatok alapján hozta meg
döntését, utalva azonban arra is, hogy a felperes az elsőfokú ítélet ellen nem terjesztett elő
fellebbezést, fellebbezési ellenkérelme pedig az elsőfokú ítélet helybenhagyására irányult, arra a
következtetésre jutott, hogy a felperes megkapta a szükséges tájékoztatást az árfolyamkockázatot
illetően, a tájékoztatás világos és egyértelmű volt, ezért a felperes további tájékoztatást nem igényelt.
A másodfokú bíróság kellően megindokolta az árfolyamkockázatra vonatkozó álláspontját.
A Kúria egyetértett a másodfokú bíróság indokaival és hangsúlyozza, hogy a 6/2013. PJE jogegységi
határozatban foglaltakra is figyelemmel az alperes tájékoztatási kötelezettsége nem terjedhetett ki az
árfolyamváltozás várható irányára, előre nem látható mértékére, a kockázat reális voltára,
valószínűségére. Ilyen tartalmú tájékoztatási kötelezettséget egyébként nem is lehetne teljesíteni, mert
az árfolyam emelkedésének, csökkenésének nincs pontosan előre látható, kiszámítható mértéke, illetve
korlátja.
A perbeli szerződés tartalmazza a THM-et, annak mértéke a szerződés szerint 7.42 % volt. A THM
mértéke a szerződés megkötésének napján rendelkezésre álló adatok alapján kiszámítható volt, a
szerződéskötéskor hatályos THM rendelet 5. számú mellékletében szerepelő képlet alkalmazásával. A
felperes elfogadta a szerződésben megjelölt a THM-et, annak ismeretében kötötte meg a
kölcsönszerződést az alperessel. Az is ismert volt a felperes előtt, hogy a THM forint devizanemben
teljesített fizetések alapján a szerződéskötés napján érvényes számlakonverziós devizaárfolyam
figyelembevétele mellett került meghatározásra. A szerződés adatainak felhasználásával a THM
rendeletben szereplő képlettel kiszámítható volt a THM. Megjegyezte a Kúria, hogy a THM-nek az
volt a szerepe, hogy összehasonlításul szolgáljon más hasonló szerződési konstrukciókat illetően
annak érdekében, hogy a felperes megalapozottan tudjon dönteni abban, hogy melyik hitelező
szerződéses ajánlatát fogadja el.
A felperes elfogadta az alperes által kiszámolt THM-et, nyilatkozata szerint utóbb végzett
számításokat egy internetes kalkulátorral, melynek során a szerződésben szereplő THM-től eltérő
(0,9,%-kal magasabb) THM-mértékre jutott. Nincs adat arra, hogy a felperes a jelen perre irányadó
41/1997. (III.5.) Kormányrendeletnek megfelelő kalkulátort alkalmazott és nem állapítható meg a
felperes által állított eltérés oka sem, ezért nem állapítható meg tényként, hogy a szerződésben
feltüntetett THM-érték téves. Ennek kapcsán utal arra a Kúria, hogy a felülvizsgálati érveléssel
ellentétben a felperesnek nem kellett aláírnia az általános szerződési feltételeket tartalmazó
dokumentumot, ahogyan ez ki is tűnik az Európai Unió Bíróságának a C-42/15. számú ügyben 2016.
november 9-én meghozott ítéletből.
Hangsúlyozta a Kúria: a régi Hpt. 213.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerződés semmisségét
az eredményezi, ha a szerződés „nem tartalmazza” az éves, százalékban kifejezett THM-et, az annak
számítása során figyelembe nem vett egyéb – esetleges – költségek meghatározását és összegét, vagy
ha az ilyen költségek pontosan nem határozhatók meg, az ezekre vonatkozó becslést. A jogszabály
rendelkezéséből következően a semmisség oka a THM feltüntetésének hiánya, így a THM esetleges
téves megjelölése a szerződés érvénytelenségét nem eredményezheti. Ekként foglalt állást a Kúria a
BH 2017. 343. számon és a BH 2019.83. számon közzétett eseti döntéseiben is, melyek az Európai
Unió Bíróságának a C-453/10. számú ügyben hozott határozatán alapulnak. A Kúria a BH 2019.83.
számú eseti döntésben kitért arra is, hogy a szerződésben a valósnál alacsonyabb mértékű THM
megjelölése lehet ugyan megtévesztő, de ez nem gyakorol közvetlen hatást a szerződés
érvényességére; ha pedig a szerződés szerinti THM magasabb a valósnál, nem a fogyasztó, hanem a
pénzügyi intézmény kerülhet hátrányos helyzetbe más pénzügyi intézmények által tett ajánlatokhoz
képest.

Pfv.I.21.564/2018/4.
Az érvénytelenségi (megtámadási) kifogás az alperesi védekezés perbeli eszköze, felperesi pozícióból a
határidő letelte után a megtámadási igény kifogás formájában sem érvényesíthető, ez alól a
végrehajtás megszüntetési per alapjául szolgáló végrehajtási eljárási pozíciók (adós-végrehajtást
kérő) sem adnak felmentést.
I. Az árfolyamkockázattal kapcsolatos alperesi tájékoztatás a szerződés I.I.4. pontjában, az ún. svájci
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frank klauzulában szerepelt, azzal kapcsolatban a felperesek az elsőfokú eljárásban az 1959. évi IV.
törvény (a továbbiakban: rPtk.) 210. § (1), (3) és (4) bekezdéseire alapított hivatkozásokkal éltek és a
kikötés tisztességtelenségére hivatkoztak, előadva, hogy az árfolyamkockázat körében őket az alperes
megtévesztette, illetve tévedésben tartotta. Tekintve, hogy mind a tévedés, mind a megtévesztés a
szerződés megtámadására ad lehetőséget, a megtámadásra nyitva álló törvényi határidő a
szerződéskötéstől (a tévedés, megtévesztés felismerésétől) számított egy év. A jelen esetben szerződés
megkötésétől számított egy év a keresetindításig eltelt (rPtk. 236. § (1) bekezdés), és a felperesek –
előadásuk szerint – a tévedést 2011-ben legkésőbb felismerték, így a keresetlevél 2014. június 20-i
benyújtásáig az egy éves határidőt a felismerés időpontjától számítva is elmulasztották [rPtk. 236. §
(2) bekezdés a) pont], a szerződés megtámadásának jogával a határidő letelte után már nem élhetnek.
A kifogás a perbeli védekezés eszköze, s mint ilyen az alperes perbeli eszköztárába tartozik. A jelen
esetben azonban a felperesek az igényérvényesítő felek, kifogás érvényesítésére vonatkozó jogukat az
a körülmény sem alapozza meg, hogy a per tárgyát képező, az alperes követelésén alapuló végrehajtás
elszenvedői, „védekező helyzetben” lévő adósai. A végrehajtás megszüntetési per sajátos pertípus,
mely valóban az adós egyfajta védekezését szolgálja, ez azonban nem jelenti a végrehajtási eljárási
pozíciók automatikus „átemelését” a perbe: az adósok a jelen perben felperesek, felperesi perállásból
pedig anyagi jogi kifogás nem érvényesíthető.
Az anyagi jogi igények érvényesítésének efféle kiterjesztése nem csak a perbeli pozíciókhoz kötődő
eljárási szabályokkal volna ellentétes, hanem az anyagi jogi határidőknek a forgalom biztonságát
veszélyeztető feloldását, az arra vonatkozó szabályok megkerülését jelentené és a szerződési fegyelem
fellazulásához vezetne. Az árfolyamkockázatra vonatkozó kikötés tisztességtelenségét illetően pedig –
ugyancsak az elsőfokú bíróság helyes indokai szerint – azt emeli ki a Kúria, hogy ez az
érvénytelenségi hivatkozás csak a 2006. március 1-jét követően megkötött szerződések tekintetében
eredményez semmisséget, a korábbi – így a perbeli, 2005. április 21-én megkötött – szerződések
vonatkozásában megtámadási oknak minősült, melynek megítélése a tévedés, megtévesztésnél
kifejtettekkel azonos: a felperesek hivatkozása elkésett. Az egy éves megtámadási határidőt a
felperesek elmulasztották, annak nyugvását kiváltó körülményre sem hivatkoztak, ezért a
tisztességtelenségre alapított megtámadási igényt a továbbiakban – felperesi pozícióból – nem
érvényesíthetnek. Mindezek miatt a felperesek ezzel kapcsolatos további felülvizsgálati érvelése sem
volt értékelhető.
II. A szerződés a THM rendelet előírásának megfelelően, százalékos mértékben tartalmazta a THM-et,
az a felperesi hivatkozás pedig, hogy az így meghatározott THM téves, a perben nem igazolódott. A
Kúria ugyanakkor rámutatott, hogy az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 213. § (1)
bekezdésének b) pontja a THM „feltüntetését” írja elő, ezért, ha a szerződésben megadott mérték
bármilyen okból nem helyes, az egyéb jogági jogkövetkezményt maga után vonhat, de a szerződés
érvényességét nem érinti közvetlenül. Ezt az álláspontot követi mind a hazai (BH2019.83), mind az
uniós bírósági gyakorlat: a szerződésben a valósnál alacsonyabb mértékű THM feltüntetése sérti ugyan
a kereskedelmi viszonyokban megkövetelt tisztességes eljárást, azonban a szerződés érvényességére a
93/13. számú fogyasztóvédelmi irányelv 6. cikk (1) bekezdése szempontjából nem gyakorol közvetlen
hatást (EU Bíróság C-453/10. számú Jana Perenicová ügy). Mindezek miatt, ha megállapítható is
lenne a THM mértékének helytelensége, az sem érné el a folyamatban lévő végrehajtások tekintetében
a felperesek által kívánt hatást.
III. Annak kapcsán, hogy az ügyleti kamat meghatározott-e, arra mutatott rá a Kúria: az ügyleti kamat
mértékét a szerződés III/1. pontja tartalmazza, részben százalékos formában, részben körülírással,
szöveges meghatározással, ez pedig mind a régi Hpt., mind az egyéb jogszabályi követelményeknek
megfelel, különös tekintettel az 1/2016 PJE-ben kifejtett szempontokra (1/2016. PJE határozat 2) pont
és a hozzá fűzött indokolás). Az alperes helytállóan mutatott rá arra, hogy a referencia kamat és a felár
mértéke is hozzáférhető az ügyfélszolgálatokon, és az alperes értesítői alapján megismerhető volt, a
szerződés a kamat meghatározottsága követelményének eleget tett, a régi Hpt. 213. § (1) bekezdés c)
pontját nem sértette. Arra is helyesen mutatott rá az alperes, hogy a kölcsönszerződés részét képező
zálogszerződés százalékos mértékben is feltüntette a kamatot, ezért ez a felperesi hivatkozás sem
vezethetett a kereset teljesítéséhez.
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Pfv.VII.20.547/2019/13.
Amennyiben az ingatlan forgalmi értéke a beszerzett szakvélemény alapján megállapítható, nincs
helye a régi Pp. 206. § (3) bekezdése alkalmazásának. A közbenső ítéletet követő eljárásban nem lehet
visszatérni a jogalap újabb tárgyalására és elbírálására, azt csak perújítási kérelemmel lehet
megtámadni. A régi Ptk. 301./A. §-a szerinti késedelmi kamatmérték bármely gazdálkodó szervezetek
szerződésszegééből fakadó késedelmi kamatra is irányadó.
A Kúria a késedelmi kamat mértéke tekintetében sem osztotta az alperes felülvizsgálati kérelmében írt
érvelését. Az ítélőtábla érdemben azon helytálló álláspontjára tekintettel találta 2005. január 1-től az
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 301/A. § (2) bekezdése szerinti kamat mértéket
alkalmazandónak a felek jogviszonyában, hogy a perben érvényesített kárigény nem szerződésen
kívüli károkozásból, hanem szerződésszegésből ered, a közöttük létrejött kárkötelem szerződésen
alapul. Tény, hogy az 2000/35/EK irányelv (a továbbiakban: irányelv) hatálya az alperes által
hivatkozott (13) preambulumi bekezdés, valamint 1. és 2. cikke alapján, valamint a címében
meghatározottak szerint is kizárólag a kereskedelmi ügyletekhez kapcsoló késedelmes fizetésekre
terjed ki.
A jogalkotónak azonban lehetősége van arra, hogy az irányelvben foglaltakat kiterjessze az irányelv
hatályát meghaladó tárgykörre is. Az rPtk. 2004. május 1-től hatályos szövege szerint a gazdálkodó
szervezetek között a késedelmi kamatra vonatkozó szabályokat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni. A beiktatott törvényszövegből az következik, hogy azt a jogalkotó az irányelvnél
szélesebb körben kívánta bevezetni. Ezt támasztja alá az azonos tárgyi hatályú 2011/7/EU európai
parlamenti és a tanácsi irányelv átültetését célzó, egyebek mellett egyes törvények késedelmes
fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXVI. törvénnyel beiktatott rPtk. 301/A. §
(1) bekezdésének 2013. július 1-től hatályos szövege – amely szerint a késedelmi kamatra vonatkozó
eltérő rendelkezéseket a gazdálkodó szervezetek közötti szerződések esetén kell alkalmazni –,
valamint a törvény indokolása. Aszerint a módosítás kizárólag – az rPtk. szabályozási helyéből (a
szerződésszegésről szóló XXV. fejezet) korábban is következő – normaszöveg pontosítását célozza,
annak egyértelművé tételével, hogy az rPtk. 301/A. §-át gazdálkodó szervezetek között is csak akkor
lehet alkalmazni, ha a közöttük létrejött kötelem szerződésen alapul.

Gazdasági ügyszak
Gf.VII.30.546/2018/4.
A folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásra tekintettel a per tárgyalását felfüggesztő végzés
helybenhagyása indokolt, még abban az esetben is, ha a Kúriának az adott jogkérdésben kialakult
gyakorlata van.
A Kúria nem értett egyet az alperessel abban, hogy az EU Bíróság előtt folyó előzetes döntéshozatali
eljárásra tekintettel nincs helye az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 152. § (2) bekezdése
alkalmazásának. Ezzel ellentétesen foglalt állást a Kúria a tárgyalás felfüggesztésének egyes
kérdéseiről szóló 3/2005. (XI. 14.) PK-KK véleményben.
Az alperes arra tényszerűen mutatott rá, hogy a Kúria a jelen ügyben felmerült kérdésben jogi
álláspontját az elvi határozatában már kifejtette, és az előtte ún. ténytanúsítvány tárgyában folyó perek
tárgyalását nem függeszti fel a C-34/18. számú előzetes döntéshozatali eljárásra tekintettel, hanem
érdemben bírálja el. Ugyanakkor gyakorlata az is, hogy nem változtatja meg, nem helyezi hatályon
kívül a kellően megindokolt, a per tárgyalásának felfüggesztéséről rendelkező ítélőtáblai végzéseket,
ezzel kapcsolatos álláspontját a BH.2019.116 számú határozatában részletesen kifejtette. Ennek
lényege a PK-KK véleményben kifejtettek szerint a per felfüggesztése megengedésének indoka, hogy
megakadályozza (ne tegye szükségessé) az azonos közösségi jogszabály értelmezésével kapcsolatosan,
azonos tényekre alapítottan, azonos jogkérdés elbírálása iránt folyó perben további előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezését. Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének jogát
pedig felsőbb bíróság nem vonhatja el.
Mindezeket értékelve a Kúria úgy ítélte, hogy bár a hivatkozott elvi határozatban és a BH 2018.146.
számú döntésében is kifejtettek értelmében jogértelmezése és a jogi álláspontja szerint az eljárás
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tárgyához hasonló szerződéses rendelkezés a fogyasztó jogaira és kötelezettségeire valójában nem hat
ki, az adott ügyben az ítélőtábla a per tárgyalásának felfüggesztésével érdemben az únió joga és a
magyar hivatkozott jogszabályok által biztosított jogát jogszerűen, a jogi helyzet sajátosságára
tekintettel akként gyakorolta, hogy a per tárgyalásának felfüggesztéséről döntött, és határozatát kellően
meg is indokolta. Ezt az értelmezést a Kúria irányadónak tekinti olyan ügyekben is, ahol a szerződéses
rendelkezés részben tér el az előzetes döntéshozatali eljárás tárgyát képező kikötéstől. Az eljárás
felfüggesztése a Kúria megítélése szerint sérelmet egyik fél számára sem jelent.

Gfv.VII.30.139/2019/9.
Vagyonelkobzás alapján a büntető eljárásról szóló törvény speciális rendelkezése alapján - a bűnügyi
zárlat fenntartása érdekében - fellépő és igényét perben érvényesítő állam képviseletére az MMV Zrt.
jogosult.
A per tárgyánál fogva a magyar bíróság joghatósága az ügyben nem volt kizárt, más tagállam bírósága
nem rendelkezett kizárólagos joghatósággal a kereset elbírálására, a polgári és kereskedelmi ügyekben
a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU rendelet
24. cikke szerint. Ebből következően a per megszüntetésének az 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: rPp.) 130. § (1) bekezdés a) pontján keresztül nem volt helye az rPp. 158. § (1)
bekezdése alapján.
Más tagállami bíróság kizárólagos, illetve a magyar bíróság kizárt joghatósága hiányában megalapozta
az ügyben eljárt bíróságok joghatóságát, hogy az alperes a 2018. február 6-i elsőfokú tárgyaláson
perbe bocsátkozott, egyúttal nyilatkozott arról is, hogy joghatósági kifogását a továbbiakban nem tartja
fenn. Az alperesi perbebocsátkozás előzőekben ismertetett eljárásjogi hatását az 1215/2012/EU
rendelet is elismeri a 26. cikk (1) bekezdésében.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
Repcevirág Szövetkezet Magyarország elleni ügye (70.750/14. sz. ügy)47
A NAV 2008-ban bírságot szabott a kérelmező társaságra, amiért indokolatlanul vont le
hozzáadottérték-adót, amelyet a szövetkezeti tagoknak kölcsönzött mezőgazdasági gépek után fizetett.
A kérelmező társaság sikertelenül támadta meg a határozatot a bíróságon. A Legfelsőbb Bíróság 2009
novemberében hatályában fenntartotta az elsőfokú bíróság határozatát, hivatkozva az Európai Unió
Bíróságának az burgonya tárolásában nyújtott szolgáltatások ellenértékére vonatkozó ítélkezési
gyakorlatára.
2010-ben a kérelmező társaság kártérítési pert indított a Fővárosi Bíróság előtt a Legfelsőbb Bíróság
ellen, hivatkozva az EU Bíróság Köbler-ügyben hozott ítéletére. A társaság azt állította, hogy a
Legfelsőbb Bíróság megsértette az uniós jogot, mivel az alapeljárásban elmulasztotta hivatalból
alkalmazni a helyes rendelkezéseket, amely állítása szerint az 1978. évi hatodik tanácsi irányelv 17.
cikke, nem pedig a Tanács 1967. évi második irányelvének 8. cikke.
Arra kérte a Fővárosi Bíróságot, hogy kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az EU Bíróság
előtt arról, hogy a Legfelsőbb Bíróság határozata megfelel-e az uniós jognak, és hogy a Legfelsőbb
Bíróság milyen körülmények között vonható felelősségre téves ítélet miatt. 2011 májusában a Fővárosi
Bíróság elutasította a Legfelsőbb Bíróság elleni keresetet, és nem indított előzetes döntéshozatali
eljárást. Ezt a határozatot 2012 augusztusában helybenhagyta a Fővárosi Ítélőtábla, amely szintén
megtagadta a kérdés előterjesztését az EU Bírósága előtt.
A kérelmező társaság kezdeményezte a Kúrián a másodfokú határozat felülvizsgálatát, és azt is kérte,
hogy tegyen fel négy kérdést az EU Bíróságnak. A Kúria elutasította az előzetes döntéshozatal
kezdeményezése iránti kérelmet, és a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Konkrétan úgy találta,
hogy az uniós jog téves alkalmazása miatt nem lehet kártérítési eljárást indítani a Legfelsőbb Bíróság
ellen, mivel ezeket a kérdéseket az alapeljárásban kellett volna felvetni, de a kérelmező társaság ezt
nem tette meg, ezért a kártérítési ügyben nem lehetett hivatkozni az uniós jog kérdésére.
A kérelmező társaság alkotmányjogi panaszt nyújtott be, és újabb előzetes döntéshozatali
kezdeményezése iránti kérelmet terjesztett elő. Az Alkotmánybíróság 2014 májusában az
alkotmányjogi panaszt elfogadhatatlanként elutasította, anélkül, hogy feltette volna a kérdést.
A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte a bíróságok –
különösen a Kúria és az Alkotmánybíróság – mulasztását, hogy hogy nem kezdeményeztek az
ügyében felmerült kérdések tárgyában előzetes döntéshozatali eljárást az EU Bíróság előtt.
A Bíróság kiemelte: a Kúria indokát adta, hogy miért nem tette fel a kérdéseket az EU Bíróságnak, és
ezért teljesítette az EU Bíróság előzetes döntéshozatal tárgyában hozott kulcsfontosságú ítéletében, a
CILFIT-ügyben szereplő egyik kritériumot. A Bíróság feladata annak értékelése, hogy ezek az okok
önkényesek vagy nyilvánvalóan észszerűtlenek-e voltak-e.
A Bíróság kiemelte, hogy a Kúria úgy ítélte: a kérelmező társaság által az előzetes döntéshozatalra
javasolt négy kérdés közül az első irrelevánsnak tekinthető, és hogy a második és a negyedik kérdés
kívül esik a Legfelsőbb Bírósággal szemben benyújtott kártérítési kereset tárgyi hatályán, mivel azok a
EU-jog értelmezésével kapcsolatosak.
A harmadik kérdés az volt, hogy vajon egy állam felelősségre vonható-e az uniós jog megsértéséért, ha
a panaszos az alapeljárás során nem hivatkozott uniós jogszabályokra. A Kúria implicit módon
foglalkozott ezzel a kérdéssel, rámutatva, hogy a kérelmező társaság a NAV elleni alapeljárásban
47
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inkább a nemzeti jogszabályokra, a Polgári Törvénykönyvre hivatkozott, mint az uniós jogra.
Következésképpen a Legfelsőbb Bíróságot megakadályozták, hogy az említett eljárás során hozott
ítéletében felvesse az uniós jogi kérdéseket. A Kúria ezért úgy találta, hogy az uniós jog megsértéséért
nem lehet utóbb állami felelősséget megállapítani.
A Bíróság kijelentette, hogy a Kúria pontosabban is kifejthette volna, miért utasította el az előzetes
döntéshozatal iránti kérelem benyújtását, de az implicit indokolás szintén megfelelőnek tekinthető. A
Bíróságnak nem volt feladata, hogy a nemzeti bíróság állítólag elkövetett ténybeli vagy jogi hibáival
foglalkozzon, kivéve, ha azok révén megsértették az Egyezmény által védett jogokat és szabadságokat.
Ezért nem kellett értékelnie, hogy a Kúria megközelítése megfelel-e az uniós jognak.
Felhívta a figyelmet a Kúria azon nézetére is, hogy a kérelmező társaság Legfelsőbb Bíróság elleni
keresete egyfajta módszer volt az alapeljárás során elkövetett mulasztások kijavítására, amikor nem
hivatkozott semmilyen uniós jogszabályra, és nem kérte előzetes döntéshozatali eljárás megindítását.
Az Alkotmánybíróság viszont indokolást adott arra, hogy miért nem rendelkezik hatáskörrel a
kérelmező társaság panasza tekintetében, és a Bíróság nem vitathatta az Alkotmánybíróság
véleményét, miszerint az előzetes döntéshozatal eljárás kezdeményezése iránti kérelmeket a rendes
bíróságokon kell benyújtani. Az Egyezmény 6. cikk 1. bekezdése nem kötelezte a Legfelsőbb
Bíróságot, hogy részletesebb indokolást adjon, amikor egy konkrét jogszabályi rendelkezést alkalmaz,
hogy elutasítsa a felülvizsgálati kérelmet, minthogy nincs kilátás a sikerre.
A Bíróság úgy ítélte, hogy az előzetes döntéshozatal kezdeményezése iránti kérelem nemzeti
bíróságok általi elutasítása nem volt sem önkényes, sem nyilvánvalóan ésszerűtlen, és így az
Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését nem sértették meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. Mihalache Romania elleni ügye (54.012/10. sz. ügy)48
2008 májusában megelőző ellenőrzési intézkedésként a rendőrség megállította a kérelmezőt autójában.
Alkoholszonda-vizsgálatot végeztek vele, amely pozitívnak bizonyult. A rendőrök ezt követően kérték,
hogy vérvizsgálat céljából kövesse őket a kórházba, de a kérelmező ezt megtagadta.
Az ügyészség 2008 júliusában büntetőeljárást indított vele szemben a vér-alkoholszintjének
meghatározása céljából végzett orvosi vizsgálatok megtagadása miatt. Az ügyészség 2008. augusztus
7-én megszüntette az eljárást azzal az indokkal, hogy az elkövetett cselekmények nem voltak elég
súlyosak ahhoz, hogy bűncselekménynek minősüljenek. Ugyanakkor a kérelmezőt kötelezte
körülbelül kb. 250 euró nagyságú közigazgatási bírság megfizetésére. E végzés ellen nem nyújtottak
be fellebbezést, és a kérelmező 2008. augusztus 15-én megfizette a bírságot és a bűnügyi költséget.
2009 januárjában a felettes ügyészség hivatalból úgy határozott, hogy hatályon kívül helyezi a 2008.
augusztus 7-i végzést azzal az indokkal, hogy a közigazgatási szankció nem volt megfelelő, tekintettel
az ügy tényállásának általános és konkrét társadalomra veszélyességére. Ezt követően az ügyet
visszautalták az ügyészségre a bűnügyi vizsgálat lefolytatása céljából. 2009 márciusban a kérelmezőt
bírósági eljárás alá vonták. 2009 novemberében a vérvizsgálat megtagadása miatt egy év felfüggesztett
szabadságvesztésre ítélték. Fellebbezést nyújtott be e határozat ellen, de a Galaţi Fellebbviteli Bíróság
2010. június 14-én hozott jogerős ítéletével fellebbezését elutasította. 2013 márciusában a főügyész
megkereste a pénzügyi hatóságokat, hogy térítsék vissza a kérelmező által a 2008. augusztus 7-ai
végzés alapján kifizetett bírságot. 2013 októberében egy rendőr a kérelmező otthonába ment, hogy
tájékoztassa a bírság visszatérítése iránti eljárásról. Az iratok szerint a kérelmező soha nem kérte a
kifizetett összegek visszatérítését.
A kérelmező – a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy
ugyanazon jogsértésért kétszer vonták eljárás alá és ítélték el. Azt is állította, hogy az ellene indított
eljárás újbóli összeegyeztethetetlen volt az e rendelkezésben meghatározott kritériumokkal.
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A Bíróság rámutatott arra, hogy a „ne bis in idem” elv három elemből áll.
Először is, mindkét eljárásnak büntető jellegűnek kellett lennie. A jelen ügyben a Bíróság arra a
következtetésre jutott, hogy mind a két eljárás – az, amelyik a 2008. augusztus 7-ei végzéssel
(közigazgatási bírság) zárult, valamint az, amelyik a Galați Fellebbviteli Bíróság 2010. június 14-ei
ítéletével (felfüggesztett börtönbüntetés) zárult – büntető jellegű volt.
Másodszor, mindkét eljárásnak ugyanazon tényekre kellett vonatkoznia. A Bíróság megjegyezte, hogy
a kérelmezőt mindkét eljárásban azért vonták vád alá és büntették meg, mert megtagadta a
véralkoholszint-vizsgálat elvégzését a 2008. május 2–3-ai éjszakán, a rendőrség közúti ellenőrzése
után. Ezért mindkét határozat ugyanazon tényekre és ugyanazon vádakra vonatkozott.
Harmadszor, az eljárásban ismétlődésnek kell lennie. A Bíróság rámutatott arra, hogy a Hetedik
kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikke a véglegesen lezárt büntetőeljárás megismétlésének megtiltására
irányul. A Bíróság észlelte, hogy a 2008. augusztus 7-ei ügyészi végzés elítélést (visszatartó erejű és
büntetőjogi szankciót) jelentett, az Egyezmény autonóm értelmében, az akkor hatályos Büntetőeljárási
Törvénykönyv 2491. cikkében meghatározott 20 napos határidő lejártával jogerőssé vált. Ezzel
összefüggésben a Bíróság rámutatott arra, hogy csak a Büntetőeljárási Törvénykönyv akkor hatályos
2491. cikkében foglalt lehetőség volt a „rendes” jogorvoslat annak eldöntésére, hogy a 2008.
augusztus 7-ei végzés jogerőre emelkedett-e, és nem az a jogorvoslat, amely az alsóbb fokú ügyészség
határozatának hivatalból történő hatályon kívül helyezése érdekében a magas rangú ügyész
rendelkezésére áll (a Büntetőeljárási Törvénykönyv 270. és 273. cikke). A határidő hiánya miatt a
román jog nem határozta meg kellő egyértelműséggel e jogorvoslat igénybevételének módját, ami a
kérelmezőnek igazi bizonytalanságot okozott jogi helyzetét illetően.
Mivel a 2008. augusztus 7-ei végzés az Egyezmény autonóm értelmében vett „jogerős határozatnak”
minősül, a felettes ügyész általi megsemmisítés és az eljárás újbóli megnyitása annak megismétlését
jelentette. Az eljárás ilyen megismétlése összeegyeztethető lehet a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 4.
cikkével, ha a második eljárás az eljárás a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkének 2.
bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban álló újbóli megnyitását jelenti. A jelen ügyben
a Bíróság kiemelte, hogy a felettes ügyész ugyanazon ügy iratai alapján hozta meg döntését, és hogy
az ügyben nem jelentettek be vagy vezettek elő új tényt. Az eljárás újbóli megnyitását tehát nem
indokolhatja új vagy újonnan felfedezett tények felmerülése, vagy a korábbi eljárás alapvető hibái. A
Bíróság ezért úgy ítélte, hogy a felettes ügyészség által az eljárás újbóli megnyitása érdekében
felhozott indokok nem álltak összhangban a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkében
meghatározott szigorú feltételekkel, és hogy az eljárás újbóli megnyitása nem volt indokolt.
Következésképpen a Bíróság úgy találta, hogy a kérelmezőt a 2008. augusztus 7-ei végzés alapján
ítélték el, amely az új eljárás megindítása előtt jogerőssé vált. Tekintettel arra, hogy a jelen ügyben
nem észlelt olyan körülményeket, amelyek lehetővé teszik az eljárások kombinálását vagy újbóli
megnyitását, a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezőt kétszer vonták eljárás alá
ugyanazon bűncselekményért, megsértve a ne bis in idem elvét. Ennek megfelelően a Hetedik
kiegészítő jegyzőkönyvének 4. cikkét megsértették.
A Bíróság a kérelmező javára 5.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

2. Altay Törökország elleni (no. 2) ügye (11.236/09. sz. ügy)49
A kérelmező, egy életfogytig tartó szabadságvesztését töltő fogvatartott, az ügyvédjétől csomagot
kapott, amely olyan tárgyakat tartalmazott, például egy könyvet és egy újságot, amelyek a nemzeti
bíróságok szerint nem kapcsolódtak a védelemhez való jogra, ezért azokat nem szabad neki átadni. Ezt
követően a börtön vezetése kérelmet nyújtott be az ügyészhez, amelyben kérte, hogy az 5351. törvény
5. §-át, amely lehetővé teszi, hogy egy tisztviselő jelen legyen a fogvatartott és ügyvédje közötti
beszélgetés során, a kérelmező esetében alkalmazzák. Az ügy iratai alapján elvégzett vizsgálat során a
nemzeti bíróság 2005. szeptember 23-án tárgyalás tartása nélkül, a kérelmező vagy annak ügyvédje
meghallgatása nélkül helyt adott a kérelemnek.
49
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A kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére és 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással sérelmezte, hogy
a 2005. szeptember 23-ai bírósági határozat, amely elrendelte egy tisztviselőnek az ügyvéd
látogatásain való részvételét, megsértette az ügyvédjével való bizalmas kommunikációhoz való jogát,
továbbá hogy az a mód, ahogyan a nemzeti bíróságok döntöttek, tisztességtelen volt, mert nem kapott
lehetőséget arra, hogy ténylegesen részt vegyen az eljárásban, mivel nem került sor tárgyalásra; sem ő,
sem ügyvédje nem kapott lehetőséget arra, hogy érveit kifejtse a börtön vezetésének kérelmére
válaszul vagy az ügyész kérelmével szemben; és a nemzeti bíróságok határozatait nem indokolták meg
kellőképpen.
Az Egyezmény 8. cikke magában foglalja az egyes egyének azon jogát, hogy másokhoz forduljanak
annak érdekében, hogy velük és a külvilággal kapcsolatokat építsenek és fejlesszenek, vagyis a
„magán társadalmi élethez” való jogot, és magában foglalhat szakmai tevékenységeket vagy közösségi
viszonylatban zajló tevékenységeket. Ezért van egy olyan zóna, amelyben egy személy másokkal
érintkezik, még nyilvános kontextusban is, amely a „magánélet” hatálya alá tartozik. Az egyénnek az
ügyvéddel folytatott kommunikációja a jogi képviselet keretében a magánélet hatálya alá esik, mivel
az ilyen érintkezés célja az, hogy az egyén megalapozott döntést hozzon az életéről. Inkább
gyakrabban, mint nem, az ügyvéddel közölt információk bensőséges és személyes ügyekkel vagy
érzékeny kérdésekhez kapcsolódnak. Ezért ebből következik, hogy függetlenül attól, hogy polgári
vagy büntetőjogi peres segítségnyújtás keretében vagy általános jogi tanácsadás folyamán
folyamodnak-e, azok a személyek, akik ügyvéddel tanácskoznak, észszerűen elvárhatják, hogy
beszélgetésük magán- és bizalmas jellegű legyen.
Ami a beszélgetés tartalmát és az ügyvéd-ügyfél kapcsolatnak adott kiváltságot illeti, a szabadságuktól
megfosztott személyekkel összefüggésben, nincs indok arra, hogy különbséget tegyünk az
ügyvédekkel folytatott levelezés különböző kategóriáit, amelyek céljuktól függetlenül magán- és
bizalmas jellegű ügyeket érintenek. Különösen nehéz meghúzni a határvonalat a tervezett peres
ügyekkel kapcsolatos és az általános jellegű levelek között, és az ügyvédekkel folytatott levelezés
olyan ügyekre vonatkozhat, amelyeknek csak kevés vagy semmi köze a pereskedéshez. Ez az elv még
inkább alkalmazandó az ügyvédekkel folytatott szóbeli, személyes kommunikációra. Ebből
következik, hogy az ügyvéd és ügyfele közötti beszélgetés és levelezés elvileg kiváltságos az
Egyezmény 8. cikk alapján.
Fontossága ellenére az ügyvédekkel folytatott bizalmas kommunikációhoz való jog nem volt abszolút,
de korlátozások alá vonható. Az alperes állam mérlegelési jogköre az ügyvéddel folytatott tanácskozás
és kommunikáció bizalmasságába való beavatkozás megengedett határainak értékelésekor korlátozott
volt annyiban, hogy csak olyan kivételes körülmények között, mint súlyos bűncselekmény
elkövetésének megelőzése vagy a börtön biztonságának és rendjének súlyos megsértése, igazolhatja e
jogok korlátozásának szükségességét. Az Egyezmény nem tiltja, hogy az ügyvédekre olyan
kötelezettségek rójanak, amelyek valószínűleg érintik ügyfeleikkel fennálló kapcsolataikat. Különösen
ez a helyzet abban az esetben, ha hiteles bizonyítékot találtak az ügyvéd bűncselekményben való
részvételéről vagy bizonyos gyakorlatok leküzdésére irányuló erőfeszítések kapcsán. Ebből a
szempontból elengedhetetlen azonban, hogy az ilyen intézkedéseknek szigorú kereteket szabjanak,
mivel az ügyvédek alapvető helyet foglalnak el az igazságszolgáltatásban, és ez, a peres felek és a
bíróságok közötti közvetítői szerepüknek köszönhetően, akként írható le, mint a törvény szolgája.
A kérelmező esetében a nemzeti bíróságok az 5275. sz. törvény 59. §-ára hivatkoztak jogalapként,
hogy beavatkozzanak a kérelmező ügyvédjével folytatott találkozóinak bizalmasságába. Ezzel
összefüggésben úgy döntöttek, hogy az ügyvéd magatartása összeegyeztethetetlen az ügyvédi
hivatással annyiban, hogy könyveket és folyóiratokat küldött a kérelmezőnek, amelyek nem álltak
kapcsolatban védelemmel. Az 5275. sz. törvény 59. §-a azonban kivételes intézkedés volt, amely
kimerítően felsorolta azokat a körülményeket, amelyekben az ügyvéd és az ügyfél közötti bizalmas
kommunikáció korlátozható. E rendelkezés szerint, csak ha az iratokból vagy más anyagból az derül
ki, hogy a fogvatartott és ügyvédje kiváltságát valamely terrorista szervezettel folytatott
kommunikáció vagy bűncselekmény elkövetésének eszközeként használták fel, vagy más módon
veszélyeztték az intézmény biztonságát, rendelhető el a börtönőr jelenléte az ügyvéd-ügyfél találkozók
során.
A beszélgetés lehallgatása pusztán azért, mert az nem kapcsolódik a védelemhez való jog
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gyakorlásához, ebben a §-ban nem szerepel az ügyvéddel folytatott konzultáció bizalmas jellegének
korlátozására szolgáló indokként. Az ellenkező következtetés ellentétes lenne a rendelkezés
szövegének egyértelmű szövegezésével, és azt jelentené, hogy az ügyvédek bármilyen, a védelemhez
nem kapcsolódó levelezése ilyen súlyos intézkedés bevezetését eredményezheti, időtartamának
korlátozása nélkül. A kérelmező esetében, noha az események időpontjában hatályban lévő nemzeti
rendelkezés betűje és szelleme kellően pontos volt (kivéve a korlátozás időbeli kereteinek hiányát), a
nemzeti bíróságok értelmezése és a nemzeti bíróságok általi alkalmazása a kérelmező ügyében
nyilvánvalóan ésszerűtlen, és ezért nem volt előre látható az Egyezmény 8. cikkének 2. bekezdése
értelmében. Ebből következik, hogy a jelen esetben a nemzeti rendelkezés ilyen széles körű
értelmezése nem felel meg az Egyezmény törvényességi követelményeinek. Az Egyezmény 8. cikkét
tehát megsértették.
Nyilvánvaló volt, hogy az Egyezmény 6. cikkének büntetőjogi vonatkozásai nem alkalmazandók azon
eljárásokra, mivel a kérelmezővel szemben nem emeltek büntetőjogi vádat. A kérdés az volt, hogy
alkalmazhatók-e az Egyezmény 6. cikk 1. bekezdésének polgári vonatkozásai.
A vonatkozó nemzeti jogszabályok biztosítják a fogvatartottak számára az Európai Börtön
Szabályoknak megfelelően a bizalmas kapcsolattartást ügyvédeikkel. Ebből következik, hogy az
Egyezmény 6. cikk 1. bekezdése értelmében vett „jogokkal kapcsolatos vitá”-ról lehet szó. Azzal a
kérdéssel kapcsolatban, hogy a szóban forgó jog polgári jogi jellegű-e, a Bíróság egy tág
megközelítést dolgozott ki, amely szerint a „polgári” vonatkozások olyan ügyekre terjedtek ki,
amelyek kezdetben nem tűnnek a polgári jogokkal kapcsolatosnak, de amelyek közvetlen és jelentős
következményekkel járhatnak az egyénhez tartozó magánjellegű pénzbeli vagy nem vagyoni jogokra.
E megközelítés révén a 6. cikk polgári vonatkozásait számos olyan jogvitára alkalmazták, amelyeket a
nemzeti jogban közjogi vitáknak lehetne minősíteni.
Ami a börtönkörnyezetben indított eljárásokat illeti, a fogvatartottak jogainak bizonyos korlátozása a
„polgári jogok” területére esett. A kérdéses jog lényege, amely a kérelmező azon képességére
vonatkozott, hogy az ügyvédjével magánbeszélgetést folytasson, túlnyomórészt személyes és egyéni
jellegű, ami olyan tényező, amely a jelen vitát közelebb hozta a polgári szférához. Mivel bármelyik fél
azon képességének korlátozása, hogy teljes mértékben bizalmasan érintkezzenek egymással, e jog
gyakorlásának hasznosságát nagymértékben lerontja, a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a
jogvita magánjogi vonatkozásai dominálnak a közjogiakkal szemben. Ezért a 6. cikk 1. bekezdésének
polgári vonatkozását alkalmazni lehetett.
A börtönkörnyezettel kapcsolatos eljárásokban gyakorlati és politikai indokok lehetnek az
egyszerűsített eljárások létrehozására az olyan kérdések kezelésére, amelyek az illetékes hatóságok elé
kerülhetnek. A Bíróság nem zárta ki, hogy egyszerűsített eljárást lehet írásbeli eljárás útján folytatni,
feltéve, hogy azok tiszteletben tartják a tisztességes eljárásnak a 6. cikk 1. bekezdésében garantált
elveit. Ugyanakkor, még egy ilyen eljárás során is, a feleknek legalább meg kell adni azt a lehetőséget,
hogy nyilvános tárgyalás tartását kérhessék, akkor is, ha a bíróság elutasíthatja ezt a kérelmet, és a
tárgyalást zártan tarthatja meg.
A kérelmező esetében a nemzeti eljárás egyetlen szakaszában sem került sor szóbeli tárgyalásra. A
nemzeti jogszabályok értelmében az eljárást az ügyiratok alapján folytatták le, és sem a kérelmező,
sem a meghatalmazott képviselője nem tudott részt venni az ülésen. Ezért nem volt jelentősége, hogy a
kérelmező kifejezetten nem kért tárgyalást, mivel a vonatkozó eljárási szabályok nem köteleztek ilyen
tárgyalásra, kivéve a fegyelmi szankciókat. Az ilyen típusú jogvitákban a bíróságok előtti eljárásra
vonatkozó szabályok arra mutattak, hogy a tárgyalás tartásának kérdésében a bíróságok mérlegelési
jogkörben döntenek. Más szavakkal, nem a kérelmező feladata volt, hogy tárgyalás tartását kérje, és
észszerűen nem lehetett úgy tekinteni, hogy lemondott az ehhez fűződő jogáról.
A belföldi bíróság nem kontradiktórius módon, a kérelmező védekezésének előterjesztése nélkül hozta
meg azt a döntést, hogy korlátozza a kérelmező ügyvédjével való bizalmas tanácskozáshoz való jogát.
A kérelmező e határozattal szemben a bíróság előtt megfogalmazott kifogásairól is csak az ügy iratai
alapján, tárgyaláson kívül döntöttek, annak ellenére, hogy a kérelmező kifogásai ténybeli és jogi
kérdésekre is vonatkoztak. A bíróságnak teljes hatásköre volt az eset ténybeli és jogi értékelésére, és az
elsőfokú bíróság határozatát megsemmisítő jogerős határozat meghozatalára, ha a kérelmező kifogása
azt lehetővé tette. A tárgyalás tartása tehát lehetővé tette volna a bíróságnak, hogy saját benyomást
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szerezzen az ügy megvitatáshoz elegendő ténybeli alapról és a kérelmező által felvetett jogi
kérdésekről.
Az ügy körülményeire tekintettel - nevezetesen a végrehajtó bíróság előtti eljárás nem kontradiktórius
jellege, a kiszabott intézkedés súlyossága és a végrehajtási bíróság előtti tárgyalás hiánya vagy a
bíróság előtti kifogás szakaszban - ez azt jelenti, hogy a kérelmező ügyét nem az Egyezmény 6. cikke
1. bekezdésének követelményeivel összhangban vizsgálták meg. Ennek megfelelően az Egyezmény 6.
cikkének 1. bekezdését megsértették.
A Bíróság a kérelmező javára 2.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

3. Laurence Guimon Franciaország elleni ügye (48.798/14. sz. ügy)50
A kérelmezőt, aki az ETA aktív tagja volt a 2003-as letartóztatásáig, három alkalommal elítélték,
elsősorban terrorcselekményre irányuló bűnszövetségben való részvétel, zsarolás eredményeként
szerzett vagyon kezelése, valamint fegyverek, robbanóanyagok és terrorizmussal kapcsolatos eszközök
birtoklása és szállítása miatt. 2006. április 26-án nyolc év szabadságvesztésre ítélték; 2006. november
29-én tizenhét év szabadságvesztésre ítélték azzal, hogy csak a büntetés kétharmadának kitöltése után
bocsátható szabadságvesztésre; és 2008. november 17-én újabb tizenhét éves szabadságvesztésre
ítélték, utóbbi büntetését a másodikkal egyidőben kell végrehajtani. 2011-ben a bíróságok
összbüntetésbe foglalták a nyolcéves és a tizenhétéves szabadságvesztést.
A kérelmező ügyvédje 2014. január 21-én kérte, hogy biztosítsanak neki felügyelt eltávozást, hogy
leróhassa végső kegyeletét apja előtt, aki aznap halt meg egy Bayonne-i kórházban. A Párizsi Büntető
Törvényszék büntetésvégrehajtásért felelős elnöke 2014. január 22-én a kérelmet elutasította, mert úgy
ítélte, hogy bár a családban bekövetkező haláleset alapot adhat a felügyelt eltávozás engedélyezésére,
a kérelemet a fogoly személyiségének és a szökés veszélyének fényében kell értékelni. A kérelmező
2014. január 23-án fellebbezést nyújtott be. 2014. január 24-én a január 22-i végzést helybenhagyták.
A fellebbviteli bíróság úgy ítélte meg, hogy noha az engedély iránti kérelem emberileg tökéletesen
indokolt, a zavargás veszélye fokozott biztonságot igényel, különösen a földrajzi távolság miatt,
valamint azért, mert fizikailag lehetetlen ilyen rövid határidővel megszervezni a felügyeletet. A
kérelmező felülvizsgálati indítványt nyújtott be e határozat ellen. A Semmítőszék 2014. április 29-i
végzésével elutasította az indítványt, megállapítva, hogy nincs védhető indok a határozat hatályon
kívül helyezésre.
A kérelmező - az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a bíróságok elutasították a
felügyelt eltávozás engedélyezését, hogy a Bayonne-i ravatalozóba utazzon, hogy lerója végső
kegyeletét elhunyt apja előtt.
A Bíróság megismételte, hogy a fogva tartás szükségképpen korlátozza a kérelmező magán- és családi
életének tiszteletéhez fűződő jogát. A börtönből való eltávozás jogát az Egyezmény nem biztosítja.
A Bíróság kiemelte, hogy a felügyelt eltávozás engedélyezésének megtagadása a törvénynek,
nevezetesen a francia Be. 723-6. cikkének megfelelően történt, és hogy az elítélt fogvatartott számára
ideiglenes eltávozás engedélyezése, felügyelettel vagy anélkül, magában hordozza a szökés és a
zavargás veszélyét. A vészhelyzet kivételével a felügyelet eltávozás iránti kérelmekről való döntés
meghozatalára a büntetés-végrehajtási bizottság véleményének beszerzése után került sor. A Bíróság
úgy ítélte, hogy a kérelmező kérelmének elutasításának lehetséges okai kellőképpen előreláthatók
voltak.
A Bíróság kiemelte, hogy az első fokon és a fellebbezés elbírálása során az igazságügyi hatóságok
gondosan megvizsgálták a kérelmező kérelmét, és úgy ítélték meg, hogy apja halála olyan kivételes
ok, amely igazolhatja a felügyelt eltávozás engedélyezését. A hatóságok azonban megtagadták a
kérelem teljesítését, először is a bűnügyi profilja miatt (több szabadságvesztését tölti terrorista
bűncselekmények miatt, és továbbra is állította az ETA-tagságát), másrészt azért, mert lehetetlen volt
megszervezni a megerősített biztonsági kíséretet a rendelkezésre álló időn belül. Hasonlóképpen, a
Bíróság nem talált a Kormányzat azon értékelésével ellentétes indokot, miszerint a rendelkezésre álló
50
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idő nem volt elegendő a terrorista bűncselekmények miatt elítélt foglyok szállítására és felügyeletére
speciálisan kiképzett tisztek általi kíséret megszervezésére, ideértve a helyiségek előzetes ellenőrzését.
A Bíróság úgy ítélte, hogy az igazságügyi hatóságok egyensúlyba hozták a szóban forgó érdekeket,
nevezetesen egyrészről a kérelmezőnek a családi élet tiszteletben tartásához való joga, másrészt a
közbiztonság, valamint a zavargás és bűncselekmény megelőzését. Úgy ítélte meg, hogy az alperes
állam nem lépte túl a számára e tekintetben biztosított mérlegelési jogkört. Az eset körülményei között
az, hogy a kérelmező felügyelt eltávozás iránti kérelmét elutasították, hogy elutazzon a Bayonne-i
ravatalozóba, és ott lerója végső kegyeletét az apjának, nem volt aránytalan és legitim célokat követett.
Ebből következik, hogy az Egyezmény 8. cikkét nem sértették meg.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bfv.II.296/2019/4.
A felülvizsgálati indítvány a törvényben kizárt, mert az irányadó tényállás tilalmazott támadásán
keresztül sérelmezte a bűnösség megállapítását.

Felülvizsgálatnak a bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen eljárási szabálysértés miatt
helye van [2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 648. § a) pont]. A Be. 649. § (2)
bekezdése alapján eljárási szabálysértés miatt felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha a
bíróság a határozatát – miután a jelen ügyben az a)-c) és e) pontban foglaltak tárgytalanok – a
d) pont szerint a Be. 608. § (1) bekezdésében meghatározott eljárási szabálysértéssel hozta
meg.
A Be. 608. § (1) bekezdés – miután a jelen ügyben az a)-c) és e)-f) pontban foglaltak
tárgytalanok – d) pontja alapján feltétlenül a támadott ítélet hatályon kívül helyezéséhez és a
bíróság új eljárásra utasításához vezető ún. abszolút eljárási szabálysértés, ha a tárgyalást
olyan személy távollétében tartották meg, akinek a jelenléte a törvény értelmében kötelező.
Ez a szabályozás tartalmilag megegyezik a korábbi Be. 416. § (1) bekezdés c) pontjának,
illetőleg a korábbi Be. 373. § (1) bekezdés II.d) pontjának szabályaival. Ezen következetes
szabályozás folytán a Legfelsőbb Bíróság, majd a Kúria felülvizsgálati ügyekben kialakított
gyakorlata töretlen.
Csak a tárgyalási szakban érvényesülő, feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező
eljárási szabálysértés, ha a tárgyalást olyan személy távollétében tartják meg, akinek a
jelenléte a törvény szerint kötelező. Ez a szigorú eljárási szabály nem értelmezhető
kiterjesztően, ezért a nyomozási cselekményekre nem alkalmazható (EBH 1999.90.I.). Az a
hatályon kívül helyezést eredményező feltétlen eljárási szabálysértés, hogy az eljárást olyan
személy távollétében tartották meg, akinek a jelenléte a törvény szerint kötelező, nem a
nyomozási cselekményekre, hanem kizárólag a tárgyalási szakra vonatkozik (BH
2000.193.I.). A nyomozás során elkövetett eljárási szabálysértések miatt nincs helye
felülvizsgálatnak. Azok olyan (ún. relatív) eljárási szabálysértést valósíthatnak meg, amelyek
nem tartoznak a korábbi Be. 416. § (1) bekezdés c) pontjában – jelenleg a Be. 649. § (2)
bekezdésében – megjelölt és felülvizsgálati eljárás alapjául szolgáló eljárási szabálysértések
körébe (BH 2015.154.).
A felülvizsgálat tehát olyan rendkívüli jogorvoslat, amelynek tárgya – kizárólagosan a
tételesen meghatározott ún. feltétlen (abszolút) eljárási szabálysértések körére szorítva – a
bíróság eljárása, illetőleg egyéb okok alapján a jogerős ügydöntő határozata. A büntetőeljárási
törvény szabályai nem kerülhetőek ki, vagyis szó sem lehet arról, hogy a felülvizsgálatot (is)
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megalapozó eljárási szabálysértéseken túl a felülvizsgálat kiterjedjen a nyomozás során
esetlegesen megvalósított ún. relatív eljárási szabálysértésekre.
A Be. törvényjavaslatának a 3. §-hoz fűzött miniszteri indokolásából: „Az Alaptörvény
XXVIII. cikk (3) bekezdésében nevesített védelemhez való jog a tisztességes eljáráshoz való
jog egyik eleme. Annak gyakorlati és hatékony érvényesülését az Emberi Jogok Európai
Bírósága következetesen megköveteli (pl. Artico kontra Olaszország, 6694/74., 1980. május
13-án született ítélet, Daud kontra Portugália, 11/1997/795/997. sz., 1998. április 21-én kelt
számú ítélet). Ehhez hasonlóan az Alkotmánybíróság is úgy foglalt állást, hogy a
büntetőeljárással szemben követelmény, hogy a terhelt védelemhez való joga hatékonyan
érvényesüljön [8/2013. (III. 1.) AB határozat]. A Javaslat így az Alaptörvényből és a
nemzetközi egyezményekből fakadó kötelezettség megjelenítéseként a védelem megfelelő
minőségét, azaz hatékonyságát is szerepelteti, mindazonáltal a Javaslat részletszabályaiból
nem következik, hogy a bíróságnak, az ügyészségnek és a nyomozó hatóságnak többletkötelezettsége lenne a hatályos szabályozáshoz képest. Egyrészt változatlanul azt kell csak
biztosítani, hogy a terhelt a védelmére felkészülhessen, másrészt a védelem elégtelensége
esetén védő vagy új védő kirendelése, szignalizáció keretében az ügyvédi kamara
tájékoztatása, illetve súlyosabb esetekben a védő kizárása merülhet fel, amelyeket azonban a
Be. rendelkezései alapján is meg kell tenni. Mindezek alapján a hatékony védelemhez való
jog döntően a védelmet ellátó ügyvédek felé jelzett elvárás, amely a büntetőeljárás
gyorsaságát vagy érvényességét nem befolyásolja.”.
A felülvizsgálat az alapeljáráshoz képest eltérő szabályozás alá esik. Ezért a felülvizsgálaton
nem kérhető számon az, amit az alapügyben felülbírálatot végző bíróság megtehet, vagyis az,
hogy sort kerítsen a hatályon kívül helyezésre és az új eljárásra utasításra, amikor annak
alapját olyan eljárási szabálysértés képezi, mint amikor az eljárásban részt vevő személyek a
törvényes jogaikat nem gyakorolhatták, vagy ezek gyakorlását korlátozták [korábbi Be. 375. §
(1) bekezdés, Be. 609. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont].
Közigazgatási ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Kiadja: A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda
Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József
Szerkesztőbizottság: Dr. 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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