A Kúria
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának

Hírlevele
2019. november 30.
X. évfolyam 11. szám

EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK ..................................................................................... 3
KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK ........................................................... 3
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ................................................................................................................................. 3
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK...................................................................................................................... 6
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 18
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 20
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 24
ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL TÁRGYÁBAN KÖZZÉTETT HATÁROZATOK ......................................... 25
EGYÉB, MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ELŐTT ......................................... 25
A KÚRIA UNIÓS JOGI TÁRGYÚ HATÁROZATAI ................................................................................... 27
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ............................................................................................................................... 27
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 28
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 41
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 43
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 49
EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK ................................................................................................... 52
AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÍTÉLETEI ......................... 52
AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK KIEMELTEN FONTOS ÍTÉLETEI ................................ 53
A KÚRIA EMBERI JOGI VONATKOZÁSÚ HATÁROZATAI ..................................................................... 58
BÜNTETŐ ÜGYSZAK ............................................................................................................................... 58
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK.................................................................................................................... 62
MUNKAÜGYI ÜGYSZAK ......................................................................................................................... 62
POLGÁRI ÜGYSZAK ................................................................................................................................ 62
GAZDASÁGI ÜGYSZAK ........................................................................................................................... 64

2

Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
29. A High Court (Írország) által 2019. június 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem (C-488/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Alkalmazandó-e a [2002/584/IB tanácsi] kerethatározat olyan helyzetre, amelyben a keresett
személy bűnösségét egy harmadik államban állapították meg, és vele szemben ott szabtak ki büntetést,
de az ezen harmadik állam és a kibocsátó állam között fennálló kétoldalú szerződés alapján a harmadik
államban hozott ítéletet elismerték a kibocsátó államban, és azt a kibocsátó állam jogszabályainak
megfelelően hajtották végre?
2) Amennyiben igen, úgy olyan helyzetben, amelyben a végrehajtó tagállam a nemzeti jogi
szabályozásában átültette az európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának a kerethatározat 4.
cikkének 1. pontjában és 4. cikke 7. pontjának b) alpontjában meghatározott mérlegelhető okait,
hogyan kell a végrehajtó igazságügyi hatóságnak döntenie egy olyan bűncselekményt illetően, amelyet
állítólagosan harmadik államban követtek el, jóllehet az elkövetés körülményei a kibocsátó államban
megvalósított előkészületi cselekményekre utalnak?

30. A Verwaltungsgericht Wiesbaden (Németország) által 2019. július 3-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-505/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az SMVE-nek az Alapjogi Charta 50. cikkével összefüggésben értelmezett
54. cikkét, hogy az SMVE egyik szerződő államában sem lehet ugyanazon cselekmény alapján
büntetőeljárást indítani, ha a német ügyészség dönt a folyamatban lévő büntetőeljárás
megszüntetéséről, miután a terhelt bizonyos kötelezettségeknek eleget tett, és – többek között – az
ügyészség által meghatározott pénzösszeget megfizette?
2) Az következik-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés (2016. június 7-i egységes
szerkezetbe foglalt változat; HL C 202., 1., 47. o.; a továbbiakban: EUMSZ) 21. cikkének (1)
bekezdéséből, hogy a tagállamok nem teljesíthetik a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetéhez
(Interpol) hasonló nemzetközi szervezet keretében harmadik államok által előterjesztett letartóztatás
iránti megkeresést, ha a letartóztatás iránti megkereséssel érintett személy uniós polgár, és a tagállam,
amelynek állampolgárságával az érintett személy rendelkezik, a nemzetközi szervezet és ezáltal a
többi tagállam felé is jelezte a letartóztatás iránti megkeresés kétszeres büntetés tilalmának elvével
való összeegyeztethetőségével kapcsolatos aggályait?
3) Ellentétes-e az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdésével a büntetőeljárás azon tagállamokban történő
megindítása és az azon tagállamokban történő ideiglenes letartóztatás, amelyeknek állampolgárságával
az érintett személy nem rendelkezik, ha a büntetőeljárás megindítása, illetve az ideiglenes letartóztatás
ellentétes a kétszeres büntetés tilalmának elvével?
4) Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2016/680 irányelvnek az SMVE 54. cikkével és az Alapjogi Charta
50. cikkével összefüggésben értelmezett 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját és 8. cikkének (1)
bekezdését, hogy a tagállamok kötelesek elfogadni azokat a jogszabályokat, amelyek biztosítják, hogy
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a büntetőjogi felelősségre vonhatóság megszűnését eredményező eljárás esetén egyik szerződő
államban se legyenek tovább kezelhetők a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetének (Interpol)
főszabály szerint újabb büntetőeljáráshoz vezető vörös riasztásai (red notices)?
5) Megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkezik-e a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetéhez
(Interpol) hasonló nemzetközi szervezet az (EU) 2016/680 irányelv 36. cikke szerinti megfelelőségi
határozat és/vagy az (EU) 2016/680 irányelv 37. cikke szerinti megfelelő garanciák hiányában?
6) Csak akkor kezelhetik-e tovább a tagállamok a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezeténél
(Interpol) harmadik államok által egy körözésben (vörös riasztás) feltüntetett adatokat, ha valamely
harmadik állam olyan letartóztatás és kiadatás iránti megkeresést terjesztett a körözéssel, és olyan
letartóztatást kért, amely nem ütközik az európai jogba, különösen a kétszeres büntetés tilalmának
elvébe?

31. Az Amtsgericht Kehl (Németország) által 2019. július 18–án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-554/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 67. cikk (2) bekezdését, valamint a személyek határátlépésére
irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU)
2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. és 23. cikkét, hogy azokkal ellentétes az olyan
nemzeti törvényi szabályozás, amely az érintett tagállam rendőrségét felruházza azon hatáskörrel,
hogy a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia
Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről
szóló 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én
Schengenben (Luxemburg) aláírt egyezményben részes államokkal közös szárazföldi határától
húzódó, legfeljebb 30 kilométeres sávban valamennyi személynek a személyazonosságát
ellenőrizhetik a személy magatartásától, valamint különös körülményektől függetlenül, annak
érdekében, hogy megakadályozzák vagy megtiltsák az említett tagállam területére történő jogellenes
beutazást vagy az e tagállam területén történő jogellenes tartózkodást, illetve megelőzzenek bizonyos,
a határ biztonsága ellen irányuló bűncselekményeket, amennyiben e törvényi szabályozást egy
miniszteri rendelet a következőképpen egészíti ki:
„a) A határokon átnyúló bűnözésre (időben, térben és különböző közlekedési eszközök
felhasználásával) dinamikus módon kerül sor, ezért az ellene való küzdelemhez rugalmas
rendőrségi hatáskörökre van szükség. Az előbbiekben megjelölt hatáskör gyakorlásának célja a
határokon átnyúló bűnözés megelőzése vagy megakadályozása;
b) Az ellenőrzési intézkedéseket a Schengeni határellenőrzési kódex 21. cikke a) pontja fentiekben
megjelölt kritériumainak szűken körülhatárolt keretei között kell lefolytatni. Ezen intézkedéseket
úgy kell kialakítani, hogy azok egyértelműen különbözzenek a külső határokon történő rendszeres
személyellenőrzésektől és ne legyenek a határellenőrzéssel azonos hatásúak. Ezen ellenőrzési
intézkedések végrehajtásának olyan keret hatálya alá kell tartoznia, amely biztosítja, hogy ezen
intézkedések intenzitásukat és gyakoriságukat illetően ne legyenek a határforgalom-ellenőrzéssel
azonos jellegűek.
c) E keret a következőképpen kerül kialakításra:
Az ellenőrzési intézkedések nem folytathatók tartós jelleggel, hanem azokra rendszertelenül,
különböző időpontokban, különböző helyeken, szúrópróbaszerűen kerül sor, az utasforgalom
figyelembevételével.
Az ellenőrzési intézkedésekre nem pusztán a határátlépés alkalmával kerül sor. Az intézkedésekre a
szövetségi rendőri szervek által a helyzetre vonatkozó saját vagy más hatóságoktól származó
információk alapján szerzett és folyamatosan naprakésszé tett ismeret és/vagy rendőrségi
(határrendészeti) tapasztalatok alapján kerül sor. Ezért a határokon átnyúló bűnözésre, például
gyakran használt közlekedési eszközökre és útvonalakra, valamint bizonyos magatartásokra
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vonatkozó általános vagy konkrét rendőrségi információk és/vagy tapasztalatok, valamint a
határokon átnyúló bűnözésről rendelkezésre álló, saját forrásokból vagy más hatóságoktól
származó információk elemzése jelenti a rendészeti intézkedések foganatosításának, valamint
intenzitásának és gyakoriságának kiindulópontját.
Az ellenőrzési intézkedések kialakítása a rendszeres szolgálati és szakmai felügyelet hatálya alá
tartozik. Az alapvető szabályokat a Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (a
szövetségi minisztériumok közös szervezeti szabályzata, GGO) 3. §-a (1) bekezdésének negyedik
mondata, valamint a szövetségi minisztériumok adott terület feletti szakmai felügyeletének
gyakorlására vonatkozó alapelvek tartalmazzák. Ezeket a szövetségi rendőrség tekintetében az
»Ergänzende Bestimmungen zur Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht des BMI über die
Bundespolizei« (a szövetségi belügyminisztérium által a szövetségi rendőrség felett gyakorolt
szolgálati és szakmai felügyelet gyakorlására vonatkozó kiegészítő rendelkezések) konkretizálják.
A Bundespolizeipräsidium (szövetségi rendőr-főkapitányság) és az alá rendelt hatóságok és szervek
a elkerülése érdekében az ellenőrzési intézkedéseket lehetőség szerint egyeztetni kell más
hatóságokkal vagy azokat közös műveleti/együttműködési formák keretében kell végrehajtani.”?
2) Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az [EUSZ] 4. cikk (3) bekezdésének második
albekezdését, az EUMSZ 197. cikk (1) bekezdését és az EUMSZ 291. cikk (1) bekezdését, hogy
azokkal – ipso iure, vagy a büntetőeljáráshoz fűződő érdeknek és a vádlott érdekének mérlegelését
követően – ellentétes az információk vagy bizonyítékok büntetőeljárásban történő felhasználása, ha
azokat a vádlottra vonatkozó, az EUMSZ 67. cikk (2) bekezdésébe vagy a személyek határátlépésére
irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU)
2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. és 23. cikkébe ütköző rendőrségi ellenőrzés
alapján szerezték?

32. A Cour d'appel (Luxemburg) által 2019. július 25-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-566/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A vizsgálóbíró vagy a bíróság mellett működő francia ügyészség, amely Franciaországban ezen állam
joga alapján hatáskörrel rendelkezik az európai elfogatóparancs kibocsátására, tekinthető-e a 2002.
június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott önálló
fogalom szerinti kibocsátó igazságügyi hatóságnak, ha e hatóság feladata amellett, hogy az európai
elfogatóparancs kibocsátásához szükséges feltételek tiszteletben tartását ellenőrizze és arányosságát a
büntetőjogi iratokból kitűnő körülmények tekintetében megvizsgálja, hogy ugyanezen ügyben
lefolytassa a büntetőeljárást?

33. A Špecializovaný trestný súd (Szlovákia) által 2019. augusztus 19-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-603/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovák
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Alkalmazandó-e a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó
minimumszabályok megállapításáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv az olyan jogokra (elsősorban a büntetőeljárásban való aktív részvételre való
jogosultságra és a károk büntetőeljárás keretében történő megtérítésére való jogosultságra), amelyek
természetüknél fogva nem pusztán a természetes személyt mint érzékelési képességgel rendelkező
személyt, hanem a jogi személyeket és az államot vagy az állami hatóságokat is megilletik,
amennyiben a nemzeti jogi rendelkezések azok javára a büntetőeljárásban a károsult jogállását ismerik
el?
2) Összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. és 47. cikkével, az Európai Unió
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működéséről szóló szerződés 325. cikkével és az 1999. június 21-i 1260/99/EK tanácsi rendelet 1994.
július 11-i 1681/94/EK bizottsági rendelettel összhangban értelmezett 38. cikke (1) bekezdésének h)
pontjával az olyan szabályozás és határozathozatali gyakorlat, amely értelmében az állam
büntetőeljárás keretében nem járhat el a gyanúsított olyan csalárd magatartásával neki okozott kár
megtérítése iránt, amely magatartás az Unió költségvetéséből származó pénzeszközök jogosulatlan
használatát eredményezi, és a büntetőeljárási törvénykönyv 256. §-ának (3) bekezdése értelmében nem
is támadhatja meg azt a végzést, amellyel a bíróság úgy határoz, hogy az állam vagy az államot
képviselő hatóság – károsultként – nem követelhet kártérítést a fő tárgyaláson, és más olyan
eljárástípus sem áll rendelkezésére, amelynek keretében érvényesíthetné a jogát a gyanúsítottal
szemben, ebből következően nem biztosító a büntetőeljárási törvénykönyv 50. §-a szerint a
kártérítéshez való jogának a vádlott vagyonával és vagyoni jogaival szemben történő érvényesítése,
tehát e jog valójában érvényesíthetetlenné válik?
3) Kizárólag alaki szempontból úgy kell-e értelmezni az „ugyanazon vállalkozás”1998. május 7-i
994/98/EK rendelet 2001. január 12-i 69/2001/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével
összefüggésben értelmezett 2. cikkében szereplő fogalmát, hogy szükséges és elegendő azt
megállapítani, hogy az érintett társaságok a nemzeti jog alapján önálló jogi személyiséggel
rendelkeznek, így az ilyen társaságok mindegyikének egyenként legfeljebb 100 000 euró összegű
állami támogatást lehet nyújtani, vagy az ilyen társaságok működésének és vezetésének tényleges
módja bír döntő jelentőséggel, ha e társaságok úgy képezik ugyanazoknak a személyeknek a
tulajdonát, mintha egyetlen anyavállalat által irányított leányvállalatok rendszeréről lenne szó, még ha
azok mindegyike saját jogi személyiséggel rendelkezik is a nemzeti jog alapján, ezért úgy kell
tekinteni, hogy azok „ugyanazon vállalkozásnak” minősülnek és egyetlen egységként kizárólag
egyszer részesülhetnek legfeljebb 100 000 euró összegű állami támogatásban?
4) Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény
alkalmazásában a [megtérítendő] „kár” kifejezés a pénzeszközöknek kizárólag a csalárd magatartással
közvetlenül összefüggő, jogtalanul megszerzett részére vagy a ténylegesen viselt és hitelesen
dokumentált költségekre és a hozzájárulás felhasználására is utal-e, amennyiben a bizonyítékokból
kitűnik, hogy e pénzeszközök felhasználására a csalárd magatartás leplezése, a csalárd magatartás
feltárásának késleltetése és az odaítélt állami támogatás teljes összegének megszerzése miatt volt
szükség?

Közigazgatási ügyszak
228. A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) által 2019. június 13-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-449/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes az olyan tagállami szabályozás,
amely szerint a hőenergiának lakástulajdonosi közösségek által a lakástulajdonosok részére történő
értékesítése mentes a hozzáadottérték-adó alól?

229. A Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Spanyolország) által 2019.
június 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-462/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket, hogy tilosnak tekintendők a gazdasági szereplők és a
munkavállalók képviselői között – akár kollektív szerződés elnevezéssel – létrejött megállapodások,
ha rögzítik a SAGEP-hez [Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios, kikötői
rakodómunkásokat igazgató részvénytársaság] tartozó munkavállalóknak a SAGEP-ből kiváló
vállalkozások általi átvételét és e jogutódlás megvalósulásának módját?
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2) Amennyiben az előző kérdésre igenlő válasz adandó, úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket,
hogy azzal ellentétesek az olyan belső jogi rendelkezések, mint a 9/2019. sz. királyi
rendelettörvényben foglaltak, amennyiben azon kollektív szerződések alapjául szolgálnak, amelyek a
munkavállalók meghatározott módon történő olyan átvételét írják elő, amely túlmutat a munkajogi
kérdéseken, és a kereskedelmi feltételek harmonizációját teremti meg?
3) Amennyiben megállapítható, hogy az említett jogszabályi rendelkezések ellentétesek az uniós
joggal, úgy kell-e értelmezni a Bíróságnak az európai uniós jog elsőbbségére vonatkozó ítélkezési
gyakorlatát és annak következményeit – amelyek többek között a Simmenthal- és a Fratelli Costanzo
ítéletben szerepelnek –, hogy az olyan közjogi szerv, mint a Comisión Nacional de los Mercados y de
la Competencia (nemzeti piac- és versenyfelügyeleti bizottság), köteles az EUMSZ 101. cikkel
ellentétes belső jogi rendelkezések alkalmazását mellőzni?
4) Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket,
valamint a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002.
december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletet, (3) továbbá az európai uniós szabályok tényleges
érvényesülésének biztosítására irányuló kötelezettséget, hogy azok az olyan közigazgatási hatóságtól,
mint a nemzeti piac- és versenyfelügyeleti bizottság, megkövetelik pénzbírságok és kényszerítő
bírságok kiszabását azon jogalanyokkal szemben, amelyek a leírthoz hasonló magatartást tanúsítanak?

230. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. június 14-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-464/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az európai uniós jogot a bemutatott, az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló
esetben, hogy egy tagállami jogszabályi rendelkezés ellentétes a 3950/92/EGK rendelet 2. cikke (2)
bekezdésének harmadik albekezdésével, ez azzal a következménnyel jár, hogy a termelők nem
kötelesek a kiegészítő illetéket megfizetni az e rendeletben meghatározott körülmények fennállása
esetén?
2) Az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló, bemutatott esetben úgy kell-e értelmezni az európai uniós
jogot és különösen a bizalomvédelem általános elvét, hogy ez utóbbi nem alkalmazható azon
személyek esetében, akik teljesítettek egy tagállam által előírt kötelezettséget, és e kötelezettség
teljesítésének előnyeiből részesültek, amennyiben ez a kötelezettség az uniós joggal ellentétesnek
bizonyul?
3) Az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló esetben ellentétes-e a 2001. július 9-i 1392/2001/EK
rendelet 9. cikkével, valamint az „elsőbbségi kategória” uniós jogi fogalmával az Olasz Köztársaság
által elfogadott 157/2004. sz. decreto legge (rendelettörvény) 2. cikkének (3) bekezdésében foglalthoz
hasonló olyan tagállami rendelkezés, amely a többletként felszámított kiegészítő illeték
visszafizetésére az ütemezés és a visszafizetési módok tekintetében különböző eljárásokat ír elő,
megkülönböztetve az uniós joggal ellentétes nemzeti rendelkezés tiszteletben tartásában bízó
termelőket az e rendelkezést tiszteletben nem tartó termelőktől?

231. A Commissione tributaria regionale per il Veneto (Olaszország) által 2019. június
17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-468/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az EUMSZ 36. cikk szerinti „kulturális javakat” a 2014. május 15-i 2014/60/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontjában előírt kritérium alapján kell-e meghatározni, amely szerint
az e javaknak a nemzeti jogszabályokban előírt meghatározása képezi a döntő tényezőt?
2) Ezen túlmenően a „kulturális javak” EUMSZ 36. cikkben előírt védelme kiterjed-e a 2000/53/EK
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irányelv szerinti „veteránjárművekre (oldtimer)”?
3) Következésképpen a fent hivatkozott uniós jogi rendelkezések – a saját védelmi céljaik érdekében –
figyelembe veszik-e azokat a járműveket is, amelyeket az olasz jog az eredeti állapotuk megőrzésére
irányuló kötelezettség miatt „történeti értéket képviselő, vagy a gyűjtők számára értéket jelentő
járműveknek” minősít?
4) A „kulturális javak” – köztük a „veteránjárművek (oldtimer)” – EUMSZ 36. cikkben előírt és a
2014. május 15-i 2014/60/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontjában,
valamint az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv (10) preambulumbekezdésében hivatkozott védelmet – az Európai Bizottság által
2005. szeptember 29-én elfogadott közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program 26. pontjában
foglaltakkal összefüggésben – lehet-e akként értelmezni, hogy az lehetővé teszi a tagállamok számára,
hogy hátrányosan megkülönböztető jellegű adómentességet alkalmazzanak, amennyiben azt csak a
„különös történeti értéket képviselő és a gyűjtők számára különös értéket jelentő” járművek számára
tartja fenn, holott bizonyos belföldi területeken – a kizárólag az e területeken alkalmazandó regionális
és tartományi jogszabályok alapján – szélesebb körű mentességet biztosít a „történeti értéket képviselő
és a gyűjtők számára értéket jelentő” valamennyi jármű számára?
5) Az előző kérdésre adott nemleges válasz esetén: a fent hivatkozott uniós jogi rendelkezések
mindenesetre lehetővé teszik-e, hogy az állami jogszabályok a „történeti értéket képviselő és a gyűjtők
számára értéket jelentő járművek” esetében e járművek elavultsága miatt kedvezőtlen és hátrányosan
megkülönböztető jellegű adóztatást írjanak elő, amely – a járművek szennyezőbb kibocsátása miatt –
fokozza az adóterhet, ekként pedig mérsékli az e járművek számára biztosított védelmet, ami
megakadályozza hasznosításukat, tulajdonosukat pedig eltántorítja a megőrzésüktől?
6) Az áruk szabad mozgásának az EUSZ 52. cikk (2) bekezdésében és az EUMSZ 30. cikkben
kimondott elve, valamint a vámokkal azonos hatású díjak ezen elvvel összefüggő tilalma –
figyelemmel a Bíróság ítélkezési gyakorlatában ezen a területen kialakított kritériumokra – lehetővé
teszi-e valamely tagállam számára, hogy a „történeti értéket képviselő és a gyűjtők számára értéket
jelentő járművekként” elismert járművekre hátrányosan megkülönböztető jellegű, a tagállam teljes
területén nem egységes adóztatást írjon elő, amely e járművek tulajdonjogának azon átruházásait
sújtja, amelyekre a tagállam adómentességet élvező területén lakóhellyel rendelkező és a tagállam
adókötelezettséget megállapító területén lakóhellyel rendelkező adóalanyok között kerül sor?
7) Ellentétes-e a közös európai térségben garantált alapvető szabadságokat védő EUMSZ 18., EUMSZ
19., EUMSZ 20., EUMSZ 21., EUMSZ 45. és EUMSZ 49. cikkel, valamint a közvetlen és közvetett
hátrányos megkülönböztetésnek a 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvben előírt tilalmával
az, hogy a tagállamon belül alkalmazott kedvezőtlen és hátrányosan megkülönböztető jellegű
adóztatás kizárólag a lakóhelyük alapján alkalmazzon megkülönböztetést és szankciókat a történeti
értéket képviselő és a gyűjtők számára értéket jelentő járművek tulajdonosaival szemben?
8) Végezetül, a közös európai térségben a bírák szabadságának, autonómiájának és függetlenségének
az EUSZ 2. cikkben rögzített és védett, a „tisztességes eljárás” védelmét szolgáló elve lehetővé teszi-e
a tagállamok számára, hogy törvényben akadályozzák meg, hogy a bírák autonóm módon elismerjék
egy jármű „történeti értéket képviselő és a gyűjtők számára értéket jelentő” jellegét annak
meghatározása céljából, hogy ez a jármű adómentességet élvez-e vagy sem, ekként pedig, hogy arra
kötelezzék a bírákat, hogy az ezzel kizárólagosan megbízott magánszemély által e tekintetben
elfogadott döntéseket vegyék figyelembe?
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232. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. június 19-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-478/19. és C-479/19. sz. ügyek)1
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e a közösségi joggal – különösen a Szerződésnek a letelepedési szabadsággal és a tőke
szabad mozgásával kapcsolatos, a Bíróság által értelmezett rendelkezéseivel – a decreto-legge n.
223/2006 (223/2006. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet) 35. cikkének 10-ter. bekezdésében
szereplőhöz hasonló nemzeti jogi rendelkezés alkalmazása (abban a részében, amelyben az az átírási
és ingatlan-nyilvántartási bejegyzési illetékkedvezményt a zárt végű ingatlanbefektetési alapokra
korlátozza)?

233. A Corte costituzionale (Olaszország) által 2019. június 21-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-481/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az időbeli hatálya révén továbbra is alkalmazandó 2003/6/EK irányelv 14.
cikkének (3) bekezdését és az 596/2014/EU rendelet 30. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy azok
lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy ne szankcionálják azt a személyt, aki megtagadja a
hatáskörrel rendelkező hatóság azon kérdéseire történő válaszadást, amelyek alapján felmerülhet a
„büntető” jellegű közigazgatási szankcióval büntetendő jogsértésért való felelőssége?
2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén összeegyeztethető-e az időbeli hatálya révén továbbra
is alkalmazandó 2003/6/EK irányelv 14. cikkének (3) bekezdése és az 596/2014/EU rendelet 30. cikke
(1) bekezdésének b) pontja az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. és 48. cikkével az EJEE 6.
cikkével összefüggésben, az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata fényében is, és a
tagállamok közös alkotmányos hagyományai alapján, amennyiben ezek előírják azon személy
szankcionálását is, aki megtagadja a hatáskörrel rendelkező hatóság azon kérdéseire történő
válaszadást, amelyek alapján felmerülhet a „büntető” jellegű közigazgatási szankcióval büntetendő
jogsértésért való felelőssége?

234. A Commissione tributaria regionale della Campania (Olaszország) által 2019.
június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-496/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Akadályát képezi-e az áruk behozatalukkor történő fizikai ellenőrzése az adó- és vámmegállapítási
határozat felülvizsgálatára irányuló, a Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet 78.
cikkében meghatározott eljárás megindításának?

235. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2019. június 26-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-487/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni az [Alapjogi Charta] 47. cikkével és az [EUMSZ] 267. cikkel összefüggésben
értelmezett [EUSZ] 2. cikket, [EUSZ] 6. cikk (1) és (3) bekezdését és az [EUSZ] 19. cikk (1)
bekezdésének második albekezdését, hogy nem minősül az uniós jog értelmében vett, törvény által
1

A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek.
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megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróságnak az a bíróság, amelyben olyan személy jár el
egyesbíróként,, akit a bírói tisztségre a bírák kinevezésére vonatkozó tagállami jogszabályok súlyos
megsértésével neveztek ki, amely jogsértés különösen abban nyilvánul meg, hogy e személy
kinevezésére annak ellenére került sor, hogy a nemzeti hatóság (Krajowa Rada Sądownictwa [nemzeti
igazságszolgáltatási tanács) által hozott – a bírói tisztség e személy általi betöltésére vonatkozó
kinevezése iránti javaslatot magában foglaló – határozattal szemben a hatáskörrel rendelkező nemzeti
bírósághoz (Naczelny Sąd Administracyjny [legfelsőbb közigazgatási bíróság) korábban jogorvoslatot
nyújtottak be, e határozat végrehajtását a nemzeti jog alapján felfüggesztették, továbbá a hatáskörrel
rendelkező nemzeti bíróság (Naczelny Sąd Administracyjny [legfelsőbb közigazgatási bíróság]) előtti
eljárás a kinevezési okmány átadásáig nem fejeződött be?

236. A Kúria (Magyarország) által 2019. június 26-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-491/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Támogatási szerződéses jogviszonyban az első- vagy másodfokú szabálytalansági eljárás
lefolytatására hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok, közreműködő szervezetek eljárásuk
során jogosultak-e közvetlenül az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK (1)
Tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján – különösen annak 60., 70. és 98.
cikkében szabályozott ellenőrzési mechanizmus keretében – vizsgálni minden olyan
jogsértést, amely eredményeként az Európai Unió költségvetését érintő pénzügyi
érdeksérelem vagy annak veszélye felmerül, és szükség esetén kötelesek-e pénzügyi
korrekciót alkalmazni?
2. Kellően hatékonyan biztosítja-e az uniós pénzügyi érdekek védelmét egy olyan tagállami
eljárási szabály vagy azt értelmező bírói gyakorlat, amely támogatási szerződés esetén a
közbeszerzési szabályok megsértésében megnyilvánuló szerződésszegés (szabálytalanság)
megállapítását, és erre alapítottan bármilyen polgári jogi igény érvényesítését csak akkor teszi
lehetővé, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg – e döntőbizottság határozatának
felülvizsgálata során – a bíróság a jogsértést jogerősen megállapította?
3. Amennyiben a szabálytalanságot közbeszerzési szabályok megsértése jelenti, ugyanakkor a
Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásának kezdeményezésére nem került sor, a támogatási
szerződés teljesítésével kapcsolatos polgári jogi igényeket elbíráló bíróság jogosult-e a
közbeszerzési szabálytalanságot a szerződésszegés körében értékelni?
237. A Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Spanyolország) által
2019. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-503/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összhangban áll-e a 2003/109 irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 17. cikkével a nemzeti
bíróságok általi azon értelmezés, amely szerint bármely jellegű büntetett előélet elegendő ok a
huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás elismerésének megtagadására?
2) A nemzeti bíróságnak a büntetett előélet mellett figyelembe kell-e vennie egyéb tényezőket is, mint
a büntetés súlyosságát és időtartamát, a kérelmező által a társadalomra jelentett veszélyt, korábbi
jogszerű tartózkodásának időtartamát és az országgal kialakított kapcsolatát, mindezen tényezők
együttes értékelése útján?
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3) Úgy kell-e értelmezni az irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes az a nemzeti
jogszabály, amely – a 6. cikk (1) bekezdésében és a 17. cikkben foglalt értékelési szempontok
megállapítása nélkül – lehetővé teszi közrendi vagy közbiztonsági okokból a huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkező jogállás elismerésének megtagadását a 4. cikk alapján?
4) Úgy kell-e értelmezni a 2003/109 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 17. cikkét, hogy a nemzeti
bíróságnak – a Bíróságnak az irányelvek vertikális hatályára vonatkozó ítélkezési gyakorlatával
összhangban – jogában áll és lehetősége nyílik arra, hogy a büntetett előélet értékelése céljából
közvetlenül alkalmazza a 6. cikk (1) bekezdésében és a 17. cikkben foglaltakat, figyelembe véve a
büntetés súlyosságát és időtartamát, valamint a kérelmező által a társadalomra jelentett veszélyt?
5) Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező
jogállás elismeréséhez való jogot, valamint az egyértelműség, az átláthatóság és az érthetőség elvét,
hogy azokkal ellentétes az 557/2011. sz. királyi rendelet 147–149. cikkének és a 4/2000. sz. sarkalatos
törvény 32. cikkének a spanyol bíróságok általi azon értelmezése, amely szerint a huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás megtagadásának lehetnek közrendi és közbiztonsági okai,
annak ellenére, hogy a megtagadás okaként szolgáló szabályokat nem állapítják meg egyértelműen és
átláthatóan?
6) Összhangban áll-e a 2003/109 irányelv, és különösen 6. cikke (1) bekezdése hatékony
érvényesülésének elvével az a nemzeti szabályozás és annak a bíróságok általi azon értelmezése,
amely akadályozza a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás megszerzését és az
ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás megszerzését segíti elő?

238. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. július 2-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-504/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogorvoslathoz
való alapvető joggal, az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke szerinti jogállamiság elvével és a
jogbiztonság általános elvével a 2001/24/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének olyan értelmezése,
amely más tagállamokban folyamatban lévő bírósági eljárásokban a székhely szerinti állam hatáskörrel
rendelkező közigazgatási hatósága által hozott azon határozat hatályának minden további formaság
nélkül történő elismerését vonja maga után, amelynek célja visszaható hatállyal módosítani a jogvita
kezdetekor fennálló jogi hátteret, és amely azzal jár, hogy az említett új határozat rendelkezéseinek
nem megfelelő bírósági ítéleteket megfosztja a hatékony érvényesüléstől?

239. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. július 3-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-507/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Azon kérdés megítélése során, hogy a 2011/95/EU irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának
második mondata értelmében megszűnt-e az UNRWA által egy hontalan palesztinnak biztosított
védelem vagy támogatás, területi szempontból kizárólag azt a konkrét műveleti területet (Gázai
övezet, Jordánia, Libanon, Szíria, Ciszjordánia) kell-e alapul venni, ahol a hontalan személy az
UNRWA mandátuma területének elhagyásakor ténylegesen tartózkodott (a jelen esetben: Szíria), vagy
az UNRWA mandátumának területéhez tartozó további műveleti területeket is alapul kell venni?
2) Ha nem kizárólag azt a konkrét műveleti területet kell alapul venni, ahol a hontalan személy az
UNRWA mandátuma területének elhagyásakor ténylegesen tartózkodott: minden esetben és további
feltételektől függetlenül a mandátum területének összes műveleti területét kell-e alapul venni? Ha
nem: Csak akkor kell-e figyelembe venni további műveleti területeket, ha a hontalan személyt érdemi
(területi) kapcsolat fűzte e műveleti területekhez? Szükséges-e az ilyen kapcsolat fennállásához, hogy
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a hontalan személy – az UNRWA mandátuma területének elhagyásakor vagy korábban – e műveleti
területeken rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel? További körülményeket is figyelembe kell-e
venni az érdemi (területi) kapcsolat vizsgálata során? Ha igen: Melyeket? Jelentőséggel bír-e, hogy a
hontalan személy az UNRWA mandátuma területének elhagyásakor beutazhat-e, és elvárható-e tőle,
hogy beutazzon a releváns műveleti területre?
3) A 2011/95/EU irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondata értelmében ipso
facto akkor is megilletik-e az irányelv által biztosított előnyök azt a hontalan személyt, aki elhagyja az
UNRWA mandátumának területét, mivel a tényleges tartózkodási helye szerinti műveleti területen
személyes biztonsága komoly veszélyben van, és az UNRWA nem képes ott számára védelmet vagy
támogatást biztosítani, ha e hontalan személy korábban anélkül utazott e műveleti területre, hogy a
korábbi tartózkodási helye szerinti műveleti területen személyes biztonsága komoly veszélyben lett
volna, és anélkül, hogy az átutazás időpontjában fennálló körülmények alapján számíthatott volna arra,
hogy a műveleti területen, amelyre utazik, az UNRWA védelmében vagy támogatásában részesül, és
belátható időn belül visszatérhet az addigi tartózkodási helye szerinti műveleti területre?
4) Azon kérdés megítélése során, hogy a hontalan személy azért nem ismerhető-e el ipso facto
menekültként, mert az UNRWA mandátuma területének elhagyását követően már nem állnak fenn a
2011/95/EU irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondata szerinti feltételek,
kizárólag az utolsó szokásos tartózkodási hely szerinti műveleti területet kell-e alapul venni? Ha nem:
Ezzel párhuzamosan azokat a területeket is figyelembe kell-e venni, amelyeket a 2. kérdés alapján az
UNRWA mandátuma területe elhagyásának időpontjakor alapul kell venni? Ha nem: Milyen
kritériumok alapján kell meghatározni azokat a területeket, amelyeket figyelembe kell venni a kérelem
tárgyában történő döntéshozatal időpontjában? Azt feltételezi-e a 2011/95/EU irányelv 12. cikke (1)
bekezdése a) pontjának második mondata szerinti feltételek fennállásának megszűnése, hogy a
releváns műveleti területen a(z állami vagy kvázi állami) szervek készek befogadni (illetve
visszafogadni) a hontalan személyt?
5) Abban az esetben, ha a 2011/95/EU irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondata
szerinti feltételek fennállásával vagy fennállásuk megszűnésével összefüggésben a(z utolsó) szokásos
tartózkodási hely szerinti műveleti terület bír jelentőséggel: Milyen kritériumok relevánsak a szokásos
tartózkodási hely létesítése szempontjából? A tartózkodás helye szerinti ország által engedélyezett
jogszerű tartózkodásra van-e szükség? Ha nem: Szükség van-e legalább arra, hogy a műveleti terület
felelős szervei tudatosan tűrjék az érintett hontalan személy tartózkodását? Ha ez utóbbi kérdésre
igenlő választ kell adni: Tudniuk kell-e a felelős szerveknek konkrétan az adott hontalan személy
jelenlétéről, vagy elegendő, ha tudatosan tűrik az adott hontalan személynek mint személyek egy
nagyobb csoportja tagjának a tartózkodását? Ha nem: Elegendő-e önmagában a huzamosabb tényleges
tartózkodás?

240. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2019. július
3-án és 2019. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-512/19. és
C-595/19. sz. ügy)2
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e az uniós joggal a 116/2014. sz. törvénnyel átalakított 91/2014. sz. rendkívüli
felhatalmazáson alapuló rendelet 26. cikkének 3. bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti rendelkezés
alkalmazása, amely jelentős mértékben csökkenti a jogszabály révén már biztosított és a fotovoltaikus
berendezésekkel előállított villamos energia termelői által az e funkció ellátása céljából létrehozott,
állami tulajdonban lévő társasággal, a Gestore dei servizi energetici s.p.a.-val kötött megállapodás
alapján már meghatározott ösztönzők biztosítását;
közelebbről, összeegyeztethető-e az ilyen nemzeti rendelkezés a bizalomvédelem, a jogbiztonság, a
lojális együttműködés és a hatékony érvényesülés alapvető uniós jogelveivel, az Európai Unió
2

A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek.
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Alapjogi Chartájának 16. és 17. cikkével, a 2009/28/EK irányelvvel és a támogatási rendszerek abban
előírt szabályozásával, az EUMSZ 216. cikk (2) bekezdésével, különösen az Európai Energia Charta
Egyezménnyel összefüggésben?

241. A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2019. július 8-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-521/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a héairányelv 73. és 78. cikkét a semlegesség, az adókijátszás elévülése, a joggal
való visszaélés tilalmának, valamint a jogszerűtlen versenytorzítás tilalmának elvével összefüggésben,
hogy azokkal ellentétes az a nemzeti szabályozás és az azt értelmező ítélkezési gyakorlat, amely
szerint az adóhatóság által feltárt, eltitkolt és ki nem számlázott héaköteles ügyletek esetében a
szerződő felek által az ügyletekre vonatkozóan megállapított ár magában foglalja a hozzáadottértékadót?
Ennek megfelelően a CSALÁS olyan tényállásai esetén, amikor az ügyletet eltitkolták az adóhatóság
előtt, amint arra a Bíróság 2016. július 28-i Astone ítéletéből, (C-332/15), 2016. október 5-i Marinova
ítéletéből (C-576/15) és 2018. március 7-i Dobre ítéletéből (C-159/17, EU:C:2018:161) következtetni
lehet, az adó megállapítása és a vonatkozó szankciók kiszabása céljából úgy lehet tekinteni, hogy az
átadott és átvett összegek nem tartalmazzák a héa összegét.

242. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. július 16-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-546/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) a) Kiterjed-e a harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak
visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló,
2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya a harmadik
országbeli állampolgárral szemben „nem a migrációval összefüggő” okokból elrendelt beutazási
tilalomra legalábbis akkor, ha a tagállam nem élt az említett irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b)
pontja szerinti lehetőséggel?
b) Az első kérdés a) pontjában foglalt kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Akkor sem tartozik-e
az ilyen beutazási tilalom a 2008/115/EK irányelv hatálya alá, ha a harmadik országbeli
állampolgár már a vele szemben hozott – a beutazási tilalommal kísért – kiutasító határozattól
függetlenül is jogellenesen tartózkodik, és ezért alapvetően az irányelv hatálya alá tartozik?
c) „Nem a migrációval összefüggő” okokból elrendelt beutazási tilalomnak minősül-e a közbiztonsági
és közrendi okokból (a jelen esetben: a terrorizmus elleni küzdelem céljával kizárólag általános
megelőzési okokból) elrendelt kiutasítással összefüggő beutazási tilalom?
2) Ha az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a szóban forgó beutazási tilalom a 2008/115/EK
irányelv hatálya alá tartozik:
a) Azzal jár-e a kiutasítási határozat (a jelen esetben: a kitoloncolás kilátásba helyezése) közigazgatási
hatóság általi hatályon kívül helyezése, hogy jogellenessé válik az e határozattal egyidejűleg
elrendelt, a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 6. pontja értelmében vett beutazási tilalom?
b) Akkor is beáll-e ez a jogkövetkezmény, ha a kiutasítási határozatot megelőző közigazgatási
kiutasító határozat jogerős(sé vált)?
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243. Az Administrativen sad – Blagoevgrad (Bulgária) által 2019. július 17-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-544/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Első kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 63. cikket, hogy azzal ellentétes az alapeljárásban szóban forgóhoz
hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely szerint csak átutalással vagy fizetési számlára történő
befizetéssel teljesíthetők a legalább 10 000 leva (BGN) összegű belföldi kifizetések, és amely
korlátozza a fel nem osztott nyereségből készpénzben történő, legalább 10 000 BGN összegű
osztalékfizetéseket? Ha e szabályozás nem ellentétes az EUMSZ 63. cikkel: Igazolható-e az ilyen
korlátozás az (EU) 2015/849 irányelv céljaival?
Második kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/849 irányelv 2. cikkének (1) bekezdését ezen irányelv (6)
preambulumbekezdésére, valamint 4. és 5. cikkére figyelemmel, hogy azzal nem ellentétes az
alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló olyan általános nemzeti jogszabály, amely szerint csak
átutalással vagy fizetési számlára történő befizetéssel teljesíthetők a legalább 10 000 BGN összegű
belföldi kifizetések, és amely nem foglalkozik a készpénzfizetéssel érintett személlyel és a
készpénzfizetés indokával, miközben hatálya minden, természetes és jogi személyek közötti
készpénzfizetésre kiterjed?
1) Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Az (EU) 2015/849 irányelv (6) preambulumbekezdésére,
valamint 4. és 5. cikkére figyelemmel lehetővé teszi-e ezen irányelv 2. cikke (1) bekezdése 3.
pontjának e) alpontja a tagállamok számára, hogy az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló
nemzeti jogszabályban olyan további általános korlátozásokat írjanak elő a belföldi
készpénzforgalom tekintetében, amelyek folytán csak átutalással vagy fizetési számlára történő
befizetéssel teljesíthetők a legalább 10 000 BGN összegű belföldi készpénzfizetések, ha a
készpénzfizetés indokát „fel nem osztott nyereség” (osztalék) képezi?
2) Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Az (EU) 2015/849 irányelv (6) preambulumbekezdésére
és 5. cikkére figyelemmel lehetővé teszi-e ezen irányelv 2. cikke (1) bekezdése 3. pontjának e)
alpontja a tagállamok számára, hogy hogy az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló nemzeti
jogszabályban olyan további korlátozásokat írjanak elő a készpénzforgalom tekintetében, amelyek
folytán csak átutalással vagy fizetési számlára történő befizetéssel teljesíthetők a legalább 10 000
BGN összegű belföldi kifizetések, ha a küszöbérték alacsonyabb, mint 10 000 euró?
Harmadik kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/849 irányelv 58. cikkének (1) bekezdését és 60. cikkének (4)
bekezdését az Európai Unió Alapjogi Chartája 49. cikkének (3) bekezdésére tekintettel, hogy azokkal
ellentétes az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti jogszabály, amely rögzített
mértékű közigazgatási szankciókat ír elő a készpénzforgalmi korlátozások megsértéséért, és nem teszi
lehetővé a konkrét lényeges körülményeket figyelembe vevő differenciált számítást?
1) Amennyiben a válasz az, hogy az (EU) 2015/849 irányelv 58. cikkével és 60. cikkének (4)
bekezdésével - az Európai Unió Alapjogi Chartája 49. cikkének (3) bekezdésére tekintettel - nem
ellentétes az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti jogszabály, amely rögzített
mértékű közigazgatási szankciókat ír elő a készpénzforgalmi korlátozások megsértéséért, úgy kell-e
értelmezni az (EU) 2015/849 irányelv 58. cikkét és 60. cikkének (4) bekezdését a tényleges
érvényesülés elvére és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony
jogorvoslathoz való jogra figyelemmel, hogy azokkal ellentétes az alapeljárásban szóban forgóhoz
hasonló, a bírósági felülvizsgálatot korlátozó nemzeti jogszabály, ha e jogszabály nem teszi
lehetővé, hogy [a kiszabott szankció elleni] jogorvoslati kérelem benyújtása esetén a bíróság a
konkrét lényeges körülményeknek megfelelő, az előírt minimális szint alatti közigazgatási
szankciót állapítson meg a készpénzforgalmi korlátozások megsértéséért?
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244. A Landgericht Stuttgart (Németország) által 2019. július 19-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-555/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni
a) a 2010/13/EU irányelv 4. cikkének (1) bekezdését,
b) az egyenlőség uniós jogi alapelvét és
c) a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó, az EUMSZ 56. cikk szerinti szabályokat, hogy
azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogi szabályozás, amely tiltja a reklámok regionális terjesztését
a tagállam egészére vonatkozóan engedélyezett televíziós műsorokban?
2) Másként kell-e megítélni az 1. kérdést, amennyiben a nemzeti jog megengedi az olyan törvényi
szabályozást, amellyel a reklámok regionális terjesztése törvénnyel engedélyezhető, és ebben az
esetben az – ezenfelül szükséges – hatósági engedéllyel megengedett?
3) Másként kell-e megítélni az 1. kérdést, amennyiben a regionális reklám engedélyezésére vonatkozó,
a 2. kérdésben leírt lehetőséget ténylegesen nem veszik igénybe, és a regionális reklám ennek
megfelelően mindenütt tilos?
4) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkét – az emberi jogok és
alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 10. cikkének, valamint az Emberi Jogok
Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatának figyelembevételével –, és különösen az információs
pluralizmus alapelvét, hogy azzal ellentétes az 1., 2. és 3. kérdésben leírtak szerinti nemzeti
szabályozás?

245. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. július 23-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-561/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Köteles-e az olyan nemzeti bíróság, amelynek határozatai ellen nincs jogorvoslati lehetőség, az
EUMSZ 267. cikk alapján az uniós jog értelmezésével kapcsolatos valamely kérdést előzetes
döntéshozatal céljából főszabály szerint azokban az esetekben is előterjeszteni, amelyekben a szóban
forgó kérdést az eljárásban részt vevő egyik fél az eljárás megindítását vagy a perbe bocsátkozását,
illetve azt követően terjeszti elő, hogy a bíróság első alkalommal megkezdi az ügyben való
tanácskozást, vagy azt követően is, hogy már egyszer terjesztettek előzetes döntéshozatal iránti
kérelmet az Európai Unió Bírósága elé?
2) A fentiek alapján összeegyeztethető-e az uniós joggal (különösen az EUMSZ 4. cikk (2)
bekezdésével, az EUMSZ 9. cikkel, az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének e) pontjával, az EUMSZ
106. cikkel, az EUMSZ 151. cikkel – és az abban említett, 1961. október 18-án Torinóban aláírt
Európai szociális chartájával, valamint a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló 1989. évi
közösségi chartával –, az EUMSZ 152. cikkel, az EUMSZ 153. cikkel, az EUMSZ 156. cikkel, az
EUSZ 2. cikkel és az EUSZ 3. cikkel, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 28. cikkével) a
163/2006. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 163/2006 115., 206. és 217. cikkének a
közigazgatási ítélkezési gyakorlatban szereplő olyan értelmezése, amely kizárja az árak
felülvizsgálatát az úgynevezett különös ágazatokra vonatkozó szerződések esetében, elsősorban azok
tekintetében, amelyek tárgya eltér a 17/2004 irányelvben említettektől, de amely eszközként
kapcsolódik az utóbbiakhoz?
3) A fentiek alapján összeegyeztethető az uniós joggal (különösen az EU Alapjogi Chartájának 28.
cikkével, az egyenlő bánásmód EUMSZ 26. cikkben és az EUMSZ 34. cikkben rögzített elvével,
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valamint a vállalkozás szabadságának az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikke által is elismert
elvével) a 163/2006. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 115., 206. és 217. cikkének a
közigazgatási ítélkezési gyakorlatban szereplő olyan értelmezése, amely kizárja az árak
felülvizsgálatát az úgynevezett különös ágazatokra vonatkozó szerződések esetében, elsősorban azok
tekintetében, amelyeknek tárgya eltér a 17/2004 irányelvben említettektől, de amely eszközként
kapcsolódik az utóbbiakhoz?

246. A Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanyolország) által 2019.
július 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-568/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Összeegyeztethető-e az Európai Unió Bíróságának az irányelvek közvetlen hatályának korlátaira
vonatkozó ítélkezési gyakorlatával a Bíróság 2015. április 23-i Zaizoune ítéletének (C-38/14) olyan
értelmezése, hogy a spanyol hatóságok és bíróságok közvetlenül alkalmazhatják a 2008/115/EK
irányelvet, valamely harmadik országbeli állampolgár hátrányára, mellőzve és nem alkalmazva a
szankciók tekintetében kedvezőbb belső szabályokat, súlyosbítva e személy szabálysértési
felelősségét, akár mellőzve a büntetőjogi törvényesség elvét, illetve, hogy a spanyol jog irányelvnek
való meg nem felelését nem ilyen úton kell megoldani, hanem jogszabály-módosítás útján, vagy az
államot az irányelvek megfelelő átültetésére kötelező, a közösségi jog által előírt módokon?

247. A Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Spanyolország)
által 2019. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-592/19. sz.
ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a 2003/109/EK irányelv 4. cikkét és 6. cikkének (1) bekezdését, hogy a büntetett
előélet elegendő indok a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogálláshoz való hozzáférés
anélkül történő megtagadásához, hogy vizsgálni kellene a tartózkodás időtartamát és a tartózkodási
hely szerinti országgal való kapcsolatok fennállását?

248. A Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanyolország) által 2019.
augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-598/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelv 20. cikkét, hogy az e cikk szerinti
fenntartás személyi hatálya nem korlátozható olyan módon, hogy a vállalkozások vagy gazdasági
szereplők alapítására, jellegére és céljaira, tevékenységeire vagy beruházásaira vonatkozó, vagy más
jellegű kiegészítő követelmények előírása révén kizárják e cikk alkalmazási köréből azokat a
vállalkozásokat vagy gazdasági szereplőket, amelyek teljesítik azt a feltételt, hogy alkalmazottaik
legalább 30 %-a fogyatékossággal élő személy, és céljuk ezen személyek társadalmi és szakmai
integrációja?

249. A Verwaltungsgericht Köln (Németország) által 2019. augusztus 9-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-602/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az áruk szabad mozgásának az EUMSZ 34. cikkben rögzített elve és a gyógyszerek párhuzamos
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importjának ez alapján kidolgozott elvei abban az esetben is megkövetelik-e, hogy a nemzeti
engedélyező hatóság hozzájáruljon a párhuzamosan importált gyógyszer adagolásával kapcsolatos
adatok módosításához, ha a referenciaengedély hatályát vesztette, és a módosítást egy lényegében
azonos hatóanyagot tartalmazó, eltérő formájú belföldi gyógyszerrel kapcsolatos adatoknak a
párhuzamosan importált gyógyszerre vonatkozó, az exportáló államban jóváhagyott adatokkal
kombinált átvételével indokolják?
2) Az EUMSZ 34. és EUMSZ 36. cikkre tekintettel megtagadhatja-e a nemzeti hatóság az ilyen
módosításhoz való hozzájárulást arra hivatkozva, hogy a párhuzamos importőrökre nem vonatkozik az
időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések benyújtásának kötelezettsége, és belföldi referenciaengedély
hiányában nem állnak rendelkezésre a haszon/kockázat értékeléssel kapcsolatos naprakész adatok, a
fennmaradó belföldi engedély eltérő gyógyszerformára vonatkozik, az azonos gyógyszerformára
vonatkozóan az exportáló államban megadott engedéllyel szemben pedig eltérő hatóanyag
koncentrációra vonatkozik, és ezenfelül a tájékoztató szövegekben nem vonhatók össze kétféle
gyógyszerformára vonatkozó információk?

250. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. augusztus 12-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-608/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az 1407/2013 rendelet (1) 3. és 6. cikkében rögzített, a támogatások odaítélésére
vonatkozó szabályokat, hogy a korábbi támogatásokkal való halmozás miatt a támogathatóság felső
határát túllépő kérelmező vállalkozás a kért támogatás tényleges folyósításáig választhatja a támogatás
csökkentését (a projekt módosítása vagy megváltoztatása által), vagy az – adott esetben – lemond a
már megkapott korábbi támogatások (egészéről vagy egy részéről) abból a célból, hogy a kifizethető
összeg felső határán belül maradjon; ezenfelül úgy kell-e értelmezni ezeket a rendelkezéseket, hogy az
említett különböző választási lehetőségek (módosítás vagy lemondás) akkor is érvényesek, ha azokról
a nemzeti szabályozás és/vagy a támogatás odaítélésére vonatkozó nyilvános felhívás kifejezetten nem
rendelkezik?

251. A High Court (Írország) által 2019. augusztus 16-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-616/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. A 2005/85 irányelv 25. cikke (2) bekezdésének d) és e) pontjában szereplő, az „érintett tagállamra”
való hivatkozás
a) azt az első tagállamot jelenti-e, amely valamely nemzetközi védelmet kérelmezőnek a menedékkel
egyenértékű védelmet adott vagy
b) azt a második tagállamot, amelyben nemzetközi védelem iránti ismételt kérelmet nyújtottak be,
vagy
c) e tagállamok közül bármelyiket?
2. Ha valamely harmadik országbeli állampolgár az első tagállamban kiegészítő védelem formájában
nemzetközi védelemben részesült és egy második tagállam területére utazik, a második tagállamban
benyújtott újabb nemzetközi védelem iránti kérelem olyan joggal való visszaélésnek minősül-e, hogy a
második tagállam elfogadhat olyan intézkedést, amelynek értelmében az ilyen ismételt kérelem
elfogadhatatlan?
3. A 2005/85 irányelv 25. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy az a tagállam,
amelyet nem kötelez a 2011/95 irányelv, azonban a 604/2013 rendelet igen, olyan intézkedést fogad el,
mint amelyről a jelen ügyben szó van, amely szerint elfogadhatatlan az olyan harmadik országbeli
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állampolgár által előterjesztett menedékjog iránti kérelem, akinek valamely másik tagállam korábban
kiegészítő védelmet biztosított?

252. A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2019. augusztus 20-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-621/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovák
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv
167. cikkét és 168. cikkének e) pontját, hogy az adóalany által az importált termékek után fizetendő
hozzáadottérték-adó levonásához való jog az importált termékek tulajdonjogához, tehát a termékekkel
tulajdonosként való rendelkezés jogához van kötve?
2) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv
168. cikkének e) pontját, hogy az adóalany által az importált termékek után fizetendő hozzáadottértékadó levonásához való jog kizárólag akkor keletkezik, ha az importált termékeket az adóalany
belföldön történő értékesítés, másik tagállamba történő értékesítés vagy harmadik országba történő
kivitel formájában adóköteles tevékenységéhez használja fel?
3) Teljesül-e ilyen körülmények között a beszerzett termékek és az értékesítési ügyletek közötti
közvetlen és azonnali kapcsolat feltétele, pontosabban a jelen ügyben alkalmazható-e a levonáshoz
való jognak a beszerzett termékek és az értékesítési ügyletek közötti közvetlen és azonnali kapcsolaton
alapuló hagyományos értelmezése az olyan költségelemekre, amelyek nem a termékekkel
kapcsolatban merültek fel, így azokat nem tükrözhette a végső szolgáltatásnyújtás ára?

Munkaügyi ügyszak
57. A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2019. június 20-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-471/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49. cikket – adott esetben az EUMSZ 56. cikkel, az Európai Unió
Alapjogi Chartájának 15. és 16. cikkével, valamint az egyenlőség elvével együttesen –, hogy azzal
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely arra kötelezi az 1972. évi törvény értelmében vett
kikötői munkákat – többek között a hajók szűk értelemben vett be- és kirakodásával össze nem függő
tevékenységeket – végezni kívánó személyeket vagy vállalkozásokat, hogy ehhez kizárólag elismert
kikötői dolgozókat vegyenek igénybe?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén fenntarthatja-e a Grondwettelijk Hof
(alkotmánybíróság, Belgium) ideiglenesen az 1972. évi törvény szóban forgó 1. és 2. cikkének
joghatásait a jogbizonytalanság, valamint a szociális feszültségek elkerülése és a jogalkotó számára
annak lehetővé tétele érdekében, hogy e rendelkezéseket összhangba hozza az uniós jogból eredő
kötelezettségekkel?

58. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2019. július 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-508/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdését, az EUSZ 2.
cikket, az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését és az EUSZ 6. cikk (3) bekezdését az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 47. cikkével és az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdésével összefüggésben, hogy a
tagállam végső fokon eljáró bírósága a szolgálati viszony fennállása hiányának megállapítására
irányuló eljárásban megállapíthatja, hogy nem minősül bírónak az a személy, akinek az e bíróságon
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betöltendő bírói tisztségre vonatkozóan olyan kinevezési okmányt adtak át, amelyet a hatékony bírói
jogvédelem elvét sértő rendelkezések alapján vagy ezen elvvel összeegyeztethetetlen eljárásban
állítottak ki, amennyiben szándékosan ellehetetlenítették e kérdések ezen okmány átadását megelőző
bírósági vizsgálatát?
2) Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdését, az EUSZ 2.
cikket, az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével és az
EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdésével összefüggésben, hogy sérül a hatékony bírói jogvédelem
elve, ha a bírói tisztség betöltésére vonatkozó kinevezési okmányt azt követően adják át, hogy a
nemzeti bíróság előzetes döntéshozatal céljából az uniós jog értelmezésére vonatkozó kérdést
terjesztett elő, amelynek megválaszolásától függ azon nemzeti rendelkezések uniós joggal való
összeegyeztethetősége, amelyek alkalmazása lehetővé tette ezen okmány átadását?
3) Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdését, az EUSZ 2.
cikket, az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését és az EUSZ 6. cikk (3) bekezdését, valamint az Európai Unió
Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy sérül a hatékony bírói jogvédelem elve azáltal, hogy nem
biztosított a bírósághoz forduláshoz való jog abban az esetben, ha a tagállami bíróságon bírói tisztség
betöltésére vonatkozó kinevezési okmány átadására az ezen állam bírák kinevezésével kapcsolatos
jogszabályainak súlyos megsértésével lefolytatott pályázati eljárás eredményeképpen kerül sor?
4) Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdését, az EUSZ 2.
cikket, az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét az EUMSZ
267. cikk harmadik bekezdésével összefüggésben, hogy sérül a hatékony bírói jogvédelem elve, ha a
nemzeti jogalkotó a tagállam végső fokon eljáró bíróságán olyan szervezeti egységet hoz létre, amely
az uniós jog értelmében nem minősül bíróságnak?
5) Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdését, az EUSZ 2.
cikket, az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét az EUMSZ
267. cikk harmadik bekezdésével összefüggésben, hogy azon személy szolgálati viszonyának
fennállásáról és bírói jogállásáról, akinek részére a tagállam végső fokon eljáró bíróságán belüli bírói
tisztség betöltésére vonatkozó kinevezési okmányt adtak át, nem határozhat a bíróság azon szervezeti
egysége, amelybe e személyt kinevezték, és amely a nemzeti jog alapján hatáskörrel rendelkezik
ugyan, de kizárólag olyan személyekből áll, akik esetében a kinevezési okmánnyal kapcsolatban a 2–
4. kérdésben említett hibák merültek fel, és amely ezen okoknál fogva az uniós jog értelmében nem
minősül bíróságnak, hanem ebben a tárgyban e bíróság valamely másik szervezeti egységének kell
határoznia, amely megfelel az uniós jog bíróságra vonatkozó követelményeinek?

59. A Curtea de Apel Constanța (Románia) által 2019. július 10-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-538/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az Elchinov ítélet (C-173/09. sz. ügy) 45. pontja szerinti sürgősségi helyzethez hasonlít vagy a
megfelelő egészségügyi ellátásnak (fekvőbeteg-ellátás) a biztosított lakóhelye szerinti tagállamtól
eltérő tagállamban történő igénybevételéből eredő költségek megtérítését megalapozó, a 883/2004/EK
rendelet 20. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti előzetes engedély kérése objektív lehetetlensége
esetének minősül-e az, ha azt a kezelést, amelybe a biztosított beleegyezett, kizárólag a biztosított
lakóhelye szerint tagállamtól eltérő tagállam orvosa írta elő, arra is figyelemmel, hogy a diagnózist és
önmagában a sürgős ellátás szükségességét megerősítette a lakóhely szerinti tagállam betegbiztosítási
rendszeréhez tartozó orvos, aki azonban olyan másik kezelést javasolt, amelyhez képest az a kezelés,
amelybe a biztosított megfelelőnek minősíthető okokból beleegyezett, legalábbis azonos
hatékonyságú, azonban előnye, hogy nem eredményez fogyatékosságot?
2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén köteles-e a biztosított – azt követően, hogy a lakóhely
szerinti tagállam betegbiztosítási rendszerébe tartozó orvos a részére felállította a diagnózist, és olyan
kezelést írt elő, amelyet megfelelőnek minősíthető okokból nem fogad el, egy másik tagállamba utazik
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abból a célból, hogy második szakvéleményt kérjen és e szakvélemény szerint olyan másik kezelést
kell alkalmazni, amely legalábbis azonos hatékonyságú, azonban előnye, hogy nem eredményez
fogyatékosságot, amely kezeléshez a biztosított hozzájárul, és amely esetében teljesülnek a
883/2004/EK rendelet 20. cikke (2) bekezdésének második mondatában előírt feltételek – az ezen
utóbbi kezelés igénybevétele következtében felmerülő költségek megtéríttetésének céljából is kötelese az említett rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerinti engedélyt kérni?
3) Ellentétes-e az EUMSZ 56. cikkel és a 883/2004/EK rendelet 20. cikkének (1) és (2) bekezdésével
az olyan nemzeti szabályozás, amely értelmében egyrészről a megfelelő egészségügyi ellátás
(fekvőbeteg-ellátás) lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamban történő igénybevételét az illetékes
intézmény még abban az esetben is kizárólag olyan orvosi jelentés alapján engedélyezheti, amelyet a
tevékenységét a lakóhelye szerinti tagállam betegbiztosítási rendszere keretében folytató orvos ad ki
az ezen állam illetékes intézménye főorvosának javallata alapján, ha azt a kezelést, amelybe a
biztosított beleegyezett – megfelelőnek minősíthető okokból és figyelemmel arra, hogy annak előnye,
hogy nem eredményez fogyatékosságot – második szakvélemény keretében, kizárólag egy másik
tagállam orvosa írja elő, és amely szabályozás másrészről hozzáférhető és kiszámítható eljárás
keretében nem biztosítja annak a lehetőségnek az orvosi szempontból történő tényleges vizsgálatát,
hogy a lakóhely szerinti tagállam betegbiztosítási rendszerében fel lehessen használni a már említett,
egy másik tagállamban kiadott második szakvéleményt?
4) Az első és a harmadik kérdésre adott igenlő válasz esetén a biztosított vagy – adott esetben – annak
örökösei a 883/2004/EK rendelet 20. cikke (2) bekezdésének második mondatában előírt két feltétel
teljesítése esetén jogosultak-e arra, hogy a biztosított lakóhelye szerinti állam illetékes intézménye
teljeskörűen megtérítse számukra valamely másik tagállamban igénybe vett kezelés költségeit?

60. A Watford Employment Tribunal (Egyesült Királyság) által 2019. augusztus 22-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-624/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Közvetlen hatállyal bír-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 157. cikke olyan
keresetek esetében, amelyeket a felperesek azon az alapon terjesztenek elő, hogy velük
összehasonlítható munkavállalókéval egyenlő értékű munkát végeznek?
2. Amennyiben az első kérdésre nemleges választ kell adni, elkülönül-e az egyenlő érték kérdésétől a
157. cikkben szereplő egyetlen forrást felhasználó összehasonlíthatósági teszt, és amennyiben igen,
közvetlen hatállyal bír-e ez a teszt?

Polgári ügyszak
70. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2019. június 6-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-433/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) 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 (a továbbiakban: átdolgozott „Brüsszel I” rendelet) 24. cikke 1. pontjának első francia
bekezdésében foglalt első esetet, hogy egy lakástulajdonos keresetének a tárgya dologi jog
érvényesítése, ha egy másik lakástulajdonos számára meg kívánja tiltani, hogy lakóingatlanát, és
különösen annak rendeltetését önhatalmúlag, a többi lakástulajdonos hozzájárulása nélkül
megváltoztassa?
2) Amennyiben az e kérdésre adott válasz nemleges:
Úgy kell-e értelmezni az átdolgozott „Brüsszel I” rendelet 7. cikke 1. pontjának a) alpontját, hogy az
1. pontban említett kereset tárgya szerződés, amelyet a dolog fekvésének helyén kell teljesíteni?
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71. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2019. június 12-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-442/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelem [1–7.] és [16.] pontjában ismertetett körülmények
között az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak
összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3.
cikkének (1) bekezdése értelmében vett nyilvánossághoz közvetítést valósít-e meg a Usenetszolgáltatások nyújtására szolgáló platform üzemeltetője (mint amilyen az NSE is volt)?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén (tehát ha nyilvánossághoz közvetítés valósul meg):
Kizárja-e a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az
elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke (1) bekezdésének alkalmazását annak megállapítása, hogy a
Usenet-szolgáltatások nyújtására szolgáló platform üzemeltetője a 2001/29/EK irányelv 3. cikkének
(1) bekezdése értelmében vett nyilvánossághoz közvetítést valósít meg?
3) Az első vagy második kérdésre adandó nemleges válasz esetén (tehát ha főszabály szerint
hivatkozni lehet a 2000/31/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése szerinti, felelősség alóli
mentességre):
A 2000/31/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésére való hivatkozást más módon kizáró tevőleges
szerepet játszik-e a Usenet-szolgáltatások nyújtására szolgáló platformnak a jelen előzetes
döntéshozatal iránti kérelem [1–7.] és [16.] pontjában foglaltak értelmében vett szolgáltatásokat nyújtó
üzemeltetője?
4) Eltiltható-e a Usenet-szolgáltatások nyújtására szolgáló platform nyilvánossághoz közvetítést
megvalósító és a 2000/31/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésére hivatkozni jogosult üzemeltetője
a jogsértés folytatásától, illetve hozható-e vele szemben az említett irányelv 14. cikkének (3)
bekezdése szerinti lehetőségeket meghaladó intézkedéseket elrendelő határozat, vagy ez ellentétes a
2000/31/EK 15. cikkének (1) bekezdésével?

72. Az Amtsgericht Straubing (Németország) által 2019. június 19-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-465/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A 2011/83/EU irányelv 2. cikke 8. pontjának c) alpontja értelmében vett, üzlethelyiségen kívül kötött
szerződésről van-e szó az irányelv 9. cikke szerinti elállási jog következményével, ha egy olyan
kereskedő, aki valamely vásáron az irányelv 2. cikkének 9. pontja értelmében vett üzlethelyiségnek
minősülő standon, illetve stand előtt tartózkodik, megszólít egy olyan fogyasztót, aki a
vásárcsarnokban a fogyasztói vásáron a stand előtti folyosón áll anélkül, hogy kapcsolatba lépne a
kereskedővel, és ilyen körülmények között a standon létrejön a szerződés?

73. A Sąd Okręgowy w Poznaniu (Lengyelország) által 2019. június 26-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-495/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétesek
azok az eljárási rendelkezések, amelyek alapján a bíróság mulasztási ítéletet hozhat önmagában a
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felperes keresetében hivatkozott állítások alapján, és a bíróságnak ezeket az állításokat valósnak kell
elfogadnia abban az esetben, ha az alperes – fogyasztó, akit a tárgyalás időpontjáról szabályszerűen
értesítettek – az idézésre nem jelenik meg, és védekezést sem terjeszt elő?

74. Az Audiencia provincial de Zaragoza (Spanyolország) által 2019. június 26-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-497/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e az európai joggal az olyan nemzeti szabályozás, amelynek alapján arra a
következtetésre lehet jutni, hogy ha egy meghatározott tisztességtelen jellegű szerződéses feltétel ellen
nem merült fel kifogás a bíróság által a végrehajtás elrendelésekor hivatalból végzett első vizsgálat
során, e vizsgálat megakadályozza, hogy később ugyanezen bíróság hivatalból értékelhesse ezt a
feltételt, ha már kezdettől fogva fennálltak a ténybeli és jogi elemek, jóllehet az említett első vizsgálat
sem a rendelkező részében, sem az indokolásában nem tett semmilyen megállapítást a szerződés
feltételeinek érvényességével kapcsolatban?
2) A második kétség azzal kapcsolatban merül fel, hogy ha a végrehajtás alá vont fél, amikor már
fennállnak a fogyasztókkal kötött szerződésben foglalt valamely feltétel tisztességtelen jellegét
meghatározó ténybeli és jogi elemek, nem hivatkozik e jellegre a törvény által e célra biztosított
végrehajtási kifogásban, e kifogás elbírálását követően ismét előterjeszthet-e új, járulékos eljárási
kifogást, amely más feltétel vagy feltételek tisztességtelen jellegének tisztázására irányul, ha azokat a
törvényben előírt rendes eljárásban már kezdetben kifogásolhatta volna. Végeredményben, olyan
jogvesztő hatás következik-e be, amely megakadályozza a fogyasztót abban, hogy egy másik feltétel
tisztességtelen jellegére hivatkozzon ismét ugyanabban a végrehajtási eljárásban, egy későbbi
megállapítási eljárást is beleértve?
3) A harmadik kétség azzal kapcsolatos, hogy amennyiben összeegyeztethető az európai joggal az a
következtetés, miszerint a fél nem emelhet egy második vagy további járulékos kifogást az olyan
feltétel tisztességtelen jellegének érvényesítése céljából, amely ellen korábban végrehajtási kifogást
emelhetett volna, mert a szükséges ténybeli és jogi elemek már meghatározásra kerültek, ez alapul
szolgálhat-e ahhoz, hogy az a bíróság, amely értesült a tisztességtelen jellegről, ezáltal hivatalból
történő felülvizsgálati jogkörét gyakorolja?

75. A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2019. július 9-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-519/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének b) pontját, 3. cikkének (1) és (2)
bekezdését és 6. cikkének (1) bekezdését, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben a
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i
1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikkét – a joghatósági megállapodás
érvényességének vizsgálata tekintetében –, hogy a követelést a fogyasztótól engedményezés útján
megszerző végső engedményes is hivatkozhat arra, hogy a szerződési feltételeket egyedileg nem
tárgyalták meg, valamint hivatkozhat a joghatósági megállapodás rendelkezéseinek tisztességtelen
jellegére, annak ellenére, hogy ő maga nem minősül fogyasztónak?
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76. A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Nules (Spanyolország) által
2019. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-524/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 2006. december 12-i 1896/2006 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7.
cikkét, hogy azzal nem ellentétes az, hogy az e rendeletnek megfelelően lefolytatott európai fizetési
meghagyásos eljárásokban – a felhasználókkal és fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikke alapján – a bíróságok hivatalból
vizsgálják azokat a tisztességtelen feltételeket, amelyek a tartozás alapját képező szerződés
tartalmazhat, különösen akkor, ha a nemzeti bíróságnak az említett vizsgálat elvégzéséhez előzetesen
meg kell vizsgálnia a szerződést?

77. Az Amtsgericht Potsdam (Németország) által 2019. július 11-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-529/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Akkor is kizárt-e az elállási jog a fogyasztók jogairól szóló irányelv (2011/83/EU irányelv) 16.
cikkének c) pontja alapján, ha az árukat a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően készítik
ugyan el, az eladó azonban még nem kezdte meg az áruk elkészítését, és a helyre illesztést a
fogyasztónál nem harmadik személy útján, hanem maga végezte volna el? Jelentőséggel bír-e, hogy
csupán alacsony, az áru értékének körülbelül 5 százalékát kitevő szétszerelési költséggel vissza lehet
állítani az áruk személyre szabást megelőző állapotát?

78. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2019. július 16-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-540/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Hivatkozhat-e az európai tartási rendelet 3. cikkének b) pontja alapján a tartásra jogosult szokásos
tartózkodási helye szerinti bíróság joghatóságára valamely közintézmény, amely a tartásra jogosult
részére a közjogi szabályok alapján szociális segélyt nyújtott, ha a szociális támogatás biztosítása
folytán a tartásra jogosultnak a tartásra kötelezettel szembeni, a közintézményre törvény erejénél fogva
bekövetkező engedményezés útján átszálló polgári jogi tartási követelését visszkeresetként
érvényesíti?

79. Az Audiencia Provincial de Zaragoza (Spanyolország) által 2019. augusztus 6-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-600/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e a 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt tényleges
érvényesülés elvével – annak az Európai Unió Bírósága általi értelmezése szerint – az olyan nemzeti
szabályozás, amelynek alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy ha egy meghatározott
tisztességtelen jellegű szerződéses feltétel ellen nem merült fel kifogás a bíróság által a végrehajtás
elrendelésekor hivatalból végzett első vizsgálat során – amely vizsgálat a szerződési feltételek
érvényességére nem terjed ki – e vizsgálat megakadályozza, hogy később ugyanezen bíróság
hivatalból értékelhesse ezt a feltételt, ha már kezdettől fogva fennálltak a ténybeli és jogi elemek,
jóllehet az említett első vizsgálat sem a rendelkező részében, sem az indokolásában nem tett
semmilyen megállapítást a szerződés feltételeinek érvényességével kapcsolatban?
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2) A második kétség azzal kapcsolatban merül fel, hogy ha a végrehajtás alá vont fél, amikor már
fennállnak a fogyasztókkal kötött szerződésben foglalt valamely feltétel tisztességtelen jellegét
meghatározó ténybeli és jogi elemek, nem hivatkozik e jellegre a törvény által e célra biztosított
végrehajtási kifogásban, e kifogás elbírálását követően ismét előterjeszthet-e új, járulékos eljárási
kifogást, amely más feltétel vagy feltételek tisztességtelen jellegének tisztázására irányul, ha azokat a
törvényben előírt rendes eljárásban már kezdetben kifogásolhatta volna. Végeredményben, olyan
jogvesztő hatás következik-e be, amely megakadályozza a fogyasztót abban, hogy egy másik feltétel
tisztességtelen jellegére hivatkozzon ismét ugyanabban a végrehajtási eljárásban, egy későbbi
megállapítási eljárást is beleértve?
3) A harmadik kétség azzal kapcsolatos, hogy amennyiben összeegyeztethető a 93/13 irányelvvel az a
következtetés, miszerint a fél nem emelhet egy második vagy további járulékos kifogást az olyan
feltétel tisztességtelen jellegének érvényesítése céljából, amely ellen korábban végrehajtási kifogást
emelhetett volna, mert a szükséges ténybeli és jogi elemek már meghatározásra kerültek, ez alapul
szolgálhat-e ahhoz, hogy az a bíróság, amely értesült a tisztességtelen jellegről, ezáltal hivatalból
történő felülvizsgálati jogkörét gyakorolja?
4) A negyedik kérdés annak megoldására irányul, hogy az árverési értékesítést és az ingatlan
odaítélését követően, ami potenciálisan a hitelező javára is történhet, a biztosítékként felajánlott és már
végrehajtás alá vont ingatlan tulajdonjoga átruházásának joghatását is beleértve, összeegyeztethető-e
az uniós joggal az olyan értelmezés, amely szerint az eljárás lezárását és a célul tűzött joghatás
elérését, azaz a jelzálogjog érvényesítését követően az adós előterjeszthet-e új kifogásokat az eljárást
befolyásoló tisztességtelen szerződési feltétel semmisségének megállapítása céljából, vagy az említett
átruházási joghatás bekövetkezésével, ami a hitelező javára és az ingatlan-nyilvántartásba való
bejegyzéssel történhet, a bíróság hivatalból történő felülvizsgálatról határozhat, amely akár az egész
végrehajtási eljárás semmisségét vonhatja maga után, vagy végső soron hatással lehet a jelzálogjoggal
fedezett kölcsönösszegekre és érintheti az árverési ajánlatok megtételének feltételeit?

Gazdasági ügyszak
61. A Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (Franciaország) által 2019. augusztus 13án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-609/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy olyan kölcsönszerződés
esetén, amelyben két, egymástól nem elkülöníthető, a kölcsön nyilvántartására szolgáló külföldi és a
törlesztésére szolgáló hazai devizanem szerepel, e szerződés elsődleges tárgyának minősülnek az
elsősorban a kamatokra elszámolt, rögzített törlesztőrészleteket előíró feltételek, amelyek előírják a
szerződés időtartamának a tartozás kifizetése céljából történő meghosszabbítását és a
törlesztőrészletek emelkedését, mivel a tartozás összege jelentősen emelkedhet az árfolyamváltozás
következtében?
2) A 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy az elsősorban a kamatokra
elszámolt, rögzített törlesztőrészletekre vonatkozó feltételek, amelyek előírják a szerződés
időtartamának a tartozás kifizetése céljából történő meghosszabbítását és a törlesztőrészletek
emelkedését, mivel a tartozás összege jelentősen emelkedhet az árfolyamváltozás következtében,
lényeges egyenlőtlenséget eredményeznek a szerződéses felek jogai és kötelezettségei között,
különösen azzal, hogy a fogyasztót aránytalan árfolyamkockázatnak teszik ki?
3) A 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy az megköveteli, hogy egy
külföldi devizában nyilvántartott és hazai devizában törlesztendő kölcsönszerződés feltételeinek
világosságát és érthetőségét a szerződés megkötésekor fennálló, az előre látható gazdasági
környezetre, a jelen esetben a 2007–2009 közötti időszak gazdasági nehézségeinek az
árfolyamváltozásokat érintő következményeire hivatkozva értékeljék, figyelembe véve a hivatásos
hitelező szakértelmét, ismereteit és jóhiszeműségét?
4) A 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy az megköveteli, hogy egy
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külföldi devizában nyilvántartott és hazai devizában törlesztendő kölcsönszerződés feltételeinek
világosságát és érthetőségét annak vizsgálata révén értékeljék, hogy a szakértelemmel és ismeretekkel
rendelkező hivatásos hitelező közölte a fogyasztóval a különösen számszaki, kizárólag objektív és
elvont információkat, amelyek nem veszik figyelembe a gazdasági környezetet, amelynek hatása lehet
az árfolyamváltozásra?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
Ebben az időszakban nem tettek közzé előzetes döntéshozatal tárgyában hozott határozatot.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
XXXVIII. A Törvényszék (kibővített második tanács) T-624/15. sz., European Food és
társai kontra Bizottság ügyben 2019. június 18-án hozott ítélete ellen az Európai
Bizottság által 2019. augusztus 27-én benyújtott fellebbezés (C-638/19. P. sz. ügy)3
Az eljárás nyelve: angol
A fellebbező kérelmei:
A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:
— helyezze hatályon kívül a Törvényszék (kibővített második tanács) T-624/15., T-694/15. és T704/15. sz., European Food és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2019. június 18-án
hozott ítéletét;
— utasítsa el a T-704/15. sz. ügyben felhozott első jogalap első részét és a második jogalap első részét;
— utasítsa el a T-624/15. és T-694/15. sz. ügyekben felhozott második jogalap első és második részét;
— a T-624/15., T-694/15. és T-704/15. sz. egyesített ügyeket utalja vissza a Törvényszék elé a még
meg nem vizsgált jogalapok újbóli értékelése érdekében; és
— az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeiről jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek:
Első fellebbezési jogalapjával a Bizottság előadja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot,
mivel tévesen értelmezte és alkalmazta az EUMSZ 108. cikket és/vagy Románia csatlakozási okmánya
V. mellékletének 2. fejezetét, és jogilag tévesen minősítette a tényállást, amikor megállapította, hogy a
Bizottságnak nem volt hatásköre a vitatott határozat meghozatalára.
— Elsődlegesen a Bizottság azzal érvel, hogy a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy az
ösztönzési rendszer 2005. február 22-i hatályon kívül helyezése jelenti azon intézkedést, amellyel
Románia támogatást nyújtott Ioan és Viorel Micula svéd állampolgárságú befektetőknek, valamint
az irányításuk alatt álló három román társaságnak (a továbbiakban együtt: Miculáék). Románia
valójában az e rendszer hatályon kívül helyezése miatt az említett tagállam uniós csatlakozását
követően megítélt kártérítés kifizetése révén nyújtott támogatást Miculáéknak.
— Másodlagosan a Bizottság azzal érvel, hogy még ha a Törvényszék helyesen is állapította meg azt,
hogy az ösztönzési rendszer Románia általi hatályon kívül helyezése jelenti a támogatást nyújtó
intézkedést (ami egyébként nem így van), a Bizottság Románia csatlakozási okmánya V.
mellékletének 2. fejezete értelmében hatáskörrel rendelkezett a vitatott határozat meghozatalára.
Második fellebbezési jogalapjával a Bizottság előadja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot,
mivel tévesen értelmezte és alkalmazta Románia csatlakozási okmányának 2. cikkét és az uniós jog
időbeli alkalmazására vonatkozó szabályokat, és/vagy tévesen értelmezte és alkalmazta az 1995. évi
3

Az ítéletet l.: Hírlevél, X. évfolyam 10. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XXXI. szám
alatt.
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Európa-megállapodást, és jogilag tévesen minősítette a tényállást, amikor megállapította, hogy az
uniós jog a megítélt kártérítésre nem alkalmazandó.
— Elsődlegesen a Bizottság azzal érvel, hogy a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy az uniós
jog a megítélt kártérítésre nem alkalmazható azért, mert az e kártérítést eredményező összes
esemény a csatlakozást megelőzően következett be. Valójában a kártérítés megítélése az uniós jog
időbeli alkalmazására vonatkozó szabályok értelmében a csatlakozást megelőzően felmerült
helyzet jövőbeli hatásainak minősül.
— Másodlagosan a Bizottság azzal érvel, hogy még ha a Törvényszék helyesen is állapította meg azt,
hogy a kártérítés megítélése nem minősül a csatlakozást megelőzően felmerült helyzet jövőbeli
hatásainak (ami egyébként így van), az uniós jog alkalmazandó volt a megítélt kártérítésre, mivel
az 1995. évi Európa-megállapodás, amely az uniós jog része, az e kártérítést eredményező minden
olyan eseményre alkalmazandó volt, amely a csatlakozást megelőzően következett be.
Harmadik fellebbezési jogalapjával a Bizottság előadja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a
jogot, mivel tévesen értelmezte az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, és mivel nem alkalmazta az
1995. évi Európa-megállapodás 64. cikke (1) bekezdésének iii. pontját, amikor megállapította, hogy a
vitatott határozat tévesen minősítette a választottbíróság által megítélt kártérítést előnynek.
— Először is a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a Bizottságnak nincs hatásköre a vitatott
határozat meghozatalára, és hogy az uniós jog a megítélt kártérítésre nem alkalmazható.
— Másodszor a Törvényszék nem vizsgálta meg a vitatott határozatban bemutatott összes érvet, amely
alátámasztotta, hogy Románia előnyt nyújtott Miculáéknak. A meg nem vizsgált érvek
önmagukban elegendőek az előny fennállására vonatkozó megállapítás igazolására.

XXXIX. A Törvényszék (kilencedik tanács) T-20/17. sz., Magyarország kontra Európai
Bizottság ügyben 2019. június 27-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2019.
augusztus 6-án benyújtott fellebbezés (C-596/19 P. sz. ügy)4
Az eljárás nyelve: magyar
A fellebbező kérelmei:
Fellebbezésében az Európai Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság
— semmisítse meg a Törvényszék (kilencedik tanács) T-20/17 sz., Magyarország kontra Bizottság
ügyben 2019. június 27-én hozott ítéletét;
— utasítsa el a Magyarország által a Törvényszékhez benyújtott kereseti kérelemben szereplő második
és harmadik jogalapot, amelyekkel Magyarország az indokolási kötelezettség megsértésére és
hatáskörrel való visszaélésre hivatkozik, valamint kötelezze Magyarországot az elsőfokú eljárás és
a fellebbezési eljárás során felmerült valamennyi költség viselésére;
— másodlagosan, az ügyet a még el nem bírált jogalapok tárgyában történő újabb határozathozatal
céljából utalja vissza a Törvényszékhez, és az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeiről
egyelőre ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek:
Első fellebbezési jogalapja keretében a Bizottság arra hivatkozik, hogy a Törvényszék megsértette az
EUMSZ 107. cikke (1) bekezdését annak megállapításával, hogy a magyar reklámadó progresszív
adókulcs-szerkezete nem volt szelektív. Ezt három indokkal támasztja alá:
— Először is, a megtámadott ítélet 78–83. pontjaiban a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a
Bizottság helytelenül zárta ki a magyar reklámadó progresszív adókulcsait, amikor a
referenciarendszert azonosította. A Törvényszék álláspontjával ellentétben a Bizottság által a
határozatban követett megközelítés összhangban áll az ítélkezési gyakorlattal. Következésképpen a
Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a referenciarendszer meghatározása során.
4

Az ítéletet l.: Hírlevél, X. évfolyam 9. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XXX. szám alatt.
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— Másodszor, a megtámadott ítélet 84–90. pontjaiban a Törvényszék helytelenül állapította meg, hogy
a Bizottság tévesen azonosította a reklámadó azon célkitűzését, amelynek fényében az
összehasonlíthatóságot értékelni kell. A Bíróság következetes ítélkezési gyakorlata szerint az
összehasonlíthatóság értékelése szempontjából csak az intézkedésnek az adó tárgya, azaz az
adóztatandó tényállás által meghatározott adóügyi célkitűzése bír jelentőséggel. Más célkitűzések,
mint például a teherviselő képesség, csak annak értékelése szempontjából relevánsak, hogy az adó
által történő bármely különbségtétel objektíven igazolható-e, feltéve, hogy e célkitűzések az adó
jellegének velejárói. Következésképpen téves jogalkalmazást jelent, hogy a Törvényszék a
reklámadó állítólagos újraelosztási célkitűzésére hivatkozik az összehasonlíthatóság értékelése
céljából.
— Harmadszor, téves a Törvényszéknek a megtámadott ítélet 91–105. pontjaiban kifejtett azon
álláspontja, mely szerint a Bizottság tévedett, amikor úgy ítélte meg, hogy a redisztribúciós
célkitűzés nem igazolja az árbevételen alapuló adó progresszív jellegét. A Törvényszék azon
megállapítása, hogy a magyar reklámadó nem diszkriminatív, és redisztribúciós célt szolgál, arra a
téves vélelemre támaszkodik, hogy a magas árbevételű vállalkozások szükségszerűen
nyereségesebbek, mint az alacsonyabb árbevételt termelő vállalkozások. E téves vélelmet alapul
véve a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor olyan célkitűzést fogadott el az adó által
generált különbségtétel igazolására, amely nem tartozik az adó jellegéhez. Ezenkívül azáltal, hogy
elfogadta ezt a téves vélelmet, a Törvényszék jogellenesen megfordította a bizonyítási terhet, és
arra kötelezte a Bizottságot, hogy bebizonyítsa, hogy a magyar reklámadó által előírt progresszív
adókulcsok nem igazolhatók annak állítólagos újraelosztási célkitűzésével.
Második fellebbezési jogalapja keretében a Bizottság arra hivatkozik, hogy a Törvényszék megsértette
az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdését annak megállapításával, hogy az elhatárolt veszteségek 50 %ának levonhatósága nem volt szelektív. Először is, az intézkedés nincs összhangban azzal a
referenciarendszerrel, amelynek állítólagosan a részét képezi, mivel lehetővé teszi veszteségek
levonását árbevételen alapuló adó fizetésére köteles adózók számára, ami a vállalkozás
nyereségességét nem tükrözi. Másodszor, a Törvényszék megállapításával ellentétben az intézkedés
nem általános jellegű, és nem egy véletlenszerű körülménytől függ. Ellenkezőleg, a korábbi adóévre
vonatkozó intézkedés kedvezményezettjei az adó bevezetésének időpontjában azonosíthatóak voltak.

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai
Büntető ügyszak
Bfv.I.367/2019/16.
Felülvizsgálattal támadott másodfokú ügydöntő határozat hatályon kívül helyezése és a másodfokú
bíróság új eljárásra utasítása. A másodfokú bíróság a nyilvános ülést külföldön távollévő terhelt
távollétében tartotta meg, a terhelt erre irányuló indítványa nélkül. A másodfokú bíróság a terhelt
kérelmének hiányában nem tért át a Be. XII. fejezetében szabályozott külön eljárásra.
A másodfokú bíróságnak a Be. hatályba lépését követően az V. rendű terheltet tájékoztatni kellett
volna arról, hogy az elsőfokú bírósági eljárásban tett nyilatkozata alapján távollétében a nyilvános ülés
megtartására nincs törvényes lehetőség. Az V. rendű terheltnek ennek ismeretében lehetősége lett
volna a Be. 430. § (1) bekezdése alapján a tárgyaláson (nyilvános ülésen) való megjelenési jogáról – a
Be. 430. § (2) bekezdésében írt formai követelmények betartásával – lemondani.
E nyilatkozat hiányában a Be. 755. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja értelmében – figyelemmel a Be.
755. § (2) bekezdés b) pontjára – a külföldön ismert helyen tartózkodó terhelt távollétében az eljárás
lefolytatásának külföldön fogva lévő terhelttel szemben akkor van helye, ha európai vagy nemzetközi
elfogatóparancs kibocsátásának nincs helye, vagy arra azért nem kerül sor, mert a vádiratban az
ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabására vagy javítóintézeti nevelés
alkalmazására nem tesz indítványt, és a terhelt jelenléte az eljárási cselekményen nemzetközi bűnügyi
jogsegélykérelem előterjesztésével, illetve telekommunikációs eszközzel nem biztosítható.

27

A külföldön – az Európai Unió területén – fogva tartásban lévő terhelt vonatkozásában a 2012. évi
CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről (továbbiakban:
Eutv.) szabályozása szerinti eljárási jogsegély alkalmazására lehetőség van. Az Eutv. 67/H. §-a alapján
az eljárási jogsegély keretében fogva tartott személy ideiglenes átadásával [a) pont] vagy kihallgatás
telekommunikációs eszköz útján [c) pont] kell biztosítani, melynek feltételrendszerét és eljárásjogi
szabályait az Eutv. 68/B. §-68/D. § határozza meg.
Ha az eljárási jogsegélyre nincs lehetőség vagy teljesítése – a Be.-ben meghatározott határidőn belül –
nem vezetett eredményre – a törvényi előfeltételek megléte esetén – a Be. 755. §-ban meghatározott
külön eljárásra kell áttérni. Ez utóbbi esetben a külföldön tartózkodó terhelttel szembeni eljárás
lefolytatásának a vádemelést követően csak a terhelt hozzájárulásával van helye. Ha a terhelt az eljárás
folytatásához nem járul hozzá, a bíróságnak az eljárást fel kell függesztenie [Be. 756. § (3) bekezdés].
Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy a Törvényszék mint másodfokú bíróság olyan személy
távollétében tartotta meg a nyilvános ülést, akinek a jelenléte kötelező volt, ezzel megvalósította a Be.
608. § (1) bekezdés d) pontjában írt feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási
szabálysértést, ami a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja alapján meghatározott felülvizsgálati ok
megállapítását megalapozta.
A Kúria a Be. 663. § (3) bekezdése alapján az új másodfokú eljárás lefolytatására vonatkozóan előírja,
hogy a Törvényszék, mint másodfokú bíróság a Be. 599. §-ban foglalt előírások maradéktalan
betartásával folytassa le a másodfokú eljárást, melynek során a külföldön fogva tartásban lévő terhelt
távollétében a nyilvános ülés megtartására – az általános szabályok szerint – kizárólag a Be. 425. § (3)
bekezdésére tekintettel a Be. 430. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott terhelti nyilatkozat
tükrében nyílik lehetőség. Ennek hiányában az Eutv. alapján igénybe vett eljárási jogsegély keretében
kell eljárni. Amennyiben a fentiekre nincs törvényes lehetőség, akkor a Be. CII. Fejezete a külföldön
fogva tartásban lévő terhelttel szembeni külön eljárás szabályai szerint kell eljárni; különös tekintettel
arra, hogy a Be. 756. § (3) bekezdése alapján az eljárás folytatásának csak a terhelt hozzájárulásával
lehet helye.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.V.35.663/2018/6.; Kfv.V.35.723/2018/6.; Kfv.V.35.055/2019/6.
Az ítéletben tények és jogi érvek alapján kell megállapítani, hogy a Magyar Állam a kizárólagos
hatáskörébe tartozó körben - közérdeken alapuló nyomós okból - a közösségi joggal összhangban
korlátozta-e a szolgáltatásnyújtás szabadságát az online sportfogadás szervezésének szabályozásakor.
A közösségi jog megsértésére alapított kereset elbírálása is csak a közigazgatási perre vonatkozó
szabályok szerint történhet jogszerűen.
Előrebocsátja a Kúria, hogy a perben az elsőfokú bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia,
hogy az alperes jogszerűen szabott-e ki közigazgatási bírságot távszerencsejáték (online sportfogadás)
állami engedély nélkül szervezése miatt.
Az elsőfokú bíróság nem, illetve tévesen állapította meg a perben eldöntendő jogkérdést, ugyanis az
alperes közigazgatási szankciót távszerencsejáték szervezése miatt szabott ki. A távszerencsejáték
[29/C. §] a sportfogadás (a lóversenyfogadás, valamint a sportrendezvényre fogadás), ha azt kizárólag
hírközlő eszköz és rendszer útján szervezik. A távszerencsejáték törvényi fogalmába nem tartozik bele
az online kaszinó, ezért az annak szervezésére vonatkozó szabályok alkalmazása és közösségi jogi
szempontú vizsgálata nem lehetett a per tárgya. Azzal, hogy az elsőfokú bíróság nem különítette el a
szankcionálás alapjául szolgáló magatartást más online szerencsejátékok szervezésétől, alapvetően
téves alapokra helyezte döntését.
Ezen hibás kiindulási alap folytán ítéletében nem rögzítette, hogy a távszerencsejáték szervezésére a
felperesnél végzett ellenőrzés időpontjában kizárólag az állami szerencsejáték-szervező volt jogosult,
sem koncessziós pályázattal, sem pedig megbízható szerencsejáték-szervező általi ajánlattétellel
engedélyt erre a tevékenységre nem lehetett szerezni, vagyis állami monopólium hatálya alá tartozott
ez a szolgáltatás. [Az 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 3. § (1a) bekezdése szerint a
távszerencsejáték szervezését a) a lóversenyfogadás kivételével kizárólag a 100%-ban a magyar állam
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tulajdonában álló Szerencsejáték Zrt., b) lóversenyfogadás esetén kizárólag a 100%-ban a magyar
állam tulajdonában álló Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. végezheti.]
A perben nem volt vitatott, hogy a felperes tevékenységét állami engedély nélkül végezte, amely
ezáltal az Szjtv. 37. § 14. pontja szerint a tiltott szerencsejáték-szervezésnek minősül, a jogsértő
magatartás jogkövetkezménye az Szjtv. 12. § (3) bekezdés d) pontja alapján a bírság fizetése. Az Szjtv.
1. § (3) bekezdés e) pontja szerencsejátékok szervezésére irányuló tevékenységnek minősíti – egyebek
mellett - a távszerencsejáték szervezését. A 2. § (2) bekezdése első mondata szerint szerencsejátékszervező tevékenység folytatásához - az e törvényben meghatározott kivétellel - az állami adóhatóság
engedélye szükséges. Az Szjtv. 14. § g) pontja értelmében a távszerencsejáték a szerencsejátékok egy
fajtája, és mint ilyen, az Szjtv. 2. § (2) bekezdés hatálya alá esik. Az Szjtv. 2. § (2a) bekezdése a
törvény területi és tárgyi hatályát rögzíti, amellett, hogy egyértelműsíti a tevékenység
Mindennek következtében a Kúria megállapította, hogy az alperes a nemzeti jogszabályok helyes
alkalmazásával szabott ki bírságot távszerencsejáték engedély nélküli szervezése miatt.
Ezt követően a Kúria áttekintette és elemezte az irányadó közösségi jogi rendelkezéseket és az Európai
Unió Bírósága joggyakorlatát annak megállapítása érdekében, hogy a hatóság által alkalmazott
nemzeti jog – a közösségi joggal összhangban áll-e, és az elsőfokú bíróság jogszerűen mellőzte-e a
nemzeti rendelkezéseket a jogvita elbírálásánál.
Az Európai Unióról Szóló Szerződés és az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (a
továbbiakban: EUMSZ) 26. cikk (2) bekezdése értelmében „A belső piac egy olyan, belső határok
nélküli térség, amelyben a Szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek,
a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.” Az EUMSZ 56. cikk (az EKSz. korábbi 49. cikke) első
mondata kimondja, hogy „(...) tilos az Unión belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó
minden korlátozás a tagállamok olyan állampolgárai tekintetében, akik nem abban a tagállamban
letelepedettek, mint a szolgáltatást igénybe vevő személy.” Az EUMSZ 54. cikk (az EKSz. korábbi 48.
cikke) szerint, „Valamely tagállam jogszabályai alapján létrehozott olyan társaság, amelynek létesítő
okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye az Unió területén
van, e fejezet alkalmazása szempontjából ugyanolyan elbánásban részesül, mint azok a természetes
személyek, akik a tagállamok állampolgárai. "Társaság" a polgári vagy kereskedelmi jog alapján
létrejött társaság, beleértve a szövetkezeteket és a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó más jogi
személyeket, kivéve a nonprofit szervezeteket.” Az EUMSZ 49. cikk (az EKSz. korábbi 43. cikke)
értelmében „A szabad letelepedés magában foglalja a jogot gazdasági tevékenység önálló
vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására, vállalkozások, így különösen az 54. cikk
második bekezdése szerinti társaságok alapítására és irányítására, a letelepedés országának joga által a
saját állampolgáraira előírt feltételek szerint, figyelemmel a tőkére vonatkozó fejezet rendelkezéseire
is.”
Az EUMSZ ezen rendelkezéseinek értelmezése tárgyában, több tagállam – így Magyarország szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos szabályozását illetően, büntetőjogi és közigazgatási jogi
szempontból, számos eljárás volt folyamatban az Európai Unió Bírósága előtt. Ezek közül – a per
szempontjából – kiemelkedőek az előzetes döntéshozatali eljárás keretében hozott, magyar
szabályozást érintő [C-49/16 Unibet, C-3/17 Sporting Odds] döntések, ugyanis azokban az Európai
Unió Bírósága az addigi joggyakorlatát összefoglalva elemzi közösségi jogi szempontból a nemzeti
joganyagot. A C-3/17 Sporting Odds ügyben vizsgált nemzeti rendelkezések azonosak a perben is
alkalmazandókkal, míg az elsőfokú bíróság által irányadónak tekintett C-49/16 Unibet ügy a korábban
hatályos, az online sportfogadás-szervezést magántársaságoknak is lehetővé tevő szabályozás alapján
született, ezért abból csupán az elvi mondanivaló vehető figyelembe.
A Kúria rögzíti, hogy a gibraltári székhelyű felperest az alperes online sportfogadás magyar
fogyasztók felé irányuló szervezése miatt sújtotta közigazgatási bírsággal, a felperes magyar dulaista
szabályozás szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadságával való összeegyeztethetetlenségét
állította. A Kúria ezen két körülmény szem előtt tartásával a közösségi jog értelmezése körében
kialakult Európai Unió Bírósága joggyakorlat lényegét a következők szerint foglalta össze.
Az Európai Unió Bírósága rögzítette, hogy a szerencsejáték szabályozása nem tárgya az európai uniós
jogharmonizációnak, a tagállamok - erkölcsi, vallási és kulturális különbségeik szerint – jogosultak
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mérlegelési jogkörükben, saját értékrendjüknek megfelelően meghatározni azokat a követelményeket
annak szervezését és ellenőrzését illetően, amelyeket az általuk elérni kívánt védelmi szint
megvalósításához szükségesnek tartanak [C-3/17 Sporting Odds 20-21. pontok, C-42/07 Liga
Portuguesa 57. pont, C-46/08 Carmen Media Group 59. pont]. A szerencsejáték-szervezés előzetes
engedélyhez kötése a szolgáltatásnyújtás szabadsága ellen hat, ezért az EUMSZ 56. cikk értelmében
vett korlátozásnak minősül [C-49/16 Unibet 33. pont]. A nemzeti szabályozásban megjelenő
valamennyi korlátozás külön vizsgálandó abból a szempontból, hogy alkalmas-e az elérni kívánt
cél(ok) megvalósítására, illetve nem lép-e túl az(ok) megvalósításához szükséges mértéken [C-3/17
Sporting Odds 22. pont C-46/08 Carmen Media Group 60. pont]. A monopólium alkalmas lehet arra,
hogy a szerencsejátékra fordítandó túlzott kiadások és a játékfüggőség ellen hasson [C-3/17 Sporting
Odds 23. pont, C-46/08 Carmen Media Group 68. pont], és a dualista rendszer (olyan szerencsejátékpiac szervezés, amelyben egyes szerencsejáték típusok állami monopólium alá, míg mások
koncessziós-engedélyezés alá tartoznak) kialakítását is indokolhatják közrendi, közegészségügyi,
közbiztonsági, továbbá a fogyasztóvédelemhez, játékfüggőség és csalások megelőzéséhez fűződő
nyomós okok [C-3/17 Sporting Odds 25-26. pontok], az ilyen szabályozás alkalmasságát nem érinti,
ha az az állami költségvetésnek is hasznot hajt [C-3/17 Sporting Odds 28. pont, C-98/14 Berlington
Hungary 69. pont, C-316/07, C-358/07–C-360/07, C-409/07 és C-410/07 Stoß és társai 101. és 102.
pont; C-212/08 Zeturf 67. pont], továbbá az ellenőrzött terjeszkedési politika (vagyis az állami
monopólium kiterjesztése) indokolt az új terjesztési technikákra is (mint az internetes játékszervezés)
[C-3/17 Sporting Odds 30. pont, C-98/14 Berlington Hungary 70. pont]. Koherensnek akkor tekinthető
a szabályozás, amennyiben a szerencsejátékkal kapcsolatos bűncselekmények és csalások, valamint a
játékfüggőség gondot okoztak (Magyarországon), és a terjeszkedési politika alkalmas ezen problémák
orvoslására, továbbá nem haladja meg az elérni kívánt cél(ok) megvalósításához szükséges mértéket
[C-3/17 Sporting Odds 31-32. C-98/14 Berlington Hungary 71-72. pontok]. Utóbbi kérdések
vizsgálata a nemzeti bíróság feladata, amely eljárása során nem sérti a közösségi jogot a bizonyítási
teher eljárásban részt vevő felekre való telepítése [C-3/17 Sporting Odds 32-33. pontok, Rendelkező
rész 1. és 4. pontok]. Amennyiben a nemzeti bíróság megállapítás szerint a szabályozás nem
egyeztethető össze az EUMSZ 56. cikkel, azaz a létrehozott korlátozások nem felelnek meg az
Európai Unió Bírósága joggyakorlatában elfogadott elveknek, a nemzeti szabályok megsértése miatt
szankció nem alkalmazható [C-3/17 Sporting Odds 67-68. pontok, Rendelkező rész 7. pont].
Az Európai Unió Bírósága döntéseiből eredő követelmény, hogy a szankció kiszabásakor a
szerencsejáték-szabályozás hatóság által alkalmazott rendelkezései összhangban álljanak a közösségi
joggal.
A Kúria korábbi döntéseiben rögzítette, hogy „(...) a nemzeti eljárási szabályok határozzák meg azokat
a rendelkezéseket, amelyek alapján egy nemzeti vagy uniós jogra alapított igény érvényesíthető, de e
tekintetben a nemzeti bíróságoknak be kell tartaniuk az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés
uniós elvét. Mindebből az következik, hogy a bíróságok nem tehetik terhesebbé, kedvezőtlenebbé,
illetve kizárttá az uniós jog érvényesítését a nemzeti jog által biztosított jog érvényesítésénél (...).”
[KGD2017.95, KGD2017.84.] Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve értelmében a
közösségi jogsértésre alapított kereset elbírálása is – a kereset előterjesztésének időpontja alapján az
időközben hatályon kívül helyezett - 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) XX. fejezetének
szabályai szerint kell, hogy történjen. A Pp. 324. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a per tárgya az
online sportfogadás engedély nélküli szervezése miatt kiszabott közigazgatási bírságot kiszabó
határozat felülvizsgálata volt, az Európai Unió Bírósága nem állapította meg az alperes által
alkalmazott rendelkezések közösségi jogsértő voltát, ezen kérdés vizsgálatát a nemzeti bíróságra bízta,
az ehhez szükséges támpontokat az EUMSZ 56. cikk értelmezésével megadta.
Az elsőfokú bíróságnak a kereset és az ellenkérelem keretei között vizsgálnia kellett volna, hogy a
távszerencsejáték szervezésére vonatkozó szabályozásban megnyilvánuló EUMSZ 56. cikkben foglalt
szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása - mely állami monopóliumként tartja fenn ezt a
tevékenységet - a közösségi joggal összhangban áll-e. Az elsőfokú bíróság a kereset érdemi elbírálása
helyett – az Európai Unió Bírósága C-49/16 Unibet döntése 41-47. pontjait tévesen értelmezve - az
alperesi határozat érdemi törvényességi felülvizsgálatát nem végezte el, az alperest nem hívta fel a Pp.
3. § (3) bekezdésének alkalmazásával a szabályozásban megnyilvánuló nyomós közérdek
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bizonyítására, így nem is tehetett eleget a Pp. 221. § (1) bekezdése szerinti, ítéletre vonatkozó
indokolási kötelezettségének, és a Pp. 339. § (1) bekezdésének megsértésével helyezte hatályon kívül
az alperes határozatát.
Mindezek folytán a Kúria a jogszabálysértő jogerős ítéletet a Pp. 275. § (4) bekezdése alkalmazásával
hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.
A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak – az alperes határozata meghozatalakor fennállt
tények és hatályos jogszabályok figyelembevételével [Pp. 339/A. §] – kizárólag az online
sportfogadásra vonatkozó nemzeti rendelkezések közösségi joggal való összhangját kell vizsgálnia.
Ennek keretében fel kell hívnia az alperest az EUMSZ 56. cikkét korlátozó nyomós közérdek
bizonyítására. A felhívás eredménytelensége esetén levonhatja a bizonyítás elmaradásának
következményeit, ellenkező esetben értékelnie kell az előadottakat a keresetben hivatkozott - per
tárgyára vonatkozó - körülmények összevetésével. Fel kell tárnia azokat a közcélú értékeket,
amelyeket a jogalkotó a szabályozás által védeni kívánt. Rögzítenie kell a szabályozás azon elemeit,
amelyek álláspontja szerint ezen értékek védelmére szolgálnak, illetve azokat gyengítő hatással
rendelkeznek. Az így feltárt körülmények gondos és teljes körű mérlegelésével kell megítélnie - a
Kúria által részletezett, az Európai Unió Bírósága által kidolgozott szempontok figyelembe vételével -,
hogy az állam által kialakított monopólium megkülönböztetéstől mentes, közérdeken alapuló
kényszerítő indok által igazolt, a cél elérésére alkalmas és nem lép túl az elérni kívánt cél
megvalósításához szükséges mértéken [ún. Gebhard-teszt, Európai Unió Bírósága C-55/94], továbbá
eleget tesz-e a koherens (ellentmondás-mentes, az egyes elemeiben összetartó) és szisztematikus
(módszeres, következetes) szabályozás követelményének, azaz összhangban áll-e a közösségi joggal.
Az elsőfokú bíróságnak az ítéletben rögzítenie kell tényekkel és jogi indokokkal alátámasztott
álláspontját arra nézve, hogy a Magyar Állam a kizárólagos hatáskörébe tartozó körben - közérdeken
alapuló nyomós okból - a közösségi joggal összhangban korlátozta-e a szolgáltatásnyújtás szabadságát
az online sportfogadás szervezésének szabályozásakor. Amennyiben a szabályozás nem egyeztethető
össze az EUMSZ 56. cikkel, azaz a létrehozott korlátozások nem felelnek meg az Európai Unió
Bírósága joggyakorlatában elfogadott elveknek, a nemzeti szabályok megsértése miatt a felperessel
szemben közigazgatási szankció nem alkalmazható.

Kfv.IV.37.779/2018/6.
Ha egy másik tagállami hatóság a külföldi állampolgárságú felperes vezetői engedélyét visszavonta a
magyar hatóság részéről az új vezetői engedély iránti kérelem kiadása a 2006/126/EK irányelv 11.
cikk (4) bekezdése alapján kizárólag a visszavonás tényére hivatkozással nem tagadható meg. Minden
esetben vizsgálni kell a vezetési tilalmi idő lejárta időpontját is. A tilalmi idő leteltét követően az új
vezetői engedély kiállításához a másik tagállami állampolgárságú felperes esetében az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés a vonatkozó magyar szabályozás szerint vizsgálandó.
I. A Kúriának abban kellett állást foglalnia, hogy a 2006/126/EK irányelv (a továbbiakban: EK
irányelv) 11. cikk (4) bekezdését, valamint 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 19. § (7) bekezdését az első- és másodfokú hatóság, valamint az elsőfokú bíróság
helyesen értelmezte-e, ezek alapján a vezetői engedély kiállítását valóban meg kell-e tagadni.
A Kúria az ügyben a hasonló tényállás mellett meghozott Kfv.IV.38.004/2017/4. számú ítéletének
indokolását és érvelését követi.
Az EK irányelv 11. cikke a vezetői engedélyek cseréjére, visszavonására, pótlására és elismerésére
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Ennek (4) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„(4) A tagállam megtagadja a vezetői engedély kiállítását azon kérelmezőnek, akinek a vezetői
engedélyét egy másik tagállamban korlátozták, felfüggesztették vagy visszavonták.
A tagállam megtagadja egy másik tagállam által olyan személy részére kiállított vezetői engedély
érvényességének elismerését, akinek a vezetői engedélyét az előbbi állam területén korlátozták,
felfüggesztették vagy visszavonták.
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A tagállam szintén megtagadhatja a vezetői engedély kiállítását olyan kérelmező részére, akinek a
vezetői engedélyét egy másik tagállamban érvénytelenítették.”
A Korm. rend., annak 121. § d) pontja értelmében az EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. A
Korm. rend. 19. § (7) bekezdése szerint a közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a vezetői
engedély kiállítását azon kérelmezőnek, akinek a vezetői engedélyét egy másik tagállamban
korlátozták, érvénytelenítették, visszavonták vagy a vezetési jogosultságát felfüggesztették.
A Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése alapján a közlekedési igazgatási hatóság a KEKKH útján
megkeresi a más EGT-állam hatóságát, ha a magyar vezetői engedély kiállítására, cseréjére, pótlására
irányuló eljárás során kétség merül fel a benyújtott vezetői engedély valódiságával vagy az ügyfél
vezetési jogosultságával kapcsolatban.
Az EK irányelv 7. cikk (1) bekezdésének e) pontja értelmében vezetői engedély kizárólag azon
kérelmezőknek állítható ki,
a) akik jártassági és magatartási, valamint elméleti vizsgát tettek, valamint megfeleltek az
egészségügyi követelményeknek a II. és III. melléklet rendelkezéseivel összhangban; […]
e) akiknek szokásos tartózkodási helye annak a tagállamnak a területén található, amelyik a vezetői
engedélyt kiállítja.
Az elsőfokú hatóság, az alperes, valamint az elsőfokú bíróság az EK irányelv és a Korm. rend. fenti
rendelkezési nyelvtani értelmezése alapján helytállóan vonta le azt a – főszabályként érvényesülő –
következtetést, hogy a felperes vezetői engedélyének visszavonása Németországban kizárja azt, hogy a
felperes Magyarországon eredményesen újabb vezetői engedély kibocsátás kérje. E rendelkezések
jelentéstartamának meghatározása érdekében azonban figyelembe kell venni az EK irányelv alapvető
céljait, illetve az irányelvnek az európai uniós alapszabadságokhoz és alapelvekhez való viszonya
alapján az európai uniós jogrend egészében elfoglalt szerepét, alapvető rendeltetését is. Ennek alapján
pedig megállapítható, hogy a vezetői engedély egyik tagállamban való visszavonása különböző
eseteinek – a körülményektől függően – eltérő joghatásai lehetnek az EK irányelv 11. cikk (4)
bekezdését átültető tagállami jogi rendelkezések – így jelen esetben a Korm. rend. 19. § (7) bekezdése
– alkalmazása szempontjából. Ezen eltérő esetköröket és joghatásokat az Európai Unió Bírósága
kimerítően vizsgálta korábbi döntéseiben; minden tagállami bíróság számára kötelező érvényű
értelmezési iránymutatást adva.
Az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata alapján az EK irányelv 11. cikk (4) bekezdésének
értelmezése szempontjából igen fontos az a körülmény, hogy egy másik tagállamban új vezetői
engedély kiadásának igénylésére az eredeti tagállamban a vezetői engedély visszavonásáról szóló
döntésben az új vezetői engedély kiállítására meghatározott ún. tilalmi időszak alatt vagy azt követően
került-e sor. Ez egyfajta abszolút tilalmi időszaknak tekinthető, amely leteltéig az, akinek a vezetői
engedélyét visszavonták, semmilyen esetben sem szerezhet vezetői engedélyt, ennek leteltét követően
pedig a visszavonásról szóló döntésben meghatározott feltételek teljesítése esetén lehetséges új vezetői
engedély kiállítása, illetve a korábbi megújítása.
A felperes által is hivatkozott C-419/10. számú ítélete (a továbbiakban: Hofmann-ügy) az Európai
Unió Bíróságának azt a kérdést kellett vizsgálni, hogy egy tagállam (Németország) egy másik tagállam
(Csehország) által kiállított vezetői engedély elismerését megtagadhatja-e azért, mert az első tagállam
területén a vezetői engedély jogosultja az ezen állam által kiállított vezetői engedély visszavonására
vonatkozó intézkedés hatálya alatt áll, amikor az ezen intézkedéssel együttesen elrendelt, a vezetői
engedély e tagállamban történő újbóli kiállítását korlátozó tilalmi idő letelt, mielőtt a vezetői engedélyt
a másik tagállam kiállította. Az Európai Unió Bírósága megállapítása szerint az EK irányelv 11. cikk
(4) bekezdésének második albekezdése alapján a német hatóságok nem jogosultak az ily módon
kiállított engedély érvényességének elismerését megtagadni (Hofmann-ítélet, 89. pont). Az Európai
Unió Bírósága ugyanígy értelmezte a korábban hatályos 91/439/EGK tanácsi irányelv – EK irányelv
11. cikk (4) bekezdésének tartalmilag lényegében megfelelő – 8. cikkének (4) bekezdését is korábbi
ítélkezési gyakorlatában (C–476/01. sz. Kapper-ügyben hozott ítélet, C‑227/05. sz. Halbritter-ügyben
hozott végzés, C‑340/05. sz. Kremer-ügyben hozott végzés, C‑343/06. sz. Wiedemann és Funk
egyesített ügyekben hozott ítélet, C‑321/07. sz. Schwarz-ügyben hozott ítélet).
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Az Európai Unió Bírósága a Hofmann-ítéletében egy általánosabb, az EK irányelv 11. cikk (4)
bekezdésének első – azaz jelen ügyben releváns – albekezdésére is vonatkozó megállapítást is tett:
„paradox lenne tehát úgy értelmezni [az EK irányelv] 11. cikke (4) bekezdésének második
albekezdését, hogy egy vezetői engedély valamely tagállam általi korlátozása, felfüggesztése vagy
visszavonása esetén a szóban forgó irányelv 11. cikke (4) bekezdése első albekezdésének értelmében
az engedély jogosultja nem szerezhet többé vezetői engedélyt valamely más tagállamban, míg ez a
lehetőség továbbra is fennáll az engedély érvénytelenítése [azaz a 11. cikke (4) bekezdése harmadik
albekezdésében szabályozott, a visszavonásnál szigorúbb esetkör] esetén.” (Hofmann-ítélet, 88. pont).
Az ítélet külön is hangsúlyozza egy olyanfajta értelmezés elkerülésének szükségességét, amelynek
eredményeképpen az uniós polgárok csak abban a tagállamban juthatnának vezetői engedélyhez,
amelyben ezt korlátozták, felfüggesztették vagy visszavonták, e korlátozás időbeli korlátozása nélkül
(Hofmann-ítélet, 53. pont). „Az [EK irányelv] 11. cikkének (4) bekezdését úgy értelmezni, hogy egy
ilyen személy soha nem szerezhet vezetői engedélyt az új tartózkodási helye szerinti tagállamban, még
az új engedély kérelmezésének tilalmi időszaka lejártát követően sem, […] akadályozná a tagállamok
területén való szabad mozgás jogát, amelyet az EUMSZ 21. cikke biztosít az uniós polgároknak,
amely jog gyakorlásának megkönnyítésére irányul [az EK irányelv].” (Hofmann-ítélet, 77. pont).
A Hofmann-ítélet fenti pontjainak együttes értelmezése alapján az a következtetés fogalmazható meg,
hogy mivel az egyik tagállamban visszavont vezetői engedély esetében a tilalmi idő lejárta után egy
másik tagállamban szerzett vezetői engedély elismerését az illetékes hatóságok nem tagadhatják meg,
ebből okszerűen következik, hogy e másik tagállamban a vezetői engedély megszerzése is jogszerű
kell, hogy legyen 11. cikke (4) bekezdése első albekezdés értelmében – hiszen ha nem így volna,
akkor érvényesként elismerni sem lehetne ugyanezen rendelkezés második albekezdése szerint.
Mindebből jelen ügyre vonatkozóan az következik, hogy a felperes esetében kérelmének elbírálása
során vizsgálni szükséges azt is, hogy a német vezetői engedélye visszavonásáról szóló döntésben
meghatározott vezetési tilalmi idő letelt-e a magyar vezetési engedély igénylésekor. Nem helytálló
tehát az elsőfokú bíróság azon megállapítása, mely szerint a magyar hatóságnak csupán azt a tényt
kellett vizsgálnia, hogy a felperes korábbi vezetői engedélyét visszavonták-e.
A korlátozásnak ugyanis érvényben kell lennie akkor, amikor az új vezetői engedélyt kérelmezik. A
felperes esetében az utolsó korlátozó intézkedés 1984. május 13. napján véget ért, így a magyar
vezetői engedély kérelmezésekor már 30 év eltelt. A hatóságnak tehát a visszavonás ténye mellett
vizsgálnia kellett volna a vezetési tilalmi idő lejártának időpontját.
II. A fentiek fényében a Kúria nem tartotta szükségesnek, hogy az az Európai Unió Működéséről szóló
Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 267. cikke alapján, régi Pp. 155/A. §-a alkalmazásával előzetes
döntést kérjen az Európai Unió Bíróságától. Az Európai Unió Bírósága gyakorlata szerint, „bár [az
EUMSz 267. cikke] minden korlátozás nélkül kötelezi azokat a nemzeti bíróságokat, amelyek
határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, hogy minden előttük felmerült
értelmezési kérdéssel a Bírósághoz forduljanak, a Bíróság által [az EUMSz 267. cikk] alapján
korábban adott értelmezés kötelező jellege azonban okafogyottá teheti ezt a kötelezettséget, és így
kiüresítheti annak tartalmát; így van ez különösen akkor, ha a felmerült kérdés lényegében megegyezik
egy hasonló esetben már előzetes döntés tárgyát képező kérdéssel”. (28/62–30/62. sz. Da Costa
egyesített ügyekben hozott ítélet 13. pont). Tekintettel arra, hogy a jelen esetben felmerült jogkérdést
az Európai Unió Bírósága Hofmann és más korábbi ítéleteiben adott értelmezés alapján egyértelműen
el lehetett dönteni, szükségtelenné vált előzetes döntés iránti kérelemmel az Európai Unió Bírósága-t
megkeresni.
A Kúria, tekintettel arra, hogy a felülvizsgálati kérelmet a vezetői engedélyekről szóló speciális uniós
irányelvi szabályozás alapján érdemben el lehetett bírálni, szintén nem találta szükségesnek az egyenlő
elbánás általános elvére az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdése és a XV. cikke, az EUMSz 18. és az
Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. cikke alapján történő felperesi hivatkozás további vizsgálatát.
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Kfv.IV.37.789/2018/5.
A közbeszerzési eljárásban bírság kiszabása során a jogszabály szerinti tételes mérlegelésre van
szükség az összes jogsértések együttes súlyát illetően. A megállapításnak okszerűnek kell lennie, azaz a
mérlegelés törvényességi szempontjait maradéktalanul be kell tartani.
A 2014/24/EU Irányelv preambulumának (78) bekezdése tekintetében az alperes a határozatban
helyesen mutatott rá arra, hogy a kis- és középvállalkozások igényeihez igazodó közbeszerzésre
vonatkozó irányelvi előírás mellett is az ajánlatkérő szerv mérlegeli a közbeszerzés részekre
bontásának célszerűségét és meg kell hagyni az ajánlatkérő számára azt a lehetőséget, hogy az általa
relevánsnak ítélt bármely indok alapján szabadon hozza meg a döntését. A felülvizsgálat kérelem
hivatkozását az irányelv 18. cikkére pedig rontja, hogy a kereseti kérelmi elem tekintetében éppen a
kisebb vállalkozások helyzetbe hozását lehetővé tevő követelményt (kisebb projektekben részvétel
referenciaként elfogadása) támadja.
A Kúria szerint a felülvizsgálati kérelem alapján továbbra sem igazolt, hogy az ajánlatkérőnek miért is
lett volna mindenképpen részekre bontási kötelezettsége jelen esetben. A tiltott egybevonás
körülményeiből ennek kötelező ellentéte közvetlenül nem vezethető le. Az esélyegyenlőség elve nem
érinti azt a tényt, hogy a gazdasági szereplők a szervezet gazdasági erőforrásait tekintve
általánosságban különböző esélyekkel indulnak a piaci versenyben, az erőforrás-eltérésből adódó
különbözőség önmagában még nem kérdőjelezi meg az ajánlattételi esélyek és feltételek egyenlőségét.

Kfv.IV.37.821/2018/8.
A hatósági állatorvos által a levágást követően végzett húsvizsgálat nem a Ket. 56. § (1) bekezdése
szerinti szemle, hanem az EK rendeletben előírt olyan kötelezően elvégzendő eljárási cselekmény
(helyszíni ellenőrzés), melynek eredményét a Ket. 39. § (1) bekezdése alapján kötelező jegyzőkönyvben
rögzíteni és értékelni.
A felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a
húsvizsgálati eljárásban a hatósági állatorvost terhelő dokumentációs kötelezettség milyen eljárási
szabályok betartásával teljesíthető, annak elmulasztása befolyásolja-e az elsőfokú hatósági határozat
jogszerűségét, illetve, ha megvalósult az eljárási szabálysértés, az utóbb orvosolható-e a fellebbezési
eljárásban.
A perben nem képezte vita tárgyát, hogy az alperes az 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Éltv.)
hatálya alá tartozó [2. § (1) bekezdés i) pont] eljárást folytatott le. Az Éltv. az 854/2004/EK. rendelet (a
továbbiakban: EK rendelet) mint az Európai Unió általános hatályú közvetlenül alkalmazandó
kötelező jogi aktusa végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg [77. § (1) bekezdés g)
pont]. Ebből következően az elsőfokú bíróság helyesen indult ki az EK rendelet vonatkozó
szabályozásából annak a kérdésnek a megválaszolása körében, hogy a hatósági állatorvosnak a post
mortem húsvizsgálat során milyen eljárási szabályokat kell betartania ahhoz, hogy az elvégzett
vizsgálat eredménye alapján az elsőfokú hatóság az Éltv. 35. § (4) bekezdése a), b) pontjai alapján
megillető felügyeleti jogkörében mérlegelhesse az Éltv. 57. § (1) bekezdés g), illetve i) pontjai szerinti
intézkedések elrendelése szükségét.
Az EK rendelet 4. cikk (8) bekezdés d) pontja a hatósági ellenőrzések általános elveként fogalmazza
meg, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó minden állati eredetű termék tekintetében a felülvizsgálati
feladatok elvégzésekor a hatáskörrel rendelkező hatóságnak különös gondot kell fordítania a
figyelembe vett elemek és a felülvizsgálat megállapításainak dokumentálására.
Az Éltv. 35. § (4) bekezdés a) és b) pontja alapján az élelmiszer biztonsági feladatainak keretében az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat vizsgálatot és – az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb
okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát, elbírálja és igazolja az egyes
élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságát.
Az EK rendelet 5. cikk 1. d) pontja alapján a friss húst forgalomba hozó vágóhidakon a levágást
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követő húsvizsgálatot a hatóság alkalmazásában álló hatósági állatorvos végzi az EK rendelet I.
melléklet II. fejezetének I. szakaszában foglalt általános követelményekkel és a IV. szakasz különleges
követelményeivel összhangban.
Az 5. cikk. 3. pontja alapján az ellenőrzések elvégzése után a hatósági állatorvos az I. melléklet II.
szakaszában meghatározottak szerint megfelelő intézkedéseket tesz, különösen az alábbiak
tekintetében:
a) a vizsgálat eredményeinek közlése;
b) az élelmiszerláncra vonatkozó információval kapcsolatos döntések;
c) az élő állatokkal kapcsolatos döntések;
d) az állatjóléttel kapcsolatos döntések; és
e) a hússal kapcsolatos döntések.
Az EK rendelet II. szakasz I. fejezet tartalmazza a vizsgálati eredmények közlésének szabályait. E
rendelkezések körében mindössze azt írja elő, hogy a hatósági állatorvosnak rögzítenie és értékelnie
kell a vizsgálati tevékenységek eredményeit, de nem tartalmaz részletszabályokat arra vonatkozóan,
hogy az előírt dokumentálást a hatósági állatorvosnak milyen formában és eljárási szabályok betartása
mellett kell elvégeznie, ezért helytállóan vonta le az elsőfokú bíróság azt a következtetést, hogy –
eltérő rendelkezés hiányában – az alperes eljárásában irányadó Éltv. különös eljárási szabályai a
hatósági állatorvos által végzett húsvizsgálatra is alkalmazandók.
Az Éltv. 39. § (1) bekezdése a hatáskörrel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárására a
2004 CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az Éltv. 39. § (2)-(4) bekezdésében, a 42. §ban, a 44. §-ban, a 49-50. §-ban meghatározott eltérésekkel rendeli alkalmazni. Az élelmiszerláncfelügyeleti szerv tehát fő szabályként a Ket. általános szabályai szerint jár el, azonban eljárásában az
általánostól eltérő szabályokat kell alkalmaznia feladatainak ellátásához. Ezek a kivételek
általánosságban
a
laboratóriumi
vizsgálatokkal
kapcsolatosak,
illetve
élelmiszerek
fogyaszthatóságával, húsvizsgálattal függnek össze. A jogerős ítélet ezért tévedés nélkül rögzítette,
hogy a Ket. jegyzőkönyvre vonatkozó szabályai az Éltv. hatálya alá tartozó eljárásokban is irányadók.
A Ket. 39. § (1) bekezdése azokat az eljárási cselekményeket sorolja fel, melyek esetekben a
közigazgatási hatóság – mérlegelésétől függetlenül – hivatalból köteles jegyzőkönyvet felvenni. A
jegyzőkönyvkészítés célja a hatóság tényállás-felderítése körében végzett eljárási cselekmények kellő
dokumentálása. Ennek kiemelt szerep jut az olyan eljárási cselekmények esetében, amelyek egyszeriek
és megismételhetetlenek. Ekkor a közigazgatási hatósági eljárás egészének jogszabályszerűsége
múlhat a hatósági jegyzőkönyv megszabott alakban való elkészítésén és rendelkezésre állásán.
A Ket. 39. § (1) bekezdés f) pontja alapján jegyzőkönyv készítése kötelező a jogszabályban
meghatározott eljárási cselekményről. A Kúria álláspontja szerint a hatósági állatorvos által végzett
húsvizsgálat, nem a Ket. 56. § (1) bekezdése szerinti szemle, hanem az EK rendeletben előírt olyan
kötelezően elvégzendő eljárási cselekmény (helyszíni ellenőrzés), melynek eredményét rögzíteni és
értékelni kell, mivel a vizsgálati eredmény fogja képezni a hatóság intézkedésének ténybeli és jogi
alapját, ezért ilyen esetben a hatósági jegyzőkönyvnek bizonyítási funkciója is van. A Kúria annyiban
osztotta az alperes álláspontját, hogy az EK-rendeletben meghatározott szempontok szerint végzett
vizsgálat nem azonosítható egy általános közigazgatási eljárás részét képező megtekintéssel vagy
megfigyeléssel, mert annak elrendelése nem a hatóság mérlegelésén múlik, hanem az EK rendelet
speciális szabályain.
A Kúria hangsúlyozta, hogy a Ket. 50. § (4) bekezdése bizonyítékként kezeli a hatósági ellenőrzésről
készült jegyzőkönyvet. A húsvizsgálat eredményének dokumentálása és annak módja nem az eljáró
hatóság döntésétől függ, és még kevésbé a tanúk által hivatkozott formanyomtatvány alkalmazásától
vagy annak elnevezésétől, hanem az EK rendelet és a Ket. fentiekben hivatkozott kötelező előírásán. A
Kúria ezért a jogerős ítélet indokolását e vonatkozásban helyesbítette. A bíróság téves jogértelmezése
azonban az ítéleti döntés jogszerűségét nem befolyásolta az alábbiakra figyelemmel.
Az eljáró hatóságok és a közigazgatási bíróság jellemzően iratokból dolgozik. Ha a közigazgatási
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hatóság az eljárását nem dokumentálja, tényállításait nem tudja bizonyítani, orvosolhatatlan, az ügy
érdemére kiható eljárási szabálysértéshez vezethet a mulasztása (Legf. Bír. Kfv.III.38.385/2000/7.).
Helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a húsvizsgálat időpontjában készült "kobzási
jegyzőkönyv" elnevezésű irat a Ket. 39. § (3) bekezdés a-g.) pontjaiban rögzített kötelező tartalmi
elemek hiányában jegyzőkönyvnek nem felel meg, az mindössze hivatalos feljegyzésnek minősíthető a
Ket. 39. § (7) alapján. A másodfokú eljárásban a hatósági állatorvos ellenőrzéséről felvett
jegyzőkönyv, és a hatósági állatorvosnak a húsvizsgálat időpontját követő másfél hónap elteltével
emlékezetből készített jelentése a vizsgálat eredményéről – mely szövegszerűen nem egyezik a 2017.
év március 10-én kiállított kobzási jegyzőkönyvvel – nem pótolja az eljárási cselekménnyel egy
időben kiállított, a Ket. formai követelményeinek megfelelő jegyzőkönyvet. Figyelemmel arra, hogy a
vizsgált félsertések és belső szerveik megsemmisítését a hatósági állatorvos azonnal elrendelte, a
húsvizsgálat ismételt elvégzése a vizsgálati eredmény hiteles rögzítése érdekében végleg meghiúsult,
ezért az elsőfokú hatóság intézkedésének törvényessége és megalapozottsága egy megismételt
eljárásban sem lenne bizonyítható. A bíróság az alperesnek a másodfokú határozatában megjelölni
elmulasztott bizonyítékait és a per folyamán csatolt „kobzási jegyzőkönyvet” érdemben is
megvizsgálta és okszerűen vonta le azt a következtetést, hogy az első- és másodfokú hatósági
eljárásban elkövetett eljárásjogi jogszabálysértések az alperes részéről egy új eljárásban sem
orvosolhatóak, ezért jogszerűen mellőzte az alperes új eljárás lefolytatására kötelezését.
Kiemelte a Kúria, hogy jelen ügyben a bíróság – megkísérelve az alperes által elkövetett eljárásjogi
jogszabálysértés orvoslását – a fellebbezési eljárásban lefolytatott bizonyítást és a beszerzett
bizonyítékot (jelentést) is vizsgálta, értékelte. A bizonyítékok felülmérlegelésére a felülvizsgálati
eljárásban a régi Pp. 275. § (2) bekezdése alapján csak kivételesen van lehetőség, ha a bírói mérlegelés
kirívóan okszerűtlen. Felülmérlegelésre okot adó körülmény jelen eljárásban nem merült fel. A jogerős
ítélet iratellenes megállapításokat nem tartalmaz, jogi indokolása rendkívül alapos és pontos, az
elsőfokú bíróság döntését részletes jogszabályi hivatkozásokkal és logikai ellentmondásoktól mentes
levezetésekkel támasztotta alá.
Az elsőfokú bíróság a régi Pp. 3. § (3) bekezdését sem sértette meg azzal, hogy nem hívta fel az
alperest az elsőfokú határozat jogszerűségének bizonyítására. A fellebbezési eljárásban ugyanis a teljes
felülbírálat elve érvényesül, az alperes éppen az elsőfokú határozat megalapozottságának vizsgálata
körében rendelte el a hatósági állatorvos ellenőrzését, és annak eredménye alapján rendelkezett az
elsőfokú határozat helybenhagyásáról. Ha a bírósági felülvizsgálat eredményeként a másodfokú
határozat jogszabálysértőnek bizonyul, az értelemszerűen az elsőfokú határozat törvényességének
megállapíthatóságát is kizárja. A „kobzási jegyzőkönyvet” az alperes csatolta be a bíróság felhívására,
ezért alappal nem hivatkozhat arra, hogy nem volt módja indítványozni perben annak bizonyítékként
történő értékelését. A jogerős ítélet a "kobzási jegyzőkönyv " vonatkozásában is megállításokat
tartalmaz, ezért az alperest jogsérelem nem érte.
A Kúria egyetértett az elsőfokú bírósággal, hogy az EK rendelet a vizsgálat módszerét illetően a
hatósági állatorvosnak a vágást követő húsvizsgálat során igen tág mérlegelési jogkört biztosít, mely
mérlegelési tevékenység jogszerűségének felülvizsgálatára a hatósági eljárásban akkor van mód, ha a
vizsgálati eredmények alaki és tartalmi követelményekkel is rendelkező bizonyító erejű közokiratban
vannak rögzítve. Jelen ügyben ilyen bizonyíték nem állt rendelkezésre a hatósági eljárásban, habár
annak pótlására az alperes kísérletet tett a fellebbezési eljárásban. A Kúria álláspontja is az, hogy a
hiteles vizsgálati eredmény reprodukálására a már említett okok miatt nincs jogszerű lehetőség.

Kfv.IV.38.168/2018/7.
Az ügyben alkalmazandó jog szerint, EGT-államban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény
működésének megkezdéséhez szükséges engedély kiadása egyenértékűségi feltétel alapján nem
tagadható meg, feltéve, hogy az intézmény a származási országában államilag elismert felsőoktatási
intézménynek minősül, valamint az általa Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra
tekintettel kiállított oklevél a származási országban államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó
képzésnek (oklevélnek) felel meg. A megfelelés a származási országban felsőoktatási fokozatot adó
képzésnek való megfelelést, azaz egyenértékűséget jelent.
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Jelen ügyben a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az 2011. évi CCIV. törvény (a
továbbiakban: Nftv.) 76. § (1) bekezdése miként alkalmazandó az ügyben, alkalmazásakor a francia
állam általi elismerésen van-e a hangsúly vagy a képzés fokozatában.
Az alperes hivatkozott a CIEP állásfoglalására, amely szervezet az ENIC/NARIC hálózat
franciaországi tagja, és amely hálózatot az Európai Bizottság kezdeményezésére hozták létre azzal a
szándékkal, hogy elősegítsék a hallgatói és az oktatói mobilitást és megkönnyítsék a külföldön szerzett
bizonyítványok és oklevelek elismerését. E francia társhatóság nyilatkozott arról, hogy az I. és a II.
rendű felperesek mint magániskolák által folytatott képzésekről kiállított oklevelek államilag
elismertnek minősülnek, de nem tanúsítanak államilag elismert felsőoktatási fokozatot, a képzések
nem minősülnek licence, master, doctorat fokozatoknak. Az alperes ebből azt a következtetést vonta
le, hogy így a felperesek az Nftv. 76. § (1) bekezdésének második fordulata alapján külföldi
felsőoktatási intézményként nem működhetnek.
Az Nftv.-nek a perben alkalmazandó, azaz a közigazgatási eljárás megindulásakor hatályos 76. § (1)
bekezdése alapján Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény akkor folytathat oklevelet
adó képzési tevékenységet, ha a származási országában államilag elismert felsőoktatási intézménynek
minősül és az általa Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított
oklevél államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó képzésnek (oklevélnek) felel meg és a
működését az oktatási hivatal engedélyezte. Az oktatási hivatal a működési engedélyre vonatkozó
határozatát visszavonja, amennyiben a felsőoktatási intézmény, vagy a képzés e feltételeknek utóbb
nem felel meg. A (2) bekezdés szerint a működési engedély kiadása megtagadható az oktatási hivatal
által beszerzett felsőoktatási akkreditációs szervezet szakvéleménye alapján, ha az alapján
megállapítható, hogy a magyarországi és a székhely szerinti országban érvényes működési és képzési
feltételek jelentősen eltérnek. A szakvélemény nyilatkozik a képzés személyi és tárgyi feltételeiről, a
képzés minőségéről. A működési engedély a 76. § (3) bekezdés folytán megtagadható, ha a külföldi
oklevél végzettségi szintjének a magyarországi elismerésére nincs lehetőség. A működési engedéllyel
rendelkező külföldi felsőoktatási intézményt az oktatási hivatal veszi nyilvántartásba. A külföldi
felsőoktatási intézmények működése felett a miniszter gyakorolja a jogszabályban meghatározott
jogkörét. A működési engedélyt az (1), a (2) és az e bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése
szempontjából az oktatási hivatalnak legalább ötévente felül kell vizsgálnia. Ha a más államban
székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény által kibocsátott külföldi oklevél végzettségi szintjének
magyarországi elismerésére nincs lehetőség, akkor erre az intézménynek egyértelműen és igazolhatóan
fel kell hívni a képzésre jelentkező figyelmét, amelynek teljesülését az oktatási hivatal ellenőrzi.
Az Nftv. 77. § akként rendelkezik, hogy az EGT-államban székhellyel rendelkező felsőoktatási
intézményekre a 76. §-ban foglaltak az e § (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel alkalmazandók,
azaz a más EGT-államban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény működésének
megkezdéséhez szükséges engedély kiadása a 76. § (3) bekezdésben foglalt egyenértékűségi feltétel
alapján nem tagadható meg. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben, ami a perbeli is, a külföldi oklevél
végzettségi szintjének a magyarországi elismerése nem tagadható meg, feltéve, hogy a 76. § (1)
bekezdésének az intézmény megfelel.
Ezt az összefüggést egyébként alátámasztja az Nftv. 77. §-ához fűzött törvényi indokolás is, amely
szerint a „nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az Európai Gazdasági Térség államaiban székhellyel
rendelkező felsőoktatási intézmények a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló [2009. évi LXXVI.] törvény szerint letelepedett intézményként vagy
határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytathatnak képzést. Ezen intézményeknek az oktatási
hivatal felé bejelentési kötelezettségük van. A magyarországi működés nem tagadható meg.” A
hivatkozott 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 58. §-a szerint a belső piaci
szolgáltatásokról szóló – az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 49. és 56. cikkei szerinti
letelepedés, illetve szolgáltatásnyújtás szabadsága tartalmát pontosító – 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. Az irányelvből, illetve a két
alapszabadságból következő főszabály egyértelműen az, hogy a szolgáltatási tevékenységének
letelepedés keretében vagy szolgáltatásnyújtásként történő megkezdését, folytatását a fogadó állam
nem akadályozhatja, legfeljebb az arányosság elvét tiszteletben tartó, nem diszkriminatív korlátozását
vagy feltételét (mint például a bejelentési kötelezettség) írhatja elő közérdeken alapuló indokból (lásd
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pl. az Európai Unió Bíróságának C–55/94. sz. Gebhard-ítéletét). Mindezt a Szolgtv. rendelkezései is
megerősítik. A szóban forgó jogkérdés tehát a képzési tevékenység gyakorlásához (a szolgáltatóként
való működéshez) való jogosultság.
A perben a felülvizsgálati eljárásban a 76. § (1) bekezdésében foglalt feltételek közül anyagi jogi
értelemben már nem vitatottak a következők. Egyrészt a felperesi felsőoktatási intézmények
Franciaországban államilag elismertek. Másrészt az általuk Magyarország területén folytatni kívánt
képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél Franciaországban szintén államilag elismertek.
Harmadrészt működésüket az oktatási hivatal engedélyezte. A felülvizsgálati kérelem szerint azonban
megkérdőjelezendő, hogy az általuk nyújtott képzés felsőoktatási fokozatot adó képzésnek
(oklevélnek) felel meg.
Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolása érvelésében a hangsúly az Nftv. 76. § (1) bekezdésének
értelmezésekor a francia állam általi elismerésen van. A felülvizsgálati kérelem ezt nem vitatja, ezzel
szemben ugyanebben a bekezdésben a képzés felsőoktatási fokozatot adó voltát kérdőjelezi meg.
A felperesek által kiadott diploma nem vitatottan nem a bolognai rendszer szerinti Licence és Master
diploma, mivel olyan diplomát Franciaországban csak az állami egyetemek adhatna ki. A felperesek
szerint azonban egyenértékűek azzal, a nemzeti diplomák L (Licence), illetve M (Master) szintjei
ugyanis egyértelműen megfelelnek az intézményi diplomák RNCP II., illetőleg I. szintjeinek.
Mindkét diploma része az Európai Képesítési Keretrendszernek és az Európai Kreditátviteli
Rendszernek, vagyis az Európai Unió mindkét diplomát a szerzett kreditek és a képzések időtartama
szempontjából az ún. első ciklusú képzésnek (alapfokozatnak) megfelelőként jelöli meg, ami egyebek
között 180–240 ECTS-kredit összegyűjtését jelenti. A felperesek a közigazgatási eljárás során
benyújtott beadványaikban bemutatták, hogy a francia RNCP Niveau II. diploma az Európai Unió
tájékoztató oldala szerint ebben (és csak ebben) a tekintetben azonos más országok Bachelor
diplomáival.
Nem kétséges, hogy mind a bolognai rendszer szerint felsőoktatási fokozatot adó diplomák, mind a
vele egyenrangúnak tekintett felperesek által kiadott diplomák a francia állam által elismertek
(https://diplomeo.com/actualite-definition_titre_certifie_cncp_niveau_diplome).
Az alperesi érvelés szerint azonban a jogszabályi változások eredményeként áll elő az a helyzet, hogy
a 2017. évi működési engedély megújításakor kifejezetten felsőoktatási fokozatot adó képesítés
hiányában már nem működhet Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény, így a
működési engedély visszavonása erre való tekintettel volt az eljárt hatóságok által teljes mértékben
jogszerű és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő.
A Kúria szerint azonban az Nftv. 76. § (1) bekezdésének értelmezésében a „kiállított oklevél államilag
elismert felsőoktatási fokozatot adó képzésnek (oklevélnek) felel meg” megfogalmazásban a
„megfelelés” nemcsak kifejezetten a fokozatot adó képzést, hanem az annak elismerten megfelelő
képzést is kell, hogy jelentse.
Egyet lehet érteni az alperes kérelmében megfogalmazott azon állásponttal, hogy „az Nftv 76. § (1)
bekezdésének alkalmazás szempontjából teljesen irreleváns az a tény, hogy a Communication Visuelle/
Management de Ľmode képzések a francia képesítési keretrendszerben (…) mint Niveau II szinthez
tartozó képzések ugyanoda kerültek besorolásra, ahova a felsőoktatási fokozatot adó Licence képzések
is be lettek sorolva. A Niveau II szint ugyanis egy tágabb halmaz, mint a Licence fokozatot adó
képzések halmaza. Utóbbi az előbbinek részhalmaza, de ebbe a szűkebb részhalmazba a
Communication Visuelle/ Management de Ľmode képzés nem tartozik bele.” Mégpedig azért, mert
mindkét típus a hivatkozott hazai jogszabályhely hatályának körébe tartozik, minek is vonzata az,
hogy az ilyen képzések Magyarországon is elismertek, habár nem feltétlenül felsőoktatási fokozatot
adó képzésnek. Erre hivatkozással azonban az Nftv. 77. §-a alapján a EGT-állami székhelyű intézmény
működési engedélyét nem lehet megtagadni.
Nincs relevanciája tehát az alperes további érvelésének arra
bizonyos értelemben (kimeneti szempontból) nem felel meg
A franciaországbeli megfelelés ugyanis megvan, tekintet
felsőoktatási fokozat adása. A magyarországi meg nem

vonatkozóan, hogy a felperesek képzése
a felsőoktatási fokozatot adó képzésnek.
nélkül arra. hogy annak mércéje nem
felelést pedig kifejezi, amennyiben a
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felperesek képzése Magyarországon nem lehet felsőoktatási fokozatot adó. Csakhogy ez a körülmény
az Nftv. szabályzása szerint önmagában nem ok a működési engedély visszavonására.
A Kúria szerint nem igaz tehát, hogy csak azok a franciaországi székhelyű intézmény által kiadott
oklevelek felelnek meg a felsőoktatási képzést tanúsító oklevélnek, amik a bolognai rendszer szerinti
Licence, Master vagy Doctorat fokozatot adnak, mivel Franciaországban nemcsak ezek tanúsítanak
államilag elismert végzettséget. Nem lehet tehát ez ok a magyarországi működés kizárására, tekintet
nélkül arra, hogy a vitatott képzés elismerése Magyarországon nem felsőoktatási fokozatot adó.

Kfv.I.35.249/2019/5.
Ha az adóhatóság elismeri a gazdasági esemény létrejöttét, de azt állapítja meg, hogy az nem a felek
között jött létre, a számlában szereplő összegek adózó javára történő fordítását egyéb bizonyítékok
híján nem vonhatja kétségbe és tekintheti az összeget az ügyvezető egyéb jövedelmének.
Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a jogbiztonság elve kötelezettséget is megfogalmaz minden
adóalany számára annak érdekében, hogy az ügyleteik ne segítsenek másokat adókijátszáshoz. A C80/11. és C-142/11. számú egyesített ügyekben (Mahagében-Dávid-ügy), illetve a C-324/11. számú
ügyben (Tóth-ügy) az Európai Unió Bírósága szintén hangsúlyozta, hogy a nemzeti hatóságoknak és
bíróságoknak meg kell tagadniuk az adólevonás jogát biztosító előnyt, ha objektív körülmények
alapján megállapítható, hogy e jogra csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak. Ugyanezen
ítélet 54. pontjában az Európai Unió Bírósága megerősítette a C-409/04. számú Teleos és társai ügyben
már kimondott értelmezését, mely szerint nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik meg a
gazdasági szereplőktől, hogy tegyenek meg minden tőlük észszerűen elvárható intézkedést annak
érdekében, hogy az általuk teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. Az észszerűen elvárható
intézkedések köre pedig az adott ügy körülményeitől függ, melynek elbírálása a nemzeti bíróság
feladata. (C-277/14. 51. pont)
Az észszerű és az adózótól elvárható intézkedések körébe a Kúria jogi álláspontja szerint beletartozik
minden olyan intézkedés, amely a számlakibocsátó működési körülményeivel, képviseletével,
teljesítési képességével kapcsolatos. Bár általánosságban nem várható el egy adózótól, hogy a vele
szerződéses kapcsolatban állókat a részletekben menőkig ellenőrizzen, de a gazdasági életben
szokásos gondos magatartást kell tanúsítania. Ennek ki kell terjednie annak megismerésére, hogy
vállalkozója tudja-e teljesíteni a szerződésben vállalt munkát, azt milyen minőségben, határidőben
vállalja, ehhez megfelelő szakismerettel rendelkező munkavállalókkal rendelkezik-e. A Kúria nem az
adóhatóság általi mélységű vizsgálatot követeli az adózótól, hanem csak azt a szintűt, mely igazolja,
hogy ténylegesen a számlakibocsátó végezte a számlában feltüntetett tevékenységet. Ezekre a
körülményekre azonban a felperes nem tudott nyilatkozni.
Nem értett egyet ugyanakkor a Kúria azzal az alperesi megállapítással, hogy a felperesi ügyvezető a
számlakibocsátó által kiállított számlák ellenértékével maga rendelkezett, miután a felújítási, takarítási
munkálatok elvégzésének tényét az alperes elismerte, csak a felek közötti kapcsolat hiányát állította. A
munkálatok elvégzése egyértelműen a felperes gazdasági tevékenységét szolgálták, azok
megvalósulását maga az alperes sem vonta kétségbe. Ez szükségszerűen kiadással járt, mégpedig az
adózó részéről, ami kétségessé teszi, hogy az ügyvezető ne erre fordította volna. Ennek az összegnek a
felperesi ügyvezetői saját célra felhasználása nem bizonyított, az alperes csupán feltételezésre
alapította ezt a megállapítását. A bizonyítottság hiányára figyelemmel a 12.816.491 Ft vállalkozásból
történő kivonása és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja
tv.) 28. § (1) bekezdése szerinti adókötelezettség fennállásának megállapítása nem jogszerű.

Kfv.V.35.287/2019/7.
Az elsőfokú bíróság a megismételt eljárást a hatályon kívül helyező végzésben foglalt utasítás szerint
köteles lefolytatni.
A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság köteles a Kúria korábbi, és most meghozott hatályon
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kívül helyező végzésében foglaltak szerint eljárni.
Bizonyítékokkal alátámasztott tényállást kell megállapítania arra vonatkozóan, hogy a Kft1 a
számlákon szereplő szolgáltatásokat elvégezte-e, ehhez milyen tárgyi és személyi feltételekkel
rendelkezett, a felperes és alvállalkozója mennyiben tett eleget a tevékenységének dokumentálására
vonatkozó szabályoknak, e körben a felperest terheli-e felelősség a hiányosságokért. Állást kell
foglalnia, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján mely társaság tekinthető a vagyonőrök
munkáltatójának, tisztáznia kell a munkáltatás körében feltárt ellentmondásokat, továbbá rögzítenie
kell az ügyletekhez kapcsolódó pénzmozgásokat. Az adóhatósági és bírósági eljárásban beszerzett
bizonyítékok egyenkénti és összességükben történő mérlegelésével kell megállapítania, hogy a
számlák szerinti teljesítés a Kft1-től származott-e, illetve abban a felperes közreműködött-e. Mindezek
alapján foglalható állás arról, hogy az adóhatóság által a felperes terhére rótt visszaélésszerű
magatartás bizonyított-e. A felperes ügyletek során tanúsított gondossága körében rögzítendők és
értékelendők a terhére és javára szolgáló, bizonyított tények. Figyelembe veendő, hogy az Európai
Unió Bírósága irányadó döntései [Bonik C-285/11, Signum Alfa Sped C-446/15, Marks Pen EOOD C18/13, C-277/14 Ppuh Stechemp, C-80/11 és C-142/11 Mahagében/Dávid] és a 5/2016.(IX.26.) KMK
véleménye értelmében az adólevonási jog a számlakibocsátó és beszállítója működésében feltárt
visszaélések miatt is megtagadható, ha bizonyított a felperes mulasztása vagy aktív magatartása
azokkal kapcsolatban.

Kfv.I.35.404/2019/4.
A rendeltetésellenes joggyakorlás csak a láncügylet valamennyi szereplője tevékenységének
bemutatásával, valamennyi tény, körülmény összevetésével állapítható meg és az áfalevonási jog
jogszerűségének megítélésekor az Art. 2. § (1) bekezdésében írtakat kell vizsgálni az Európai Unió
Bírósága tesztje alapján.
Az áfa levonási jog csak akkor gyakorolható, ha a számlában feltüntetett gazdasági esemény és annak
valódi tartalma azonos. A perbeli tényállás mellett azt is meg kell állapítani, hogy a felperes olyan
gazdasági rendszerben tevékenykedett, amely már eleve a 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban:
Art.) 2. § (1) bekezdésébe ütköző módon, a jogok nem rendeltetésszerű gyakorlásra lett kialakítva. Az
Art. 2. § (1) bekezdése értelmében akkor állapítható meg rendeltetésellenes joggyakorlás, amikor a
szerződés vagy más jogügylet célja kizárólag, vagy döntően a kölcsönös, vagy egyoldalú
adómegtakarítás, közvetve az államháztartás valamely alrendszerének okozott kár
(Kfv.I.35.529/2006/9., Kfv.VI.35.575/2012/8.).
Helytállóan utalt ezzel összefüggésben az alperes az Európai Unió Bírósága Halifax és Part-Service
ügyben kifejtett elveire és ezen alapul a Kúria által is elfogadott háromlépcsős teszt alkalmazása. Az
általános forgalmi adó területén a visszaélésszerű magatartás tilalmára vonatkozó elvet az Európai
Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata munkálta ki. Legutóbbi ezzel foglalkozó döntésében kimondta,
hogy ez az elv olyan általános jelleggel rendelkezik, amely az uniós jog általános elveire jellemző (C251/16).
A teszt alapján a nem rendeltetésszerű áfalevonási jog gyakorlásának ismérve, hogy
– a gazdasági esemény formálisan megfelel a Héa irányelvben, illetve a nemzeti adótörvényben foglalt
feltételeknek, de valós gazdasági tartalma nincsen,
– az ügyletek elsődleges célja az adóelőny megszerzése,
– az adóelőny ellentétes a hozzáadott értékadó szabályozás céljával, rendelkezéseivel.
Az elsőfokú bíróság a fenti tesztet nem alkalmazta, hanem a 5/2016. (IX.26.) KMK véleményben
(továbbiakban: KMK vélemény) foglaltakat kérte számon alperesen. Ebből a szempontból nem
elemezte a felek között végbement gazdasági eseményeket, emiatt következtetései tévesek és
okszerűtlenek. A felperes részvételével működő lánc tartalmi elemeit a Kúria az alperesi határozatnak
megfelelően fogadta el: az érintett számlákban szereplő gazdasági események a számla szerinti
tartalommal nem valósultak meg, az ügyletek mesterséges jellege dominál, amelynek célja az
adókijátszás megvalósulása, és annak egyik közvetlen haszonhúzója a felperes volt. Ezt a
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haszonhúzást jól szemlélteti az a felperesi magatartás, hogy a berendezés „beszámítására” magas áron
került sor, mely egy nagyobb összegű áfa visszaigénylést tett lehetővé, míg annak továbbadása,
eladása alacsony áron történt meg, mely felperesnél kisebb összegű áfa befizetést tett lehetővé. A két
ár közötti különbözet okára a felperes magyarázatot nem adott és magatartás gazdálkodása
szempontjából is ésszerűtlen, hiszen az ügyleten veszteséget realizált és elesett a bérleti díj
érvényesítésnek lehetőségétől is.
Az áfa levonási jog gyakorlásához kapcsolódó ún. láncszerződéses ügyletek, vagy láncértékesítések
kapcsán az adóhatóságnak nemcsak joga, de kötelessége is, hogy feltárja a láncolatban a vizsgált
ügyletet megelőzően és azt követően történteket, tehát a forrást és a felhasználást is (KGD 2014.107.
számú eseti döntés). Ezekben az esetekben az adózók szerepének elemzése nem szűkíthető le a
közvetlen partneri kapcsolatokra, magatartásuk a teljes láncban vizsgálható, az adóhatóságnak az
éppen ellenőrzött adózón túl a lánc további szereplőit, azok jogügyleteit is vizsgálni kell, és a lánc
másik pontján álló adózóra nézve is levonható következtetés (Kúria Kfv.I.35.388/2016/5. [26] pont).
Ennek következtében a teljes lánc vizsgálatával kellett értékelni az alperesi határozatban megjelölt
jogügyletet, melynek az elsőfokú bíróság ítélete nem felelt meg.
Mindezekre tekintettel a Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság az alapul szolgáló tényállást
hiányosan rögzített és a bizonyítás irányadó normáinak és egyes jogszabályok ideértve az Európai
Unió Bírósága által kidolgozott szempontokat is nem-, vagy tévesen alkalmazta, és emiatt téves
következtetéseket vont le.

Munkaügyi ügyszak
Mfv.III.10.208/2019/6.
A felperes Romániában korkedvezményes nyugdíjban részesül, amely jogosultsági feltétel alapján a
magyar jogszabályok szerinti korkedvezményes nyugdíjjal egyenértékű ellátást jelent.
A f.-i nyugdíjhivatal 2006. január 4-én kelt 56267. számú határozata értelmében a felperes 2006.
december 8. napjától részesül a 19/2000. számú törvény alapján megállapított öregségi nyugdíjban
Romániában, az I. munkakörülményi fokozatba sorolt munkahelyen való munkavégzés miatt
megállapított törvényes nyugdíjkorhatár csökkentésével. Az állami nyugdíjrendszerről és egyéb
szociális ellátásokról szóló 19/2000. számú törvény 167'1 szakasz (1) bekezdése határozza meg a
korkedvezménnyel járó öregségi nyugdíjra jogosító feltételeket, amelyekkel a felperes rendelkezett. A
Fogaras Városi Nyugdíjpénztár a bíróság megkeresésére adott Nr. 6863/06.11.2018. számú válaszában
akként nyilatkozott, hogy a felperes „a romániai társadalombiztosítási rendszer által folyósított saját
nyugdíjjal rendelkezik. A román nyugdíjbiztosító a felperes részére 1972. október 1. és 1996.
szeptember 6. között 32 év 5 hónap és 1 nap szolgálati időt állapított meg. A felperes romániai
nyugdíjjogosultsága a korhatár (53 év 8 hónap), amely a standard nyugdíjkorhatár (63 év) a speciális
és különleges munkakörülmények miatti csökkentésével (9 év 7 hónap) valósult meg és a megtett
munka (hozzájárulási) időszak figyelembevételével került meghatározásra.” A romániai nyugellátás
folyósítására a „biztosítási állapot megszűnésétől” 2006. december 8. napjától került sor.
A felperes 2016. április 11. napján kelt igénybejelentésében kérte öregségi nyugdíjának folyósítás
nélküli megállapítását. A társadalombiztosítási szervek arra tekintettel, hogy a felperes Romániában is
és Magyarországon is saját jogú nyugdíjasnak minősül, a Románia Európai Unióhoz történő
csatlakozása napjáig, 2007. január 1-ig vették csak figyelembe a felperes magyarországi szolgálati
idejét. A nemzeti jogszabályok szerint a felperes szolgálati ideje 2006. december 31-ig nem érte el a 20
évet, ezért a nyugellátás összegének megállapítása a nemzeti jogszabályok alkalmazásával nem, csak a
közösségi jogszabályok (arányos ellátás) alapján történhetett. A társadalombiztosítási szervek nem
ismerték el a felperes javára szolgálati időként a 2007. január 1-től 2016. április 7-ig terjedő időszakot.
A felperes vitatta, hogy Romániából saját jogú öregségi nyugdíjban részesülne, álláspontja szerint
korhatár előtti ellátásban részesül, amely Magyarországon is annak, azon belül is korkedvezményes
ellátásnak minősül. A korkedvezményes ellátása mellett szolgálati időt szerezhet és az elért jövedelmét
az öregségi nyugdíj számításánál figyelembe kell venni.
A Kúria mindenekelőtt rögzíti, hogy a korkedvezményre vonatkozó 1997. évi LXXXI. törvény
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(továbbiakban: Tny.) 8. §-8/C. §-ait 2012. január 1. napjától a 2011. évi CLXVII. törvény
(továbbiakban: Khtv.) 69. §-a hatályon kívül helyezte. A Khtv. 1. § c) pontja értelmében a Khtv.
alkalmazásában korhatár előtti öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött
személynek járó [cc) pont] korkedvezményes nyugdíj. 2012. január 1. napjától megszűnt – egyebek
mellett – a korkedvezményes nyugdíj, a már megállapított ellátásokat korhatár előtti ellátásként kell
tovább folyósítani, illetve 2012-től korhatár előtti ellátást kell megállapítani azoknak, akik arra jogot
szereztek. Aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a 2012.
január 1-jét megelőző hatályos szabályok szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett, korhatár
előtti ellátásra jogosult. A felperes részére Magyarországon korkedvezményes nyugdíj nem került
megállapításra és ilyenre magyarországi munkavégzése után jogosultságot sem szerzett. A felperes
Romániában 2006. december 8. napjától korkedvezménnyel járó (korhatár előtti) öregségi nyugdíjban
részesül.
A Tny. az alapelvek között rögzíti, hogy a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés, illetve
szociálpolitikai egyezmény hatálya alá tartozó személyekre a Tny. rendelkezéseit az adott nemzetközi
szerződés (egyezmény) szabályai szerint kell alkalmazni [Tny. 1. § (2) bekezdés]. A 883/2004/EK
rendelet (továbbiakban: Rendelet) [33] előírja, hogy a törvényi előnyugdíj-rendszereket e rendelet
alkalmazási körébe kell vonni, így biztosítva e rendelet rendelkezéseivel összhangban mind az egyenlő
bánásmódot és az előnyugdíjak exportálásának lehetőségét, mind a családi és egészségügyi ellátások
folyósítását az érintett személy számára; ugyanakkor az időszakok összesítésére vonatkozó szabályt
nem kell tartalmaznia, mivel csak nagyon kevés tagállam rendelkezik törvényi előnyugdíj-rendszerrel.
A Rendelet 1. cikk w) pontja értelmében a Rendelet fogalom rendszerében a „nyugdíj”: nemcsak a
nyugdíjakat foglalja magában, de azokat az átalányösszegű ellátásokat is, amelyek azokat
helyettesíthetik, valamint a járulékok visszatérítésének formájában történt kifizetéseket, illetve a III.
cím rendelkezéseire is figyelemmel az értékállóságot biztosító növekményeket vagy kiegészítő
támogatásokat; x) pontja értelmében „előnyugdíj”: a munkanélküli ellátás vagy korengedményes
öregségi ellátás kivételével minden, egy meghatározott életkortól az olyan munkavállalók részére járó
pénzbeli ellátás, akik csökkentették, megszüntették vagy felfüggesztették jövedelemszerző
tevékenységüket, addig az életkorig, amelyben jogosulttá válnak az öregségi nyugdíjra vagy
korengedményes nyugdíjra, amely nyugellátásnak a folyósítása nem függ attól, hogy az érintett
személy az illetékes állam foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére áll-e; „korengedményes
öregségi ellátás” a mindenkori nyugdíjjogosultsági életkor elérését megelőzően nyújtott ellátás,
amelynek folyósítását vagy folytatják az említett életkor elérésével, vagy annak helyébe egy másik
öregségi ellátás lép.
A Rendelet 4. cikke fogalmazza meg az egyenlő bánásmód követelményét, mely szerint e rendelet
eltérő rendelkezései hiányában az e rendelet hatálya alá tartozó személyeket bármely tagállam
jogszabályai szerint ugyanolyan jogok illetik meg, és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az
adott tagállam állampolgárait. A Rendelet 5. cikk a) pontja emellett kimondja, hogy ha az illetékes
tagállam jogszabályai szerint a szociális biztonsági ellátások és egyéb jövedelmek kézhezvétele
meghatározott jogkövetkezményekkel jár, az ilyen jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit ugyancsak
alkalmazni kell az olyan egyenértékű ellátások kézhezvételére, amelyeket egy másik tagállam
jogszabályai alapján szereznek, illetve egy másik tagállamban szerzett jövedelemre.
A felperes 2006. december 8. napjától Romániában korkedvezményes (korhatár előtti) nyugdíjban
részesül. Ez a jogosultsági feltételek alapján a magyar jogszabályok szerinti korkedvezményes
nyugdíjjal egyenértékű ellátást jelent, hiszen mindkét ellátás jellemzője, hogy a jogosult egy
meghatározott időtartamban végzett munka jellegéből eredően az egyébként reá irányadó
nyugdíjkorhatár előtt részesülhet nyugellátásban. A felperes folyósítás nélküli öregségi nyugdíj
megállapítása iránti kérelmét – a Rendelet 4.és 5. cikke értelmében – úgy kell elbírálni, mintha a
Magyarországon korhatár előtti ellátásban (korkedvezményes nyugdíjban) részesülő személy nyújtott
volna be ilyen kérelmet, függetlenül attól, hogy a Tny. hatályos rendelkezései alapján Magyarországon
a felperes részére már korkedvezményes nyugdíj nem állapítható meg. A perben nem a felperes
korkedvezményes nyugdíjra jogosultságáról kellett dönteni, hanem arról, hogy – az egyenlő bánásmód
követelményének szem előtt tartásával – a Magyarországon is korhatár előtti (korkedvezményes)
ellátásban részesülőnek tekintendő felperes magyarországi munkavégzése és járulékkal terhelt keresete
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a szolgálati idejébe és a nyugdíj alapjául szolgáló keresetbe beszámítható, illetve beszámítandó-e. A
román és a magyar ellátás egyenértékűsége attól függetlenül megállapítható, hogy Magyarországon
2011. december 31-ét követő kezdő naptól korkedvezményes (korhatár előtti) öregségi nyugdíj nem
állapítható meg [Khtv. 3. § (1) bekezdés]. Az 1950. évben vagy azt követően született személyek
tekintetében a korkedvezményes nyugdíjat 2012 óta korhatár előtti ellátásként tovább kell folyósítani
[Khtv. 4. § (1) bekezdés].
A felperes romániai nyugellátása mellett kereső tevékenységet folytatott, amely időtartam alatt a
nyugellátása szüneteltetésére (vagy felfüggesztésére) nem került sor. A bíróság és az alperes nem
vették figyelembe a Rendelet 4.és 5. cikke rendelkezéseit, téves jogi álláspontjuk miatt nem vizsgálták,
hogy a felperes, mint korhatár előtti ellátásban (korkedvezményes nyugdíjban) részesülő személy a
magyar jogszabályok szerint [Tny. 22/A.§, 37.§ (1) bekezdés, 83/B.§, Khtv., stb.], milyen feltételekkel
folytathatott keresőtevékenységet, és azt a szolgálati idő és a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset
számítása szempontjából miként kell értékelni.
A megismételt eljárásban az alperesnek arra figyelemmel kell a felperes folyósítás nélküli öregségi
nyugdíj megállapítása iránti kérelmét elbírálni, hogy a felperes Magyarországon is korhatár előtti
ellátottnak minősül (Rendelet 4. cikk), mely ellátása mellett Magyarországon nyugdíjjárulék alapjául
szolgáló keresetre, jövedelemre tett szert. Vizsgálni kell, hogy a felperes jövedelme után járulékfizetés
történt-e, további szolgálati idő elismerésére van-e lehetőség, a nemzeti jogszabályok szerint
szükséges 20 év szolgálati idővel a felperes rendelkezik-e, ha igen a nemzeti jogszabályok alapján a
nyugellátása összegét meg kell határozni [Rendelet 52. cikk (1) bekezdés]. Az új eljárásban a
jogszabály változásokra [Tny. 22/A.§, 37. (1) bekezdés, 83/B.§, Khtv., stb.] is figyelemmel kell lenni.

Polgári ügyszak
Pfv.III.20.761/2018/12.
Jogalkotással okozott kár uniós jog megsértésére (a szolgáltatások szabad áramlásának
korlátozására) alapítottan akkor érvényesíthető, ha a kérdéses szolgáltatás határon átnyúló jellege
megállapítható.
A felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásával kapcsolatban a Kúria az alábbiakat állapította meg. A
felperes keresete a Ptk. 339. §-án és a 349. §-án alapult. Kárigényét arra a tényelőadásra alapította,
miszerint a felperessel bérleti jogviszonyban álló X. Kft. 2011. november 1-től azért nem fizetett
bérleti díjat a felperesnek, mert a 2011. évi CXXV. törvény és 2012. évi CLXV. törvény következtében
– a játékadó emelésével, illetve a tevékenység tiltásával – a bérlő tevékenysége ellehetetlenült.
Az ügyben eljárt bíróságok azért utasították el a keresetet, mert a sérelmezett jogalkotás és az állított
kár között nincs olyan, az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 339. §-ában megkívánt
közvetlen okozati összefüggés, ami az alperes kártérítési felelősségét megalapozná.
A felülvizsgálati kérelem az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ)
56. cikkére, azaz a szolgáltatások szabad áramlásának korlátozását tilalmazó rendelkezésére
hivatkozással állította a jogerős ítélet jogszabálysértő jellegét. A per adatai alapján egyértelműen
megállapítható, hogy az ügyben az uniós jog alkalmazásának feltételei nem állnak fenn. Amint azt a
jogerős tényállás is tartalmazza, a felperes ugyan külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság,
azonban a vele bérleti szerződést kötő X. Kft. ügyvezetője és tulajdonosi köre a felperesével a perbeli
időszakban megegyezett. A felperes Magyarországon adott bérbe játékautomatákat magyarországi
székhelyű bérlőnek, a kereseti tényelőadás pedig sem a szolgáltatást igénybe vevőkre, sem a
szolgáltatás nyújtójára nézve nem tartalmaz olyan további adatokat, amiből az a következtetés lenne
levonható, hogy a felperes szolgáltatása határon átnyúlónak tekintendő. Önmagában a felperes külföldi
székhelye – egyéb tényállási elem hiányában – a szolgáltatásnyújtás határon átnyúló jellegének
megállapíthatóságára nem ad alapot, jelen ügyben tehát az EUMSZ 56. cikkének alkalmazása fel sem
merülhet.
A Kúria maradéktalanul egyetért az eljárt bíróságok által a Ptk. 349. §-a vonatkozásában kifejtettekkel.
Az alperes felelőssége a jogalkotás diszfunkcionalitásáért a belső jogrendszer alapján nem áll fenn, e
jogszabályi rendelkezés a jogalkotó tevékenységére nem alkalmazható.
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Pfv.II.21.658/2018/16.
A gyermektartásdíj megszüntetése iránti perben az alperes részéről a magyar bíróság joghatósága
hallgatólagos elfogadásának kell tekinteni, ha az alperes a perbe bocsátkozott azzal, hogy írásbeli
ellenkérelmében a joghatóság kifogásolása nélkül a kereset elutasítását kérte és az ügy érdemére
vonatkozó előadásokat tett.
A 4/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Tartási Rendelet) 5. cikke szerint a rendelet egyéb
rendelkezései alapján fennálló joghatóságtól eltekintve, valamely tagállamnak az a bírósága
rendelkezik joghatósággal, amely előtt az alperes megjelenik. Ez a szabály nem alkalmazható, ha az
alperes a bíróság joghatósága hiányának kifogásolása céljából jelent meg a bíróságon.
A Kúriának tehát elsődlegesen abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az érdemi ellenkérelem
előterjesztésével történt alperesi perbebocsátkozás a Tartási Rendelet 5. cikke szerinti „bíróság előtti
megjelenésnek” minősül-e.
Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) az alperes megjelenésén alapuló joghatóságra
vonatkozó gyakorlatát a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (a
továbbiakban: Brüsszel I. rendelet) kapcsán dolgozta ki. Ennek keretében pedig úgy foglalt állást,
hogy e joghatósági szabály alkalmazását – a magyar szövegváltozat félrevezető szóhasználata ellenére
– nem csak az alperes személyes megjelenése, hanem az alperes írásbeli perbebocsátkozása is
megalapozza (C-144/12.). A Bíróság értelmezésében ugyanis, ha az alperes anélkül, hogy a bíróság
joghatóságának hiányát kifogásolná, érdemi védekezést terjeszt elő, az a joghatóság hallgatólagos
elfogadásának, vagyis hallgatólagos joghatósági megállapodásnak minősül (C-111/09, C-1/13, C112/13).
Figyelemmel arra, hogy a Brüsszel I. rendelet 24. cikke a Tartási Rendelet 5. cikkében foglaltakkal
lényegében azonos rendelkezést tartalmaz, a Bíróság esetjogában tett fenti megállapítások az utóbbi
vonatkozásában is irányadók (ld. Simon Károly László: Tartásdíjigények érvényesítése határok nélkül
– megoldások és kihívások a hazai jogalkalmazás számára, Budapest 2018, 110. o.).
A Kúria mindezek alapján megállapította: az alperes perbe bocsátkozott azzal, hogy az 5. sorszámú
beadványában a magyar bíróság joghatóságának kifogásolása nélkül a kereset elutasítását kérte és az
ügy érdemére vonatkozó előadásokat tett. Eljárásával a magyar bíróság joghatóságát, és az ügyben
első fokon eljárt Járásbíróság illetékességét hallgatólagosan elfogadta. A magyar bíróság joghatósága
tehát a Tartási Rendelet 5. cikke alapján fennáll. A másodfokú bíróság ezért tévesen állapította meg
ennek hiányát, továbbá erre alapítva az ügy érdemére kiható lényeges eljárási jogszabálysértéssel
határozott a per megszüntetéséről és az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezéséről.

Pfv.I.20.311/2019/18.
A devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződéssel kapcsolatos árfolyamkockázat fogyasztóra terhelésének
tisztességtelenségére irányuló kereseti kérelem alapján a szerződéskötéshez kapcsolódó
körülményeket, az írásban és szóban elhangzott tájékoztatást szükség esetén tanúbizonyítás
lefolytatásával is fel kell tárni.
A Kúria hangsúlyozta, hogy sem az 1996. évi CXII. törvényből (a továbbiakban: rHpt.), sem az 1959.
évi IV. törvényből (a továbbiakban: rPtk.) nem vezethető le olyan értelmezés, miszerint a pénzügyi
intézmény tájékoztatási kötelezettségének a szerződésben nem, kizárólag külön nyilatkozat
formájában tehetett eleget. Nem helytálló ezért az a felülvizsgálati érvelés, hogy önmagában a külön
nyilatkozat hiánya a kikötés tisztességtelenségét és jogszabálysértő jellegét eredményezte. Adott
ügyben azonban lényeges körülmény, hogy a felperesek az adós fizetési kötelezettségének teljesítésért
a kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képező külön nyilatkozatban vállaltak készfizető
kezességet, valamint zálogkötelezettséget, a magánokirat formájú nyilatkozatok viszont nem,
kizárólag az annak alapján közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat került a per irataihoz. A
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felperesek közokiratban foglalt nyilatkozata alapján – amelyben kijelentették, hogy a kölcsönszerződés
rendelkezéseit megismerték, tudomásul vették – megállapítható, hogy a kölcsönszerződés VIII/6.
pontja szerinti kockázatfeltárás tartalma rájuk is vonatkozik, ugyanakkor nem tisztázott, hogy ezt
meghaladóan kaptak-e írásban további, ha igen, milyen tartalmú tájékoztatást. A Kúria hangsúlyozta,
hogy a rHpt. 203. § (4) és (5) bekezdésében előírt tájékoztatás megtörténtét, ehhez kapcsolódóan az
árfolyamkockázat kiterhelésének esetleges tisztességtelenségét a kezes és zálogkötelezett felperesek
szempontjából szükséges megvizsgálni. Megjegyezte a Kúria, hogy a felperesek kezesi
kötelezettségvállalásuk figyelembevételét, szerződéses kötelezettségeik ennek megfelelő megítélését a
keresetlevélen kívül egyéb szóbeli, írásbeli nyilatkozatban nem kérték.
Az eljárt bíróságok a tényállás felderítési kötelezettségüknek nem tettek eleget, mert amellett, hogy a
kifejezetten a felpereseknek nyújtott írásbeli tájékoztatást, annak tartalmát nem vizsgálták, a felperesek
keresetlevélben megjelölt, a tájékoztatás tartalmának tisztázására irányuló tanúbizonyítási
indítványnak sem adtak helyt. A 2/2014. PJE határozat III/1. pont utolsó bekezdésében, valamint az
Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ügyben hozott ítéletében kifejtettek alapján ugyanis a
bíróságnak mérlegelnie kell a teljes, az írásbeli nyilatkozat tartalmán túlmutató vagy azzal esetlegesen
ellentétes egyéb tájékoztatást is. Rámutatott a Kúria, hogy az alperes képviseletében nyilatkozó
személyek tanúkénti meghallgatása az időmúlásra tekintettel nem mellőzhető, hiszen nemcsak a
konkrét ügyletre, hanem az alperes korabeli szerződési gyakorlatára vonatkozó tanúvallomásnak is
jelentősége lehet. A tanúbizonyítási indítvány hiányosságát az indítványozó fél felhívásával kell
kiküszöbölni, mivel pedig alperesi foglalkoztatásban álló személyek meghallgatása merült fel, az
alperes nyilatkozattétele is indokolt lehet az idézéshez szükséges adatok megállapítása céljából.
Hangsúlyozta a Kúria: az a körülmény, hogy a bank az ügyletkötést megelőzően az adósok
teljesítőképességének mértékét esetleg nem megfelelően mérte fel, nem jelenti egyszersmind azt is,
hogy az árfolyamváltozás valós tartalmáról nem adott világos és érthető tájékoztatást. Ezért a
hitelképesség vizsgálatából az árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás elégtelenségére nem vonható
következtetés, közvetlen összefüggés hiányában a hitelvizsgálatot illető igazságügyi könyvszakértői
bizonyításnak nincs helye.
Az árfolyamkockázatról való tájékoztatás körében a tényállás felderítésére vonatkozó eljárási
kötelezettség lényeges, az ügy érdemére kiható megsértése miatt a bíróságok mérlegelése nem felelt
meg az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 206. §-ában foglaltaknak, ezért a Kúria a Pp. 275.
§ (4) bekezdése alapján a jogerős ítéletet, valamint az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte,
és az elsőfokú bíróságot új eljárásra, új határozat hozatalára utasította, azzal, hogy a kölcsönszerződés
létrejöttével, az érvénytelenségével kapcsolatos, az előzőek szerint helytálló ítéleti megállapítások – az
árfolyamkockázat viseléséről szóló kikötés tisztességtelenségének kivételével – a megismételt
eljárásban már nem tehetők vitássá. A hatályon kívül helyező rendelkezés egyúttal azt is jelenti, hogy
amennyiben az új eljárás eredményeként az alperesi tájékoztatás elégtelensége állapítható meg, az
árfolyamkockázatra, mint főszolgáltatásra vonatkozó rendelkezés érvénytelensége miatt a
felperesekkel kötött szerződés egésze megdől, ami a velük szembeni végrehajtás megszüntetésére
vezet.
Az új eljárásban az elsőfokú bíróságnak elsősorban a felpereseket kell felhívni a kölcsönszerződéshez
kapcsolódó kötelezettségvállalásukról tett, magánokiratba foglalt nyilatkozat, az árfolyamkockázat
viseléséről esetlegesen részükre nyújtott külön tájékoztatás csatolására, és tanúbizonyítási indítványuk
pontosítására: az árfolyamkockázatról az alperes képviseletében nyilatkozó személyek tanúkénti
idézéséhez szükséges adatokat – indokolt esetben az alperes közreműködésével – meg kell jelölniük. A
Pp. 190. § (2) bekezdése alapján az alperest kell kötelezni a birtokában lévő okirati bizonyítékok
előterjesztésére, ha azokkal a felperesek nem rendelkeznek. A tanúkat a felpereseknek az
árfolyamkockázat körében adott tájékoztatásról, a bank ezzel kapcsolatos korabeli gyakorlatáról
részletesen meghallgatni, ezzel együtt a felpereseket személyesen is nyilatkoztatni szükséges a
tájékoztatás formájáról és tartalmáról, megkísérelve feloldani a felperesek előadása és a
tanúvallomások között mutatkozó esetleges ellentmondásokat is. Az elsőfokú bíróság a bizonyítás ily
módon való kiegészítése után, az újonnan feltárt tényállási elemek mérlegelésével kerül abba a
helyzetbe, hogy az árfolyamkockázat viseléséről szóló kikötés tisztességtelenségét érintően is
megalapozott döntést hozzon.
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Pfv.I.20.929/2019/4.; Pfv.I.20.970/2019/5.
I. A bizonyítékok mérlegelésén alapuló döntés felülvizsgálati kérelemmel eredményesen akkor
támadható, ha a mérlegelés maga jogszabálysértő.
II. Az árfolyamkockázatról adott tájékoztatás nem tisztességtelen, ha az megfelel a világos és érthető
megfogalmazás követelményének.
Hangsúlyozta a Kúria: az eset összes körülményeinek figyelembevételével kell azt megítélni, hogy a
felperesek az árfolyamkockázatról megfelelő tartalmú tájékoztatást kaptak-e.
A per adataiból megállapíthatóan az alperes tájékoztatta az I. rendű felperest az árfolyamváltozás
lehetőségéről, azaz az árfolyamkockázatról és arról, hogy az árfolyamkockázat őt terheli. Ezt
alátámasztja a kölcsönszerződés, az egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó közjegyzői okirat
tartalma, valamint Szeiff Tímea tanú vallomásában foglaltak.
Az árfolyamkockázatot a felpereseknek azért kell viselniük, mert a kölcsönszerződés kirovó pénzneme
CHF volt, ugyanakkor a jövedelmük nem CHF-ben keletkezett. A kölcsönszerződés VIII.6. pontja
tartalmazza az I. rendű felperes nyilatkozatát, amelynek értelmében a kölcsönszerződéssel kapcsolatos
tájékoztatást a szükséges mértékben megkapta az alperestől, tisztában van az ügylet kockázataival,
különösen azzal, hogy az adott deviza magyar forinttal szembeni árfolyamának alakulása a kölcsön
forintban történő visszafizetésének terheit egyaránt növelheti és csökkentheti. Az I. rendű felperes azt
a kijelentést tette, hogy az esetleges árfolyamveszteséget is figyelembe véve képes a fizetési
kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére.
Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tartalmazó közjegyzői okirat 4. pontjában szerepel az
I. rendű felperesnek az a kijelentése, amelynek értelmében tudja azt, hogy a kölcsön futamideje alatt a
kölcsön törlesztésére megállapított deviza átváltási árfolyam a kölcsönszerződésben meghatározott
feltételek szerint módosulhat. Ezek a körülmények mind azt mutatják, hogy az I. rendű felperes
tisztában volt a kölcsönügylet kockázataival, ezen kockázatok ismeretében vette fel a kölcsönt és
vállalta annak visszafizetését.
Az iratanyagból megállapíthatóan az I. rendű felperes alappal nem gondolhatta azt, hogy az árfolyam
rá nézve kedvezőtlen változása nem következhet be, azaz kizárt, illetve, hogy az árfolyamváltozás
terhét nem neki kellene viselnie. A II. rendű felperes készfizető kezességet vállalt az I. rendű felperes
tartozása visszafizetéséért, ezen kötelezettségvállalására azt követően került sor, hogy a
kölcsönszerződés tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette.
A jogerős ítélet meghozatalakor (2019. február 8.) már ismert volt az Európai Unió Bírósága (Európai
Unió Bírósága) C-51/17. számú ügyben meghozott határozata, amelyből megállapíthatóan az
árfolyamkockázati tájékoztatással összefüggésben felállított követelményrendszer szerint a szerződési
feltételek világos és érthető megfogalmazása arra kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy elegendő
tájékoztatást nyújtsanak a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és
megalapozott döntéseket hozhassanak. Az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek nemcsak alaki
és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a
fogyasztó számára abban az értelemben, hogy az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és
körültekintő átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz a
kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem értékelnie kell tudnia
az ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági
következményeit is.
Az adott esetben a szükséges követelményszintnek megfelelt az alperes tájékoztatása, mivel abból
lehetett arra következtetni, hogy a CHF-nek a magyar forinttal szembeni árfolyamalakulása a kölcsön
forintban történő visszafizetésének terheit nemcsak csökkentheti, hanem növelheti is, a tájékoztatásból
meg lehetett azt állapítani, hogy a változás a felperesek pénzügyi kötelezettségeit jelentősen
módosíthatja, fel tudták mérni ennek gazdasági következményeit is, hiszen a felperesek által sem
vitatottan az I. rendű felperes olyan nyilatkozatot tett, hogy az esetleges árfolyamveszteséget is
figyelembe véve képes fizetési kötelezettségeinek maradéktalan és pontos teljesítésére.
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A jogerős ítélet meghozatalakor ugyancsak megszületett már az Európai Unió Bírósága C-227/18.
számú ügyét lezáró végzés, ezen előzetes döntéshozatali eljárásban arra a következtetésre jutott az
Európai Unió Bírósága, hogy a világos és érthető megfogalmazás követelményének megfelel az a
deviza alapú kölcsönszerződés, amely olyan feltételt tartalmaz, amely úgy terheli a fogyasztóra az
árfolyamkockázatot, hogy nem figyelmezteti kifejezetten arra, hogy az árfolyamváltozásnak nincs
felső határa, amennyiben a fogyasztót nem csupán arról a lehetőségről tájékoztatták, hogy annak a
devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték emelkedhet, vagy csökkenhet,
hanem értékelni tudja az árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen
jelentős – gazdasági következményeit is. Azaz téves a másodfokú bíróság azon álláspontja, mely
szerint az I. rendű felperes nem rendelkezett kellő információval arról, hogy az árfolyamváltozás
hatására a törlesztő részletek összege korlátozás nélkül megemelkedhet, ennek az emelkedésnek nincs
felső határa, mert ezzel szemben annak a követelménynek kell teljesülnie a tájékoztatást illetően, hogy
abból kitűnjön az, hogy a fogyasztóra hátrányos árfolyamváltozásnak nincs felső határa, vagyis a
törlesztő részlet akár jelentősen is megemelkedhet, valamint az, hogy az árfolyamváltozás lehetősége
valós, az a hitel futamideje alatt is bekövetkezhet.
Az Európai Unió Bírósága a C-51/17. számú ügyben számítások bemutatását, konkrét adatok közlését
nem tartotta elengedhetetlenül szükségesnek ahhoz, hogy a tájékoztatás megfelelősége megállapítható
legyen. Az alperes a szerződéskötést megelőző időszakra vonatkozó árfolyamadatok alapján mutatta
be az árfolyamingadozás tényét, alappal nem feltételezhették a felperesek, hogy csak olyan
árfolyamváltozás következhet be a szerződés megkötését követően, amilyen mértékű árfolyam
ingadozás a szerződés megkötését megelőzően megvalósult. Semmilyen adatból nem
következtethettek a felperesek arra, hogy az őket terhelő árfolyamkockázat nem valós, annak nincs
reális valószínűsége, vagy az bizonyos mértékben korlátozott, figyelemmel arra is, hogy a kölcsön
futamideje 35 év volt. Ez a több mint 3 évtized olyan hosszú időszak, amely időszakban nem várt, az
árfolyamkockázatokat jelentősen befolyásoló gazdasági események is bekövetkezhetnek.
Természetesen az alperes tájékoztatási kötelezettsége nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás várható
irányára, előre nem látható mértékére.
Csupán utalt arra a Kúria, hogy a tájékoztatásra a szerződés megkötése előtti időben kell, hogy sor
kerüljön, azaz a 2008. december 12-ei dátumozású árfolyamkockázati tájékoztató nem bizonyíthatja a
megfelelő tájékoztatás tényét, de ezen árfolyamkockázati tájékoztató létének a jogvita eldöntése
szempontjából azért nincs jelentősége, mert az előbbiekben kifejtettek szerint a szükséges tájékoztatást
megadta az alperes. A kifejtettekre tekintettel az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses
rendelkezés világos és érthető, ebből következően nem tisztességtelen, azaz a szerződéses rendelkezés,
illetve a szerződés nem semmis, nem indokolt a felperesek elleni végrehajtás megszüntetése.

Pfv.II.20.936/2019/8.
A joghatósággal rendelkező magyar tagállami bíróság kivételes esetben megállapíthatja
joghatóságának hiányát és elrendelheti az ügy áttételét egy másik tagállam bírósághoz, ha ez a
gyermek alapvető érdekének megfelel, a másik tagállamhoz a gyermeket szoros kötelék fűzi és a másik
tagállami bíróság alkalmasabb az ügy tárgyalására.
A 2201/2003. EK Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. cikk (1) bekezdésének főszabálya szerint a
joghatóságot a gyermeknek a bírósághoz forduláskor (keresetlevél benyújtásakor) fennálló szokásos
tartózkodási helye határozza meg. A 15. cikk (1) bekezdése azonban lehetővé teszi egy adott ügynek a
joghatósággal rendelkező bíróságtól eltérő, másik tagállami bírósághoz való áttételét. A Rendelet 13.
Preambulumából kitűnően az áttétel elrendelésére az előírt speciális feltételek megvalósulása esetén és
csak kivételesen kerülhet sor, tehát a 8. cikk (1) bekezdésében szereplő általános joghatósági
szabályhoz képest a 15. cikk joghatósági szabályát szigorúan kell értelmezni. Az adott ügy
tárgyalására rendes joghatósággal rendelkező bíróságának ahhoz, hogy az ügy valamely másik
tagállam bíróságához való áttételét kérhesse, meg kell döntenie a Rendeleten alapuló, a saját
joghatóságának fenntartásával kapcsolatos vélelmet.
A Rendelet 15. cikke három – konjunktív – feltételt ír elő: gyermek mindenek felett álló érdekét, a
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másik tagállammal fennálló szoros kapcsolatot és egy másik tagállami bíróság alkalmasabb voltát az
ügy tárgyalására. Bármelyik feltétel hiánya esetén a kivételes joghatósági rendelkezés nem
alkalmazható, de az érdemi elbírálásra joghatósággal rendelkező tagállami bíróság a konjunktív
feltételek megvalósulása esetén sem köteles az ügy áttételére, azt a Rendelet egyértelműen
lehetőségként szabályozza.
A szoros kötelét meghatározása a Rendelet 15. cikk (3) bekezdésében felsorolt objektív körülmények
függvénye, ezzel szemben a másik tagállami bíróság alkalmasságának és a gyermek alapvető
érdekének – az alább kifejtett szempontok szerinti – értékelése a joghatósággal rendelkező bíróság
jogköre, arról a bizonyítékok (peradatok) mérlegelésével határoz.
Az Európai Bíróság (Curia) több határozatában adott iránymutatást a fenti fogalmak tartalmának
értelmezésére (az 2016. október 27. napján kelt C-428/15. számú ítélet, a 2018. október 4. napján kelt
C-478/17. számú ítélet, a 2019. július 10. napján kelt C-530/18. számú végzés).
A 15. cikk (3) bekezdés a)-e) pontjai határozzák meg, milyen kapcsolat minősül szoros köteléknek: ha
1. az adott tagállam gyermek szokásos tartózkodási helyévé azt követően vált, hogy az (1)
bekezdésben említett bírósághoz fordultak vagy 2. a gyermek korábbi szokásos tartózkodási helye
vagy 3. a gyermek állampolgársága szerinti hely vagy 4. a szülői felügyelet gyakorlójának szokásos
tartózkodási helye vagy 5. az a hely, ahol a gyermek vagyona található. A 15. cikk (3) bekezdése öt
olyan (objektív) vagylagos szempontot rögzít, amelyek alapján a szoros kötelék fennállása
megállapítható.
Az adott ügyben tény, hogy a gyermek és a szülői felügyeletet gyakorló szülő szokásos tartózkodási
helye Németország. A vagylagos felsorolások közül tehát két szempont szerint Németország az az
ország, amelyhez a gyermeket szoros kötelék fűzi.
A gyermek és egy másik tagállam között fennálló, az ügy körülményeire tekintettel releváns, szoros
kötelék fennállása önmagában még nem jelenti azt, hogy a másik tagállam bírósága a joghatósággal
rendelkező bíróságnál alkalmasabb az ügy tárgyalására, vagy azt, hogy a bírósághoz való áttétel
megfelel a gyermek alapvető érdekének.
A Rendelet a gyermek alapvető érdekének fogalmi tartalmát, illetve az alkalmasabb bíróság kifejezést
nem definiálja, ezért azokat a Rendelettel elérni kívánt célkitűzések figyelembevételével kell
értelmezni.
Az ügy másik tagállam bíróságához való áttételének a gyermek alapvető érdeke követelményének kell
megfelelnie. Ez az a legfontosabb alapelv, amelynek a Rendelet értelmezésénél, illetve a hatálya alá
tartozó szülői felügyeletre vonatkozó ügyek végrehajtásánál érvényesülnie kell (C-195/08., C-436/13.,
C-656/13.). A gyermek érdeke az alapvető jogai tiszteletben tartásának biztosítása (C-403/09.). Ebből
következően a joghatósággal rendelkező bíróságnak az ügy konkrét körülményeire figyelemmel meg
kell bizonyosodnia arról, hogy az ügy áttétele esetén nem áll fenn az érintett gyermek helyzetére
gyakorolt hátrányos hatás kockázata.
Az alkalmasabb bíróság értelmezésénél azt kell vizsgálni, hogy az áttétel tényleges és konkrét
hozzáadott (többlet) értékkel bírhat-e az általános joghatósággal rendelkező bíróság eljárásához képest.
Ebben a körben értékelhetők a másik tagállamnak az ügy elbírálásához szükséges bizonyítás
felvételére alkalmazható eljárási szabályai, nem kell azonban figyelembe vennie a másik állam
irányadó anyagi jogát.
Az adott ügyben a gyermek alapvető érdeke és az alkalmasabb bíróság feltételei egymással szorosan
összefüggésben állnak, mivel a per tárgya a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás
szabályozása.
A Gyermekek Jogairól New Yorkban 1989. november 20-án kelt és Magyarországon az 1991. évi
LXIV. törvénnyel kihirdetett Egyezmény (a továbbiakban: New York-i Egyezmény) 9. cikk 3. pontja
gyermeki alapjogként deklarálja azt, hogy a gyermek a szülőjével rendszeres, személyes kapcsolatot és
közvetlen érintkezést tartson fenn, kivéve, ha az az érdekével ellenkezik. A New York-i Egyezmény 9.
cikkének (1) bekezdése szerint – összhangban a gyermekek jogellenes elviteléról szóló Hágában,
1980. év október 25. napján kelt szerződés (Hágai Egyezmény) kihirdetéséről rendelkező 1986. évi 14.
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számú törvényerejű rendelet 1. cikk b) pontjával és 5. cikk b) pontjával – a kapcsolattartás joga
magában foglalja a gyermek szokásos tartózkodási helyéről egy másik helyre, korlátozott
időtartamban történő elvitelének jogát.
A Kúria több elvi határozatában (EBH 2007.1610., EBH 2008.1775., EBH 2001.418.) kimondta: a
gyermeknek a nemzetközi egyezményekben deklarált alkotmányos joga, hogy különélő szülőjével
kapcsolatot tarthasson akkor is, ha más országban él.
A kapcsolattartás gyermeki alapjogi, illetve a különélő szülői jogosultsági és kötelezettségi
megközelítéséből az következik, hogy a kapcsolattartással összefüggő jogvitában a gyermek érdeke a
kapcsolattartás megvalósulása: a család szétesése után a különélő szülőjével a szeretetteljes,
bensőséges érzelmi viszonya változatlanul fennmaradjon. A New York-i Egyezmény 10. cikk 2. pontja
az eltérő országokban lakó különélő szülők esetén főszabályként kifejezetten kimondja – kivételes
körülmények fennállása hiányában – a gyermek személyes és közvetlen kapcsolattartásának jogát.
A fentiek alapján tehát az volt vizsgálandó, hogy a kapcsolattartás szabályozásánál (időtartama,
módja) a német bíróság eljárása tényleges értékkel bír-e a magyarországi eljáráshoz képest és az az
érintett gyermekre hátrányos kockázattal jár-e.
A másodfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a másik tagállam bírósága alkalmasabb az eljárás
lefolytatására. A kapcsolattartás szabályozásához ugyanis az eljáró bíróságnak fel kell tárnia a
gyermek életvitelének konkrét körülményeit: lakóhelyét (pl. annak különélő szülő általi
megközelíthetőségét), az iskolai elfoglaltságát, iskolán kívüli tevékenységét (pl. különórák, sport). A
gyermek életkora, érdeklődési köre változása szintén kihat a kapcsolattartási rendezésre, hiszen a
szülővel való közvetlen és személyes kapcsolat tényleges és kiszámítható megvalósulásához a
gyermek és a különélő szülő érdekeinek összehangolása indokolt. A hosszú távon működő
kapcsolattartási szabályozást megalapozó körülményeket pedig a gyermek szokásos tartózkodási
helyének bírósága értelemszerűen időben gyorsabban (tanúk meghallgatása, okiratok beszerzése)
képes feltárni.
A gyermek alapvető érdekében – a korábban kifejtettek szerint – a körülményeinek, életvitelének
ismeretében meghozott szabályozási rend áll. Az, hogy a szokásos tartózkodási hely szerinti bíróság a
körülményei feltárásában helyzeténél fogva hatékonyabban képes az eljárás lefolytatására az érdekével
nemhogy nem ellentétes, hanem alapjogának érvényesülését segíti.
Az alperes érvelésével szemben a Kúria rámutatott arra, hogy a 15. cikk feltételként a szülő érdekét
nem tartalmazza. Kétségtelen, hogy az eljárás más tagállami bírósághoz való áttétele a szülő érdekét
sértheti (utazási kiadások stb.), a szülő érdeke azonban nem azonosítható a gyermek mindenek felett
álló érdekével.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.555/2018/10.
A szerződés létrejöttétől eltérő kérdés annak esetleges érvénytelensége. Az adott ügyben a deviza
alapú fogyasztó kölcsönszerződés az írásba foglalt tartalommal, a felek akaratának kölcsönös és
egybehangzó kifejezésével létrejött. A felülvizsgálati kérelem korlátaira tekintettel nem volt
vizsgálható az árfolyamkockázat felperesi fogyasztóra való telepítésének esetleges tisztességtelensége.
A felperes felülvizsgálati kérelmében eljárási szabálysértésként az 1952. évi III. törvény
(továbbiakban: rPp.) 3. § (3) bekezdésének megsértését állította. A Kúria maradéktalanul egyetértett a
jogerős ítéletben e körben írtakkal, amelyek az 1/2009. PK véleményben, illetve az ítélet hatályon
kívül helyezésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1/2014. (VI.30.) PK véleményben
kifejtetteken alapulnak. A bizonyítási teher felperesre hárításának jogellenességét egyébként a jelen
ügyben a szerződéskötés időpontjára tekintettel a 30. cikk (1) bekezdése alapján nem alkalmazható
2008/48/EK irányelv, illetve az ezen irányelvben foglaltakkal kapcsolatos Európai Unió Bírósága C449/13. számú ítélete nem támasztja alá. A hivatkozott ítéletből (22-32. pontok) is az következik, hogy
a fogyasztónak biztosítani kell a bizonyítás jogát arra, hogy az általa a szerződésben elismertek
ellenére a tájékoztatást, az üzletszabályzatot nem kapta meg.
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Az elsőfokú eljárásban a felperes – a bíróság tájékoztatása nélkül is – tisztában volt azzal, hogy a
kereseti tényállításai, így az üzletszabályzat előzetes átadásának hiánya tekintetében is őt terheli a
bizonyítás. Ennek megfelelően tanúbizonyítási indítvánnyal élt, az általa bejelentett tanúkat a bíróság
meghallgatta, az adott tényállás mellett azonban az eljárt bíróságok egyezően úgy ítélték meg, hogy a
bizonyítása nem vezetett eredményre. Ezen mérlegelés helytállósága a később kifejtettek szerint
érdemben a felülvizsgálati eljárásban nem volt felülmérlegelhető.

Gfv.VII.30.018/2019/8.
A fogyasztó hátrányára előidézett egyenlőtlenség fennáll, ha az adott szerződési feltétel a nemzeti jog
diszpozitív szabályához képest a fogyasztót kedvezőtlenebb jogi helyzetbe hozza.
A jogerős részítélet nem sérti a 18/1999. (II.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1. §
(1) bekezdés b) pontját. A Kúria utal arra, hogy ez a jogszabályi rendelkezés a per tárgyát képező
szerződéses pont kapcsán nem alkalmazható, mert a jogszabályi tilalom a fogyasztóval szerződő fél
saját teljesítésére vonatkozik, ez pedig a támadott szerződéses rendelkezés tekintetében fel sem
merülhet. Ezt az értelmezést támasztja alá az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: Európai
Unió Bírósága) C-34/18 számú ítéletének [75] pontja és a magyar jogi szabályozás alapját képező
93/13/EGK irányelv mellékletének 1. pont m) alpontja is, mely szerint azok a feltételek minősülnek
tisztességtelen feltételnek, „amelyek megadják a jogot az eladó vagy szolgáltató számára annak
megállapítására, hogy az áruk vagy szolgáltatások megfelelnek-e a szerződésnek”. A támadott
szerződéses rendelkezés tisztességtelensége csak abban az esetben lenne vizsgálható, ha a
szerződésszerűség alperes általi kizárólagos megállapítása az alperes teljesítésére (szolgáltatására)
vonatkozna. A támadott rendelkezés azonban az alperes teljesítésével nem hozható összefüggésbe.
A fentiek alapján a Kúria megállapította, hogy a 8.3 pont Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) és b)
pontján alapuló tisztességtelenségének megítélése körében a másodfokú bíróság megállapításai nem
felelnek meg a jogszabályoknak, azonban a szerződés 8.3 pontja a jogerős részítéleten is felhívott
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 209. § (1) bekezdése alapján tisztességtelen, így semmis
az alábbiak szerint.
Az rPtk. 209. § (1) bekezdése alapján azok az általános szerződési feltételek, illetve a fogyasztói
szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételek minősülnek tisztességtelennek,
amelyek a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség
követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával
szerződést kötő fél hátrányára állapítják meg. Ahogy azt az Európai Unió Bírósága a C-415/11 számú
ítéletének [75] pontjában kifejtette, ez az eset áll fenn akkor, ha az adott feltétel a hatályos nemzeti
jogban szabályozottnál kedvezőtlenebb jogi helyzetbe hozza a fogyasztót. A Kúria az alperes rPtk.
525. § (1) bekezdés d) pontjára alapított hivatkozása körében a részítélet [22] pontjában korábban már
rámutatott arra, hogy a 8.3 pont tartalmában lényegesen túlmutat az rPtk. 525. § (1) bekezdés d)
pontjában szabályozott felmondási okon. A hivatkozott feltétel alapján az alperes anélkül is jogosult a
szerződés egyoldalú megszüntetésére, hogy az adós vagyoni helyzete romlana, illetve fedezetelvonásra
irányuló magatartást tanúsítana. A felmondásra sor kerülhet már olyan esetben is, amikor az adós
teljesítő képességének romlása valamely esemény vagy körülmény folytán csak feltételezhető, illetve
az adós teljesítőképességének jövőbeli befolyásolására az adott körülmény/esemény alkalmas lehet.
A támadott kikötés a fentebb kifejtettekre tekintettel alkalmas a tisztességtelenség megállapításához
szükséges mértékű egyenlőtlenség előidézésére, ugyanis az rPtk. 525. § (1) bekezdés d) pontjának
rendelkezései alapján a felperes a támadott szerződéses feltétel hiányában számára kedvezőbb
helyzetben lenne, mint akkor, ha a kikötést a szerződés tartalmazza.

Gfv.VII.30.024/2019/5.
Nem világos, nem érhető a deviza alapú pénzügyi lízingszerződés általános szerződési feltételeinek a
fogyasztó lízingbevevő fizetési kötelezettségét szabályozó kikötése, ha az árfolyamkockázat viselése az árfolyamkockázat mibenlétére, a lízingbevevő fizetési kötelezettségére gyakorolt hatására,
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kockázatviselése felső határára vonatkozó, a fogyasztó lízingbevevő részére nyújtott kifejezett
tájékoztatás hiányában - csak kikövetkeztethető az általános szerződési feltételek több, különböző
helyen, nem áttekinthető szerkezetben szereplő rendelkezésének egybevetése és együttes értelmezése
alapján.
Az árfolyamkockázat a kirovó és a lerovó pénznem eltéréséből adódó, szükségképpeni és automatikus
következmény [6/2013. PJE jogegységi határozat III/2. a) pontjához tartozó indokolás]. A kölcsönvagy lízingszerződés részét képező általános szerződési feltételeknek a kölcsönbe-, illetve
lízingbevevő fizetési kötelezettségét, így az árfolyamkockázat viselését szabályozó kikötései adott
esetben nem világos, nem érthető jellegük miatt, a kikötések tisztességtelenségén keresztül idézhetik
elő a szerződés érvénytelenségét. Az általános szerződési feltételekben szereplő, az árfolyamkockázat
mibenlétére, tartalmára, viselésére vonatkozó kikötés akkor világos és érthető, ha az „átlagos
fogyasztó” mércéjén keresztül megítélt konkrét fogyasztó számára felismerhető, hogy a számára
kedvezőtlen árfolyamváltozás korlátozás nélkül kizárólag őt terheli, az árfolyam rá nézve kedvezőtlen
változásának felső határa nincs [2/2014. PJE jogegységi határozat III/1. pontjához tartozó indokolás].
A világos és érhető megfogalmazás, illetve az átláthatóság elvéből következően – amelyet az Európai
Unió Bírósága többek között a C-26/13. számú ügyben hozott ítéletében is értelmezett – a vizsgált
szerződéses feltétel tekintetében a fogyasztót olyan helyzetbe kell hozni a szerződéskötéskor, hogy
megfelelően fel tudja mérni az általa vállalt kötelezettségeket, árfolyamkockázat esetén azt, hogy a
jövedelme szerinti pénznem leértékelődésével annak hatása a fizetési kötelezettségére korlátlan. Nem
fogadható el a pénzügyi intézményt terhelő tájékoztatási kötelezettség teljesítéseként, ha a fogyasztó
több, külön okiratban szereplő szerződési feltétel együttes értelmezése, vagy több rendelkezés
egybevetése alapján csak kikövetkeztetni tudja az árfolyamkockázat mibenlétét, fizetési
kötelezettségére gyakorolt hatását. Amennyiben a szerződési feltételek összetett, nem áttekinthető
szerkezeti kialakítása miatt az árfolyamkockázattal kapcsolatos összefüggéseket – az eltérő helyen
lévő kikötések felkutatásával és értelmezésével – magának a fogyasztónak kell megkísérelnie
azonosítani és felismerni, az általános szerződési feltételek érintett kikötései nem tekinthetők
világosnak és egyértelműnek.
A felperes és az I. rendű alperes deviza alapú lízingszerződést kötöttek egymással. Az egyedi
szerződés utal a kirovó és a lerovó pénznem eltérésére, mértékadó devizanemként ugyanis a svájci
frankot (CHF) jelöli meg, a lízingdíjtartozás, a fizetendő lízingdíjrészletek összegét pedig forintban
adja meg. Az árfolyamváltozás lehetséges elszámolási módozatai közül az I. rendű alperes a
szerződésben foglaltak szerint a fix törlesztő részletekkel rendelkező deviza alapú finanszírozást
(„HAVI FIX” konstrukció) választotta. Ezzel kapcsolatban az egyedi lízingszerződésben a következő
tájékoztatás szerepel: „A kamatváltozás II. (árfolyamváltozás) elszámolása a futamidő végén történik.
A fizetendő kamatváltozás II. (árfolyamváltozás) esetén a futamidő – azonos törlesztőrészletek mellett
– meghosszabbodik, a visszajáró kamatváltozás II.-t (árfolyamváltozást) a lízingbeadó visszautalja a
lízingbe vevőnek.”
Külön kifejezett magyarázatot, tájékoztatást az üzletszabályzat az árfolyamkockázat mibenlétére,
annak a fogyasztó I. rendű alperes fizetési kötelezettségére gyakorolt hatására vonatkozóan sem
tartalmaz. Nem tekinthető ilyen kifejezett magyarázatnak az üzletszabályzat I.18.b. pontja sem, ez a
pont ugyanis csak egy a fogyasztó számára sem az összetevőit, sem a végeredményét tekintve nem
számszerűsíthető, nem értelmezhető matematikai képletet rögzít, az árfolyamkockázat lényegének,
gazdasági következményeinek szöveges magyarázatát nem adja. Az üzletszabályzat kikötései alapján
azt az I. rendű alperes valóban számításba vehette, hogy a perbeli lízingszerződéshez kapcsolódik
árfolyamkockázat, azonban annak konkrét lényegét, mibenlétét, a fizetési kötelezettségére gyakorolt
hatását, továbbá azt, hogy kockázatviselésének nincs felső határa, az üzletszabályzat több, különböző
helyen, nem áttekinthető szerkezetben szereplő, számos esetben egyébként is homályos
megfogalmazású szerződési feltételének együttes értelmezése és egybevetése alapján legfeljebb csak
kikövetkeztetni tudta. Az általános szerződési feltételek ilyen szabályozási megoldása viszont nem
felel meg az átláthatóság ismertetett követelményének, nem tekinthető világosnak és egyértelműnek.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
R. S. Magyarország elleni ügye (65.290/14. sz. ügy)5
2010 márciusában a kérelmező egy éjszakai báron kívüli verekedésben vett részt. Amikor később este
a rendőrség megállította a kocsijában, megtagadta a szonda megfújását, és kihallgatás céljából őrizetbe
vették. Kórházba vitték vér- és vizeletvizsgálatra annak megállapítására, hogy ital vagy drogok hatása
alatt áll-e. A kórházban a kérelmező azt mondta az ügyeletes orvosnak, hogy nem tud vizelni. A
rendőrök ezért felkérték az orvost, hogy katéterezze meg. Az eljárást, valamint a vérvételt is
elvégezték.
Ezt követően a kérelmező panaszt nyújtott be a hatóságokhoz a rendőrségi bánásmód miatt. A
nyomozó hatóságok kihallgatták a kérelmezőt, a rendőröket, egy, a kórházban szolgálatot teljesítő
sofőrt és az egészségügyi személyzetet. Bár az összes tanú egyetértett abban, hogy a kérelmező
alkoholos befolyásoltság alatt állt, az esemény két egymásnak ellentmondó változata merült fel.
Egyrészről a rendőrség azt állította, hogy a kérelmező beleegyezett abba, hogy a katétert felhelyezzék,
önként levette ruháit, és nem tiltakozott, amíg az eljárás el nem kezdődött. Agresszív viselkedése aztán
szükségessé tette, hogy lefogják és megbilincseljék az eljárás befejezéséhez. A kérelmező ezzel
szemben kijelentette, hogy soha nem járult hozzá a katéterezéshez. Azt állította továbbá, hogy a
rendőrség lábbilincset használt az esemény során. A hatóságok elutasították panaszát, és elfogadták a
rendőrök eseményekkel kapcsolatos azon verzióját, miszerint a kérelmező beleegyezett a
katéterezésbe, és csak a sérülések elkerülése érdekében kötözték le. A kérelmező bírósági
felülvizsgálati eljárást indított, amely 2014 júliusában végül sikertelenül zárult.
Időközben, 2011 novemberében, ittas járművezetés miatt elítélték, és egy év és kilenc hónapra
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.
A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére és 8. cikkére hivatkozva – sérelmezte, hogy a rendőrség általi
kényszerű vizeletminta-vétel embertelen és megalázónak minősült, és súlyosan érintette a testi
épségét.
Először is, a Bíróság rámutatott, hogy a katéterezésnek bűncselekményben való részvétel
bizonyítékainak beszerzésére történő alkalmazására vonatkozó nemzeti jogszabályok és gyakorlat nem
volt egyértelmű és következetes. Ezután úgy döntött, hogy a kérelmező a katéterezés során nem adta
meg szabad és tájékozott beleegyezését. Noha a hatóságok megvizsgálták állításait, úgy döntöttek,
hogy előnyben részesítik a rendőrök eseményekkel kapcsolatos változatát, anélkül, hogy figyelembe
vették volna, hogy az állítólagos hozzájárulását alkohol hatása alatt adta. Valójában a Bíróság
kételkedett abban, hogy a kérelmezőnek a gyakorlatban volt-e más választási lehetősége, mint
elfogadni a beavatkozást, mivel teljesen a rendőrök ellenőrzése alatt állt. Mindenesetre a kérelmező a
nemzeti jog alapján jogosult volt bármikor visszavonni eredeti hozzájárulását. Nyilvánvalóan megtette
ezt, amint azt az a tény is bizonyítja, hogy ellenállt, és a rendőröknek le kellett fogniuk az eljárás
befejezéséhez.
Ezenkívül nem volt orvosi indok az eljárásra, amelynek célja a bizonyítékok begyűjtése volt. Erre
viszont nem is volt szükség, mert a rendőrök vérmintát is vettek. Semmi sem mutatta azt, hogy a
rendőrök figyelmet fordítottak volna az eljárásnak a kérelmezőre gyakorolt kockázatára. A hatóságok
tehát súlyosan beavatkoztak testi és szellemi épségébe, az akarata ellenére. A mód, ahogyan
elvégezték, volt a felelős azért, hogy az bizonytalanságot, fájdalmat és stresszt keltett fel benne, ami
alkalmas volt arra, hogy megalázza őt. Ezért fizikai fájdalmat és szellemi szenvedést okoztak neki,
amely embertelen és megalázó bánásmódnak minősült, megsértve az Egyezmény 3. cikkét.
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Ennek a következtetésnek a fényében a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a panasz elfogadhatóságát vagy
megalapozottságát az Egyezmény 8. cikke alapján külön nem kell vizsgálnia.
A Bíróság a kérelmező javára 9.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. Marcello Viola Olaszország elleni (2. sz.) ügye (77.633/16. sz. ügy)6
A kérelmező két, egymással versengő maffiaklán között az 1980-as évek közepétől 1996-ig terjedő
eseménysorban vett részt.
A Palmi Esküdtszék 1995. október 16-án az 1990 és 1992 közötti események kapcsán egy
maffiajellegű bűnszervezetben való részvétel miatt 15 év szabadságvesztésre ítélte a kérelmezőt. Az
Fellebbviteli Esküdtszék helybenhagyta a bűnösség megállapítását, de 12 évre csökkentette a
szabadságvesztést. A kérelmező felülvizsgálati kérelmet nem nyújtott be. A Palmi Esküdtszék 1999
szeptemberében életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a kérelmezőt a maffiajellegű büntetendő
tevékenységgel összefüggő különféle bűncselekmények miatt, és bűnösnek találta emberölésben,
emberrablásban, az áldozat halálát okozó jogellenes fogvatartásban és a lőfegyverrel való
visszaélésben. A kérelmező felülvizsgálati kérelmét elutasították. A Fellebbviteli Esküdtszék 2008.
december 12-én megváltoztatta a büntetést az egyik életfogytiglani szabadságvesztést illetően két év
és két hónap nappali magánzárkára.
A kérelmezőt 2000 és 2006 között különleges börtönrezsim (az 1975. július 26-i 354. sz. törvény 41a.
§-ának (2) bekezdése) alá helyezték. Az Igazságügyi Minisztérium 2005 decemberében kiadott egy
határozatot, amely elrendelte a rezsim további egy évre történő meghosszabbítását. A 2006. március
14-e végzéssel a büntetés-végrehajtási bíróság engedélyezte a kérelmező fellebbezésének helyt adva
megszüntette a különleges rezsimet.
A kérelmező ezt követően két alkalommal kérelmezte szabadlábra helyezését. Első kérelmét 2011.
júliusában a büntetésvégrehajtási bíró elutasította, aki rámutatott, hogy a kérelmező továbbra sem
jogosult feltételes szabadságlábra helyezésre, mivel egy maffiajellegű bűnszervezetben való tagságért
kiszabott büntetést tölt be, és nem működött együtt az igazságügyi hatóságokkal. A büntetésvégrehajtási bíróság 2011. november 29-én elutasította a kérelmező fellebbezését, megállapítva: nem
bizonyított, hogy megszakította a kapcsolatot a bűnszervezettel, és hogy a mindennapi viselkedésének
megfigyelése alapján nem tűnt úgy, hogy kritikusan viszonyult volna bűnözői múltjához. Ugyanezen
okokból a második szabadlábra helyezés iránti kérelmét is elutasították. A kérelmező 2015
márciusában a büntetésvégrehajtási bírósághoz fordult szabadlábra helyezésének engedélyezését
kérve. A bíróság 2015. május 26-ai határozatában úgy ítélte, hogy kérelmét nem lehet teljesíteni, mivel
az engedély kiadásának feltétele az igazságügyi hatóságokkal való együttműködés és az elítélt személy
és a maffiakörök közötti kapcsolatok állandó megszakítása. A Semmítőszék 2016. március 22-ai
ítéletében a kérelmező felülvizsgálati kérelmét elutasította.
A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy életfogytig tartó
szabadságvesztése nem volt csökkenthető, és nem állt rendelkezésére a feltételes szabadságvesztés
lehetősége, továbbá – az Egyezmény 3. és 8. cikkére hivatkozással – azt, hogy a börtönrezsim
összeegyeztethetetlen a foglyok rehabilitációjának és társadalmi visszailleszkedésének céljával.
A Bíróság észlelte, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztésre alkalmazandó rendszer az olasz Btk.
22. cikkének, valamint az olasz Büntetés-végrehajtási törvény 4a. cikkének és 58c. cikkének együttes
alkalmazásából fakad. Ezek a rendelkezések a fogvatartottakkal szembeni differenciált bánásmódot
biztosítják, amelynek az volt a hatása, hogy eleve kizárta a feltételes szabadlábra helyezést, valamint a
büntetés másféle csökkentéséhez és a fogvatartás alternatíváihoz való hozzáférést azon fogvatartottak
számára, akik nem teljesítették az igazságügyi hatóságokkal való együttműködés követelményét. Az
ilyen együttműködés formáit a Büntetés-végrehajtási törvény 58c. cikke határozta meg: az elítéltnek a
6
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hatóságok számára olyan döntő információt kellett szolgáltatni, amely lehetővé teszi számukra a
bűncselekmény következményeinek elhárítását, és segíti őket a tények megállapításában és a
bűncselekmények elkövetőinek azonosításában. Az elítélt fogvatartottakat mentesítették e
követelmény alól, ha az együttműködés lehetetlennek vagy végrehajthatatlannak tekinthető, és ha be
tudják bizonyítani, hogy megszüntették az összes kapcsolatot a maffiajellegű csoporttal.
Annak meghatározása érdekében, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés csökkenthető-e, vagyis,
hogy felkínálják-e a szabadlábra helyezés esélyét és a felülvizsgálat lehetőségét, a Bíróság figyelmét
arra az egyetlen rendelkezésre álló lehetőségére összpontosította, amely alapján a kérelmező jogosult
lehet a szabadlábra helyezésre, nevezetesen, ha együttműködik az igazságügyi hatóságok nyomozati és
bűnüldöző tevékenységeivel.
A Bíróság elismerte, hogy a nemzeti szabályozás az elítélt fogvatartottak számára választási
lehetőséget kínáltak az igazságügyi hatóságokkal való együttműködést illetően. Kételkedett
ugyanakkor a választás szabad jellegét és annak megfelelőségét illetően, hogy az együttműködés
hiányát azonosították a fogoly társadalmi veszélyességével. Ennélfogva a Bíróság kiemelte: a
kérelmező úgy döntött, hogy nem működik együtt az igazságügyi hatóságokkal. Az egyik harmadik fél
beavatkozó szerint annak fő oka, hogy a fogvatartottak megtagadták az együttműködést, az attól való
félelem, hogy ezzel a saját vagy családjuk életét veszélyeztetik. A Bíróság ebből arra a következtetésre
jutott, hogy az együttműködés hiánya nem mindig egy szabad és szándékos választás következménye,
és nem feltétlenül tükrözi a bűnözői értékekhez való további kötődést vagy a maffiajellegű szervezettel
fennálló kapcsolatokat.
A Bíróság azt is észlelte, hogy észszerűen elképzelhető egy olyan helyzet is, amikor az elítélt
fogvatartott együttműködik a hatóságokkal anélkül, hogy ez bármiféle rehabilitációt vagy a bűnözői
körökkel való kapcsolat valódi megszakítását jelentené. A hatóságokkal való együttműködés mint
egyetlen lehetséges jelzés arra vonatkozóan, hogy a fogvatartott megszakította a kapcsolatot a bűnözői
körökkel és rehabilitálódott, nem veszi figyelembe az egyéb mutatókat, amelyek felhasználhatók
előrehaladásának értékeléséhez. Nem lehetett kizárni, hogy a maffiakörökkel fenntartott kapcsolatok
megszakadása más módon is kifejezhető, mint az igazságügyi hatóságokkal való együttműködéssel.
A Bíróság rámutatott arra, hogy az olasz börtönrendszer számos előremutató lehetőséget kínál a
társadalommal való kapcsolattartáshoz - például külső munkavégzés, engedéllyel történő eltávozás,
feltételes szabadlábra helyezés és félőrizeti rendszer -, amelyek célja a fogvatartott társadalomba való
visszailleszkedésének megkönnyítése. A kérelmezőnek azonban nem adták meg ezeket a lehetőségeket
annak ellenére, hogy a börtönben tanúsított magatartásáról szóló, a szabadlábra helyezés iránti kérelme
alátámasztására benyújtott szakvélemények személyiségének pozitív változásáról számoltak be.
Ezenkívül a kérelmező rámutatott arra, hogy elítélése óta soha nem szabtak ki rá fegyelmi büntetést, és
öt évvel korábban jogosultságot szerzett a szabadlábra helyezésre; az együttműködés megtagadása
miatt azonban ezt nem tudta kihasználni.
A Bíróság nézete szerint egy elítélt személyisége nem marad változatlan a bűncselekmény
elkövetésének időpontját követően. A büntetés során fejlődhet, amint azt a társadalomba való
visszailleszkedési folyamat tükrözi, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy kritikusan
átértékeljék bűnözői múltjukat és újjáépítsék személyiségüket. Ennek érdekében az elítélt
fogvatartottaknak tudniuk kellett, mit kell tenniük ahhoz, hogy szabadon bocsáthassák őket.
Végül a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az igazságügyi hatóságokkal való együttműködés hiánya a
társadalomra veszélyesség megdönthetetlen vélelmét állítja fel, ami megfosztotta a kérelmezőt a
szabadon bocsátás reális lehetőségeitől. Az együttműködés hiányának a társadalomra veszélyesség
megdönthetetlen vélelmével való következetes azonosítása révén a hatályos szabályok a személy
társadalomra veszélyességét a bűncselekmény elkövetésének időpontjára utalással értékelték, ahelyett,
hogy a visszailleszkedési folyamatot vagy és az elítélést követően a személy által elért előrelépést
vették volna figyelembe. A társadalomra veszélyesség vélelme azt is megakadályozta, hogy az
illetékes bíróságok megvizsgálják a szabadlábra helyezés engedélyezése iránti kérelmeket, és
meggyőződjenek arról, hogy az érintett személy megváltozott-e, és előrelépett-e a rehabilitáció felé
oly mértékben, hogy fogvatartása már nem indokolt.
A Bíróság elismerte, hogy azok a bűncselekmények, amelyekért a kérelmezőt elítélték különösen
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veszélyes jelenséget jelentenek a társadalom számára. Ugyanakkor az e csapás kezelésére tett
erőfeszítések nem igazolhatják az Egyezmény 3. cikke rendelkezéseitől való eltérést, amelyek abszolút
értelemben tiltják az embertelen vagy megalázó bánásmódot. Ennélfogva azon bűncselekmények
jellege, amelyekkel a kérelmezőt vádolták, nem volt releváns az Egyezmény 3. cikke szerinti kérelme
vizsgálata során. Ezenkívül a Bíróság már korábban úgy találta, hogy a társadalomba való
visszailleszkedés végső célja az újabb bűnelkövetés megakadályozása és a társadalom védelme
érdekében.
A Bíróság hangsúlyozta, hogy az emberi méltósággal – amely az Egyezmény rendszerének lényegét
alkotja – összeegyeztethetetlen lenne megfosztani a személyeket szabadságuktól anélkül, hogy
rehabilitációra törekednének, és lehetőséget biztosítanának számukra a szabadság visszaszerzésére
valamilyen jövőbeli időpontban. A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy a Büntetés-végrehajtási Törvény 4a.
cikke alapján a kérelmezőre kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés túlzott mértékben korlátozta
szabadon bocsátásának esélyét és a büntetés felülvizsgálatának lehetőségét. Következésképpen a
büntetését nem lehetett csökkenthetőnek tekinteni az Egyezmény 3. cikke értelmében.
A Bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 3. cikkének követelményei nem
teljesültek. A jogsértés megállapítását azonban nem lehetett úgy értelmezni, hogy a kérelmező számára
a közeli szabadon bocsátás lehetőségét kínálja. A szerződő államok széles mérlegelési mozgástérrel
rendelkeztek a szabadságvesztések megfelelő hosszának meghatározásakor, és pusztán az a tény, hogy
az életfogytiglani szabadságvesztés a gyakorlatban teljes egészében letölthető, nem jelenti azt, hogy az
nem csökkenthető. Következésképpen az életfogytiglani szabadságvesztés felülvizsgálatának
lehetősége magában foglalja az elítélt személy szabadon bocsátása kérelmezésének lehetőségét, de
nem feltétlenül jár a szabadon bocsátásával, ha továbbra is veszélyt jelent a társadalomra.

2. Romeo Castaño és mások Belgium elleni ügye (8351/17. sz. ügy)7
A kérelmezők Ramón Romeo alezredes gyermekei, akiket 1981-ben Bilbaóban gyilkolt meg egy
kommandós egység, amely állítólag az ETA terrorista szervezetbe tartozott.
A spanyol Audiencia Nacional bírája 2004-ben és 2005-ben két európai elfogatóparancsot adott ki egy
baszk származású spanyol állampolgár, N.J.E. ellen, akit a kérelmezők apjának lelövésével
gyanúsítottak. 2013-ban N.J.E.-t, aki Belgiumban volt, a Genti Elsőfokú Bíróság nyomozó bírája
előzetes letartóztatásba helyezte. Néhány nappal később ugyanazon bíróság Beutalási Osztálya
végrehajthatóvá nyilvánította az elfogatóparancsot. A fellebbezés során azonban a Vádemelési Osztály
megtagadta a parancsok végrehajtását, megállapítva, hogy alapos ok van feltételezni, hogy a
végrehajtás sérti N.J.E alapvető jogait. N.J.E.-t szabadlábra helyezték. A Szövetségi Ügyészség
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a, amelyeket a Semmitőszék elutasított.2015-ben az Audiencia
Nacional vizsgálóbírója új európai elfogatóparancsot adott ki N.J.E. ellen. A belga hatóságok a
korábbiakkal azonos indokok alapján megtagadták a végrehajtást.
A kérelmezők – különösen az Egyezmény 2. cikkére hivatkozással – azt állították, hogy a belga
hatóságok azon döntése, miszerint nem hajtják végre az európai elfogatóparancsot, megakadályozták a
spanyol hatóságokat abban, hogy az apjuk meggyilkolásával gyanúsított elkövetőt büntetőeljárás alá
vonják.
Spanyolország Belgium együttműködését kérte az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározattal
összefüggésben. E tekintetben a Bíróság úgy ítélte, hogy meg kell vizsgálnia (1), hogy a belga
hatóságok helyesen reagáltak-e az együttműködés iránti kérelemre, és (2) hogy az együttműködés
megtagadása törvényes indokokon alapult-e.
Az első kérdéssel kapcsolatban a Bíróság észlelte, hogy a belga hatóságok megfelelő indokolással
ellátott választ adtak spanyol társaiknak. 2013-ban a belga Semmítőszék úgy ítélte meg, hogy az
európai elfogatóparancsok végrehajtásának megtagadását jogilag indokolt annak a veszélye miatt,
hogy az N. J. E. alapvető jogait megsértik Spanyolországba történő kiadatása esetén, és különösen
annak kockázata miatt, hogy az Egyezmény 3. cikkével ellentétes körülmények között tartják fogva. A
7
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Vádemelési Osztály 2016-ban úgy találta, hogy az új elfogatóparancsban hivatkozott friss információk
nem vezettek eltérő értékeléshez, és hogy a korábbi értékelést valójában megerősítették az ENSZ
Emberi Jogi Bizottsága által 2015-ben kiadott észrevételek (a Bizottság hatodik időszakos jelentése
Spanyolországról, amely többek között sürgette a spanyol hatóságokat, hogy vessenek véget az
elkülönített őrizetnek). A Bíróság ezért úgy ítélte meg, hogy a belga bíróságok által alkalmazott
megközelítés összeegyeztethető a Bíróságnak a Pirozzi Belgium elleni ügyében hozott ítéletében
megfogalmazott elvekkel, amelyek szerint az európai elfogatóparancs valamely európai uniós tagállam
általi végrehajtása keretében a kölcsönös elismerési mechanizmust nem szabad automatikusan és
mechanikusan alkalmazni az alapvető jogok hátrányára.
A második kérdéssel kapcsolatban a Bíróság hangsúlyozta, hogy az átadni kért személlyel szembeni
embertelen vagy megalázó bánásmód veszélye figyelemmel a spanyolországi fogva tartási
körülményekre jogszerű alapot teremthet az európai elfogatóparancs végrehajtásának megtagadására
és így a Spanyolországgal való együttműködés megtagadására. Ennek ellenére az ilyen kockázat
fennállásának megállapításához elégséges ténybeli alap kell, tekintettel a harmadik felek jogaira is. E
tekintetben a Bíróság az alábbi észrevételeket tette.
A Vádemelési Osztály 2013-ban elsősorban a nemzetközi jelentésekre és a „Spanyolország kortárs
politikai története” kontextusára alapította döntését. Utalt a CPT 2011. évi rendszeres látogatása után
elkészített jelentésre is. 2016-ban, a 2015. május 8-án kiadott európai elfogatóparancs alátámasztására
szolgáltatott, különös tekintettel az elkülönített őrizet jellegére vonatkozó információk ellenére, a
Vádemelési Osztály úgy találta, hogy a kapott információ nem tette lehetővé a 2013-ban elvégzett
értékeléstől való eltérést, de a helyzet 2016-ban alkalmazott részletes, naprakész vizsgálatát nem
végezte el. Hasonlóképpen, nem is törekedett a valós és egyéni kockázat azonosítására. az N. J. E.
egyezményes jogainak megsértését vagy a spanyolországi fogva tartási körülményekkel kapcsolatos
strukturális hiányosságokat illetően. Ezenkívül a belga hatóságok nem éltek a belga jogszabályok (az
európai elfogatóparancsról szóló törvény 15. §-a) által biztosított lehetőséggel, hogy további
információkat kérjenek a börtönrendszer N. J. E. esetében történő alkalmazásáról, különös tekintettel a
helyre és a fogvatartási körülményekre, annak érdekében, hogy ellenőrizzék: kiadatása az Egyezmény
megsértésének valós és konkrét kockázatával jár-e. Következésképpen a belga bíróságok által a
kiadatási eljárás során elvégzett vizsgálat nem volt kellően alapos ahhoz, hogy a Bíróság úgy találja:
az N. J. E. kiadatásának megtagadásakor a kérelmezők jogainak sérelmére hivatkozott indoknak
elegendő ténybeli alappal bírtak. Következésképpen Belgium nem teljesítette az Egyezmény 2.
cikkének eljárási vetültéből fakadó együttműködési kötelezettségét, e rendelkezést tehát megsértették.
A Bíróság azonban hangsúlyozta, hogy a jogsértés megállapítása nem feltétlenül jelenti azt, hogy
Belgiumnak ki kell adnia az N.J.E.-t a spanyol hatóságoknak. A kiadatás megtagadásának elegendő
ténybeli alapjának hiánya vezette a Bíróságot az Egyezmény 2. cikke megsértésének megállapításához.
Ez semmilyen módon nem csökkenti a belga hatóságok azon kötelezettségét, hogy ellenőrizzék: N.J.E.
nem szembesül az Egyezmény 3. cikkével ellentétes bánásmód kockázatával, ha átadnák a spanyol
hatóságoknak. Általánosabban fogalmazva, a Bíróság ítéletét nem lehet úgy értelmezni, hogy
csökkenti az államok azon kötelezettségét, hogy tartózkodjanak a személyek kiadatásától a kérelmező
országnak, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az érintett személynek az adott országba történő
kiadatása esetén az Egyezmény 3. cikkével ellentétes bánásmód kockázatával szembesülne, és így
ellenőrizzék, hogy nincs ilyen kockázat.
A Bíróság a kérelmezők javára fejenként 5.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

3. López Ribalda és mások Spanyolország elleni ügye (1874/13. és 8567/13. sz. ügy)8
A kérelmezők spanyol állampolgárok, akik 2009-ben – pénztárosként vagy eladóként – az M.
üzletláncnak dolgoztak. Miután az üzlet árukészlete és az eladások között eltérést észlelt, és több mint
öt hónapon át veszteséget tapasztalt, az üzlet vezetője 2009 júniusában látható és rejtett ipari
kamerákat helyezett ki. Nem sokkal a kamerák kihelyezését követően egy videofelvételt mutatott be
8
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egy szakszervezeti képviselőnek, amelyen a kérelmezők és más alkalmazottak láthatók, amint az üzlet
javainak eltulajdonításában vesznek részt. Tizennégy munkavállalót, köztük a kérelmezőket, fegyelmi
okból elbocsátottak. A felmondó levélben szerepel, hogy a videók rögzítették, amint a kérelmezők
segítséget nyújtanak a vásárlóknak és munkatársaiknak egyes árucikkek ellopásában, illetve maguk is
lopnak. Az öt kérelmező közül hárman aláírtak egy megállapodást, amelyben elismerték a lopásban
való közreműködésüket, valamint lemondtak elbocsátásuk munkaügyi bíróság előtti megtámadásának
jogáról, míg a munkáltató cég vállalta, hogy nem indít ellenük büntetőeljárást. Ezt követően
valamennyi kérelmező munkaügyi pert indított, elsősorban azt sérelmezve, hogy a rejtett
videofelvételeket a magánélethez való joguk megsértésével használták fel, és azzal érveltek, hogy e
felvételek nem voltak bizonyítékként felhasználhatók. Azon két kérelmező vonatkozásában, akik nem
írtak alá megállapodást, a munkaügyi bíróság az ügyet az alkotmánybíróság által kidolgozott, a
munkahelyi videokamerás megfigyelés arányossága elvének fényében vizsgálta. A munkaügyi bíróság
megállapította, hogy a kérelmezőknek a magánélet tiszteletben tartásához való joga nem sérült, a
felvételek érvényes bizonyítéknak minősülnek, és munkaviszonyuk megszüntetése jogszerű volt. A
másik három kérelmező keresetét a munkaügyi bíróság visszautasította, helyt adva a munkáltató
ellenkérelmének, amely szerint a kereset – az aláírt megállapodásra tekintettel – megengedhetetlen. A
fellebbezés folytán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Az I. rendű
kérelmező nyomatékosan hivatkozott arra, hogy a hazai jog szerint a megfigyelésről előzetes
tájékoztatás szükséges, a másodfokú bíróság szerint azonban az ilyen intézkedések inkább az
alkotmánybíróság követelményei szerinti arányossági teszt tárgyát képezik. Az üzlet által folytatott
megfigyelés eleget tett a követelményeknek, mivel azt a kötelességszegés gyanúja igazolta, valamint
az a célnak megfelelő és szükséges volt.
A kérelmezők – az Egyezmény 8. cikkére és 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozva – sérelmezték a
rejtett kamerás megfigyelés tényét, valamint azt, hogy a megszerzett adatokat a bíróság felhasználta
annak megállapításához, hogy munkaviszonyuk megszüntetése jogszerű volt. A megállapodást aláíró
kérelmezők azt is sérelmezték, hogy a megállapodást a videó-anyag miatti nyomás alatt kötötték, és az
nem lett volna elfogadható annak bizonyítékaként, hogy munkaviszonyuk megszüntetése jogszerű
volt.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) megállapította, hogy a – munkavállaló
e-mailjeinek munkáltató általi ellenőrzésével kapcsolatos – Barbelescu Románia elleni ügyben
lefektetett elvek a munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos ügyre is átvihetők. Ennek alapján a
hazai bíróságoknak vizsgálniuk kell, hogy a munkavállalókat tájékoztatták-e az ilyen megfigyelési
intézkedésekről, továbbá az ellenőrzés terjedelmét és a beavatkozás mértékét, vajon törvényes indokát
adták-e, a kevésbé korlátozó intézkedések lehetőségét, a munkavállalók ellenőrzésének
következményeit, a megfelelő garanciák – mint pl. a megfelelő tájékoztatás és a panasztétel lehetősége
– biztosítását. A Bíróság kiemelte a kérelmezők azon érvelését, miszerint a spanyol jog szerint
tájékoztatni kellett volna őket a megfigyelésről, és hogy a hazai bíróságok megállapításai tévesek
voltak. Ezért vizsgálta, hogy a bíróságok hogyan jutottak az általuk levont következtetésekre.
A Bíróság mindenekelőtt megállapította, hogy a bíróságok helyesen azonosították a szóban forgó
érdekeket, kifejezetten utalva a kérelmezők magánélet tiszteletben tartásához való jogára és az e jog,
valamint a munkáltató cég tulajdona megóvása és zavartalan működése iránti érdeke között
teremtendő egyensúlyra. A bíróságok ezt követően a többi követelményt vizsgálták, így azt, hogy a
megfigyelésnek jogszerű indoka volt-e, és megállapították, hogy azt a lopás gyanúja igazolta.
Vizsgálták továbbá az intézkedés terjedelmét, megállapítva, hogy az a pénztárakra korlátozódott, és
nem lépte túl a szükséges mértéket; e következtetést pedig a Bíróság sem találta megalapozatlannak.
Figyelembe véve továbbá, hogy a kérelmezők a nyilvánosság számára nyitva álló területen dolgoztak,
a Bíróság különbséget tett a magánélet különböző szintjei között, amelyet a munkavállaló a hely
jellegétől függően élvezhet: az igen magas szintű a privát helyiségekben, mint amilyen a mosdó vagy
öltöző, ahol indokolt a videokamerás megfigyelés teljes tilalma, és magas szintű a korlátozott
hozzáférésű munkahelyeken, mint amilyenek az irodák. Ugyanakkor nyilvánvalóan alacsonyabb szintű
a munkatársak vagy a nagyközönség számára is látható vagy hozzáférhető helyeken.
Mivel a megfigyelés csak 10 napig tartott, és a felvételeket csak korlátozott számú személy tekintette
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meg, a Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kérelmezők magánéletébe való beavatkozás
nem volt súlyos. Ezen túlmenően, bár a következmények súlyosak voltak a kérelmezőkre nézve,
hiszen elvesztették az állásukat, a bíróságok megállapították, hogy a felvételeket csak arra a célra
használták, hogy a veszteségekért felelősöket felkutassák, és nem volt más intézkedés, amely alkalmas
lett volna az elérni kívánt törvényes cél elérésére. Emellett a spanyol jog – a személyes adatok
védelméről szóló törvény formájában – garanciákat nyújt a személyes adatok jogtalan
felhasználásának megakadályozása érdekében, míg az Alkotmánybíróság megkövetelni, hogy a rendes
bíróságok vizsgálják felül a videokamerás megfigyelésre irányuló intézkedések Alkotmánnyal való
összhangját.
Azzal az érveléssel kapcsolatban, hogy a kérelmezőket nem tájékoztatták a megfigyelésről, a Bíróság
megállapította, hogy széles körben elterjedt nemzetközi konszenzus van abban a kérdésben, hogy arról
– még ha csak általános jelleggel is – tájékoztatást kell nyújtani. Ennek elmaradása esetén a magánélet
védelmét szolgáló egyéb feltételekből fakadó garanciák annál fontosabbak.
A Bíróság úgy ítélte, hogy bár az előzetes tájékoztatás hiányát csak túlnyomó köz- vagy magánérdek
védelmével kapcsolatos kényszerítő körülmény indokolhatja, a bíróságok nem lépték túl a mérlegelési
jogkörüket azáltal, hogy megállapították: a kérelmezők jogaiba való beavatkozás arányos volt. Bár a
Bíróság nem tudta elfogadni, hogy pusztán egy munkavállaló által elkövetett visszaélés halvány
gyanúja indokolhatja, hogy a munkáltató rejtett videokamerás megfigyelést vezessen be,
megállapította, hogy jelen ügyben a súlyos kötelességszegés alapos gyanúja és a veszteségek mértéke
nyomós indok lehet. Annál is inkább, mivel összehangolt cselekvés gyanúja merült fel. Ezen
túlmenően a kérelmezőknek más jogorvoslati lehetőségek – pl. az Adatvédelmi Hatósághoz benyújtott
panasz vagy a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti jogaik megsértése miatti kereset –
lehetősége is rendelkezésükre állt, azokkal azonban mégsem éltek.
Figyelembe véve a hazai jogi garanciákat – köztük azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyekkel a
kérelmezők nem éltek, valamint a hazai bíróságok által értékelt, a videokamerás megfigyelést igazoló
megfontolásokat – a Bíróság megállapította, hogy a hatóságok nem lépték túl a mérlegelési
jogkörüket, és az Egyezmény 8. cikkének megsértésére nem került sor.
A Bíróság megvizsgálta, hogy a videofelvételek bizonyítékként való felhasználása egészében aláásta-e
az eljárások tisztességességét. Különösen arra volt figyelemmel, hogy a kérelmezőknek lehetősége
volt kifogást emelni a felvételek felhasználása ellen, és a bíróságok a határozataikban kiterjedt
indokolást adtak. A videofelvétel nem az egyetlen bizonyíték volt az ügyiratban, azok valódiságát
vagy valóságát a kérelmezők nem kérdőjelezték meg, és a Bíróság arra az álláspontra helyezkedett,
hogy az szilárd bizonyíték, amelynek további megerősítésére nincs szükség. A bíróságok egyéb
bizonyítékokat – mint például a felek előadásait – is figyelembe vették. Mindezek alapján a Bíróság
úgy ítélte, hogy a videofelvétel bizonyítékként való felhasználása nem ásta alá a tárgyalás
tisztességességét. A Bíróság megállapította továbbá, hogy a III-V. rendű kérelmezőknek lehetőségük
volt arra, hogy kifogást emeljenek a megállapodás és annak bizonyítékként való felhasználása ellen. A
hazai bíróságok megállapítása, amely szerint sem nyomást, sem megfélemlítést nem alkalmaztak, nem
tűnt sem önkényesnek, sem nyilvánvalóan észszerűtlennek. A Bíróság nem látott okot arra, hogy
kétségbe vonja a hazai bíróságoknak a megállapodás érvényességére és súlyára vonatkozó
megállapításait, és ezen érvek alapján az Egyezmény 6. cikkének megsértését sem állapította meg.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bfv.I.367/2019/16.
Felülvizsgálattal támadott másodfokú ügydöntő határozat hatályon kívül helyezése és a másodfokú
bíróság új eljárásra utasítása. A másodfokú bíróság a nyilvános ülést külföldön távollévő terhelt
távollétében tartotta meg, a terhelt erre irányuló indítványa nélkül. A másodfokú bíróság a terhelt
kérelmének hiányában nem tért át a Be. XII. fejezetében szabályozott külön eljárásra.
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A korábbi Be. és a Be. előírásainak alapvető egyezőségére figyelemmel továbbra is irányadónak kell
tekinteni a 92/2011. BK vélemény X. pontjában foglaltakat, miszerint a másodfokú eljárásban a
tárgyalás, illetve nyilvános ülés terhelt távollétében megtarthatóságának feltételeit önállóan kell
vizsgálni, és a terhelt előzetes bejelentésének kifejezetten erre kell vonatkoznia.
A másodfokú bíróságnak a Be. hatályba lépését követően az V. rendű terheltet tájékoztatni kellett
volna arról, hogy az elsőfokú bírósági eljárásban tett nyilatkozata alapján távollétében a nyilvános ülés
megtartására nincs törvényes lehetőség. Az V. rendű terheltnek ennek ismeretében lehetősége lett
volna a Be. 430. § (1) bekezdése alapján a tárgyaláson (nyilvános ülésen) való megjelenési jogáról – a
Be. 430. § (2) bekezdésében írt formai követelmények betartásával – lemondani.
E nyilatkozat hiányában a Be. 755. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja értelmében – figyelemmel a Be.
755. § (2) bekezdés b) pontjára – a külföldön ismert helyen tartózkodó terhelt távollétében az eljárás
lefolytatásának külföldön fogva lévő terhelttel szemben akkor van helye, ha európai vagy nemzetközi
elfogatóparancs kibocsátásának nincs helye, vagy arra azért nem kerül sor, mert a vádiratban az
ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabására vagy javítóintézeti nevelés
alkalmazására nem tesz indítványt, és a terhelt jelenléte az eljárási cselekményen nemzetközi bűnügyi
jogsegélykérelem előterjesztésével, illetve telekommunikációs eszközzel nem biztosítható.
A külföldön – az Európai Unió területén – fogva tartásban lévő terhelt vonatkozásában a 2012. évi
CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről (továbbiakban:
Eutv.) szabályozása szerinti eljárási jogsegély alkalmazására lehetőség van. Az Eutv. 67/H. §-a alapján
az eljárási jogsegély keretében fogva tartott személy ideiglenes átadásával [a) pont] vagy kihallgatás
telekommunikációs eszköz útján [c) pont] kell biztosítani, melynek feltételrendszerét és eljárásjogi
szabályait az Eutv. 68/B. §-68/D. § határozza meg.
Ha az eljárási jogsegélyre nincs lehetőség vagy teljesítése – a Be.-ben meghatározott határidőn belül –
nem vezetett eredményre – a törvényi előfeltételek megléte esetén – a Be. 755. §-ban meghatározott
külön eljárásra kell áttérni. Ez utóbbi esetben a külföldön tartózkodó terhelttel szembeni eljárás
lefolytatásának a vádemelést követően csak a terhelt hozzájárulásával van helye. Ha a terhelt az eljárás
folytatásához nem járul hozzá, a bíróságnak az eljárást fel kell függesztenie [Be. 756. § (3) bekezdés].
Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy a Törvényszék mint másodfokú bíróság olyan személy
távollétében tartotta meg a nyilvános ülést, akinek a jelenléte kötelező volt, ezzel megvalósította a Be.
608. § (1) bekezdés d) pontjában írt feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási
szabálysértést, ami a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontja alapján meghatározott felülvizsgálati ok
megállapítását megalapozta.

Bfv.II.498/2019/9.
Minden részletében törvényben kizárt felülvizsgálati indítvány elutasítása.
A Be. 649. § (4) bekezdése szerint nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv határozata
alapján felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi
szerv megállapította, hogy az eljárás lefolytatása vagy a bíróság jogerős ügydöntő határozata
megsértette a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés valamely rendelkezését, feltéve, hogy a
nemzetközi emberi jogi szerv joghatóságának Magyarország alávetette magát.
Az EJEB a Klement Tibor kontra Magyarország ügyben, amelyben a terhelt is érintett volt, a 2006.
július 27-én meghozott ítéletében megállapította, hogy az eljárás túlzottan hosszú volt, és nem felelt
meg az észszerű időn belüli elbírálás követelményének, ezért az Emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről szóló egyezmény 6. cikkének (1) bekezdését megsértették. AZ EJEB azonban
az ítéletét nem a jelen eljáráshoz kapcsolódóan, nem a jelen eljárás tárgyával összefüggésben hozta
meg, hanem egy másik ügyben. Emellett pedig – mint ahogy ezt a Legfőbb Ügyészség a
nyilatkozatában helytállóan kifejtette – a Be. 650. § (4) bekezdése szerint a nemzetközi emberi jogi
szerv határozata alapján sincs helye felülvizsgálatnak, ha az kizárólag az ügy észszerű időn belül
történő bírálása követelményének a megsértését állapította meg.
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Bpkf.II.1187/2019/2.
Letartóztatás továbbra is fenntartó végzés helybenhagyása.
Az ítélőtábla törvényesen járt el, amikor felülvizsgálta a vádlott letartóztatása további fenntartásának
indokoltságát.
A fellebbezés esetében az vizsgálandó, hogy a vádlott esetében a letartóztatás további fenntartása
tényszerű alapon áll-e, észszerűen alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, s ekként a
kényszerintézkedés alkalmazása célszerű-e (EBH 2009.2025.).
A Be. 296. §-a értelmében a letartóztatás a vádlott személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős
ügydöntő határozat meghozatala előtt.
A Be. 552. § (1) bekezdése előírja, hogy ha az ügydöntő határozat a kihirdetéskor nem emelkedik
jogerőre, a bíróság a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedésről nyomban
határoz. A Be. 552. § (2) bekezdés alapján a letartóztatás a Be. 276. § (2) bekezdés a) és c) pontjában
meghatározott okokon kívül akkor is elrendelhető, ha az ítéletben kiszabott szabadságvesztés
tartamára figyelemmel a vádlott szökésétől vagy elrejtőzésétől kell tartani.
Helyesen állapította meg az ítélőtábla A vádlott esetében, hogy a vele szemben kiszabott
szabadságvesztés olyan tartamú, amely esetében továbbra is indokolja az elrendelt kényszerintézkedés
szükségességét.
A Kúria azzal is egyetértett, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában a legsúlyosabb
kényszerintézkedésnek a kiszabott nem jogerős szabadságvesztés büntetések tükrében a
szabadságvesztés büntetés végrehajtását biztosító szerepe is van [3017/2016. (II.2.) AB határozat;
EBH 2017.B.5.II., BH 2017.46.]. Ugyanis: a bíróság a szabadlábon lévő elítélttel szemben a jogerősen
kiszabott szabadságvesztés azonnali foganatba vételét rendelheti el, ha annak tartama öt év, vagy ennél
súlyosabb, és a bűncselekmény jellegére, az elítélt személyi és családi körülményeire tekintettel
alaposan feltehető, hogy a szökésével vagy az elrejtőzésével a büntetés végrehajtása alól kivonná
magát [Bv.tv. 37. § (1) bekezdés a) pont].
A szökés, elrejtőzés megakadályozása pedig olyan közérdek, amely megelőzi a nem jogerősen
hosszabb tartamú szabadságvesztésre ítélt személyi szabadságának tiszteletben tartását (BH 2017.48.,
BH 2017.46., EBH 2017.B.15.II.). Más megfogalmazásban: a közbiztonsághoz fűződő közérdek
felülírhatja a vádlott személyes szabadsághoz és biztonsághoz fűződő magánérdekét (Neumester
kontra Ausztria, Bandur kontra Magyarország ügyek).
Mindez egyben azt jelenti, hogy a vádlott esetében a letartóztatás a jelen esetben szükségszerű és
arányos kényszerintézkedés. Az eljárás célja a személyi szabadság ennél enyhébb korlátozásával nem
biztosítható.

Bpkf.III.1.307/2019/2.
A letartóztatás időszakos felülvizsgálatát elvégző végzés helybenhagyása.
A letartóztatás általános feltételeinek megléte [Be. 276. § (1) bekezdés a) pont második fordulata]
minden kétséget kizáróan megállapítható. A különös feltételek fennállása kérdésében a Kúria a
következőket állapította meg:
Mindkét vádlottal szemben a jelentős tárgyi súlyú kábítószer-kereskedelem bűntette miatt olyan
tartamú szabadságvesztést szabott ki nem jogerősen az első fokon eljárt bíróság, amely miatt
szökésük, elrejtőzésük valóban fennáll.
Kétségtelen, hogy a bűncselekmény tárgyi súlya a nyomozás során és a vádemelést követően még csak
a büntetési tételben fejeződik ki, viszont a nem jogerős elsőfokú (esetleg másodfokú) ítéletben már
személyre konkretizált a kiszabott büntetéssel. Mind a törvényi fenyegetettségnek, mind pedig a
személyre konkretizált fenyegetettségnek a vádlott személyére hatása van, ami – értelemszerűen –
függ a fenyegetettség mértékétől, és nyomatéka az eljárás előbbre haladtával, a fenyegetettség
konkretizálódásával növekszik.
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A nem jogerős ítélettel a kiszabott szabadságvesztés tartama a vádlottak személyére konkretizálta a
felrótt bűncselekmény – büntetési tételben kifejeződő – tárgyi súlyát. Kétségtelen, hogy a Be. 552. §
(2) bekezdése esetében – a Be. 276. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően – függetlenül attól, hogy a
vádlott jelenléte további eljárási cselekményeknél szükséges-e – önmagában a szökés, elrejtőzés
veszélyének kiküszöbölése a törvényi érdek, illetve cél.
Ebben a perjogi helyzetben, tehát – a végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó, viszont a nem jogerős
ítéletet követő eljárásban való – felülbírálat során a kockázat az, hogy a vádlott esetleges szökése,
elrejtőzése egyrészt nyilvánvalóan kihatással van, illetve lehet a vele szembeni eljárás lefolytatására,
menetére, mivel annak addigi rendjét vagy meg kell változtatni, vagy az eljárást fel kell függeszteni.
Másrészt a vádlott szökése, elrejtőzése (elérhetetlensége) következtében egyben a kiszabott
szabadságvesztés esetleges jövőbeni végrehajtásának esélye is meghiúsul.
Mindezt a kockázatot – az eljárás jelen szakaszában – a letartóztatással érintett vádlottak személyi
körülményei nem (egyik vádlott esetében sem) ellensúlyozzák.
Szemben az I. rendű vádlott védőjének érvelésével, az I. rendű vádlott esetében a büntetlenség és a
rendezett családi körülmények nem olyan tényezők, amelyek a szökés, elrejtőzés veszélyét
csökkentenék, és a kábítószer-kereskedelem bűncselekményének jellege nem zárja ki, hogy
szabadlábra kerülése esetén a vádlott az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná.
Ezért a védők álláspontjával szemben a kiszabott szabadságvesztés tartama objektív, a Be. 276. § (1)
bekezdésén túli letartóztatási ok, a II. rendű vádlott esetében pedig a kényszerintézkedés fenntartása
szempontjából közömbös, hogy a vádlotté vagy másé-e az elsőfokú ítélet indokolásában írt
személygépkocsi.
Téves a II. rendű vádlott védőjének azon okfejtése is, miszerint az EJEB a közérdekre való
hivatkozással a letartóztatás fenntartását és elrendelését nem látja törvényesnek. Az EJEB a 2003.
53129/99. számú ügyében (Imre Zsolt kontra Magyarország) kimondta: „Azt, hogy a vádlott előzetes
letartóztatásának fenntartása ésszerű-e, minden esetben az ügy speciális vonásainak a fényében kell
megítélni. Az elhúzódó fogvatartás egy adott ügyben csak akkor lehet indokolt, hogyha a közérdek
valódi követelményének olyan specifikus jelei állnak fenn, amelyek – az ártatlanság vélelme ellenére –
nagyobb súllyal esnek latba, mint az Egyezmény 5. cikkében lefektetett, az egyéni szabadság
tiszteletben tartását előíró szabály.” (BH 2009.7).
Ami a bűnismétlés veszélyét, mint további, az eljárt bíróságok által eddig megállapított letartóztatási
okot illeti, megjegyzi a Kúria a következőket:
A felterjesztett résziratok alapján nyomon követhető, hogy a vádirat szerint az I. rendű vádlott 2013
óta, a II. rendű vádlott 2015 óta értékesített kábítószert, legális munkából származó jövedelmüket
hosszabb időn keresztül, rendszeresen a kábítószer értékesítéséből származó jövedelemmel
egészítették ki, és életvitelükben az ismétlődő bűncselekmények elkövetésére berendezkedés volt
megállapítható. Ezekből a körülményekből vont le következtetést a bűnismétlés veszélyére a Szolnoki
Törvényszék, amikor a vádirat benyújtását követően a tárgyalás előkészítése során hozott
3.B.78/2018/3. számú végzésében az akkor hatályos 1998. évi XIX. törvény (korábbi Be.) 129. § (2)
bekezdés d) pontja szerinti letartóztatási okot is megállapíthatónak találta. Ez az érvelés vonult végig
az elsőfokú bírósági eljárás során a letartóztatást fenntartó további bírósági határozatokon is.
A nem jogerős elsőfokú ítélet, bár tartalmazza azt, miszerint az I. rendű vádlott 2013. év óta, de
pontosabban meg nem határozható időponttól kezdődően anyagi haszonszerzés érdekében árusítani is
kezdte a kábítószert, pontos elkövetési időt azonban mindkét vádlott esetében csupán 2016
novemberétől 2017. március 31-ig állapított meg. Ez az időtartam azonban önmagában – bár a
kábítószer értékesítését a vádlottak megtervezték, az általuk továbbértékesítés céljából megvásárolt
marihuána mennyisége és hatóanyag-tartalma is jelentős, a Kúria álláspontja szerint még nem
támasztja alá, hogy a vádlottak szabadlábra helyezésük esetén az eljárás tárgyát képező
bűncselekményt folytatnák, vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követnének
el.
Ezért a Kúria a Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti letartóztatási okot mellőzte.
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A fennmaradt, a Be. 552. § (2) bekezdése szerinti letartóztatási ok ellen ható olyan körülményt, amely
miatt a vádlottakkal szemben enyhébb kényszerintézkedés elrendelése is elégséges lenne, a Kúria nem
észlelt.

Közigazgatási ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.IV.20.970/2018/7.
Az emberi méltóságot sértő, ténytartalom nélküli gyalázkodásra nem terjed ki a szabad
véleménynyilvánításhoz való jog védelme még akkor sem, ha a kijelentések közéleti (politikai) szereplő
nyilvános tevékenysége kapcsán került kifejtésre. A "szarházi", illetve a "köcsög" kifejezések
használata alkalmas lehet a becsület megsértésére.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága, illetve az Alkotmánybíróság határozatai egyértelműen
megállapítják, hogy a közéleti szereplőknek az átlagosnál jobban kell tűrniük a velük szemben
megfogalmazott véleményeket, mivel ez a demokratikus működés alapját képezi. A
véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor az ugyancsak következetes bírói gyakorlat szerint nem
jelenti a gyalázkodás szabadságát. A már idézett Ptk. rendelkezés (2:44. §) éppen az emberi
méltósághoz való jogot határozza meg a véleménynyilvánítás határaként közéleti szereplők esetében
is. A véleménynyilvánítás szabadsága tehát nem terjed ki a ténytartalom és többlettartalom nélküli
gyalázkodásra a Kúria álláspontja szerint, márpedig az alperes által alkalmazott és a felperes által
kifogásolt két kifejezés a „szarházi”, valamint a „köcsög” kifejezések semmilyen politikai értékítéletet
nem hordoznak, egyszerűen gyalázkodó kifejezéseknek minősülnek az általános közfelfogás szerint is.
Nem értelmes politikai vita a szemben álló fél ilyen kifejezésekkel illetése, nem egyszerűen
indulatszavakról, szélsőséges véleményről van szó a konkrét esetben, hanem gyalázkodásról, amely
nem élvezi a véleménynyilvánítás szabadságának egyébként valóban kiemelt jogi védelmét.
Mindezekre figyelemmel a jogalap tekintetében a Kúria megalapozottnak találta a jogerős ítéletet.
A jogkövetkezmények körében helyesen foglalt állást a másodfokú ítélet abban, hogy az abbahagyásra
kötelezés szükségtelen, mivel az adott közlemény időközben eltávolításra került, ugyanakkor a további
jogsértéstől való eltiltás, vagyis a megismétlés tilalmazása megalapozottnak minősül. Nem osztotta a
Kúria az alperes azon álláspontját, hogy a jogerős ítélet aránytalanul korlátozná a szavad
véleménynyilvánításhoz való jogát, a jogsértés megállapítása és a további jogsértéstől való eltiltás
egyértelműen csak gyalázkodás tilalmát fejezi ki.

Pfv.II.21.890/2018/4.
Az élettársak szerzési aránya meghatározásának módja.
A bizonyítás adatainak, a bizonyítási eljárás menetének a fél álláspontjától eltérő bíróság általi
értékelése, illetve meghatározása nem azonos a tisztességes eljárás elvének sérelmével. Az alperes
érvelése a szerzésben való közreműködés arányának az időmúlás miatti pontos megállapításának
hiányára önmagában nem sérti az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelméről szóló,
Rómában, 1950. november 4-én kelt, Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. törvény 6. cikkében meghatározott tisztességes tárgyaláshoz való
jogot, valamint a régi Pp. 2. § (1) bekezdésének a perek tisztességes lefolytatásához fűződő jogokat. A
tisztességes eljárás [6/1998. (III.11.) AB határozat] fogalmába eljárási értelemben a jogi döntéssel
érintettnek a folyamatba történő bevonása, a jogegyenlőség elvének és részvételi jogoknak a
biztosítása tartozik. Feltételezi – többek között – a kétoldalú meghallgatás elvének, a
fegyveregyenlőség elvének, és a bíróság előtti egyenlőség elvének perbeli megvalósulását. Biztosítani
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kell a feleknek, hogy rendelkezzenek a védekezés előkészítéséhez szükséges idővel és eszközökkel,
személyesen vagy az általuk választott ügyvéd segítségével védekezhessenek.
A jelen eljárásban anyagi jogi jogszabály – a régi Ptk. 578/G. § (1) bekezdése jogosítja fel a bíróságot
arra, hogy a szerzési arányt – amennyiben az arra vonatkozó bizonyítási eljárás nem vezet eredményre
– egyenlőnek állapítsa meg. A bizonyítási eljárás eredménytelensége pedig nem a tisztességes eljárás
alapelvét sérti, legfeljebb a régi Pp. 3. § (3) bekezdése alapján a bizonyítás sikertelensége
jogkövetkezményeként értékelhető.
Az alperes pedig az eljárás elhúzódása miatti kifogást a régi Pp. 114/A. § (2) bekezdés c) pontjára
hivatkozással nem terjesztett elő.

Pfv.II.20.437/2019/7.
Ha a lakásból eltávozott házastárs a volt házastársi közös lakást magába foglaló ingatlanon fennálló
közös tulajdon megszüntetését kéri, nem tarthat igényt a lakáshasználati jog ellenértékének rá eső
részére. A használat a tulajdonjog egyik részjogosítványa, ezért a házastárs tulajdoni hányadának
beköltözhető forgalmi értéke magában foglalja használati jogának az ellenértékét is.
A felperes megjelölte a régi Pp. 1. §-t, továbbá az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok
védelméről Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő
jegyzőkönyvről szóló 1993. évi XXXI. törvény I. fejezet 6. cikkét arra hivatkozással, hogy az alapvető
állampolgári jogai és a fegyveregyenlőség eljárásjogi alapelve sérült. A jogszabályhely megjelölésén
és a jogsértésre vonatkozó általános kijelentésén túlmenően jogi érvelést nem terjesztett elő, nem
fejtette ki, hogy a tisztességes tárgyaláshoz fűződő alapjoga (ezen belül a fegyveregyenlőség
eljárásjogi alapelve) az eljárásban milyen módon sérült.
A Kúria visszautalt a szóló 1/2016. (II.15.) PK véleményben (a továbbiakban: PK vélemény)
kifejtettekre: önmagában a megsértett jogszabályhelyek feltüntetése a felülvizsgálati kérelem érdemi
elbírálását még nem vonja maga után, ahhoz – a felülvizsgálati kérelem kötelező tartalmi kellékeként –
a jogszabálysértés megvalósulásának kifejtése és jogi indokolása szükséges. A Kúria ezért ezeket a
hivatkozásokat érdemben nem vizsgálta.

Pfv.II.20.936/2019/8.
A joghatósággal rendelkező magyar tagállami bíróság kivételes esetben megállapíthatja
joghatóságának hiányát és elrendelheti az ügy áttételét egy másik tagállam bírósághoz, ha ez a
gyermek alapvető érdekének megfelel, a másik tagállamhoz a gyermeket szoros kötelék fűzi és a másik
tagállami bíróság alkalmasabb az ügy tárgyalására.
Az alperes a felülvizsgálati kérelmében sérelmezte a fegyveregyenlőség eljárásjogi alapelvének, és a
hatóság tájékoztatási kötelezettségének a megsértését. A konkrét jogszabályhelyet [az emberi jogok és
alapvető szabadságok védelméről szóló Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz
tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. törvény 6. cikk] nem
jelölte meg és a jogszabálysértés megvalósulását a megküldött iratanyag tartalmának ismerethiányára
alapította. Állítása jogi levezetést nem tartalmaz, ezért a Kúria ezeket a hivatkozásokat érdemben nem
vizsgálta.

Pf.III.24.553/2019/2.
Az igazolási kérelmet elutasító, valamint a fellebbezést hivatalból elutasító végzés helybenhagyása.
Az Ítélőtábla helyesen állapította meg, hogy a jogi képviselő mulasztásának kimentésére nem
minősülhet méltányolható indoknak a jogi képviselő orvosi igazolással igazolt, rövid ideig tartó
betegsége, mivel a következetes ítélkezési gyakorlat szerint a rendszeres jogi képviseletet ellátó
ügyvédtől elvárható, hogy megbetegedése idejére helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodjon, és a
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rábízott ügyekben esedékes határidőket ne mulassza el, még akkor sem, ha egyéni ügyvédként,
egyedül, alkalmazott nélkül látja el ügyvédi tevékenységét (EBH2000. 345.).
A Kúria a felperes azon érvelését sem találta alaposnak, miszerint az Ítélőtábla végzése az emberi
jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló 1993. évi XXXI. törvény 6. cikkében rögzített
tisztességes eljáráshoz való jog követelményébe ütközik. Az elektronikus kézbesítési vélelem
időpontja a Pp. szabályainak megfelelően, a kétszeri értesítést követő öt munkanap elteltével, 2018.
október 19. napján lett megállapítva, így a fellebbezésre nyitva álló 15 napos határidőre figyelemmel a
fellebbezést 2018. november 5. napjáig lett volna lehetőség előterjeszteni. Mindezekre tekintettel a
fellebbezésben hivatkozott 2018. november 12-14. között tartó betegség, mint kimentési körülmény a
fellebbezési határidő eltelte miatt nem vehető figyelembe.
A fentiek alapján a fellebbezésnek az Alaptörvény XX. cikkére és a betegség jellegének megjelölése
hiányára vonatkozó érvelése alaptalan.

Pk.V.24.733/2019/3.
A Kúria kizárására nem kerülhet sor, tekintettel arra, hogy nincs olyan más bíróság, amely a
hatáskörében eljárhatna.
A Kúria előrebocsátotta, hogy a Kúria kizárására a bírósági szervezetrendszer és az erre épülő
jogorvoslati rendszer alapján nem kerülhet sor. A Kúria kizárására – bár maga is a per IV. rendű
alperese – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 13. § (1)
bekezdés a) pontjának alkalmazása során nincs jogi lehetőség, figyelemmel arra, hogy ebben az
esetben nem maradna olyan bírói szerv, amely felülvizsgálati bíróságként eljárhatna (BH 2013.69.).
Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése a bírósághoz fordulás jogát alanyi jogként határozza meg.
Ennek értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogait független és pártatlan bíróság előtt
érvényesítse, és hogy a bírósági eljárásban a fél pozíciójában szerepelhessen (930/B/1994. AB
határozat, ABH 1996, 502, 505.).
A Pp. 1. §-a ezzel összhangban a törvény céljaként fogalmazza meg, hogy a természetes személyek és
más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatban felmerült jogviták bíróság előtti eljárásban
való pártatlan eldöntését a Pp. I. fejezetében meghatározott alapelvek érvényesítésével biztosítsa.
A jogorvoslati jogosultság az igazságszolgáltatással összefüggő legfontosabb alkotmányos, illetve
emberi jogok közé tartozik. A jogorvoslati jogosultság alanyi jog, a jogorvoslati eljárás megindítása
vagy meg nem indítása az érintett személy elhatározásának függvénye, ennek érvényesítését a
Kúriának kell biztosítani. E rendelkezésekből és a Pp. alapelveiből következően minden peres félnek
joga van igénye érvényesítésére, azonban csak a törvényben meghatározott bíróságok előtt.
A polgári perekben eljáró bíróságokról a Pp. 10. §-a rendelkezik, meghatározva a 10. § (3)
bekezdésében azt, hogy a felülvizsgálati ügyekben a Kúria jár el. A bíróságok kizárására vonatkozó
szabályok alkalmazása egyebekben sem eredményezheti a teljes Kúria kizárását (BH 2016.284.).
A Kúria a kérelemben foglaltakkal összefüggésben rámutatott, hogy abban olyan konkrétan megjelölt,
elfogultságra utaló körülmény, illetőleg egyéb kizárási ok sem szerepel, amelyből objektíve okszerűen
következik, hogy a pártatlan elbírálás nem biztosított.

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. 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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