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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
34. A Landesgericht für Strafsachen Wien (Ausztria) által 2019. augusztus 2-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-584/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014.
április 3-i 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdése szerinti
„igazságügyi hatóság” és az említett irányelv 2. cikke c) pontjának i. alpontja szerinti „ügyész”
fogalmát, hogy az valamely tagállam azon ügyészségeire is kiterjed, amelyek ki vannak téve azon
kockázatnak, hogy közvetlenül vagy közvetetten alá lehetnek rendelve a hamburgi igazságügyi
minisztériumhoz hasonló végrehajtó hatalmi szerv egyedi utasításainak az európai nyomozási
határozat kibocsátására vonatkozó határozat meghozatala keretében?

35. A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2019. augusztus 22-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek (C-625/19. és C-626/19. sz. ügy)1
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
1) A 2002/584/IB kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kibocsátó igazságügyi
hatóságnak kell-e tekinteni a kibocsátó tagállam igazságszolgáltatásában részt vevő, az európai
elfogatóparancs kibocsátásával közvetlenül összefüggő feladatainak ellátása során függetlenül eljáró
és egy európai elfogatóparancsot kibocsátó ügyészt, ha a kibocsátó tagállamban valamely bíró ezen
ügyésznek az európai elfogatóparancs kibocsátása tárgyában történő tényleges határozathozatala előtt
megvizsgálta az európai elfogatóparancs kibocsátásának feltételeit és különösen annak arányos
jellegét?
2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Teljesül-e az a feltétel, hogy a Bíróság 2019.
május 27-i ítéletének (EU:C:2019:456) 75. pontja értelmében az európai elfogatóparancs kibocsátására
vonatkozó ügyészi határozatnak és különösen az ilyen határozat arányos jellegének olyan bírósági
jogorvoslat alá rendelhetőnek kell lennie, amely teljes mértékben megfelel a hatékony bírói
jogvédelem követelményeinek, ha a keresett személy a tényleges átadását követően olyan eljárást
indíthat, amelyben a kibocsátó tagállam bírája előtt az európai elfogatóparancs semmisségére
hivatkozhat, és e bíró többek között az európai elfogatóparancs kibocsátására vonatkozó határozat
arányos jellegét is megvizsgálja?

36. A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2019. augusztus 22-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-627/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ha az európai elfogatóparancs valamely bíró vagy bíróság végrehajtható határozatával kiszabott
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szabadságvesztés-büntetés végrehajtására irányul, és az európai elfogatóparancsot a kibocsátó
tagállam igazságszolgáltatásában részt vevő ügyész bocsátotta ki, továbbá biztosított, hogy ezen
ügyész az európai elfogatóparancs kibocsátásával közvetlenül összefüggő feladatainak ellátása során
függetlenül jár el, akkor annak a feltételnek is teljesülnie kell-e, hogy olyan jogorvoslati lehetőségnek
kell rendelkezésre állnia az európai elfogatóparancs kibocsátására vonatkozó határozattal – különösen
az ilyen határozat arányos jellegével – szemben, amely teljes mértékben megfelel a hatékony bírói
jogvédelem követelményeinek?

37. A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2019. szeptember 4-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-653/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Összhangban áll-e a 2016/343 irányelv 6. cikkével és (22) preambulumbekezdésével, valamint az
Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. és 47. cikkével egy olyan nemzeti jogszabály, amely a
büntetőeljárás bírósági szakaszában a körülmények megváltozását szabja feltételül ahhoz, hogy a
bíróság helyt adjon a védelem által a terhelt fogva tartása megszüntetése iránti kérelemnek?

Közigazgatási ügyszak
253. Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2019. június 28-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-501/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A zeneműveken fennálló jogok jogosultjai a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006.
november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (héairányelv) 24. cikkének (1) bekezdése és 25. cikkének
a) pontja értelmében vett szolgáltatásnyújtást végeznek-e az előadásszervezők részére, amelyektől a
közös jogkezelő szervezetek – nem kizárólagos felhasználási – engedély alapján saját nevükben,
azonban az említett jogosultak képviseletében díjazást fogadnak el zeneműveknek a nyilvánossághoz
való közvetítéséért?
2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, a közös jogkezelő szervezetek, amikor a zeneművek
nyilvánossághoz közvetítéséért díjazást fogadnak el az előadásszervezőktől, a héairányelv 28. cikke
értelmében vett adóalanyként járnak-e el, és kötelesek-e héát tartalmazó számlát kiállítani az adott
előadásszervezőnek, és a szerzők, valamint a zeneműveken fennálló jogok más jogosultjai kötelesek-e
a közös jogkezelő szervezet részére héát tartalmazó számlát kiállítani, amikor a jogdíjakat felosztják
közöttük?

254. A Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanyolország) által 2019.
július 11-én, 2019. július 17-én és 2019. július 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelmek (C-531/19., C-533/19., C-534/19., C-549/19. és C-567/19. sz. ügy)2
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Az Európai Unió Bíróságától azt kérdezik, hogy összeegyeztethető-e a harmadik országok huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-ei
2003/109/EK tanácsi irányelv 12. cikkével és – egyebek mellett – az Európai Unió Bíróságának 2017.
december 7-i (C-636/16) és 2011. december 8-i (C-371/08) ítéletével az olyan értelmezés, mint
amelyet a spanyol Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság) 2019. február 19-i 191/2019. sz. ítélete –
5607/2017. sz. jogorvoslati kérelem (ECLI:ES:TS:2019:580) – és 2019. február 27-i 257/2019. sz.
ítélete – 5809/2017. sz. jogorvoslati kérelem (ECLI:ES:TS:2019:663) – tartalmaz, és amely szerint a
2
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2001/40/EK irányelv (4) értelmezéséből az a következtetés vonható le, hogy bármely, huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt, aki legalább egyéves
szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követett el, automatikusan ki lehet és ki kell
utasítani, anélkül, hogy szükséges lenne értékelni a személyes, családi, szociális vagy munkaügyi
körülményeit.

255. Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2019. július 15-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-547/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkét és 19. cikkének (1) bekezdését,
valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy azokkal ellentétes egy
alkotmánybíróságnak (a nemzeti jog alapján igazságszolgáltatási intézménynek nem minősülő szerv)
azon mód tekintetében történő beavatkozása, ahogyan a legfelsőbb bíróság az alkotmánynál
alacsonyabb szintű jogi szabályozást értelmezte és alkalmazta az ítélkező testületek létrehozatalára
irányuló tevékenység keretében?

256. A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)
(Portugália) által 2019. július 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C545/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a tőke szabad mozgására vonatkozó [EK] 56. cikkel (jelenleg EUMSZ 63. cikk), vagy a
szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó, [EK] 49. cikkel (jelenleg EUMSZ 56. cikk) az
alapügyben vitatott, az Estatuto dos Benefícios Fiscais (adókedvezményekről szóló törvény) 22.
cikkében foglalthoz hasonló olyan adójogi szabályozás, amely azt írja elő, hogy véglegesen forrásadót
kell kivetni a portugál társaságok által kifizetett és Portugáliában külföldi illetőségű és másik uniós
[tagállamban] [omissis] letelepedett kollektív befektetési vállalkozások által kapott osztalékokra, míg
azok a kollektív befektetési vállalkozások, amelyeket a portugál adójogi szabályok szerint hoztak létre
és adójogi illetőségük Portugáliában van, mentesülhetnek a hivatkozott jövedelmekre kivetett
forrásadó alól?
2) A külföldi illetőségű kollektív befektetési vállalkozások részére kifizetett osztalékra vonatkozó
forrásadó előírásával, illetve a belföldi illetőségű kollektív befektetési vállalkozások tekintetében a
forrásadó alóli mentesség igénybevétele lehetőségének fenntartásával az alapjogvitában vitatott
nemzeti szabályozás hátrányosan megkülönböztető módon kezeli-e a külföldi illetőségű kollektív
befektetési vállalkozásoknak kifizetett osztalékot, tekintettel arra, hogy ez utóbbi vállalkozások
egyáltalán nem vehetik igénybe a hivatkozott mentességet?
3) A kollektív befektetési vállalkozás befektetőire alkalmazandó adójogi szabályozás releváns-e azon
portugál szabályozás hátrányosan megkülönböztető jellegének mérlegelése szempontjából, amely
adójogi szempontból sajátosan és eltérően kezeli, egyfelől a (belföldi illetőségű) kollektív befektetési
vállalkozásokat, másfelől pedig a kollektív befektetési vállalkozások befektetőit?
Vagy tekintettel arra, hogy a belföldi illetőségű kollektív befektetési vállalkozások adójogi
szabályozását egyáltalán nem érinti vagy módosítja az a tény, hogy az adott befektetők belföldi vagy
külföldi illetőséggel rendelkeznek-e Portugáliában, egyedül a befektetési eszköz szintjén
alkalmazandó adózást kell figyelembe venni annak meghatározása céljából, hogy a helyzetek
összehasonlíthatók-e az említett szabályozás hátrányosan megkülönböztető jellegének mérlegelése
szempontjából?
4) Elfogadható-e a Portugáliában belföldi illetőségű és külföldi illetőségű kollektív befektetési
vállalkozások közötti eltérő bánásmód, figyelembe véve, hogy a Portugáliában letelepedett olyan
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természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek (belföldi vagy külföldi illetőségű) kollektív befektetési
vállalkozásokban részesedésekkel rendelkező befektetők, mindkét esetben ugyanolyan módon (és
általános jelleggel nem mentesülve) adóznak a kollektív befektetési vállalkozások által kifizetett
jövedelmek után, jóllehet a külföldi illetőségű befektetőknek magasabb mértékű adót kell fizetniük?
5) Figyelemmel arra, hogy a jelen jogvita tárgyát képező hátrányos megkülönböztetés kapcsolatban áll
a belföldi illetőségű kollektív befektetési vállalkozások által az adott befektetőinek kifizetett
osztalékból származó jövedelmek adóztatásában megjelenő különbséggel, a jövedelmek adóztatása
összehasonlítható jellegének mérlegelése érdekében jogszerű-e valamely egyéb olyan adót,
mentességet vagy járulékot figyelembe venni, amelyek a kollektív befektetési vállalkozások által
megvalósított befektetések keretében merülnek fel? Konkrétan, jogszerű-e és elfogadható-e az
összehasonlítható jelleg vizsgálata szempontjából figyelembe venni a vagyonadó, a költségeket terhelő
adó és az egyéb típusú adók által kiváltott hatást, és nem csak szigorúan véve a kollektív befektetési
vállalkozások jövedelemadóját, az esetleges különös adót is ideértve?

257. A Tribunalul Cluj (Románia) által 2019. július 23-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-558/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkével és 63. cikkével a jogvita
tárgyát képező szabályozáshoz [Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal {az adójogi törvénykönyv
létrehozásáról szóló 571/2003. sz. törvény} 11. cikkének (2) bekezdése és 29. cikkének (3) bekezdése]
hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely értelmében az egyik tagállamban illetőséggel rendelkező
fióktelep és egy másik tagállamban illetőséggel rendelkező anyavállalat közötti banki pénzátutalás
átminősíthető jövedelemtermelő ügyletté, ami a transzferár-képzési szabályok alkalmazásának
kötelezettségét vonja maga után, miközben ugyanezt az ügyletet nem lehetett volna átminősíteni
jövedelemtermelő ügyletté, ha azt azonos tagállamban illetőséggel rendelkező fióktelep és anyavállalat
végezte volna egymás között, és nem lehetett volna arra alkalmazni a transzferár-képzési szabályokat?

258. A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)
(Portugália) által 2019. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C581/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ha, mint a jelen ügyben szereplő helyzetben, egy társaság
a) elsődlegesen a fizikai közérzet javító és a megfelelő fizikai állapot biztosítására irányuló
tevékenységet végez, másodlagosan pedig olyan humán-egészségügyi ellátást nyújt, amely
magában foglalja a táplálkozással összefüggő szolgáltatást, a táplálkozási tanácsadást, a fizikai
állapotfelmérését, és a masszírozást;
b) olyan programokat bocsát az ügyfelei rendelkezésére, amelyek kizárólag fitnesz szolgáltatásokat
tartalmaznak, és olyan programokat, amelyek a fitnesz szolgáltatás mellett a táplálkozással
összefüggő szolgáltatásokra is kiterjednek,
a [2006. november] 28-i 2006/112/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak
alkalmazásában úgy kell-e tekinteni, hogy a humán-egészségügyi ellátás, és különösen a táplálkozással
összefüggő szolgáltatás a fizikai közérzet javító és a megfelelő fizikai állapot biztosítására irányuló
tevékenységhez képest kiegészítő jellegű, ilyen módon a kiegészítő szolgáltatást a főszolgáltatással
azonos adójogi bánásmódban kell részesíteni, vagy éppen ellenkezőleg, úgy kell-e tekinteni, hogy a
humán-egészségügyi ellátás, különösen a táplálkozással összefüggő szolgáltatás, és a fizikai közérzet
javító és a megfelelő fizikai állapot biztosítására irányuló tevékenység különálló és független, ezért
azokra a vonatkozásukban külön-külön előírt adójogi bánásmódot kell alkalmazni?
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2) A [2006. november] 28-i 2006/112/EK irányelv 132. cikke (1) bekezdése c) [pontjában] előírt
mentesség alkalmazásában szükséges-e, hogy a szóban forgó rendelkezésben szereplő szolgáltatásokat
ténylegesen nyújtsák, vagy a szóban forgó mentesség alkalmazásához elégséges, ha e szolgáltatások
csupán rendelkezésre állnak, oly módon, hogy azok igénybe vétele kizárólag az ügyfél szándékától
függ?

259. A Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lengyelország) által 2019.
augusztus 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-604/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A jelen ügyben szereplő körülmények között a tartós földhasználati jog jogszabály erejénél fogva
ingatlanon fennálló tulajdonjoggá történő átalakítása a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló,
2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjával
összefüggésben értelmezett 14. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzáadottértékadó-köteles
(továbbiakban: héaköteles) termékértékesítésnek minősül-e?
2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén a tartós földhasználati jog jogszabály erejénél fogva
ingatlanon fennálló tulajdonjoggá történő átalakítása a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a)
pontjával összefüggésben értelmezett 14. cikkének (1) bekezdése szerinti héaköteles
termékértékesítésnek minősül-e?
3) A jelen ügyben szereplő körülmények között a tartós földhasználati jog jogszabály erejénél fogva
ingatlanon fennálló tulajdonjoggá történő átalakítása címén díjat beszedő önkormányzat a 2006/112
irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 9. cikkének (1) bekezdése
szerinti adóalanyként, vagy a 2006/112 irányelv 13. cikke szerinti hatóságként jár-e el?

260. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2019.
augusztus 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-617/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
módosított, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsiirányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének e) pontját, hogy a „létesítmény”
fogalma magában foglalja a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan tényállást is, amelyben a
felperes az általa a gyártóüzeme energiaellátásának biztosítása céljából a saját gyártelepén megépített
kapcsolt energiatermelő létesítményt később egy, az energiaiparra szakosodott másik társaságnak – a
tevékenységi ág átadása révén – adta át olyan szerződéssel, amely egyrészről rendelkezik a magának a
létesítménynek az üzemeltetéséhez és a tevékenység végzéséhez szükséges tanúsítványoknak,
dokumentumoknak, megfelelőségi nyilatkozatoknak, felhasználási engedélyeknek, koncesszióknak,
engedélyeknek és hozzájárulásoknak a kapcsolt villamosenergia- és hőtermelő létesítmény átvevője
részére történő átruházásáról, a létesítmény irányítása és karbantartása céljából az átvevő javára
ráépítési jognak az üzem megfelelő területén történő alapításáról és a környező terület kizárólagos
használata céljából szolgalmi jogoknak a kapcsolt energiatermelő létesítmény javára történő
alapításáról, másrészről pedig arról, hogy az átvevő a szerződésben meghatározott árakon köteles az
átadót 12 éven keresztül ellátni a létesítmény által előállított energiával?
2) Közelebbről, a „műszakilag kapcsolódik” 3. cikk e) pontjában szereplő fogalma magában foglalja-e
a valamely kapcsolt energiatermelő létesítmény és gyártóüzem közötti olyan kapcsolatot, amelyben a
másik jogalanyhoz tartozó gyártóüzem – annak ellenére, hogy az energiaellátás szempontjából a
kapcsolt energiatermelő létesítménnyel kiváltságos viszonyban áll (csatlakozás energiaelosztó
hálózaton keresztül, ellátási szerződés a létesítményt átvevő energetikai társasággal, az átvevő
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energetikai társaság arra vonatkozó kötelezettségvállalása, hogy minimális energiamennyiséget
szolgáltat a gyártóüzem részére a piaci energiaellátási költségek és a szerződésben rögzített árak
különbözetének megfelelő összeg visszatérítése mellett, kedvezmények biztosítása az
energiaértékesítési árakra vonatkozóan a szerződés kezdetét követő tíz év és hat hónap elteltétől
kezdődően, a kapcsolt energiatermelő létesítmény bármikori visszavásárlására vonatkozó jog
biztosítása az átadó társaság javára, munkálatok kapcsolt energiatermelő létesítményen történő
végzésének az átadó engedélyéhez kötése) – az energiaellátás félbeszakadása vagy üzemzavar, illetve
a kapcsolt energiatermelő létesítmény tevékenységének megszűnése esetén is képes folytatni a
tevékenységét?
3) Végezetül, az azonos telephelyen gyárteleppel rendelkező, kivitelező jogalany által
hatékonyságnövelés céljából valamely energiatermelő létesítménynek az energetikai területre
szakosodott valamely társaság részére történő tényleges átadása esetén sértie a források
aggregálásának a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében meghatározott szabályát a gyártelep
tulajdonosa kibocsátásainak az átadást követően a kibocsátáskereskedelmi engedélyből való
kihagyásának lehetősége[,] és az, hogy a „kis kibocsátóknak” minősítést szolgáló határérték – az
önmagában vett – energiatermelő létesítmény általi túllépésének elmaradása miatt a kibocsátások
„kikerülnek” a kibocsátáskereskedelmi rendszerből[,] vagy épp ellenkezőleg, ez pusztán az
üzemeltetők kibocsátáskereskedelmi rendszer által nem tiltott szervezeti megoldásainak jogszerű
következménye?

261. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. augusztus 20-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-620/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Az (EU) 2016/679 rendelet 23. cikke (1) bekezdésének j) pontja az adóhatóságok érdekeinek
védelmét is szolgálja?
2. Amennyiben igen, a „polgári jogi követelések érvényesítése” megfogalmazás kiterjed-e az
adóhatóságok polgári jogi követelésekkel szembeni védekezésére, és e követeléseknek már
előterjesztettnek kell lenniük?
3. Megengedi-e az (EU) 2016/679 rendelet 23. cikke (1) bekezdésének e) pontjában foglalt, valamely
tagállam adózási kérdésekkel kapcsolatos fontos pénzügyi érdekének védelmét szolgáló szabályozás
az (EU) 2016/679 rendelet 15. cikke szerinti hozzáférési jog korlátozását a fizetésképtelenséggel
kapcsolatos megtámadáson alapuló, az adóhatósággal szemben fennálló polgári jogi követelések
elhárítása céljából?

262. A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2019. augusztus 23-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-629/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Hulladéknak tekintendő-e a szennyvíziszap a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május
21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvvel és/vagy a – 2008. október 22-i 1137/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelettel módosított – szennyvíziszapról szóló irányelvvel összefüggésben értelmezett, a
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98
európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában szereplő kivételre
tekintettel?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Lehetővé teszi-e a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008.
november 19-i 2008/98 európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdése valamely
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anyagnak az uniós jogi hulladékfogalom értelmében vett melléktermékkénti minősítését, amennyiben
ehhez az anyaghoz eljárástechnikai okokból kis arányban más anyagokat kevernek hozzá, amelyek
egyébként hulladéknak minősülnének, ha ez nem befolyásolja az anyag egészének összetételét és a
környezet szempontjából jelentős előnyt jelent?

263. A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)
(Portugália) által 2019. augusztus 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem
(C-630/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: héairányelv) 168. cikkének a) pontját és 176. cikkét,
valamint a héasemlegesség és az arányosság elvét, hogy a portugál jogalkotó a Código do Imposto
sobre o Valor Acrescentado (a hozzáadottérték-adóról szóló törvénykönyv) 21. cikke 1. bekezdésének
d) pontja és 2. bekezdésének d) pontja értelmében [omissis] jogosult 50 %-ra korlátozni az étkeztetési
költségek után felszámított héa levonásához való jogot, annak ellenére, hogy az adóalany bizonyítja,
hogy az összes említett költséget teljes mértékben az adóköteles gazdasági tevékenységének
gyakorlására fordította?

264. A Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium) által 2019. augusztus 22-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-632/19. ls C-633/19. sz. ügyek)3
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Érvénytelen-e a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára
végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 91/2009/EK rendelet az Európai Közösségben
tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló,
2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet, illetve az Európai Közösségben tagsággal nem
rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december
22-i 384/96/EK tanácsi rendelet 6. cikke (6) és (7) bekezdésének, valamint 2. cikke (10) bekezdésének
megsértése miatt azért, mert a Bizottság nem biztosított időben lehetőséget a kínai exportáló
gyártóknak arra, hogy megtekintsék az azon terméktípusokkal kapcsolatos információkat, amelyek
alapján a Bizottság megállapította a rendes értéket, és/vagy mert a Bizottság az érintett termékekkel
kapcsolatos dömpingkülönbözet mértékének kiszámítása keretében egy indiai gyártó termékei rendes
értékének a hasonló kínai termékek exportárával történő összehasonlítása során nem vette figyelembe
a nyersanyagokat terhelő behozatali vámokkal és az Indiában mint analóg országban fennálló
közvetett adókkal, valamint az előállítás, illetve a termelési költségek tekintetében fennálló
különbségekkel összefüggő kiigazításokat?
2) Érvénytelen-e a 91/2009/EK rendelet az 1225/2009/EK rendelet, illetve a 384/96/EK rendelet 3.
cikke (2) és (3) bekezdésének megsértése miatt azért, mert a Bizottság a kár fennállásának értékelése
során dömpingelt behozatalnak minősítette a két olyan kínai vállalat által megvalósított behozatalokat,
amelyek esetében megállapítást nyert, hogy nem folytattak dömpinget?
3) Érvénytelen-e a 91/2009/EK rendelet az 1225/2009/EK rendelet, illetve a 384/96/EK rendelet 3.
cikke (2), (6) és (7) bekezdésének megsértése miatt azért, mert a Bizottság a nem a hazai gazdasági
ágazathoz tartozó gyártókkal kapcsolatos információkat vett alapul azon kérdés értékelése során, hogy
az uniós ipar által megvalósított kivitelek hozzájárultak-e az e gazdasági ágazat által elszenvedett
kárhoz?
4) Érvénytelen-e a 91/2009/EK rendelet az 1225/2009/EK rendelet, illetve a 384/96/EK rendelet 19.
3

A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek.
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cikke (1) és (2) bekezdésének megsértése miatt azért, mert a Bizottság nem biztosította, hogy a két
hazai (olasz) gyártó megfelelő módon megindokolja, hogy miért nem volt lehetséges a bizalmas
információkról összefoglalót rendelkezésre bocsátani?
5) Sérti-e a 91/2009/EK rendelet a 384/96/EK rendelet 6. cikkének (6) és (7) bekezdését, valamint 2.
cikkének (10) bekezdését azért, mert a Bizottság a kínai exportáló gyártók érdekeit figyelmen kívül
hagyva nem közölte időben a termékekkel kapcsolatos információkat?
6) A Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges
dömpingellenes vám kivetéséről szóló (módosított) 91/2009/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdése
úgy rendelkezik, hogy a Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., Ningbo City, vállalatra vonatkozó 64,4%os egyéni vámtétel alkalmazásának feltétele, hogy a tagállamok vámhatóságainak olyan érvényes
kereskedelmi számlát mutassanak be, amely megfelel a II. mellékletben meghatározott
követelményeknek, és hogy amennyiben ilyen számla bemutatására nem kerül sor, az összes többi
társaságra vonatkozó vámtételt kell alkalmazni; a jóhiszeműség elve alapján ennek ellenére alapul
vehető-e a bejelentő javára az egyéni vámtétel a dömpingellenes vámoknak egy OLAF vizsgálat miatt
elvégzendő utólagos beszedése során, ha az OLAF megállapította, hogy az érintett kötőelemek a
vámárunyilatkozatban foglaltaktól eltérően nem Indonéziából származnak, hanem azokat a Ningbo
Jinding Fastener Co. Ltd. vállalat állította elő Kínában, de nem mutatható be az egyéni vámtétel
alkalmazásához szükséges információkat feltüntető számla, mert az exportőrök szándéka éppen a
tagállami hatóságok megtévesztése volt?

265. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2019.
augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-640/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 856/1984/EGK rendelet 1., 2. és 3. cikkét, a 3950/1992/EGK rendelet 1.
cikkét és 2. cikkének (1) bekezdését, az 1788/2003/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdését és 5.
cikkét, az 1234/2007/EK rendelet 55., 64. és 65. cikkét, valamint mellékletekeit – mint az uniós piacon
a tej- és tejtermékek kereslete és kínálata közötti egyensúly megóvását szolgáló rendelkezéseket –,
hogy a „tejkvóták” kiszámítása során figyelmen kívül kell hagyni az OEM oltalma alatt álló sajtok
Unión kívüli országokba irányuló kivitelét szolgáló előállítását az ezen utóbbi termékek tekintetében a
2081/1992/EGK rendelet 13. cikkében előírt – EUMSZ 32. cikk (korábbi 27. cikkben), EUMSZ 39.
cikk (korábbi 33. cikkben), EUMSZ 40. cikk (korábbi 34. cikkben) és EUMSZ 41. cikk (korábbi 35.
cikkben) szerinti elvek alkalmazásában az 510/2006 rendelettel és az 1151/2012 rendelettel
megerősített – oltalmi céloknak megfelelően?
2) Igenlő válasz esetén ellentétes-e az ily módon értelmezett szóban forgó szabályozással, ha az egyéni
referenciamennyiségekben – a Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche in legge
30 maggio 2003, n. 119 (a 2003. május 30-i törvénnyel módosításokkal törvénnyé alakított, 2003.
március 28-i 49. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet) 2. cikkének és a legge 26 novembre 1992, n. 468
(1992. november 26-i 468. sz. törvény) 2. cikke 49/2003 rendkívüli törvényerejű rendelet említett 2.
cikke által hivatkozott részének megfelelően – figyelembe veszik az Unión kívülre irányuló kivitelre
szánt, OEM oltalma alatt álló sajtok előállítását szolgáló tejkvótákat?
Másodlagosan, amennyiben ezen értelmezést helytelennek kell tekinteni:
3) A 856/1984/EGK rendelet 1., 2. és 3. cikkével, a 3950/1992/EGK rendelet 1. cikkével és 2.
cikkének (1) bekezdésével, az 1788/2003/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésével és 5. cikkével,
valamint az 1234/2007/EK rendelet 55., 64. és 65. cikkével és mellékleteivel (valamint az azok
átültetését szolgáló, a 2003. május 30-i törvénnyel módosításokkal törvénnyé alakított, 2003. március
28-i 49. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet 2. cikkében és az 1992. november 26-i 468. sz. törvény 2.
cikkének a 49/2003 rendkívüli törvényerejű rendelet említett 2. cikke által hivatkozott részében
szereplő olasz nemzeti előírásokkal) – amelyek értelmében a tagállamokhoz rendelt mennyiség
kiszámítása során az exportált vagy az Unión kívüli országok piacára szánt, OEM oltalma alatt álló
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sajtok előállításához felhasznált tejet az említett kivitelnek megfelelő mértékben figyelembe kell
venni, vagyis az nem hagyható figyelmen kívül – ellentétesek-e az OEM oltalma alatt álló termékeket
védő 2081/1992/EGK rendeletben meghatározott oltalmi célokkal, különös tekintettel az 510/2006/EK
rendelettel és az 1151/2012 rendelettel megerősített 13. cikkre, valamint az 1151/2012 rendelet 4.
cikkében meghatározott oltalmi célokra, továbbá ellentétesek-e az EUMSZ 32. cikkel (korábbi 27.
cikkel), az EUMSZ 39. cikkel (korábbi 33. cikkel), az EUMSZ 40. cikkel (34. cikkel), az EUMSZ 41.
cikkel (35. cikkel) és a jogbiztonságnak, a bizalomvédelemnek, az arányosságnak és a hátrányos
megkülönböztetés tilalmának, valamint az Unión kívülre irányuló kivitel szempontjából a gazdasági
kezdeményezés szabadságának az elveivel?

266. A Tribunal Central Adminidstrativo Norte (Portugália) által 2019. augusztus 30-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-643/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Lehetővé teszi-e az európai uniós jog (különösen a 2014/24/[EU] irányelv 56. cikkének (1) bekezdése
és 60. cikkének (4) bekezdése, valamint a szabad verseny elve), hogy az ajánlattevőknek szóló
iránymutatások – amelyek egy, szerződéskötést megelőző olyan közbeszerzési eljárásra vonatkoznak,
amely földterületeknek a korlátozott időtartamban fizetős parkolózónák létesítése, működtetése,
valamint azoknak a hatályos önkormányzati rendeletben foglalt szabályokkal való összhangja
ellenőrzése céljából történő használatára vonatkozó koncesszió odaítélésére irányul – előírják, hogy az
ajánlattevők kötelesek bemutatni a rendelkezésre bocsátandó szoftvert és a berendezést (parkolóórát)
abból a célból, hogy igazolják az ajánlattételi dokumentációban és a különleges műszaki előírásokban
foglalt feltételek és követelmények teljesítését, valamint az ajánlatok jellemzőit egyaránt, továbbá az
odaítélés feltételeként előírnak egy, a „megoldás műszaki és funkcionális alkalmasságára” vonatkozó
tényezővel összefüggő kritériumot, amelyet a szóban forgó bemutató alapján kell megítélni (lásd az
ajánlattevőknek szóló Iránymutatások 16. és 17. pontját)?

267. A Conseil d'État (Belgium) által 2019. szeptember 2-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-651/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013.
június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) 46. cikkét – amely szerint
a kérelmezőknek hatékony jogorvoslathoz való jogot kell biztosítani a „nemzetközi védelem iránti
kérelem ügyében” hozott határozat tárgyában –, és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét
úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes egy olyan nemzeti eljárási szabály, mint a loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (a
külföldieknek az ország területére történő beutazásáról, tartózkodásáról, letelepedéséről és
kiutasításáról szóló, 1980. december 15-ei törvény) 51/2. cikkével, 57/6. cikke 3. §-a (1) bekezdésének
5. pontjával és 57/6/2. cikkének 1. §-ával összefüggésben értelmezett 39/57. cikke, amely a
közigazgatási határozat kézbesítésétől számítva tíz „naptári” napban határozza meg a harmadik
országbeli állampolgár által benyújtott nemzetközi védelem iránti ismételt kérelem
elfogadhatatlanságát kimondó határozat elleni jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőt,
különösen, amikor a határozatot a menekültekkel és hontalanokkal foglalkozó általános biztos hivatala
címére kézbesítették, amelyet törvényi „vélelemnél” fogva a felülvizsgálatot kérelmező választott
lakóhelyének kell tekinteni?
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268. A Landgericht Gera (Németország) által 2019. szeptember 6-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-663/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a járművek EK-jóváhagyásáról szóló rendelet 6. §-ának (1) bekezdését és 27.
§-ának (1) bekezdését, illetve a 2007/46/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdését és 26. cikkének (1)
bekezdését, hogy a gyártó megsérti az érvényes nyilatkozat kiadására vonatkozó, a járművek EKjóváhagyásáról szóló rendelet 6. §-ának (1) bekezdése szerinti kötelezettségét (illetve a megfelelőségi
nyilatkozat mellékelésére vonatkozó, a 2007/46/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdése szerinti
kötelezettségét), ha a 715/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése és 3. cikkének 10. pontja
értelmében vett tiltott hatástalanító berendezést épített be a járműbe, és az ilyen jármű forgalomba
hozatala ellentétes a jármű érvényes megfelelőségi nyilatkozat nélkül történő forgalomba hozatalára
vonatkozó, a járművek EK-jóváhagyásáról szóló rendelet 27. §-ának (1) bekezdése szerinti tilalommal
(illetve az érvényes megfelelőségi nyilatkozat nélkül történő értékesítésre vonatkozó, a 2007/46/EK
irányelv 26. cikkének (1) bekezdése szerinti tilalommal)?
Igenlő válasz esetén:
1. a) Célja-e a járművek EK-jóváhagyásáról szóló rendelet 6. és 27. §-ának, illetve a 2007/46/EK
irányelv 18. cikke (1) bekezdésének, 26. cikke (1) bekezdésének és 46. cikkének a végső ügyfél
védelme és – a használt járművek piacán történő továbbértékesítés esetén – különösen az autó
következő vevőjének védelme is, mégpedig e vevő rendelkezési szabadsága és vagyona tekintetében
is? Érvényes megfelelőségi nyilatkozat nélkül forgalomba hozott használt jármű valamelyautóvásárló
által történő megszerzése azon kockázatok köréből ered-e, amelyek elhárítása céljából e szabályokat
elfogadták?
2) Célja-e a 715/2007/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a végső ügyfél védelme és – a használt
járművek piacán történő továbbértékesítés esetén – különösen az autó következő vevőjének védelme
is, mégpedig e vevő rendelkezési szabadsága és vagyona tekintetében is? Beépített tiltott hatástalanító
berendezéssel rendelkező használt jármű valamely autóvásárló által történő megszerzése azon
kockázatok köréből ered-e, amelyek elhárítása céljából e szabályt elfogadták?
3) Úgy kell-e értelmezni a járművek EK-jóváhagyásáról szóló rendelet 6. és 27. §-át, illetve a
2007/46/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdését, 26. cikkének (1) bekezdését és 46. cikkét, valamint
a 715/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdését, hogy ezek megsértése esetén egészben vagy
részben mellőzni kell (adott esetben: milyen módon, illetve milyen mértékben?) a jármű tényleges
használatáért járó kártalanításnak a végső ügyfél kárába történő beszámítását, ha a végső ügyfél e
jogsértés miatt a járműre vonatkozó adásvételi szerződés megkötését megelőző eredeti állapot
helyreállítását kérheti és kéri? Változtat-e az értelmezésen, ha a jogsértés a jóváhagyó hatóság és a
végső ügyfelek megtévesztésével jár a tekintetben, hogy a jóváhagyás valamennyi feltétele teljesül, és
a járműnek a közúti forgalomban történő használata korlátozás nélkül megengedett, és a jogsértés,
valamint a megtévesztés költségcsökkentés és a nyereség magas értékesítési számok révén történő
maximalizálása céljából versenyelőny egyidejű szerzésével és a gyanútlan ügyfelek költségére
történik?

269. A Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgium) által 2019. szeptember 10-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-671/19. és C-672/19. sz. ügy)4
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2016/801 irányelv 34. cikkének (5) bekezdésében szereplő azon utalást, miszerint az e cikkben
előírt jogorvoslatot „a nemzeti joggal összhangban” kell megszervezni, úgy kell-e értelmezni, hogy
kizárólag a nemzeti jogalkotó feladata e jogorvoslat szabályainak a meghatározása, anélkül hogy a
4

A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek.
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nemzeti bíróságnak meg kellene vizsgálnia, hogy e szabályok megfelelnek-e az Európai Unió Alapjogi
Chartája 47. cikkének értelmében vett hatékony jogorvoslathoz való jognak?
2) a) Ha az első kérdésre nemleges választ kell adni, akkor a 2016/801 irányelv 34. cikkének (5)
bekezdésében előírt jogorvoslatnak ahhoz, hogy a Charta 47. cikke értelmében hatékony legyen,
tartalmaznia kell annak a lehetőségét, hogy minden esetben elérhető legyen a rendkívüli sürgősség
körülményei között lefolytatott kivételes jogorvoslati eljárás, ha az érintett személy bizonyítja,
hogy kellő gondosságot tanúsított, valamint ha a rendes eljárás lefolytatásához szükséges határidők
tiszteletben tartása megakadályozhatja a szóban forgó tanulmányok végzését?
b) Ha erre a kérdésre nemleges választ kell adni, ugyanilyen nemleges válasz adandó akkor is, ha a
határozat rövid határidőn belüli meghozatalának elmaradása azzal a veszéllyel jár, hogy az érintett
személy visszafordíthatatlanul elveszít egy tanulmányi évet?
3) Ha a második kérdés a) vagy b) alkérdésére igenlő választ kell adni, a nemzeti bíróságnak előnyben
kell-e részesítenie a törvény 2016/801 irányelv céljának megfelelő értelmezését annak érdekében,
hogy az irányelv által követett célkitűzésnek megfelelő eredményre jusson azzal, hogy elfogadja az
ezen irányelv 20. cikkében hivatkozott határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló
kérelemnek a rendkívüli sürgősség körülményei közötti megvizsgálását, jóllehet a törvény előkészítő
munkálatai alapján úgy tűnhet, hogy nem ez volt a jogalkotó szándéka?
4) Amennyiben az első kérdésre nemleges választ kell adni, akkor a 2016/801 irányelv 34. cikkének
(5) bekezdésében előírt jogorvoslat azt követeli-e meg a tagállamoktól, hogy a Charta 47. cikkének
való megfelelés érdekében előírják, hogy bizonyos körülmények között a bíróság a hatóságot a vízum
kibocsátására kötelezhesse?

270. A Conseil d'État (Belgium) által 2019. szeptember 25-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-710/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni és alkalmazni az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 45. cikkét, hogy
a fogadó tagállam köteles arra, hogy először is észszerű időtartamot biztosítson az álláskeresőnek
abból a célból, hogy tudomást szerezhessen a neki megfelelő állásajánlatokról, és megtehesse a
foglalkoztatásához szükséges intézkedéseket, másodszor, hogy fogadja el, hogy az álláskereséshez
szükséges időtartam semmilyen esetben sem lehet hat hónapnál kevesebb, harmadszor pedig
engedélyezze az álláskereső számára, hogy ezen időtartam alatt végig a tagállam területén
tartózkodjon, anélkül hogy előírná vele szemben annak bizonyítását, hogy tényleges esélye van a
foglalkoztatásra?
2) Úgy kell-e értelmezni és alkalmazni az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. és 31. cikkét, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. és 47.
cikkét, valamint az uniós jog elsőbbségének és az irányelvek hatékony érvényesülésének általános
elvét, hogy egy olyan határozat megsemmisítése iránti kereset vizsgálata során, amely megtagadja
valamely uniós polgár három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jogának elismerését, a fogadó
tagállam nemzeti bíróságai kötelesek figyelembe venni a nemzeti hatóságok által hozott határozatot
követően felmerült új tényeket, ha ezek alkalmasak arra, hogy úgy módosítsák az érintett személy
helyzetét, hogy ez a módosítás már nem teszi lehetővé a fogadó tagállamban való tartózkodáshoz való
jogának a korlátozását?
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Munkaügyi ügyszak
61. A Verwaltungsgericht Darmstadt (Németország) által 2019. július 30-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-580/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni a 2003/88/EK irányelv 2. cikkét, hogy a készenléti idő, amely alatt a
munkavállalót az a kötelezettség terheli, hogy bevetési ruházatban, a bevetési járművel húsz percen
belül érje el a szolgálati helye szerint város határát, munkaidőnek minősül, noha a munkáltató nem
határozta meg a munkavállaló tartózkodási helyét, a munkavállaló azonban mind tartózkodási helye
megválasztását, mind azon lehetőségét illetően, hogy személyes és társadalmi szükségleteire fordítsa
az idejét, jelentős mértékű korlátozásokkal szembesül?
2. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésben leírt körülmények között úgy kell e
értelmezni a 2003/88/EK irányelv 2. cikkét, hogy a munkaidő fogalmának meghatározása során azt is
figyelembe kell venni, hogy a munkáltató által meg nem határozott helyen töltendő készenlét során
rendszeresen kell-e, illetve milyen rendszeresen kell számítani a szolgálatra történő igénybevételre?

62. A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2019. augusztus 26-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-636/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2011/24/EU irányelvet, hogy a 883/2004/EK rendeletben megjelölt azon
személyek, akik a lakóhelyük szerinti államban Hollandia költségére részesülnek természetbeni
ellátásban, azonban Hollandiában a kötelező egészségbiztosítás keretében nem biztosítottak, az
igénybe vett egészségügyi ellátások költségeinek visszatérítése céljából közvetlenül hivatkozhatnak az
irányelvre?
Nemleges válasz esetén:
2) Az következik-e az EUMSZ 56. cikkből, hogy olyan tényállás esetén, mint amilyen a jelen ügyben
fennáll, a lakóhely szerinti államtól vagy a nyugdíj folyósításáért felelős államtól eltérő tagállamban
nyújtott egészségügyi ellátások költségei visszatérítésének elutasítása a szolgáltatásnyújtás
szabadságának nem igazolható korlátázását jelenti?

63. A Tribunale di Milano (Olaszország) által 2019. szeptember 2-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-652/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétesek-e az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma foglalkoztatás
feltételeiről szóló 99/70/EK irányelvben (szereplő keretmegállapodás 4. szakaszában foglalt elvével a
D.lgs 23/15 (23/15. sz., felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet) 1. cikke 2. bekezdésében és 10.
cikkében szereplő olyan jogszabályi rendelkezések, amelyek a kiválasztási szempontok megsértése
miatt jogellenes csoportos létszámcsökkentéseket illetően olyan differenciált kettős védelmi rendszert
írnak elő, amely alapján a csoportos létszámcsökkentésre irányuló eljárás keretében a 2015. március 7.
előtt létesített, határozatlan időre szóló munkaviszonyok tekintetében megfelelő, hatékony és
visszatartó erejű védelem valósul meg az eredeti munkakörbe történő visszahelyezésnek és a járulékok
munkáltató általi megfizetésének eszközével, ezzel szemben a 2015. március 7. előtt létesített,
azonban határozatlan időre szóló munkaviszonyokká e dátumot követően átalakított határozott időre
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szóló munkaviszonyok esetében – a munkában töltött idő egyezősége ellenére – kevésbé hatékony és
kevésbé visszatartó erejű, egy alsó és felső értékhatár között meghatározott egyszerű kártérítést kell
alkalmazni?”
2) Ellentétes-e az Alapjogi Charta 20. és 30. cikkében, valamint a 98/59/EK irányelvben szereplő
rendelkezésekkel a 23/15. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 10. cikkében szereplőhöz
hasonló olyan jogszabályi rendelkezés, amely a kiválasztási szempontok megsértése miatt jogellenes
csoportos létszámcsökkentések esetére – a csoportos létszámcsökkentésre irányuló eljárással érintett,
korábban létesített, többi hasonló munkaviszony esetétől eltérően – kizárólag a 2015. március 7. után
határozatlan időre (vagy határozatlan időre szólóvá átalakított munkaviszony keretében) alkalmazott
munkavállalók vonatkozásában nem írja elő az eredeti munkakörbe történő visszahelyezést, viszont
ezzel párhuzamosan olyan egyszerű kártérítési mechanizmust vezet be, amely nem alkalmas a
munkahely elvesztése anyagi következményeinek az ellentételezésére és kedvezőtlenebb ahhoz a
másik meglévő modellhez viszonyítva, amely olyan más munkavállalókra vonatkozik, akiknek a
jogviszonya – a jogviszony átalakítása vagy létrehozása időpontjának kivételével – az előzőekkel
azonos jellemzőkkel rendelkezik?

Polgári ügyszak
80. Az Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgium) által 2019. augusztus 6-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-597/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. a) A 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett nyilvánossághoz közvetítésnek
tekintendő-e egy fájl „peer to peer” hálózaton keresztül történő letöltése és ezzel egyidejűleg e fájl
egyes (az egészhez viszonyítva olykor rendkívül töredékes) darabjainak („piece-einek”) feltöltés
céljára történő rendelkezésre bocsátása („seedelés”) annak ellenére, hogy az egyes „piece-ek”
önmagukban használhatatlanok?
Ha igen:
b) Létezik-e olyan küszöb, amelytől az említett „piece-ek”„seedelése” nyilvánossághoz közvetítésnek
minősül?
c) Jelentőséggel bír-e az a körülmény, hogy a „seedelésre” (a „torrent client” beállításaitól függően)
automatikusan és ezért a felhasználó számára észrevétlenül is sor kerülhet?
2) a) A 2004/48 irányelv II. fejezete által a szerzői jogokat a szokásos módon használó szerzőknek
vagy licencvevőknek biztosított jogokkal azonos jogokat vehet-e igénybe az a személy, aki
szerződés alapján szerzői (vagy szomszédos) jogok jogosultja, e jogokat azonban maga nem
használja, hanem csak kártérítési igényeket érvényesít feltételezett jogsértőkkel szemben, üzleti
modellje tehát a termékhamisításhoz, nem pedig a termékhamisítás elleni küzdelemhez kötődik?
b) Hogyan tud a licencvevő ilyen esetben a jogsértés folytán (a 2004/48 irányelv 13. cikke értelmében
vett) „kárt” elszenvedni?
3) Jelentőséggel bírnak-e az első és második kérdésben ismertetett konkrét körülmények az egyrészt a
szellemi tulajdonjogok érvényesítéséhez, másrészt a Charta által biztosított jogokhoz és
szabadságokhoz – például a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez –
fűződő érdekek közötti mérlegelés, különösen az arányossági vizsgálat keretében?
4) Igazolható-e mindezen körülmények között az általános adatvédelmi rendelet, konkrétan e rendelet
6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján egy „seedelő boly” IP címeinek szisztematikus rögzítése és
általános jellegű további kezelése (a licencvevő és megbízásából egy harmadik fél által)?
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81. A Svea Hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (Svédország) által 2019.
augusztus 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-637/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: svéd
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Egységes jelentéssel bír 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) bekezdésében, illetve 4. cikkének (1) bekezdésében szereplő „nyilvánosság”,
illetve „nyilvános” kifejezés?
2. Amennyiben az 1. kérdésre igenlő válasz adandó, az e rendelkezések értelmében vett
„nyilvánosság” körébe tartozónak kell tekinteni a bíróságokat?
3. Amennyiben az 1. kérdésre nemleges válasz adandó:
a) védelem alatt álló mű bírósághoz történő közvetítése esetén a bíróság a „nyilvánosság” kifejezés
körébe tartozhat-e?
b) védelem alatt álló mű bíróság részére történő terjesztése esetén a bíróság a „nyilvános” kifejezés
körébe tartozhat-e?
4. Az a körülmény, hogy a nemzeti jogszabályok rögzítik a nyilvános dokumentumokhoz való
hozzáférés általános elvét, amely elvnek megfelelően bárki, aki ezt kérelmezi, betekinthet a bírósághoz
benyújtott eljárási iratokba, kivéve, ha azok bizalmas információkat tartalmaznak, befolyásolja annak
értékelését, hogy egy védelem alatt álló mű bírósághoz történő benyújtása „nyilvánossághoz
közvetítésnek” vagy „nyilvános terjesztésnek” minősül?

Gazdasági ügyszak
62. Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2019. július 16-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek (C-541/19. és C-542/19. sz. ügyek)5
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Akkor is a teljes légi utat kell-e alapul venni a 261/2004/EK rendelet 7. cikke szerinti kártalanítás
kiszámításánál, ha valamely utas először a csatlakozó járat késése/törlése miatt három órás késést,
majd a végső célállomáson ezt meghaladó mértékű késést szenved el, az átszálló utasokat szállító légi
járat azonban pontos volt, a két légi járatot különböző légi fuvarozók üzemeltették, és a légi járatokra
együtt foglaltak helyet?

63. A Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (Spanyolország) által 2019. július 23-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-560/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az „üzemeltető légifuvarozó” fogalma magában foglalhatja-e azt a légi személyszállítással
foglalkozó társaságot, amely eladja a jegyet, de nem üzemelteti a járatot, azaz ténylegesen nem végzi
el a légi személyszállítást?
2) Az előző kérdésre adott nemleges válasz esetén, fennáll-e a 261/2004[/EK] rendelet 7. cikke szerint
az utasokat megillető kártalanításhoz való jog, amikor a repülőút több szakaszra oszlik, és az egyik
szakaszon bekövetkezett kisebb (három óránál rövidebb időtartamú) késés a csatlakozó járat lekésése
miatt a végső célállomáson jelentős (három órát meghaladó) kését eredményez? Igenlő válasz esetén,
ha a különböző szakaszok teljesítésével megbízott fuvarozók nem azonosak, a 261/2004 rendelet 7.
cikke szerinti kártalanítást a kisebb (három óránál rövidebb időtartalmú) késést szenvedett – de a
5

A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek.
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csatlakozó járat lekésését, s ennek következtében a végső célállomáson jelentős (három órát
meghaladó) késést okozó – szakasz járatának üzemeltetésével megbízott fuvarozónak kell-e
megfizetnie?

64. Az Amtsgericht Erding (Németország) által 2019. szeptember 2-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-648/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A 261/2004/EK rendelet 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jogban való részesülésnek feltétele-e,
hogy az utas abban az esetben is beszálljon a légi járatra, ha annak jelentős késése már az indulás előtt
fennáll?

65. Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2019. szeptember 18-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti (C-686/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Önálló európai uniós jogi fogalom-e a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 3. cikkének g) pontjában meghatározott, „a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége”
fogalom?
2) Felöleli-e a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének g)
pontjában meghatározott, „a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége” fogalom a hitel
meghosszabbításának költségeit egy, az alapeljáráshoz hasonló helyzetben, ha a hitelszerződés
meghosszabbítására vonatkozó szerződéses kikötések a hitelező és az adós által elfogadott, a
hitelszerződésre vonatkozó szerződéses kikötések és feltételek részét képezik?

66. A cour d'appel de Mons (Belgium) által 2019. szeptember 18-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-687/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A légi fuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet
módosításáról szóló, 2002. május 13-i 889/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének
(2) bekezdését, és következésképpen a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről
szóló, 1999. május 28-i Montreali Egyezmény 17. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy
ezekkel ellentétes, hogy egy poszttraumatikus stresszhez hasonló pszichés sérülés kártérítés tárgyát
képezhesse e rendelkezések alapján?
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Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
Büntető ügyszak
22. A Bíróság (második tanács) 2019. szeptember 5-ei ítélete (a Spetsializiran
nakazatelen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az AH, PB, CX, KM,
PH elleni büntetőeljárás (C-377/18. sz. ügy)6
A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét
jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi
irányelv 4. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, hogy egy olyan
vádalku, amelyben a vádlott a büntetés enyhítése fejében beismeri bűnösségét, és amelyet a nemzeti
bíróságnak jóvá kell hagynia, a szóban forgó bűncselekmény elkövetőjeként nem csak ezt a vádlottat
említi kifejezetten, hanem más vádlottakat is, akik a bűnösségüket nem ismerték be, és akikkel szemben
külön büntetőeljárás van folyamatban, feltéve hogy egyrészt ez az említés szükséges a vádalkut kötő
személy büntetőjogi felelősségének elemzéséhez, másrészt pedig, hogy a vádalku egyértelműen
megjelöli, hogy az említett vádlottak ellen külön eljárás van folyamatban, és hogy bűnösségüket
jogszerűen nem állapították meg.

23. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. szeptember 19-i ítélete (a Rayonen sad Lukovit
[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az EP elleni büntetőeljárás (C-467/18.
sz. ügy7
1) A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvet és a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz
kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik
félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt
harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló, 2013. október
22-i 2013/48/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azok
alkalmazandók az alapeljárásban szóban forgó nemzeti szabályozás által előírthoz hasonló olyan
bírósági eljárásra, amely terápiás és biztonsági okokból engedélyezi azon személyek pszichiátriai
intézetbe történő beutalását, akik a demencia állapotában társadalomra veszélyes cselekményt
követtek el. A 2012/13 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított
személyeket a lehető leghamarabb – de legkésőbb az első hivatalos, rendőrség általi kikérdezésük előtt
– tájékoztatni kell a jogaikról azon időpontot követően, hogy a velük kapcsolatos gyanú – a
sürgősségtől eltérő összefüggésben – indokolja, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok
kényszerintézkedések útján korlátozzák a szabadságukat.
2) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, valamint a 2012/13 irányelv 8. cikkének (2)
bekezdését és a 2013/48 irányelv 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan
nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely terápiás és biztonsági okokból
olyan bírósági eljárásról rendelkezik, amely lehetővé teszi a demencia állapotában társadalomra
veszélyes cselekményt elkövető személyek pszichiátriai intézetbe történő beutalását, amennyiben e
szabályozás nem teszi lehetővé a hatáskörrel rendelkező bíróság számára annak megvizsgálását, hogy
az előtte folyamatban lévő eljárást megelőző eljárások során – amelyek nem tartoznak ilyen bírósági
felülvizsgálat alá – tiszteletben tartották-e az ezen irányelvekben szereplő eljárási jogokat.
3) A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét
jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi
irányelvet és az Alapjogi Charta 51. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy sem ezen
irányelv, sem az Alapjogi Charta e rendelkezése nem alkalmazandó a pszichiátriai intézetbe történő,
6
7

A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 9. szám, Büntető ügyszak 17. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 11. szám, Büntető ügyszak 18. szám alatt.
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terápiás célú beutalásra vonatkozó bírósági eljárásra, mint amelyről az alapügyben szóban forgó
Zakon za zdraveto (egészségügyről szóló törvény) 155. és azt követő cikkei rendelkeznek azon az
alapon, hogy az érintett személy az egészségi állapotára tekintettel veszélyt jelenthet saját vagy
harmadik személyek egészségére.
4) A 2016/343 irányelv 3. cikkében foglalt ártatlanság vélelmének elvét úgy kell értelmezni, hogy az –
a demencia állapotában társadalomra veszélyes cselekményt elkövető személyek pszichiátriai
intézetbe történő, terápiás és biztonsági célú beutalására vonatkozó, az alapeljárásban szereplőhöz
hasonló bírósági eljárás keretében – megköveteli annak ügyészség általi bizonyítását, hogy a beutalni
kért személy ilyen veszélynek minősülő cselekményt követett el.

Közigazgatási ügyszak
212. A Bíróság (első tanács) 2019. szeptember 4-ei ítélete (a Bundesgerichtshof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV kontra Prime Champ Deutschland
Pilzkulturen GmbH (C-686/17. sz. ügy)8
1) A 2008. április 14-ei 361/2008/EK tanácsi rendelettel módosított, a mezőgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 113a. cikkének (1)
bekezdését és a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 76. cikkének (1)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésekben említett „származási ország” fogalmának
a meghatározásához az áruk nem preferenciális származásának a meghatározására vonatkozó
vámrendeleteket, vagyis a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-ei
2913/92/EGK tanácsi rendelet 23. és azt követő cikkeit, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról
szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkét kell alapul
venni.
2) A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes
rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július
28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 31. cikkének b) pontjával
összefüggésben értelmezett 2913/92 rendelet 23. cikkének (1) bekezdését és (2) bekezdésének b)
pontját, valamint a 952/2013 rendelet 60. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a
termesztett gombák származási országa az e rendelkezések értelmében vett betakarítási helyük szerinti
ország, függetlenül attól, hogy a termesztés lényeges szakaszaira az Unió más tagállamaiban került
sor, és hogy a termesztett gombákat csak legfeljebb három nappal az első betakarítást megelőzően
szállították a betakarítás területére.
3) A fogyasztóknak az élelmiszerek származási országa tekintetében történő megtévesztésére
vonatkozóan az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 2. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában és a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK
bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a
2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2011. október 25-ei 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a)
pontjában megállapított általános tilalom nem alkalmazandó a friss gyümölcsök és zöldségek
tekintetében a származási országnak a 361/2008/EK rendelettel módosított 1234/2007 rendelet 113a.
cikkének (1) bekezdésében és az 1308/2013 rendelet 76. cikkének (1) bekezdésében előírt
feltüntetésére.

8

A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 55. szám alatt.
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4) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy a fogyasztók 2000/13 irányelv 2. cikke (1) bekezdése a)
pontjának i. alpontjában és az 1169/2011 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában tilalmazott
megtévesztésének az elkerülése érdekében nem írhatók elő magyarázó információk a származási
országnak a 361/2008 rendelettel módosított 1234/2007 rendelet 113a. cikkének (1) bekezdésében és
az 1308/2013 rendelet 76. cikkének (1) bekezdésében előírt feltüntetésének a kiegészítésére.

213. A Bíróság (első tanács) 2019. szeptember 4-ei ítélete (a Vestre Landsret [Dánia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skatteministeriet kontra KPC Herning (C71/18. sz. ügy)9
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 12.
cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját, (2) és (3) bekezdését, valamint 135. cikke (1) bekezdésének j)
és k) pontját úgy kell értelmezni, hogy egy olyan földterület értékesítésére irányuló ügylet, amelyen
ezen értékesítés időpontjában egy épület állt, nem minősíthető „építési telek” értékesítésének,
amennyiben ez az ügylet gazdaságilag független más szolgáltatásnyújtásoktól, és nem képez azokkal
egységes ügyletet, még akkor sem, ha a felek szándéka az volt, hogy az épületet teljes egészében vagy
részben lebontsák egy új épület építése érdekében.

214. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. szeptember 4-ei ítélete (a Finanzgericht BadenWürttemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GP kontra
Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West (C-473/18. sz.
ügy)10
1) Az eltartott gyermekek után járó ellátás összegének a 2009. szeptember 16-i 988/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló,
2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 68. cikkének (2) bekezdése
címén folyósítandó különbözeti kiegészítés esetleges összegének meghatározása céljából más
pénznemre történő átváltása esetén a 883/2004 rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás
megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
90. cikkének, valamint a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási
bizottság a 987/2009 rendelet 90. cikkében említett valutaátváltási árfolyamok meghatározásakor
figyelembe veendő időpontról szóló, 2009. október 15-ei H3. határozatának az alkalmazását és
értelmezését nem érinti az a körülmény, hogy ezen ellátást egy svájci intézmény svájci frankban
folyósítja.
2) A 2009. október 15-ei H3. határozatot akként kell értelmezni, hogy annak 2. pontja alkalmazandó
annak a pénznemnek a 988/2009 rendelettel módosított 883/2004 rendelet 68. cikkének (2) bekezdése
szerinti különbözeti kiegészítés esetleges összegének meghatározása céljából történő átváltása
tekintetében, amelyben az eltartott gyermekek után járó támogatást folyósították.
3) A 2009. október 15-ei H3. határozat 2. pontját akként kell értelmezni, hogy az alapjogvitában
felmerült helyzethez hasonló helyzetben a „pénzügyi művelet […] intézmény általi teljesítés[ének]
napja” e rendelkezés értelmében azt a napot jelöli, amelyen az alkalmazás helye szerinti állam
illetékes intézménye a szóban forgó családi ellátás kifizetését teljesíti.

9

A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 89. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 225. szám alatt.
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215. A Bíróság (második tanács) 2019. szeptember 5-ei ítélete (a Conseil d'État
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Regards Photographiques
SARL kontra Ministre de l'Action et des Comptes publics (C-145/18. sz. ügy)11
1) A fényképeknek ahhoz, hogy olyan műalkotásoknak minősüljenek, amelyekre a közös
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 311. cikke
(1) bekezdésének 2. pontjával, valamint IX. melléklete A. részének 7. pontjával együttesen értelmezett
103. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja értelmében kedvezményes
hozzáadottértékadó-mérték vonatkozhat, meg kell felelniük az e 7. pontban foglalt, abban álló
kritériumoknak, hogy azokat az alkotójuk készítette, azokat saját maga sokszorosította, vagy a
felügyelete mellett sokszorosították, és legfeljebb 30 szignált és számozott példány létezik belőlük,
minden más kritérium, különösen pedig annak kizárásával, hogy a hatáskörrel rendelkező nemzeti
hatóság a fényképek művészi jellegét értékelje.
2) A 2006/112 irányelv 311. cikke (1) bekezdésének 2. pontjával, valamint IX. melléklete A. részének 7.
pontjával együttesen értelmezett 103. cikkének (1) bekezdését és (2) bekezdésének a) pontját úgy kell
értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely
a kedvezményes hozzáadottértékadó-mérték alkalmazását kizárólag a művészi jellegű fényképekre
korlátozza, mivel ez utóbbi jelleg fennállása a hatáskörrel rendelkező nemzeti adóhatóság
értékelésétől függ, amely értékelés nem az ezen szabályozásban rögzített olyan objektív, egyértelmű és
pontos kritériumok keretében történik, amelyek lehetővé teszik azon fényképek pontos meghatározását,
amelyek tekintetében az említett szabályozás oly módon biztosítja e kedvezményes adómérték
alkalmazását, hogy elkerülhető legyen az adósemlegesség elvének megsértése.

216. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. szeptember 5-ei ítélete (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lombardi Srl kontra Comune di
Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl (C-333/18. sz. ügy)12
A 2007. december 11-ei 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az
árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos
jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének
harmadik albekezdését és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy az olyan
ajánlattevő által előterjesztett, valamely másik ajánlattevő kizárására irányuló alapkeresetet, akinek
érdeke fűződik egy adott szerződés elnyeréséhez, és akinek az uniós közbeszerzési jog, illetve az e jogot
átültető szabályok állítólagos megsértése érdeksérelmet okozott, vagy ennek kockázata fennáll, a
kizárásra irányuló kölcsönös keresetek vizsgálatára vonatkozó nemzeti eljárási szabályok vagy
ítélkezési gyakorlat alapján elfogadhatatlannak minősítik, függetlenül a közbeszerzési eljárás
résztvevőinek és a kereseteket benyújtóknak a számától.

217. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. szeptember 5-ei ítélete (a Finanzgericht BadenWürttemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TDK-Lambda
Germany GmbH kontra Hauptzollamt Lörrach (C-559/18. sz. ügy)13
A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra 2012. október 9-i
927/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletből és a 2013. október 4-ei 1001/2013/EU bizottsági
végrehajtási rendeletből eredő változatának 85 044 030 vámtarifaalszámát úgy kell értelmezni, hogy
az alapügyben szereplőhöz hasonló statikus áramátalakítók csak akkor sorolhatók be az említett
vámtarifaalszám alá, ha azok alapvető rendeltetése a „telekommunikációs berendezésekhez,

A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 103. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 170. szám alatt.
13 A kérdést l.: Hírlevél, X. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 8. szám alatt.
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automatikus adatfeldolgozó gépekhez és azok egységeihez” való használat, aminek vizsgálata a
kérdést előterjesztő bíróság feladata.

218. A Bíróság (nagytanács) 2019. szeptember 10-ei ítélete (a High Court [Írország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nalini Chenchooliah kontra Minister for Justice
and Equality (C-94/18. sz. ügy)14
A Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április
29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az
alkalmazandó a harmadik állam állampolgárával szemben azzal az indokkal hozott kiutasítási
határozatra, hogy ez utóbbi már nem rendelkezik az említett irányelv alapján tartózkodási joggal az
alapügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben, amelyben ez az állampolgár házasságot kötött egy
uniós polgárral, amikor az a szabad mozgáshoz való jogát gyakorolta azzal, hogy a fogadó
tagállamba utazott, és ott az említett állampolgárral tartózkodott, és ez az uniós polgár ezt követően
visszatért az állampolgársága szerinti tagállamba. Ebből következik, hogy a 2004/38 irányelv 30. és
31. cikkében előírt releváns eljárási biztosítékok az ilyen kiutasítási határozat elfogadásakor
kötelezőek, amellyel összefüggésben semmilyen esetben sem írható elő beutazási tilalom.

219. A Bíróság (második tanács) 2019. szeptember 11-ei ítélete (a Corte dei Conti
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Federazione Italiana Golf (FIG)
kontra Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze
(C-612/17. sz. ügy), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) kontra Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) (C-613/17 sz. ügy)15
1) Az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 2013. május 21-i
549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet A. melléklete 20.15 pontjának második
mondatában szereplő, az „általános szabályozások formájában megvalósuló állami beavatkozás”
fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja a közszektorba tartozó egység minden olyan
beavatkozását, amelynek célja, hogy olyan szabályozást alakítson ki vagy alkalmazzon, amely
megkülönböztetés nélkül és egységesen, az érintett tevékenységi terület valamennyi egységét átfogó,
széles körű és absztrakt szabályoknak vagy iránymutatásoknak veti alá, anélkül hogy az ilyen
szabályozás a természete vagy az 549/2013 rendelet A. melléklete 20 309 pontjának h) alpontja
értelmében vett „túlszabályozó” jellege folytán odáig menne, hogy az érintett tevékenységi terület
egységeinek általános politikáját vagy programját ténylegesen irányítja.
2) Az 549/2013 rendelet A. melléklete 20.15 pontjának első mondatában szereplő, valamely nonprofit
intézmény (NPI) „általános politikájának vagy programjának meghatározására vonatkozó képesség”
fogalmát úgy kell értelmezni, mint a kormányzati szerv azon képességét, hogy tartósan és
folyamatosan, tényleges és meghatározó befolyást gyakorol magára az NPI célkitűzéseinek,
tevékenységeinek és működési szempontjainak, valamint az NPI által e tevékenységek gyakorlása
során követni kívánt stratégiai irány és iránymutatások meghatározására és megvalósítására. Az
alapügyben szóban forgókhoz hasonló ügyekben a kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy az
549/2013 rendelet A. melléklete 2.39 pontjának a)–e) alpontjában és 20.15 pontjának a)–e)
alpontjában szereplő ellenőrzési indikátorokra, valamint az ezeknek megfelelő, az e rendelet A.
melléklete 20 309 pontjának a)–e) alpontjában szereplő, az NPI-kre is vonatkozó ellenőrzési
indikátorokra tekintettel megvizsgálja, hogy az alapügyben szóban forgó nemzeti olimpiai
bizottsághoz hasonló kormányzati szerv kormányzati ellenőrzést gyakorol-e az alapügyben szóban
forgóhoz hasonló, NPI formájában létrehozott nemzeti sportszövetségek felett, mégpedig úgy, hogy e
14
15

A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 93. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 26. szám alatt.
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célból elvégzi az 549/2013 rendelet A. melléklete 20.15 pontjának utolsó mondata értelmében vett, a
természeténél fogva „egyfajta megítélés[nek]” minősülő átfogó értékelést.
3) Az 549/2013 rendelet A. melléklete 2.39 pontjának d) alpontját, 20.15 pontjának d) alpontját és 20
309 pontja i) alpontjának utolsó mondatát úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgó
nemzeti sportszövetségekhez hasonló NPI-knek fizetett tagdíjakat a kormányzati ellenőrzés
fennállásának vizsgálata céljából figyelembe kell venni. Az ilyen tagdíjak – a tagdíjfizetésre kötelezett
személy magánjogi jellegétől és a nemzeti jog szerinti jogi minősítésétől függetlenül – az e rendelet A.
melléklete 2.39 pontjának d) alpontjában és 20.15 pontjának d) alpontjában szereplő, a finanszírozás
mértékére vonatkozó ellenőrzési indikátor szempontjából közjogi jellegűek lehetnek abban az esetben,
ha olyan kötelező hozzájárulásokról van szó, amelyeket – anélkül, hogy szükségszerűen a nyújtott
szolgáltatások tényleges igénybevételének ellenértékét képeznék – közérdekből szednek be a nemzeti
sportszövetségek javára, amelyek az általuk képviselt sportágban monopolhelyzetben vannak olyan
értelemben, hogy a sport nyilvános dimenziójú gyakorlása kizárólagos hatáskörükbe tartozik, kivéve
ha e sportszövetségek megőrzik a tagdíjak feletti szervezeti és költségvetési autonómiájukat, aminek
vizsgálata a nemzeti bíróság feladata. Abban az esetben, ha a nemzeti bíróság arra a következtetésre
jutna, hogy az említett tagdíjakat állami hozzájárulásnak kell tekinteni, e bíróságnak azt is meg kellene
vizsgálnia, hogy az említett nemzeti sportszövetségek szinte teljes mértékben kormányzati szférából
történő finanszírozása ellenére a finanszírozási folyamat ellenőrzése nem minősül-e olyannyira
korlátozónak, hogy befolyásolja az említett sportszövetségek általános politikáját vagy programját,
illetve hogy ez utóbbiak továbbra is képesek-e meghatározni saját politikájukat vagy programjukat.

220. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. szeptember 11-ei ítélete (a Curtea de Apel Ploiești
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Oana Mădălina Călin kontra
Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația
Fondului pentru Mediu (C-676/17. sz. ügy)16
1) Az uniós jogot, és különösen az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét úgy kell
értelmezni, hogy azzal főszabály szerint nem ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint ahogyan azt
a nemzeti bírósági határozat értelmezte, amely az uniós jog megsértésével hozott jogerős bírósági
határozattal szembeni perújítási kérelem benyújtására egy hónapos jogvesztő határidőt ír elő,
amelynek számítása a perújítással érintett határozat közlésének időpontjában kezdődik.
2) Azonban a tényleges érvényesülés elvét a jogbiztonság elvével összefüggésben úgy kell értelmezni,
hogy azzal – az alapeljárásban szóban forgó körülmények között – ellentétes az, ha a nemzeti bíróság
a jogerős bírósági határozattal szembeni perújítási kérelem benyújtására egy hónapos jogvesztő
határidőt alkalmaz, amennyiben e perújítási kérelem benyújtásának időpontjában az említett határidőt
bevezető ítéletet még nem tették közzé a Monitorul Oficial al României–ben.

221. A Bíróság (második tanács) 2019. szeptember 11-ei ítélete (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Caseificio Sociale San Rocco Soc.
coop. arl és társai kontra Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione
Veneto (C-46/18. sz. ügy)17
1) Az 1999. május 17-i 1256/1999/EK tanácsi rendelettel módosított, a tej- és tejtermékágazatban a
kiegészítő illeték megállapításáról szóló, 1992. december 28-i 3950/92/EGK tanácsi rendelet 2. cikkét
úgy kell értelmezni, hogy a kiegészítő illeték felvásárló általi, termelőktől való beszedésének a módjait
szabályozó nemzeti szabályozásnak e rendelkezéssel való összeegyeztethetetlenségére vonatkozó
megállapítás nem vonja maga után azt, hogy az e szabályozás alá tartozó termelőknek ezen illetéket
többé nem kell megfizetniük.

16
17

A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak 45. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak 84. szám alatt.
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2) Az 1256/1999 rendelettel módosított 3950/92 rendeletnek a tej-és tejtermékágazatban a kiegészítő
illeték megállapításáról szóló 3950/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak
megállapításáról szóló, 2001. július 9-i 1392/2001/EK bizottsági rendelet 9. cikkével összefüggésben
értelmezett 2. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amely előírja, hogy a kiegészítő illeték
túlfizetésének visszatérítésében elsődlegesen azon termelőknek kell részesülniük, akik az 1256/1999
tanácsi rendelettel módosított 3950/92 rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összeegyeztethetetlen
nemzeti jogi rendelkezés alapján eleget tettek a havi fizetési kötelezettségüknek.
3) A bizalomvédelem elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, hogy olyan helyzetben,
mint amelyről az alapügyben szó van, újraszámolják az azon termelők által fizetendő kiegészítő illeték
összegét, akik nem tettek eleget az alkalmazandó nemzeti szabályozás által előírt, ezen illeték havi
alapon történő megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek.

222. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. szeptember 12-ei ítélete (a Rechtbank
Rotterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A, B, C, D, E, F, G
kontra Staatssecretaris van Economische Zaken (C-347/17. sz. ügy)18
1) Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004.
április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete II. szakasza IV.
fejezetének 5. és 8. pontját akként kell értelmezni, hogy a „szennyeződés” fogalma nemcsak a
bélsárral, hanem a begytartalommal és az epével való szennyeződést is magában foglalja.
2) A 853/2004 rendelet III. melléklete II. szakasza IV. fejezetének 5. és 8. pontját akként kell
értelmezni, hogy a levágott baromfi a tisztítást követően és a hűtési szakaszt megelőzően már
semmilyen látható szennyeződést nem tartalmazhat.
3) A 2011. július 27-i 739/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelettel módosított, az emberi
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó
különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet I. melléklete I. szakasza II. fejezete D. részének 1. pontját akként kell értelmezni, hogy
azzal nem ellentétes, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az ellenőrzés során a levágott baromfit a
vágóvonalról eltávolítsa, és vizsgálja annak belső és külső felületét, szükség esetén zsírszövetét
felemelve, feltéve hogy e vizsgálatok nem haladják meg az ellenőrzések hatékonyságának
biztosításához szükséges mértéket, aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata.

223. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. szeptember 12-ei ítélete (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop
Società Cooperativa Agricola (C-199/18. sz. ügy), C. A. F. A. R. – Società Agricola
Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini
Fausta (C-200/18. sz. ügy) kontra Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria
Locale 104 di Modena, A. U. S. L. Romagna (C-199/18. és C-200/18. sz. ügyek) és SAIGI
Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa kontra
Regione Emilia-Romagna, A. U. S. L. Romagna (C-343/18. sz. ügy)19
1) A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó
szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott
hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
27. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok kötelesek az e rendelet IV. mellékletének A.
szakaszában és V. mellékletének A. szakaszában említett tevékenységek hatósági ellenőrzésével
kapcsolatos díjak megfizetésére kötelezni azon élelmiszeripari és takarmányipari vállalkozókat is, akik

18
19

A kérdést l.: Hírlevél, VIII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak 196. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak 126. szám alatt.
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az állattenyésztési fő tevékenységük mellett kiegészítő jelleggel végzik az állatok levágását és a hús
darabolását.
2) A 882/2004 rendelet 27. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem jogosítja fel a tagállamokat arra,
hogy a 882/2004 rendelet IV. mellékletének B. szakaszában és V. mellékletének B. szakaszában előírt
minimális díjtételek összegénél alacsonyabb díjakat alkalmazzanak.

224. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. szeptember 18-i ítélete (a Bundesfinanzhof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finanzamt Kyritz kontra WolfHenning Peters (C-700/17. sz. ügy)20
1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
132. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan egészségügyi ellátások,
mint amelyekről az alapügyben szó van, és amelyeket klinikai kémiai és laboratóriumi diagnosztikai
szakorvos nyújt, az ezen irányelv 132. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti hozzáadottértékadómentesség alá tartozhatnak, ha nem felelnek meg az említett irányelv 132. cikke (1) bekezdésének b)
pontjában biztosított adómentesség valamennyi alkalmazási feltételének.
2) A 2006/112 irányelv 132. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az abban
biztosított hozzáadottértékadó-mentesség nincs ahhoz a feltételhez kötve, hogy az érintett egészségügyi
ellátást a beteg és az egészségügyi szolgáltató közötti bizalmi viszony keretében nyújtsák.

225. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. szeptember 18-i ítélete (a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kontra Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (C-222/18. sz. ügy)21
A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011.
március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének k) pontját és 11.
cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az a tagállami
szabályozás, amely nem engedi meg, hogy valamely ezen tagállambeli gyógyszertár
megrendelőlap alapján adjon ki orvosi rendelvényre kiadható gyógyszereket, amennyiben e
megrendelőlapot egy, valamely másik tagállamban gyógyszer rendelésére és tevékenységének
végzésére jogosult egészségügyi szakember állította ki, megengedi azonban az ilyen
gyógyszerkiadást akkor, ha az ilyen megrendelőlapot tevékenységének végzésére az ezen első
tagállamban jogosult egészségügyi szakember állította ki, azzal együtt, hogy e szabályozás
értelmében az ilyen megrendelőlapok nem tartalmazzák az érintett beteg nevét.
Az EUMSZ 35. és EUMSZ 36. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az ilyen
tagállami szabályozás, amennyiben e szabályozást az emberek egészségének és életének
védelmére irányuló célkitűzés igazolja, alkalmas e cél elérésének biztosítására és nem haladja
meg az annak eléréséhez szükséges mértéket, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell
vizsgálnia.

20
21

A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak 62. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak 116. szám alatt.
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226. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. szeptember 18-i ítélete (a Conseil d'État
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – AQ (C-662/18. sz. ügy), DN (C672/18. sz. ügy) kontra Ministre de l'Action et des Comptes publics22
A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására,
eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti
székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló,
2009. október 19-i 2009/133/EK tanácsi irányelv 8. cikkének (1) és (6) bekezdését, valamint a
különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és
részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/434/EGK
tanácsi irányelv 8. cikkének (1) bekezdését és (2) bekezdése második albekezdését úgy kell értelmezni,
hogy azok az értékpapírcsere-ügylet során megkövetelik, hogy az értékpapírok tartási időszakának
figyelembevétele érdekében az adómérték és az adókedvezmény alkalmazása tekintetében ugyanazon
adójogi bánásmódot alkalmazzák az átruházott értékpapírokhoz kapcsolódó és halasztott adózás
hatálya alatt álló tőkenyereségre, valamint a csere fejében átvett értékpapírok átruházásából
származó tőkenyereségre, mint amelyet azon tőkenyereségre kellene alkalmazni, amely a csereügyletet
megelőzően fennállt értékpapírok átruházása során keletkezett volna, ha ezen csereügyletre nem került
volna sor.

227. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. szeptember 19-i ítélete (a Rechtbank NoordHolland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Trace Sport kontra
Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven (C-251/18. sz. ügy)23
A 990/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok
behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak az Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és
Tunéziában feladott, akár Indonéziából, Malajziából, Srí Lankáról és Tunéziából származóként, akár
nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatalára történő kiterjesztéséről szóló, 2013. május 29-i
501/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet érvénytelen annyiban, amennyiben a Srí Lankán feladott,
akár ezen országból származóként, akár nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatalára
vonatkozik.

228. A Bíróság (második tanács) 2019. szeptember 19-i ítélete (a Bundesgerichtshof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gesamtverband AutoteileHandel e.V. kontra KIA Motors Corporation (C-527/18. sz. ügy)24
1) A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében
történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló,
2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének első
mondatát úgy kell értelmezni, hogy az nem kötelezi az autógyártókat arra, hogy a független gazdasági
szereplők számára a járműjavítási és -karbantartási információkhoz elektronikusan feldolgozható
formátumban biztosítsanak hozzáférést.
2) A 715/2007 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének első mondatát úgy kell értelmezni, hogy az a tény,
hogy egy autógyártó információszolgáltató bevonásával kiegészítő információs csatornát biztosít az
eredeti pótalkatrészek hivatalos forgalmazók és szervizek általi forgalmazása céljából, e rendelkezés
értelmében a független gazdasági szereplők számára nem jelent hátrányosan megkülönböztető
hozzáférést a hivatalos forgalmazók és szervizek számára biztosított hozzáféréshez képest, amennyiben
a független gazdasági szereplők egyébként megkülönböztetéstől mentes hozzáféréssel rendelkeznek a
járműjavítási és -karbantartási információkhoz, mind a rendelkezésre álló tartalom, mind a hivatalos
forgalmazók és szervizek számára biztosított hozzáférés tekintetében.

A kérdést l.: Hírlevél, X. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak 28. és 30. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 159. szám alatt.
24 A kérdést l.: Hírlevél, X. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 5. szám alatt.
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229. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. szeptember 19-i ítélete (az Upper Tribunal
[Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – The Commissioners for
Her Majesty's Revenue & Customs kontra Henrika Dakneviciute (C-544/18. sz. ügy)25
Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy az olyan nő, aki a terhesség előrehaladott szakaszához
és a szülést követő időszakhoz kapcsolódó fizikai korlátok miatt felhagy az önálló vállalkozói
tevékenységgel, megtartja az önálló vállalkozói jogállását, feltéve hogy e tevékenységet a gyermeke
születését követő észszerű időn belül folytatja, vagy más önálló vállalkozói tevékenység, illetve állás
keretében újra dolgozni kezd.

230. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. szeptember 26-i ítélete (a Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vitali
SpA kontra Autostrade per l’Italia SpA (C-63/18. sz. ügy)
A 2015. november 24-i (EU) 2015/2170 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, a
közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az
olyan nemzeti szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amely 30 %-ra korlátozza a
szerződés azon részét, amelyet az ajánlattevő harmadik személyeknek alvállalkozásba adhat.

231. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. szeptember 26-i ítélete (a Szombathelyi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – UTEP 2006. SRL kontra Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály (C-600/18. sz. ügy)26
A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt
menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a
közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló
561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i
165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 41. cikkének (1) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy azzal ellentétes valamely tagállam olyan közigazgatási gyakorlata, amelynek
értelmében ellentétben a külföldi illetőségű közúti szállítási kis- és középvállalkozásokkal, az e
tagállam területén letelepedett közúti szállítási kis- és középvállalkozásokkal szemben a
közigazgatási bírság helyett figyelmeztetésben megnyilvánuló, könnyített szankciót lehet
kiszabni, ha az ilyen kis- és középvállalkozások első alkalommal, azonos súllyal sértik meg a
165/2014 rendelet rendelkezéseit.
Munkaügyi ügyszak
57. A Bíróság (első tanács) 2019. szeptember 11-ei ítélete (a Juzgado de lo Social no 3 de
Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DW kontra Nobel
Plastiques Ibérica SA (C-397/18. sz. ügy)27
1) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvet akként kell értelmezni, hogy
kizárólag akkor tartozik a „fogyatékosság” ezen irányelv értelmében vett fogalmába a nemzeti jog
értelmében vett, foglalkozási kockázatokra különösen érzékenyként elismert munkavállaló olyan
egészségi állapota, amely nem teszi lehetővé e munkavállaló számára, hogy bizonyos munkaköröket
A kérdést l.: Hírlevél, X. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 6. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, X. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak 14. szám alatt.
27 A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak 48. szám alatt.
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betöltsön, mivel ez kockázattal járna a saját vagy más személyek egészségére nézve, ha ez az egészségi
állapot különösen valamilyen tartósan fennálló testi, értelmi vagy lelki károsodáson alapuló olyan
korlátozottságot eredményez, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az érintett
személynek a szakmai életben való teljes, hatékony és más munkavállalókkal egyenlő szerepvállalását.
A nemzeti bíróság feladata vizsgálni azt, hogy az alapügyben teljesülnek-e ezek a feltételek.
2) A 2000/78 irányelv 2. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontját akként kell értelmezni, hogy az e
rendelkezés értelmében vett, a fogyatékosságon alapuló közvetett hátrányos megkülönböztetést képez a
fogyatékossággal élő munkavállaló „objektív okokon” alapuló, amiatti elbocsátása, hogy a
munkavállaló megfelel az elbocsátandó személyek meghatározása céljából figyelembe vett kiválasztási
kritériumoknak, azaz a valamely adott mértéknél alacsonyabb produktivitásnak, a vállalkozás
munkaköreivel kapcsolatos alacsony fokú jártasságnak, valamint a magas fokú hiányzási aránynak,
kivéve ha a munkáltató – az egyenlő bánásmód elvének a fogyatékossággal élő személyekkel
kapcsolatban történő végrehajtása céljából – korábban biztosította e munkavállalóval szemben az
említett irányelv 5. cikke értelmében vett észszerű alkalmazkodást, amit a nemzeti bíróságnak kell
vizsgálnia.

58. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. szeptember 12-ei ítélete (a
Landesverwaltungsgericht Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei)
– Zoran Maksimovic (C-64/18. sz. ügy), Humbert Jörg Köfler (C-140/18., C-146/18. és
C-148/18. sz. ügyek), Wolfgang Leitner (C-140/18. és C-148/18. sz. ügy), Joachim
Schönbeck (C-140/18. és C-148/18. sz. ügyek), Wolfgang Semper (C-140/18. és C-148/18.
sz. ügyek) kontra Bezirkshauptmannschaft Murtal28
Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapeljárás tárgyát képezőhöz
hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a közigazgatási engedélyek megszerzésével és a bérezési
dokumentumok megőrzésével kapcsolatos munkajogi kötelezettségek be nem tartása esetén olyan
bírságok kiszabását írja elő,
— amelyek nem lehetnek alacsonyabbak egy előre meghatározott összegnél;
— amelyeket érintett munkavállalónként halmozottan és felső határ nélkül szabnak ki;
— melyekhez az azokat kiszabó határozattal szemben benyújtott jogorvoslati kérelem elutasítása
esetén az eljárási költségekhez való, a bírságok összegének 20 %-át kitevő hozzájárulás adódik
hozzá, és
— amelyeket a fizetés elmaradása esetén szabadságvesztéssel járó büntetésre változtatnak át.

59. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. szeptember 18-i ítélete (az Oberster Gerichtshof
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tiroler Gebietskrankenkasse kontra
Michael Moser (C-32/18. sz. ügy)29
1) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására
vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 60. cikke (1) bekezdésének második mondatát úgy kell értelmezni, hogy az e
rendelkezésben előírt azon kötelezettség, amely szerint valamely személy családi ellátásokra való
jogosultsága terjedelmének meghatározása érdekében „az egész család helyzetét úgy kell figyelembe
venni, mintha valamennyi érintett személy az érintett tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozna”,
egyaránt alkalmazandó abban az esetben, amikor az ellátásokat a szociális biztonsági rendszerek
koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 68.
cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján elsőbbséget élvezőként kijelölt jogszabályoknak

28
29

A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 8. szám, Munkaügyi ügyszak 34. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 5. szám, Munkaügyi ügyszak 16. szám alatt.
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megfelelően nyújtják, és abban az esetben is, amikor az ellátások egy vagy több más jogszabály
alapján fizetendőek.
2) A 883/2004 rendelet 68. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az e cikk szerinti másodlagosan illetékes
tagállam jogszabályai alapján a munkavállaló számára folyósítandó különbözeti kiegészítés összegét a
munkavállaló által a foglalkoztatásának helye szerinti államban ténylegesen szerzett jövedelem
függvényében kell kiszámítani.

60. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. szeptember 18-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 33
de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – José Manuel Ortiz
Mesonero kontra UTE Luz Madrid Centro (C-366/18. sz. ügy)30
A BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött,
felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az nem
alkalmazandó az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozásra, amely anélkül írja
elő a munkavállaló számára kiskorú gyermekek vagy eltartott családtagjai közvetlen gondozása
céljából a rendes munkaidejének csökkentéséhez való jogot munkabérének arányos csökkentése
mellett, hogy rendes munkaidejének fenntartásával kötött munkaidő-beosztásban részesülhetne, ha
szokásos munkarendje változó munkaidő-beosztással több műszakos.

61. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. szeptember 19-i ítélete (a Hoge Raad der
Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Sociale
Verzekeringsbank kontra F. van den Berg (C-95/18. sz. ügy), H. D. Giesen (C-95/18. sz
ügy), C. E. Franzen (C-96/18. sz. ügy)31
1) Az EUMSZ 45. és EUMSZ 48. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes valamely
tagállam azon jogszabálya, amely alapján az e tagállamban lakóhellyel rendelkező és az 1996.
december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a 2006. december 18-i
1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra
történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 13. cikke alapján a
foglalkoztatás helye szerinti tagállam szociális biztonsági jogszabályainak hatálya alá tartozó migráns
munkavállaló e lakóhely szerinti állam társadalombiztosítása keretében nem biztosított, még akkor
sem, ha a foglalkoztatás helye szerinti tagállamban alkalmazandó jogszabályok e munkavállaló
számára semmilyen öregségi nyugdíjhoz vagy családi támogatásokhoz való jogot nem biztosítanak.
2) A 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint az 1992/2006 rendelettel módosított
1408/71 rendelet 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, ha valamely tagállam,
amelynek területén a migráns munkavállaló lakóhelye található, és amely tagállam e cikk alapján nem
illetékes, az öregségi nyugdíjra való jogosultság ezen migráns munkavállaló részére történő
megállapítását olyan biztosítási kötelezettségtől teszi függővé, amely járulékfizetési kötelezettséget
keletkeztet.

Polgári ügyszak
56. A Bíróság (első tanács) 2019. szeptember 4-ei ítélete (a Tribunale di Milano
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Avv. Alessandro Salvoni kontra
Anna Maria Fiermonte (C-347/18. sz. ügy)32
A 2014. november 26-i (EU) 2015/281 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet által módosított, a
polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak 45. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak 22. szám alatt.
32 A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak 52. szám alatt.
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végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-ei 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével összefüggésben értelmezett 53. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy valamely jogerős határozat tekintetében az ezen 53. cikkben
előírt tanúsítvány kiállítása iránti kérelem tárgyában eredetileg eljáró bíróság hivatalból
vizsgálhassa, hogy az e rendelet II. fejezetének 4. szakaszában foglalt rendelkezéseket megsértették-e,
annak érdekében, hogy tájékoztassa a fogyasztót az esetlegesen megállapított jogsértésről, és lehetővé
tegye számára, hogy az ügy teljes ismeretében értékelje az említett rendelet 45. cikkében előírt
jogorvoslat igénybevételének lehetőségét.

57. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. szeptember 5-ei ítélete (a Court of Appeal [Egyesült
Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AMS Neve Ltd, Barnett
Waddingham Trustees, Mark Crabtree kontra Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez
Arribas (C-172/18. sz. ügy)33
Az [európai uniós] védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 97. cikkének (5)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely európai uniós védjegy olyan jogosultja, akinek a jogait
állítólag megsértette az említett védjeggyel azonos megjelölésnek a hozzájárulása nélkül, harmadik
személy által olyan reklámokban és értékesítési ajánlatokban történő használata, amelyeket
elektronikus úton olyan árukkal azonos vagy árukhoz hasonló áruk vonatkozásában jelenítenek meg,
mint amelyek az említett védjegy árujegyzékében szerepelnek, bitorlási keresetet indíthat e harmadik
személlyel szemben azon tagállam európai uniós védjegybírósága előtt, amelynek a területén azok a
fogyasztók és kereskedők találhatók, akik vagy amelyek felé e reklámok vagy értékesítési ajánlatok
irányultak, függetlenül attól, hogy az említett harmadik személy ezen elektronikus megjelenítés
érdekében egy másik tagállamban hozott döntéseket és intézkedéseket.

58. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. szeptember 5-ei ítélete (a Vilniaus apygardos
administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AW, BV, CU,
DT kontra Lietuvos valstybė, képviseli a Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnyba, a Bendrasis pagalbos centras és a Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerija (C-417/18. sz. ügy)34
1) A 2009. november 25-ei 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az
egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 26. cikkének (5) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy az – amennyiben műszakilag megvalósítható – arról való gondoskodásra kötelezi a
tagállamokat, hogy az érintett vállalkozások a hívó fél helyére vonatkozó információt a „112”
egységes európai segélyhívó számra érkező segélyhívásokat kezelő hatóság részére, amint a hívás az
említett hatósághoz beérkezik, ingyenesen hozzáférhetővé tegyék, azt az esetet is beleértve, amikor a
hívást SIM-kártyával nem rendelkező mobiltelefonról indították.
2) A 2009/136 irányelvvel módosított 2002/22 irányelv 26. cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy annak alapján a tagállamok mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek a „112” egységes európai
segélyhívó számot hívó fél helyére vonatkozó információ pontosságára és megbízhatóságára
vonatkozó kritériumok meghatározása során, viszont az általuk meghatározott kritériumoknak – a
műszaki megvalósíthatóság határain belül – biztosítaniuk kell a hívó fél helyének ahhoz szükséges
megbízhatósággal és pontossággal történő meghatározását, hogy a segélyhívó szolgálatok e személy
részére hasznos segítséget nyújthassanak, aminek az értékelése a kérdést előterjesztő bíróság feladata.
3) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy amennyiben valamely tagállam belső joga szerint a nemzeti
hatóságok által elkövetett jogsértés és a valamely magánszemély által elszenvedett kár közötti
közvetett okozati összefüggés fennállását az állam felelősségének megállapításához elegendőnek
33
34

A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak 38. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak 60. szám alatt.
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tekintik, az e tagállamnak felróható uniós jogsértés és a magánszemély által elszenvedett kár közötti
ilyen közvetett okozati összefüggést is elegendőnek kell ítélni az említett tagállam felelősségének ezen
uniós jogsértésért való megállapításához.

59. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. szeptember 5-ei ítélete (a Judecătoria Constanța
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – R kontra P (C-468/18. sz. ügy)35
A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008.
december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikkének a) és d) pontját, valamint 5. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy abban az esetben, ha valamely tagállam bíróságához olyan, három kérelmet
magában foglaló keresetet nyújtanak be, amely kiskorú gyermek szülei házasságának felbontására,
valamint az e gyermekkel kapcsolatos szülői felelősség és az e gyermek vonatkozásában fennálló
tartási kötelezettség megállapítására irányul, a házasság felbontásáról döntő bíróság – amely
megállapította joghatóságának hiányát a szülői felelősséggel kapcsolatos kérelem tekintetében –
mégis joghatósággal rendelkezik az említett gyermek vonatkozásában fennálló tartási kötelezettség
megállapítására irányuló kérelem elbírálására, amennyiben ez a bíróság egyben az alperes szokásos
tartózkodási helye szerinti, vagy azon bíróság, amely előtt az alperes – e bíróság joghatósága
hiányának kifogásolása nélkül – megjelent.

60. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. szeptember 5-ei végzése (a High Court of Justice
(Chancery Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eli
Lilly and Company kontra Genentech Inc. (C-239/19. sz. ügy)36
A High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [felsőbíróság (Anglia és Wales),
kancelláriai kollégium (szabadalmi bíróság), Egyesült Királyság] 2019. március 4-ei határozatával
előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelme nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

61. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. szeptember 12-ei ítélete (a Landgericht Berlin
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VG Media Gesellschaft zur
Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH
kontra Google LLC, a Google Inc. jogutódja (C-299/17. sz. ügy)37
Az 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki
szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról [helyesen: a műszaki szabványok és szabályok,
valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott
információszolgáltatási eljárás megállapításáról] szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 11. pontját úgy kell értelmezni, hogy az alapügy tárgyát
képezőhöz hasonló nemzeti rendelkezés, amely a sajtótermékek egészének vagy részeinek (a különálló
szavak vagy kisebb szövegrészletek kivételével) nyilvános hozzáférhetővé tételét kizárólag az
üzletszerűen működő keresőmotor-üzemeltetők és más üzletszerűen működő, a tartalmakat hasonlóan
feldolgozó szolgáltatók számára tiltja meg, az e rendelkezés szerinti „műszaki szabálynak” minősül,
amelynek tervezetét a 98/48 irányelvvel módosított 98/34 irányelv 8. cikke (1) bekezdésének első
albekezdése értelmében előzetesen közölni kell az Európai Bizottsággal.

A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak 63. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, X. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak 42. szám alatt.
37 A kérdést l.: Hírlevél, VIII. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak 50. szám alatt.
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62. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. szeptember 12-ei ítélete (a Supremo Tribunal de
Justiça [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cofemel – Sociedade de
Vestuárioi SA kontra G-Star Raw CV (C-683/17. sz. ügy)38
Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak
összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2.
cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy valamely nemzeti jogszabály
szerzői jogi védelemben részesíti az alapügy tárgyát képező ruhamodellekhez hasonló formatervezési
mintákat azzal az indokkal, hogy a kitűzött felhasználási céljukon kívül sajátos és esztétikai
szempontból megkülönböztető jellegű vizuális hatást eredményeznek.

63. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. szeptember 12-ei ítélete (a Fővárosi
Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bayer
Pharma AG kontra Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország
Gyógyszerkereskedelmi Kft. (C-688/17. sz. ügy)39
A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének (7) bekezdését, és különösen az e rendelkezésben
szereplő „megfelelő kártérítés” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az
olyan nemzeti szabályozás, amely úgy rendelkezik, hogy nem kell megtéríteni azt a kárt, amely
annak következtében érte az adott személyt, hogy a kár elhárítása, illetőleg csökkentése
érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható lett volna, és
amelynek alapján – olyan körülmények esetén, mint az alapügy körülményei – a bíróság úgy
dönt, hogy nem kötelezi az ideiglenes intézkedést kérelmező felet az ezen intézkedések által
okozott károk megtérítésére, annak ellenére sem, hogy azt a szabadalmat, amelynek alapján
ezen intézkedéseket kérelmezték és elrendelték, később megsemmisítették, amennyiben e
szabályozás lehetővé teszi a bíróság számára, hogy megfelelően figyelembe vegye az adott
ügy valamennyi objektív körülményét, ideértve a felek magatartását is, annak érdekében, hogy
többek között meggyőződjön arról, hogy a kérelmező nem visszaélésszerűen vette-e igénybe az
említett intézkedéseket.
64. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. szeptember 12-ei ítélete (a Bundesgerichtshof
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AS kontra Deutsches Patent- und
Markenamt (C-541/18. sz. ügy)40
A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy a
védjegyként lajstromoztatni kívánt megjelölés megkülönböztető képességét valamennyi releváns tény
és körülmény figyelembevételével kell megvizsgálni, beleértve a bejelentett védjegy valószínű
használatának valamennyi módját. Az utóbbiak, egyéb valószínűsítő körülmények hiányában,
megfelelnek azoknak a használati módoknak, amelyek az érintett gazdasági ágazatban bevett
szokásokra figyelemmel a gyakorlatban jelentősek lehetnek.

A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak 14. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak 17. szám alatt.
40 A kérdést l.: Hírlevél, X. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak 1. szám alatt.
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65. A Bíróság (nagytanács) 2019. szeptember 24-i ítélete (a Conseil d’État
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GC, AF, BH, ED kontra
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (C-136/17. sz. ügy)41
1) A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 8. cikke (1) és (5) bekezdésének rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az e
rendelkezésekben foglalt, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelésére vonatkozó tilalom
vagy korlátozások – az ezen irányelv által előírt kivételekkel – a keresőmotor működése keretében
történő adatkezelés adatkezelőjeként e keresőmotor működtetőjére is alkalmazandóak annak
felelősségi körén, hatáskörein és lehetőségein belül, amikor az érintett által előterjesztett kérelem
nyomán és a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok ellenőrzése mellett e működtető vizsgálatot
folytat.
2) A 95/46 irányelv 8. cikke (1) és (5) bekezdésének rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azok
értelmében a keresőmotor működtetője az ezen irányelvben meghatározott kivételekkel főszabály
szerint köteles teljesíteni az e rendelkezésekben meghatározott különleges kategóriákba tartozó
személyes adatokat tartalmazó weboldalakra mutató linkek törlése iránti kérelmeket.
A 95/46 irányelv 8. cikke (2) bekezdésének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy az alapján a
keresőmotor működtetője jogosult visszautasítani a link törlése iránti kérelem teljesítését, amennyiben
megállapítja, hogy a szóban forgó linkek az e 8. cikk (1) bekezdésében említett különleges
kategóriákba tartozó személyes adatokat magukban foglaló tartalmakra mutatnak, azonban ezen
adatok kezelése az említett 8. cikk (2) bekezdésének e) pontjában foglalt kivétel hatálya alá tartozik,
feltéve, hogy az adatkezelés egyúttal a jogszerű adatkezelés ezen irányelvben szereplő összes többi
feltételének is eleget tesz, és feltéve, hogy az érintett személy nem jogosult arra, hogy az említett
irányelv 14. cikke első bekezdésének a) pontja alapján a sajátos helyzetével kapcsolatos lényeges
jogos érdekből tiltakozzon az említett adatkezeléssel szemben.
A 95/46 irányelv rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az ezen irányelv 8. cikkének (1) vagy (5)
bekezdésében foglalt különleges kategóriákba tartozó személyes adatokat közzétevő weboldalra
mutató link törlése iránti kérelem megvizsgálásakor a keresőmotor működtetőjének – az adott ügy
valamennyi releváns körülménye alapján, és figyelembe véve az érintett személy magánéletének
tiszteletben tartásához és személyes adatainak védelméhez való, az Európai Unió Alapjogi Chartája 7.
és 8. cikkében biztosított alapvető jogaiba való beavatkozás súlyosságát – meg kell vizsgálnia – az
említett irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében említett jelentős közérdeken alapuló okokra
figyelemmel, az utóbbi rendelkezésben támasztott feltételek tiszteletben tartása mellett –, hogy e
linknek az érintett személy neve alapján végzett keresés eredményeként megjelenített találati listán
való feltüntetése feltétlenül szükséges-e azon internethasználók tájékozódás szabadságához való, e
Charta 11. cikkében védett jogának gyakorlása céljából, akiknek esetleg érdekük fűződik ahhoz, hogy
az ilyen keresés alapján hozzáférjenek e weboldalhoz.
3) A 95/46 irányelv rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy:
— egyrészt a valamely természetes személy elleni bírósági eljárásra, valamint – adott esetben – az
annak során hozott büntetőítéletre vonatkozó információk az ezen irányelv 8. cikkének (5)
bekezdése értelmében vett „bűncselekményekre” és „büntetőítéletekre” vonatkozó adatoknak
minősülnek, és
— másrészt a keresőmotor működtetője köteles teljesíteni az ilyen információkat tartalmazó
weboldalakra mutató linkek törlése iránti kérelmeket, ha ezek az információk a szóban forgó
bírósági eljárás korábbi szakaszára vonatkoznak, és ezen eljárás kimenetelére tekintettel már nem
tükrözik az aktuális helyzetet, amennyiben az említett irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében említett
jelentős közérdeken alapuló okok vizsgálata keretében megállapítást nyer, hogy az ügy összes
körülményére tekintettel az érintett személynek az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. és 8.
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cikkében biztosított alapvető jogai elsőbbséget élveznek az esetlegesen
internethasználóknak az e Charta 11. cikkében védett alapvető jogaival szemben.

érdekelt

66. A Bíróság (nagytanács) 2019. szeptember 24-i ítélete (a Conseil d’État
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Google LLC, a Google Inc.
jogutódja kontra Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (C507/17. sz. ügy)42
A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 12. cikkének b) pontját és 14. cikke első bekezdésének a) pontját, valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 17. cikkének (1)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a keresőmotor működtetője a link törlése iránti kérelem e
rendelkezések alapján történő teljesítésekor e törlést nem köteles a keresőmotorjának valamennyi
változatán elvégezni, hanem e törlést a keresőmotor tagállamok szerinti változataira köteles
alkalmazni, szükség esetén olyan intézkedésekkel együtt, amelyek megfelelnek valamennyi jogszabályi
előírásnak, és amelyek révén ténylegesen megakadályozhatók a tagállamok internethasználói abban,
vagy legalábbis határozottan eltántoríthatók attól, hogy az érintett személy neve alapján a tagállamok
valamelyikében végzett keresés eredményeként megjelenített találati lista révén hozzáférjenek a
kérelem tárgyát képező linkekhez.

Gazdasági ügyszak
47. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. szeptember 5-ei ítélete (az Oberster Gerichtshof
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verein für Konsumenteninformation
kontra Deutsche Bahn AG (C-28/18. sz. ügy)43
Az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a
924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-ei 260/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 9. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan
szerződési kikötés, mint amelyről az alapügyben szó van, amely kizárja az Európai Unió szintjén
létrehozott beszedési modellen keresztül lebonyolított, euróban denominált beszedéssel (SEPAbeszedés) történő fizetést akkor, ha a fizető fél nem ugyanabban a tagállamban rendelkezik
lakóhellyel, mint amelyben a kedvezményezett tevékenységének székhelye található.

48. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. szeptember 5-ei ítélete (a Krajský súd v Prešove
[Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TE kontra Pohotovosť s.r.o. (C331/18. sz. ügy)44
1) A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikkének (1)
bekezdésével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének h)–j) pontját úgy kell értelmezni,
hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely
szerint a hitelmegállapodásnak minden egyes törlesztést a tőketörlesztés, a kamatok és az egyéb
költségek közötti bontásban kell tartalmaznia.
2) A 2008/48 irányelvnek a 2016. november 9-i Home Credit Slovakia ítéletben (C-42/15,
EU:C:2016:842) értelmezett 10. cikkének (2) bekezdése és 22. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó
az olyan hitelmegállapodásra, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amelyet ezen ítélet kihirdetése
A kérdést l.: Hírlevél, VIII. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak 63. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak 19. szám alatt.
44 A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak 41. szám alatt.
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előtt, illetve a nemzeti szabályozásnak az említett ítéletnek való megfelelés érdekében történő
módosítása előtt kötöttek meg.

49. A Bíróság (első tanács) 2019. szeptember 11-ei ítélete (a Landgericht Bonn
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Antonio Romano, Lidia Romano
kontra DSL Bank – a DB Privat- und Firmenkundenbank AG intézménye, korábban
DSL Bank – a Deutsche Postbank AG üzletága (C-143/18. sz. ügy)45
1) A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a
90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról szóló, 2002.
szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (2) bekezdésének c)
pontját – ezen irányelv 1. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben és (13) preambulumbekezdése
fényében – úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan, a nemzeti ítélkezési gyakorlatban is
ekként értelmezett nemzeti jogi rendelkezés, amely a szolgáltató és a fogyasztó között létrejött,
távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés esetében nem zárja ki a fogyasztó
elállási jogát abban az esetben, ha a fogyasztó kifejezett kérelmére a szerződést mindkét fél már teljes
mértékben teljesíti, mielőtt a fogyasztó az elállási jogát gyakorolná. A kérdést előterjesztő bíróság
feladata, hogy a belső jog egészére tekintettel és az abban elfogadott értelmezési módszerek
alkalmazásával az említett rendelkezéssel összhangban álló eredményre jusson, szükség esetén
módosítva az állandó nemzeti ítélkezési gyakorlatot, amennyiben az a nemzeti jognak e rendelkezéssel
összeegyeztethetetlen értelmezésén alapul.
2) A 2002/65 irányelv 5. cikkének (1) bekezdését – ezen irányelv 3. cikke (1) bekezdése 3. pontjának a)
alpontjával és 6. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összefüggésben – úgy kell értelmezni, hogy azon
szolgáltató, aki/amely pénzügyi szolgáltatásra irányuló, távollevők közötti szerződést köt valamely
fogyasztóval, nem sérti meg azon kötelezettségét, hogy az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes
és körültekintő átlagfogyasztót – még mielőtt az kötelezettséget vállalna bármely távollevők között
kötött szerződés vagy ajánlat vonatkozásában – az uniós jog előírásainak megfelelően világos és
érthető módon tájékoztassa az elállási jog fennállásáról, amennyiben e szolgáltató tájékoztatja a
fogyasztót, hogy az elállási jog nem alkalmazható olyan szerződés esetén, amelyet a fogyasztó
kifejezett kérelmére mindkét fél teljes mértékben teljesített, mielőtt a fogyasztó elállási jogát
gyakorolná, és még akkor sem sérti meg e szolgáltató a fenti kötelezettségét, ha ez a tájékoztatás nem
felel meg a nemzeti ítélkezési gyakorlatban is így értelmezett nemzeti szabályozásnak, amely úgy
rendelkezik, hogy ilyen esetben az elállási jog alkalmazható.

50. A Bíróság (első tanács) 2019. szeptember 11-ei ítélete (a Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – Lexitor Sp. z o.o kontra Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa
im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S. A., mBank S. A. (C-383/18. sz.
ügy)46
A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (1)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a hitel határidő előtti visszafizetése esetén a fogyasztó joga a hitel
teljes költségének csökkentésére magában foglalja a fogyasztót terhelő valamennyi költséget.

51. A Bíróság (első tanács) 2019. szeptember 18-i ítélete (az Oberlandesgericht Wien
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej

45
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A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak 26. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak 46. szám alatt.
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Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad kontra az Alpine Bau
GmbH felszámolójaként eljáró Stephan Riel (C-47/18. sz. ügy)47
1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.
cikke (2) bekezdésének b) pontját akként kell értelmezni, hogy e rendelet hatálya alól ki van zárva az
alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló, követelések fennállásának abból a célból történő
megállapítása iránt indított kereset, hogy azokat fizetésképtelenségi eljárás keretében nyilvántartásba
vegyék.
2) Az 1215/2012 rendelet 29. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azt még analógia
útján sem lehet alkalmazni az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló olyan keresetre, amely ki van
zárva e rendelet hatálya alól, viszont amely az 1346/2000 rendelet hatálya alá tartozik.
3) A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 41. cikkét
akként kell értelmezni, hogy valamely fizetésképtelenségi eljárás keretében a hitelező anélkül is
bejelenthet egy követelést, hogy hivatalosan megjelölné e követelés keletkezésének időpontját,
amennyiben azon tagállam joga, amelynek területén ezt az eljárást megindították, nem írja elő ezen
időpont megjelölésének kötelezettségét, e megjelölés pedig különösebb nehézség nélkül levezethető az
e 41. cikk szerinti igazoló iratokból, aminek értékelése a hatáskörrel rendelkező, a követelések
igazolása tárgyában eljáró hatóság feladata.

52. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. szeptember 19-i ítélete (a Fővárosi
Ítélőtábla [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –Lovasné Tóth
Ottília kontra ERSTE Bank Hungary Zrt. (C-34/18. sz. ügy)48
1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993.
április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének az ezen irányelv mellékletében foglalt 1.
pont q) alpontjával összefüggésben olvasott (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az
nem minősíti általános jelleggel és minden további vizsgálat nélkül tisztességtelennek az
egyedileg meg nem tárgyalt olyan szerződési feltételt, amelynek tárgya vagy hatása az, hogy a
bizonyítási kötelezettséget a fogyasztó hátrányára megfordítja.
2) A 93/13 irányelv 3. cikkének az ezen irányelv mellékletében foglalt 1. pont q) alpontjával
összefüggésben olvasott (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az egyrészt nem terjed ki
az olyan feltételre, amelynek tárgya vagy hatása az, hogy annak alapján a fogyasztó
megalapozottan feltételezi, hogy köteles az összes szerződéses kötelezettségét még akkor is
teljesíteni, ha úgy véli, hogy bizonyos szolgáltatásokkal nem tartozik, amennyiben e feltétel az
alkalmazandó nemzeti szabályozást figyelembe véve nem változtat a fogyasztó jogi helyzetén,
másrészt pedig e rendelkezés kiterjed az olyan feltételre, amelynek tárgya vagy hatása az,
hogy gátolja a fogyasztó jogainak érvényesítését peres eljárás kezdeményezése
vonatkozásában, vagy más jogorvoslati lehetőség igénybevételében, amennyiben a
fennmaradó esedékes összeget olyan közjegyzői ténytanúsítvány állapítja meg, amely lehetővé
teszi a hitelező számára, hogy a jogvitát egyoldalúan és véglegesen lezárja.
3) A 93/13 irányelv 5. cikkét akként kell értelmezni, hogy az nem követeli meg, hogy az eladó
vagy szolgáltató további információkkal szolgáljon olyan feltételre vonatkozóan, amelyet
világosan fogalmaztak meg, viszont amelynek joghatásai csak olyan nemzeti jogszabályi
rendelkezések értelmezésével állapíthatók meg, amelyek nem képezik egységes ítélkezési
gyakorlat tárgyát.
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A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 5. szám, Gazdasági ügyszak 23. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél, IX. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak 32. szám alatt.
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4) A 93/13 irányelv 3. cikkének az ezen irányelv mellékletében foglalt 1. pont m) alpontjával
összefüggésben olvasott (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az nem terjed ki az olyan
szerződési feltételre, amely feljogosítja az eladót vagy szolgáltatót annak egyoldalú
megítélésére, hogy a fogyasztó szerződésszerűen teljesítette-e az őt terhelő szolgáltatást.
Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
XL. A Törvényszék (hatodik tanács) T-135/18. sz., Szegedi Csanád kontra Európai
Parlament ügyben 2019. június 27-én hozott ítélet ellen Szegedi Csanád által 2019.
augusztus 22-én benyújtott fellebbezés (C-628/19 P. sz. ügy)49
Az eljárás nyelve: magyar
Kereseti kérelmek:
A fellebbezésben Szegedi Csanád azt kéri
1. az első jogalaphoz kapcsolódóan, hogy az Európai Bíróság, Erdélyi László Tibor és Dr. Virág József
akkreditált parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatban visszakövetelt összeg tárgyában
változtassa meg a Törvényszék ítéletét, adjon helyt a kereseti kérelemnek és semmisítse meg az
Európai Parlament Főtitkárának a 2017. november 30-án kelt határozatát és az Európai Parlament
Főtitkársága, Pénzügyi Főigazgatóság által kibocsájtott 2017-1635. számú terhelési értesítőt;
2. a második jogalaphoz kapcsolódóan, hogy az Európai Bíróság, Erdélyi László Tibor és Dr. Virág
József akkreditált parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatban visszakövetelt összeg
tárgyában helyezze hatályon kívül a Törvényszék ítéletét és az ügyet utalják vissza a
Törvényszékre.

Jogalapok és fontosabb érvek:
Fellebbezésének alátámasztása érdekében a felperes két jogalapot hoz fel:
Az első jogalap:
Európai Parlament Főtitkára előtti behajtási eljárásban sérült a tisztességes eljáráshoz való jog (EJEE
6. cikk 1. bekezdése, Alapjogi Charta 47. cikk 2. Bekezdés) és annak részjogosítványai
(kontradiktórius eljárás elve, fegyveregyenlőség elve, védelemhez való jog elve) ugyanis a felperes
nem ismerhette meg a határozat alapjait képező OLAF jelentést, az OLAF jelentés alapját képező
bizonyítékokat, továbbá az Európai Parlament tagjainak statútumára vonatkozó végrehajtási
intézkedésekről szóló 68. cikk (2) bekezdésében foglaltak ellenére felperes nem gyakorolhatta az
előzetes meghallgatáshoz va1ó jogát. A Törvényszék ítéletének 44. pontjában tévesen hivatkozott a
883/2013. rendelet 11. cikkének (4) bekezdésére, lévén az nem a Főtitkár előtti behajtási eljárást,
hanem az OLAF eljárását szabályozza. Ekörben a Törvényszék ítéletének 45. pontjában tévesen
alkalmazta az IMG kontra Bizottság ítéletének 35. pontjába rögzítetteket. A Törvényszék az ítéletének
48. pontjában contra legem értelmezte az Európai Parlament tagjának statútumira vonatkozó
végrehajtási intézkedés 68. cikk (2) bekezdését, amikor megfeleltette az észrevételezési jogot a
meghallgatáshoz való joggal. Szintén tévesen értelmezte a Törvényszék a végrehajtási intézkedés
behajtási eljárást szabályozó 68 cikkét az ítéletének 51. pontjában, ugyanis a vonatkozó norma nem
teremt a felperes oldalán sem jogot, sem kötelezettséget a bizonyítékok előterjesztése vonatkozásában
a Főtitkár előtti eljárásban.
A második jogalap:
A Törvényszék előtti eljárásban sérült a tisztességes eljáráshoz va1ó jog (EJEE 6. cikk 1. bekezdése,
Alapjogi Charta 47. cikk 2. bekezdés), azzal, hogy a Törvényszék érdemi indokok nélkül elutasította
Dr. Virág József és Erdélyi László Tibor tanúként meghallgatásra irányuló bizonyítási indítványt. A
Törvényszék bizonyítási indítványt elutasító döntése megfosztotta felperest az érdemi védekezés
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lehetőségétől.

XLI. A Törvényszék 2019. szeptember 20-i végzése – Magyarország kontra Bizottság (T306/18. sz. ügy)50
A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai
Büntető ügyszak
Bfv.II.308/2019/5.
A közigazgatási szankció alkalmazása - a kétszeres eljárás tilalmára figyelemmel - elméletileg lehet a
büntetőjogi felelősség megállapításának akadálya; azonban nem felülvizsgálati, hanem perújítási ok,
ha a terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt több jogerős ügydöntő határozatot hoztak. A
vagyonelkobzás törvénysértő alkalmazása miatt pedig azért nem kerülhet sor felülvizsgálatra, mert az
ilyen törvénysértés egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásával orvosolható.
A jogerős ítéletben kiszabott büntetés, illetve alkalmazott intézkedés csak akkor képezheti
felülvizsgálat tárgyát, ha az a cselekmény törvénysértő minősítésének következménye, avagy a jogerős
ítéletben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés önmagában sérti a büntetéskiszabás
(intézkedés-alkalmazás) valamely kötelező, nem a bíró mérlegelésére bízott anyagi jogi szabályát. A
védői indítvány ilyenre kétségtelenül nem hivatkozik, ezért arra tekintettel a Be. 649. § (1) bekezdés b)
pontján alapuló felülvizsgálatra nem kerülhet sor.
Ugyanakkor a Kúria nem értett egyet azzal, hogy a védő a kétszeres eljárás kifogásolásával csupán a
jövedéki bírság enyhítő körülményként való értékelésének elmulasztását sérelmezte.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 Irányelve „az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről” preambulumának [17] bekezdése rögzíti, hogy a
büntetőjogi szankcióknak nem megfeleltethető, ugyanarra a személyre ugyanazon magatartásért
kiszabott szankciókat figyelembe lehet venni az érintett személynek az ezen irányelvben
meghatározott bűncselekmény miatti elítélése során; egyéb szankciók esetében pedig teljes mértékben
tiszteletben kell tartani az azonos bűncselekmény miatti kétszeres büntetőeljárás alá vonás és kétszeres
büntetés tilalmát („ne bis in idem” elv).
Önmagában az a körülmény, hogy a terhelttel szemben nem büntető, hanem közigazgatási eljárásban
alkalmaztak szankciót olyan cselekmény miatt, amit a támadott jogerős ítélet is elbírál, a „ne bis in
idem” elvének megsértését nem zárja ki. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB)
elsőként Engel és társai Hollandia elleni ügyében foglalkozott a közigazgatási szankciók büntetőjogi
jellegének megítélésével, és azoknak a kétszeres értékelés tilalmával, illetve a „ne bis in idem” elvével
való összefüggésével.
Az ennek kapcsán vizsgálandó, ún. Engel-kritériumok közül az első a rendelkezés nemzeti jog szerinti
büntetőjogi besorolását érinti. Az EJEB ezt mindazonáltal nem tekinti mérvadónak, hanem csupán a
vizsgálat kiindulópontjának.
A második Engel-kritérium keretében az EJEB először az adott jogsértést szankcionáló szabályozás
címzetti körét vizsgálja meg. Ha a szabályozás mindenkire vonatkozik, nem pedig – mint például a
fegyelmi jog területén – egy bizonyos jogállással rendelkező csoportra, akkor ez a szankció
büntetőjogi jellege mellett szól. Az EJEB emellett a büntetőjogi rendelkezésben előírt szankció célját
veszi alapul. A büntetőjogi jelleg megállapítására nem kerül sor, ha a szankció csak a vagyoni kár
megtérítését szolgálja. Ha azonban annak célja a megtorlás és a megelőzés, akkor büntetőjogi
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szankcióról van szó. Az EJEB ezenfelül újabb ítélkezési gyakorlatában azt is figyelembe veszi, hogy a
jogsértés szankcionálása olyan jogi tárgyak védelmét szolgálja-e, amelyek védelmét rendszerint
büntetőjogi rendelkezések útján biztosítják. E szempontokat összességében kell értékelni.
A harmadik Engel-kritérium az előírt büntetés jellegét és súlyát érinti. Szabadságvesztés esetében
általánosságban a szankció büntetőjogi jellege vélelmezendő, amely vélelem csak kivételesen dönthető
meg. Főszabály szerint a meg nem fizetése esetén szabadságvesztésre átváltoztatható, vagy a bűnügyi
nyilvántartásba történő felvétellel járó pénzbüntetés is a büntetőeljárás fennállása mellett szól. Az
EJEB a második és a harmadik kritériumot vagylagosan alkalmazza. Ha azonban a két kritérium
elkülönített vizsgálata nem vezet világos eredményre, azokat együttesen is vizsgálja.
Tehát csak mindezek összevetése után állapítható meg, hogy a közigazgatási eljárásban alkalmazott
szankció kizárja-e ugyanazon magatartás kapcsán a büntetőeljárás indítását, illetve a terhelt
büntetőjogi felelősségének megállapítását. A védő indítványában ezért valójában a Be. 4. § (3)
bekezdésének megsértését, a terhelt említett részcselekményének kétszeres elbírálását sérelmezte.
A terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt több jogerős ügydöntő határozat hozatala azonban a
felülvizsgálatot eredményező eljárási szabálysértéseknek a Be. 649. § (2) bekezdésében foglalt taxatív
felsorolásában nem szerepel, ezért amiatt a felülvizsgálat törvényben kizárt. A kétszeres elítélés –
értelemszerűen: megvalósulása esetén – a Be. 637. § (1) bekezdés b) pontja szerinti perújítási ok.
Az indítványban foglaltak a Be. 649. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem vizsgálhatók akként, hogy a
bíróságnak a bűnösség körét a részbeni res iudicatára tekintettel szűkebben kellett volna
megállapítania, és ahhoz képest kellett volna enyhébb büntetést kiszabnia. Amint arra a Kúria már
utalt, erre csak törvénysértő minősítés, vagy önmagában törvénysértő büntetés esetén van törvényes
lehetőség. A (részbeni) ítélt dologra való hivatkozás, és ennek folytán alacsonyabb elkövetési érték
meghatározásnak szükségességére való hivatkozás ezek egyikének sem felel meg.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.III.38.101/2017/13.
Az Szmtv. 33. §-a szerinti tartózkodási jog korlátozása meg kell, hogy feleljen az arányosság elvének,
és kizárólag az érintett egyén személyes magatartásán alapulhatnak.
A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a helytállóan megállapított tényállásból téves
következtetésre jutott az alperesi határozat jogszerűségét illetően.
A 2004/38/EK irányelvében (a továbbiakban: Irányelv) 27. cikk (2) bekezdése szerint a közrendi vagy
közbiztonsági okokból hozott intézkedéseknek meg kell felelniük az arányosság elvének és kizárólag
az érintett egyén személyes magatartásán alapulhatnak. Korábbi büntetőítéletek önmagukban nem
képezhetik ezen intézkedések meghozatalának alapját. Az érintett egyén személyes magatartása valódi,
közvetlen és kellően súlyos veszélyt kell, hogy jelentsen a társadalom valamely alapvető érdekére. A
28. cikk (1) bekezdése szerint a közrendi vagy közbiztonsági okokból hozott kiutasítási határozat
meghozatala előtt a fogadó tagállam figyelembe vesz olyan megfontolásokat, mint, hogy az érintett
személy mennyi ideje tartózkodott a területén, az érintett személy életkorát, egészségi állapotát,
családi és gazdasági helyzetét, társadalmi és kulturális integrációját a fogadó tagállamban, valamint a
származási országgal fennálló kapcsolatainak mértékét.
Az Irányelv fenti rendelkezéseit a jogalkotó a 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 33. §-ával
implementálta a magyar jogrendszerbe. Eszerint a törvény hatálya alá tartozó személyek beutazáshoz
és tartózkodáshoz való joga az arányosság elvének betartásával és az érintettnek kizárólag olyan
személyes magatartása alapján korlátozható, amely valódi, közvetlen és súlyos veszélyt jelent a
közrendre, a közbiztonságra, a nemzetbiztonságra vagy a közegészségügyre.
A Calfa-ügyben az Európai Bíróság utalt arra, hogy a közrendi korlátozást megszorítóan kell
értelmezni. Ebből adódóan a korábbi büntetőítélet csak akkor vehető figyelembe, ha bizonyított, hogy
az érintett személy magatartása jelen idejű veszélyt jelent a közrendre (C-423/98. sz. 21-23. pontja).
Az Orfanopoulos és Oliveri egyesített ügyekben az Európai Bíróság a fenti megállapításokat
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egészítette ki azzal, hogy a közösségi joggal ellentétes az általános megelőzési megfontolásokon
alapuló korlátozó intézkedés, különösen, ha az automatikusan társul a büntetőjogi felelősség
megállapításához. A hatóságoknak ügyről ügyre kell vizsgálniuk, hogy a közrend jelenbeli, valóságos
és kellően súlyos veszélyeztetése fennáll-e. A hatósági döntés és annak felülvizsgálata között eltelt
időben bekövetkező ténybeli változásokat, pozitív irányú fejlődést a nemzeti bíróságoknak figyelembe
kell venniük, hiszen ezek jelenthetik a közrendre veszélyesség megszűnését vagy jelentős csökkenését
(C-482/01. és C-493/01. sz. 72., 77., 82. pontja).
A Kúria a felülvizsgálati kérelemben foglaltakra tekintettel vizsgálta, hogy az eljárt bíróság helytállóan
állapította-e meg, hogy az alperes az Szmtv. 33. §-ának alkalmazása során okszerűen mérlegelte a
feltárt tényeket és körülményeket, továbbá azt, hogy a tényállás-tisztázási és indokolási
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
A Kúria álláspontja szerint az alperesi határozat jogszerűségét megállapító elsőfokú bíróság nem volt
figyelemmel az Irányelv 27. cikkére, továbbá az ahhoz kapcsolódó ítélkezési gyakorlatra, melyek
egyértelműen kifejezésre juttatják, hogy a közrendi vagy közbiztonsági okból hozott intézkedéseknek
meg kell felelniük az arányosság elvének és kizárólag az érintett egyén személyes magatartásán
alapulhat. Pusztán a határzár tiltott átlépése miatti elítélés tényéből okszerűen nem vonható le az a
következtetés, hogy a felperes szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogának közrendi, illetőleg
közbiztonsági okból történő korlátozása indokolt, a felperes ugyanis egyszeri cselekménnyel
valósította meg a bűncselekményt, amely nem vitatottan veszélyt jelent a közrendre, azonban –
figyelemmel a bűncselekmény elkövetése és a határozat meghozatala között eltelt időre, továbbá arra,
hogy a határzár tiltott átlépése miatti elítélése óta nem folyt ellene újabb büntető eljárás – a
tartózkodáshoz való jog megtagadása a közrend védelméhez képest aránytalan korlátozásnak
tekinthető. Az elsőfokú bíróság annak ellenére találta okszerűnek az alperes mérlegelését, hogy az
alperes nem indokolta meg, hogy a 2015-ös elkövetett határzár tiltott átlépése miatti elítélés miért
jelent a határozat meghozatalakori valóságos és jelen idejű veszélyt a közrendre, közbiztonságra,
nemzetbiztonságra, továbbá, hogy a felperes által elkövetett bűncselekmény miért minősül
idegenrendészeti szempontból jelentős bűncselekménynek, azt is figyelembe véve, hogy az érintett
személy mennyi ideje tartózkodott az ország területén, továbbá az érintett személy életkorát, egészségi
állapotát, családi és gazdasági helyzetét, társadalmi és kulturális integrációját a fogadó tagállamban,
valamint a származási országgal fennálló kapcsolatainak mértékét. Helyesen hivatkozott a felperes a
tényállás tisztázási kötelezettség megsértésére, az alperes ugyanis elmulasztotta annak tisztázását,
hogy milyen eredménnyel zárult a felperessel szemben 2009-ben indult büntetőeljárás.
Mindezekre tekintettel tévesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy az alperes eleget tett a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 50. § (1) bekezdésében foglalt tényállás-tisztázási, valamint a Ket. 72. § (1)
bekezdés e) pontja alapján fennálló indokolási kötelezettségének. Miután az alperes a szabad mozgás
és tartózkodás jogának közrendi, illetőleg közbiztonsági okból történő korlátozása tekintetében
releváns tényeket kirívóan okszerűtlenül mérlegelte, az elsőfokú bíróság tévesen jutott arra a
következtetésre, hogy az alperes határozata megfelel a mérlegelési jogkörben hozott határozatokra
vonatkozó Pp. 339/B. §-ban megfogalmazott követelményeknek, az eljárt bíróság ítélete pedig
ugyanezen okból a Pp. 206. § (1) bekezdésébe ütközik.

Kfv.I.35.520/2018/12.
A tőke szabad mozgásának keretén belül nyújtott pénzügyi szolgáltatás szabad áramlásának
szabályozása. Határon átnyúló szolgáltatás.
A felperes felülvizsgálati kérelmében az alperesi határozat semmisségére azért hivatkozott, mert azt Q.
saját nevében és nem a X. nevében írta alá. A kérdés vizsgálatát az Alkotmánybíróság a 23/2018. (XII.
28.) AB határozatban elvégezte. A határozat [31] pontjának utolsó mondatában azt állapította meg,
hogy „az Alaptörvény 28. cikkében foglalt, ésszerű és gazdaságos célra vonatkozó jogszabályértelmezési kötelezettségeknek az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglalt kiadmányozás fogalmának
azon értelmezése felel meg, amely lehetővé teszi a X. érintett hatósági döntései meghozatalának
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delegálását.” A Kúria nem talált olyan ténybeli eltérést, a felperesek pedig nem adtak elő olyan
érveket, amelyekre tekintettel az Alkotmánybíróság ezen megállapítását figyelmen kívül lehetett volna
hagyni, ezért nem tekintette alaposnak a felperesek ez irányú előadását.
A felülvizsgálati kérelem szerint a jogerős ítélet nem foglalt állást a 1996. évi CXII. törvényben (a
továbbiakban: Hpt.) 168/A.§ kérdésében. A szabályt a másodfokú bíróság az 1.Kf.650.191/2015/8.
számú ítéletében vonta értékelés alá akkor, amikor – tévesen - alperes joghatóságának hiányát és
hatáskörének túllépést állapított meg. A Kúria a Kfv.I.35.044/2017/7. számú végzésében már
megállapította, hogy az alperes joghatósága és hatásköre a Hpt. 168/A.§-ára tekintettel nem zárható ki,
más tekintetben pedig nem kellett az egyértelműen eljárási szabályokat tartalmazó normát alkalmazni.
Így a másodfokú bíróság nem mulasztott hatályon kívül helyezést lehetővé tevő módon akkor, amikor
nem elemezte ismételten tételesen a szabályt.
A felülvizsgálati kérelemben foglaltakra és arra tekintettel, hogy a felperes más aspektusokból már az
elsőfokú bíróság előtt hivatkozott a határon átnyúló szolgáltatásra, a Kúria az alábbiak szerint
visszautal a Hpt. 168/A.§-ához kapcsolódóan a jogerős másodfokú ítéletet eredményező
Kfv.I.35.044/2017/7. számú végzésének [18]-[20] pontjaira. Az ott kifejtettektől jelen eljárásában sem
kíván eltérni, de a felülvizsgálati kérelemben foglaltakra tekintettel kiegészíti azokat.
Magyarország területén valamely más EGT-államban székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény
vagy fióktelepként, vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében tevékenykedhet. Az Irányelv alapján,
a tőke szabad áramlásának keretei között, határon átnyúló szolgáltatásnak az tekinthető, amelyet egy
másik tagállam illetékes hatósága engedélyezett és felügyel. Ezzel áll összhangban egyekben a Hpt.
fentiekben hivatkozott 168/A.§-a, amely a fióktelepi működés mellett arra az esetre tartalmaz - a jelen
eljárásban alperes által nem alkalmazott - eljárási szabályokat, ha a pénzügyi intézmény
Magyarországon végzett határon átnyúló szolgáltatása megsérti a Magyarországon hatályos
előírásokat, illetve az MNB hiányosságot észlel működésében. A Hpt. szempontjából irreleváns, hogy
a pénzügyi intézmény saját államában miért nem rendelkezik engedéllyel, miért nem felügyelik
tevékenységét. A szolgáltatás határon átnyúló voltára való puszta hivatkozás nem teszi lehetővé az
engedélyezés és a felügyelet alóli mentesülést, tagállami engedély hiányában Magyarország területén
nem folytatható pénzügyi intézményként határon átnyúló tevékenység.
Szintén a határon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó szabályt tartalmaz a Hpt. 3/A.§ (3) bekezdése: a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországában székhellyel rendelkező külföldi
pénzügyi intézmény a 3.§ (1) bekezdésének b) és c) pontjában, illetve a 3.§ (2) bekezdésének d)
pontjában meghatározott tevékenységet határon átnyúló szolgáltatás formájában is végezhet, ha a
székhely szerinti felügyeleti hatóságtól engedéllyel rendelkezik ezen tevékenységek végzésére. A BNR
engedélyének hiányában az I. rendű felperes nem jogosult Magyarországon határon átnyúló
szolgáltatásként a hitel és pénzkölcsön nyújtása körébe tartozó zálogkölcsön nyújtására, és a korábbiak
szerint nem értékelhető szempont, hogy miért nem rendelkezik engedéllyel.
A felperesek hivatkoztak az Európai Unió Bírósága C-452/04. számú, Fidium Finanz AG ügyben
hozott ítéletére. Az ítéleti rendelkezés szerint az olyan nemzeti szabályozás, amely a harmadik
államban letelepedett társaság számára előzetes engedély megadásához köti az üzletszerűen végzett
hitelnyújtási tevékenység belföldön történő folytatását, és amely szabályozás előírja, hogy az
engedélyt különösen akkor kell megtagadni, ha az intézmény székhelye nem belföldön található, és ott
fiókja sincs, döntően az EK 49. és azt követő cikkek szerinti szolgáltatásnyújtás szabadságát érinti.
Harmadik államban letelepedett társaság nem hivatkozhat e rendelkezésekre.
Megállapítható, hogy az Európai Unió Bírósága ezen ítéletében az érintett nemzeti határozat 2003.
augusztus 22-én kelt, így az ítéletből nem vonható le következtetés a 2006. június 14-i Irányelvre és a
Hpt-nek ezen Irányelvet implementáló szabályaira.
A hitel és pénzkölcsön nyújtása körébe tartozó zálogkölcsön nyújtása Magyarországon csak a Hpt.
15.§ szerinti engedély alapján folytatható. Ez alól, mint arra kitértek a bíróságok, csak két kivétel van,
azaz két esetben nem szükséges az alperes engedélye: az egyik a Hpt. 15.§ (4) bekezdése szerinti
esetkör, a másik a már érintett Hpt. 3/A.§ (3) bekezdése által szabályozott tényállás.
A Hpt. perbeli időszakban hatályos 15.§ (4) bekezdése szerint a (2) bekezdésben meghatározott
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engedély nem szükséges, ha a pénzügyi vállalkozás székhelye az Európai Unió másik tagállamában
van, és a) a pénzügyi vállalkozás 1. leányvállalata vagy közös vezetésű vállalata olyan hitelintézetnek,
melynek székhelye a pénzügyi vállalkozás székhelyével azonos tagállamban van, vagy 2.
leányvállalata vagy közös vezetésű vállalata olyan pénzügyi vállalkozásnak, amely megfelel az 1.
pontban meghatározott feltételnek és székhelye a leányvállalatával azonos tagállamban van, valamint
b) tevékenységét abban a tagállamban végzi, ahol a székhelye van, c) az anyavállalat a szavazati jog
legalább kilencven százalékát gyakorolja, d) az anyavállalat a Felügyeletnek bemutatja a székhely
szerinti állam illetékes felügyeleti hatósága igazolását arról, hogy a pénzügyi vállalkozás irányítását
óvatos és körültekintő módon látja el, e) az anyavállalat - az illetékes felügyeleti hatósága
hozzájárulásával - egyetemleges felelősséget vállal a pénzügyi vállalkozás kötelezettségéért, és f) a
pénzügyi vállalkozás az anyavállalatával összevont felügyelet alatt áll.
A Hpt. 15.§ (4) bekezdése a hitelintézeti háttérrel rendelkező pénzügyi vállalkozások számára biztosít
az engedélyezés terén pozitív diszkriminációt. A felperesek által több szempontból hivatkozott
hátrányos megkülönböztetés csak az általános feltételekhez képest értelmezhető, abból a szempontból
nem ragadható meg, hogy a különös jellemzőknek egyébként meg nem felelő I. rendű felperesre miért
nem alkalmazhatók a pozitív kivételek. Azt pedig az eljárás egyetlen szakaszában sem állították
felperesek, hogy az I. rendű felperes a Htv. 15.§ általános szabályai szerint kért volna engedélyt, és
negatív diszkriminációs eljárás miatt nem kapott. Az I. rendű felperes, a Hpt. szerinti engedély
hiányában Magyarország területén nem végezhet hitel és pénzkölcsön nyújtása körébe tartozó
zálogkölcsön nyújtást. A II. rendű felperes esetében ugyanígy a tevékenység engedély nélküli
folytatása állapítható meg, holott a Hpt. 14.§ alapján esetében is szükséges lett volna az MNB
engedélye a pénzügyi szolgáltatási tevékenység kiemelt közvetítőként történő végzéséhez.
A Kúria itt utalt az Európai Unió Bírósága felperesek által többször hivatkozott C-49/16. számú
Unibet ügyben hozott ítéletére. Az Unibet a távszerencsejáték szolgáltatás nyújtásához az I. rendű
felperessel ellentétben több tagállamban rendelkezett hatósági engedéllyel. Az Európai Unió Bírósága
azért értékelte a magyar szabályozást a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével ellentétesnek, mert
az Unibet, bár kérte a magyarországi engedély kiadását, de a gyakorlatban lehetetlen volt számára
annak megszerzése. Az I. rendű felperes a tevékenység folytatásához Magyarországon nem kért
engedélyt, ezért mint arra az elsőfokú és a másodfokú bíróság is kitért, a C-49/16. ítélet esetében nem
lehet irányadó.
A közigazgatási bírság kérdésében a Kúria a Kfv.VI.35.761/2015/8. számú ítéletében megfogalmazta
az alkalmazandó szempontokat, azokkal a Kúria jelen tanácsa is egyetért, azoktól eltérni nem kíván. A
2013. évi CXXXIX. tv. (a továbbiakban: Kkv.tv.) 12/A. § (1) bekezdése értelmében a hatósági
ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés
esetén – az adó- és vámhatósági eljárást és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények
ellenőrzésére irányuló eljárást kivéve – bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve
kötelesek megvizsgálni a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a)
pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét. A 2/2013. KMJE figyelembe vételével
bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazására, az egyéb feltételek fennállása esetén, akkor van
lehetőség, ha a hatóság hatósági ellenőrzést végzett. Alperes a 2010. évi CLVIII. tv. (a továbbiakban:
Pszáf.tv.) 38.§ (1) bekezdés szerinti felügyeleti tevékenység során engedélyezési eljárást, ellenőrzési
eljárást, fogyasztóvédelmi ellenőrzést és piacfelügyeleti eljárást folytathat le. Hatósági ellenőrzést a
Pszáf. tv. 53.§-a szabályozza, lefolytatására adott törvények hatálya alá tartozó személy és szervezet
működésére és tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásának, továbbá a
Felügyelet által hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzése céljából kerül sor. A perbeli esetben
azonban nem erre, hanem a Pszáf. tv. 75.§ szerinti piacfelügyeleti eljárásra került sor, amelyet –
egyebek mellett – akkor folytat le alperes, ha engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett
pénzügyi szolgáltatást észlel. A piacfelügyeleti eljárása nem minősül hatósági ellenőrzésnek, ezért a
Kkv. tv. 12/A. §-a nem irányadó, nem lehet bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmazni.
A jogerős ítélet a másodfokú bíróság álláspontjának azonosítására alkalmas mértékben helytállóan
foglalt állást a Kkv. tv. 12/A.§-ának kérdésben, ez okból nem sérült a Pp. 206.§ (1), vagy 221.§ (1)
bekezdése. Nem tekinthető hiányosnak az az indokolás, amely a perbelivel azonos tényállású eseti
döntésre hivatkozik, és rögzíti a jogszabályi környezetet, valamint azt, hogy hatósági eljárás hiányában
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nem helytálló a felperes hivatkozása. Az indokolás a másodfokú bíróság álláspontjának megismerését
lehetővé tevő mértékben tartalmazott indokolást, így felülvizsgálati kérelemnek az indokolás hiányos
voltára alapított tisztességes eljárás sérelmére vonatkozó előadását a Kúria nem értékelhette alaposnak.
Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének felperesi indítványozása kapcsán a Kúria
irányadónak tekintette, hogy az Európai Unió működésének alapját jelentő négy szabadság elve - az
áruk-, a tőke-, a szolgáltatások- és a személyek szabad mozgásának az elve - egymástól tartalmilag jól
elhatárolható területeket fed le. Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 57. cikke
(az EKSz. korábbi 50. cikke) egyértelművé teszi, hogy a - rendszerint díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás csak akkor sorolható a szolgáltatások szabadsága által védett körébe, ha nem tartozik az
áruk, a tőke és a személyek szabad mozgására vonatkozó rendelkezések hatálya alá. A felperesek
keresetükben a tőke szabad áramlására hivatkoztak, erre tekintettel indítványozták az előzetes
döntéshozatal kezdeményezését, ez alapozta meg a Hpt. és az Irányelv szabályaira alapítottan a
határon átnyúló szolgáltatásra vonatkozó érvelésüket.
A felülvizsgálati kérelemnek a szolgáltatások szabadságára alapított előadásával, a belső piaci
szolgáltatásokra vonatkozó 2003/123/EK irányelv bevonásával a felperesek nem hivatkoznak másra,
mint hogy tevékenységükre nem terjed ki a Hpt., illetve az 2006/48/EK irányelvvel (a továbbiakban:
Irányelv) hatálya. Ez az előadás nem csak nem hangzott el a keresetindítási határidőn belül, de
alapvetően ellentmond a felperesek minden nyilatkozatának, amelyeket pedig az eddigiekben a Hpt-re,
illetve az Irányelvre alapítottak.
A felperesek szolgáltatások szabadságának elvére, mint önálló kereseti indokra a perindítási határidőn
belül nem hivatkoztak, az eshetőleges kereseti kérelmet jóval a keresetindítási határidőn túl vezették
elő, arra az esetre, ha nem lenne alkalmazandó az Irányelv. Az Irányelv alkalmazandóságának kérdését
a jogerős ítélettel helybenhagyott elsőfokú ítélet a [11]-[12] pontban foglaltak szerint elemezte,
bemutatta, hogy a keresetindítási határidőn belül megjelölt tőke szabad áramlásának területén miként
jelenik meg a pénzügyi szolgáltatások szabadsága.
A felperesek az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésekor hivatkoztak a Cilfit-ügyben
kimunkált szempontokra. Ezek közül az első helyen emelték ki, hogy a Kúriát csak akkor nem terheli
a kezdeményezés kötelezettsége, ha a felmerült kérdés nem releváns. A Kúria a fentiekben
megállapította, hogy az EUMSZ szabályozási technikája következtében a szolgáltatások szabadságára
és a tőke szabadságára vonatkozó szabályozás egymástól elkülönül, a felperesek által indítványozottak
nem viszik előre a perben vizsgálandó kérdéseket. A Kúria ezért nem találta szükséges mértékben
megalapozottnak a felperesek által előadottak alapján előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezését.
A továbbiakban a Kúria vizsgálta, hogy szükséges-e a perben alkalmazandó Irányelvnek az Európai
Unió Bírósága általi értelmezése. Megállapította, hogy az Irányelv vonatkozó 24. cikke a perbeli
tényállás mellett egyértelmű, a szabályok nemzeti jogba való átültetése a Hpt. 15.§ (4) bekezdésében
megfelelően történt. Így ezen okból sem szükséges előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése.

Kfv.I.35.522/2018/6.
Áfalevonási jog megítélése láncügylet esetén.
Felperes alaptalanul hivatkozott arra felülvizsgálati kérelmében, hogy figyelmen kívül hagyandók az
Sztv. szabályai. Az Áfa tv. 127. § (1) bekezdés a) pontja szerint az adólevonási jog gyakorlásának
ugyanis van tárgyi feltétele, az adóalany személyes rendelkezésére kell álljon a 120.§ a) pontjában
említett esetben a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla, amely feltételből a hangsúly az
Sztv-vel való kapcsolat vizsgálatakor nem a számla birtokolásán, hanem az „ügylet teljesítését
tanúsító” fordulaton van. Nem elégséges a papírforma szerinti, azaz alakilag megfelelő számla
megléte, mögötte az áfa levonási jog gyakorolhatóságához valós gazdasági eseménynek kell lenni.
Annak meghatározásánál, hogy mi a valós gazdasági esemény, az áfa levonási jog gyakorlásának
folyamatában az Sztv. 15. § (3) bekezdése szolgál iránytűként: a könyvvitelben rögzített és a
beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók

43

által is megállapíthatóknak kell lenniük. Márpedig az nem vitatható, hogy a felperesre mint egyéni
vállalkozóra, az általa vezetett nyilvántartásokra ez a valódiság elvére vonatkozó előírás figyelembe
vehető. Ez a számviteli követelmény a számla szerinti gazdasági esemény minden elemére
vonatkoztatható.
A Kúria kiemeli, hogy szemben a felülvizsgálati kérelemmel, az áfalevonási jog gyakorolhatóságának
nem elégséges feltétele az alakilag megfelelő számla megléte. A számla tárgyi feltételeivel szemben
támasztott követelmények eredményezik azt, hogy a gazdasági esemény paramétereit az
adóhatóságnak a számlakibocsátónál, és többszereplős lánc esetén a további számlakibocsátóknál is
ellenőriznie kell. Az adóhatóság a gépvásárlással kapcsolatos valamennyi szereplőnél széleskörű
bizonyítást folytatott le. Részletesen elemezte határozataiban, hogy az a láncolat, melynek során a
felperes „megszerezte” a gépet miért nem történhetett meg, és feltárta a gépbeszerzés valódi útját,
melynek alapján kizárható volt a gép felperes általi beszerzése. Rámutatott a beszerzés visszásságaira
és elemezte ezzel kapcsolatos felperesi előadásokat is, azok ellentmondásait.
Az alperesi határozat indokolása szerint az adatok objektív módon igazolják, hogy a felperes nem csak
hogy nem tett meg minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést az adókijátszás elkerülésére, hanem a
számlák fiktív voltáról maga is tudomással bírt, közreműködése közvetlenül is fennállt. Ezt emelte ki
az alperesi határozattal helybenhagyott elsőfokú döntés az Art. nem rendeltetésszerű joggyakorlásra
vonatkozó 2. § (1) bekezdésének felhívásával. A jogerős ítélet egyértelmű megállapítása szerint is a
felperes tudta, hogy adókijátszásban vesz részt és ahhoz tevékenyen hozzájárult. Mind az alperes,
mind az elsőfokú bíróság ehhez képest folytatta le a bizonyítást, és vette figyelembe az Európai Unió
Bírósága irányadó gyakorlatát.
Téves a felperesnek az az álláspontja, hogy az alperes kizárólag az Art. 2. § (1) bekezdésére alapította
határozatát, hiszen alapvetően a számla tartalmi hitelessége kapcsán hivatkozott a rendeltetésellenes
joggyakorlásra és elemezte széleskörűen a számla tartalmi hiteltelenségét tanúsító körülményeket. Az
Art. szabályozása általánosságban határozza meg a rendeltetésellenes joggyakorlást, pontos
elhatárolást arról, hogy az milyen magatartással valósul meg és mely körülmények fennállása esetén
állapítható meg, nem ad, a jogalkalmazóra bízza a konkrét eset releváns tényállási elemeinek
értékelése alapján annak meghatározását. Az ilyen típusú joggyakorlás feltárása csak az alperes által
alkalmazott módon, a körülmények teljességének értékelésével, a lánc ügylet valamennyi szereplője
tevékenységének bemutatásával, valamennyi tény összevetésével állapítható meg. Az egyes konkrét
adóalanyoknak a láncon belüli szerepéről megalapozott következtetés azonban már csak a tények,
körülmények egyediesítésével vonható le. Ennek a feladatának eleget tett, a már említettek szerint
részletesen elemezte a felperes viszonyát az eladói körrel kapcsolatban.
A felperes kiemelt jelentőséget tulajdonított a büntetőeljárást megszüntető határozatnak.
A büntetőeljárás megszüntetésének tényét azonban az elsőfokú bíróság helytállóan kezelte, álláspontját
pontosan megjelenítette. A Kúria Kfv.I.35.124/2017/7. számú ítéletének [24] pontja rögzíti, hogy az
adó tárgyú közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során a büntetőjogi tartalom
alkalmazhatóságát a Pp. 4. § (1) és (2), valamint a 339. § (1) bekezdése eljárásjogi szempontból is
kizárja: az alperesi határozat jogszerűsége nem büntetőeljárás következménye, hanem attól függ, hogy
az alperes megtartotta-e az irányadó anyagi és eljárási szabályokat. A felperesi mentesüléshez nem
elégséges annak büntető határozati megállapítása, hogy ő maga is csalás áldozatává vált, hanem
igazolnia kellett volna, hogy minden tőle ésszerűen elvárt ellenőrzési cselekményt megtett annak
érdekében, hogy ne váljék csalás szereplőjévé. Ezt pedig sem az adóhatósági, sem a bírósági
eljárásban igazolni nem tudta, sőt a körülmények éppen azt igazolják, hogy a szerződő fél
kiválasztásánál sem teljesítette ezeket az alapvető ellenőrzési cselekményeket. Márpedig, mint ahogy
arra az elsőfokú bíróság helyesen utalt, az adócsalás, az adóelkerülés, illetve más visszaélések elleni
küzdelem olyan célkitűzés, amelyet a 2006/112 irányelv elismer és támogat, és a jogalanyok az uniós
jog normáira nem hivatkozhatnak csalárd módon vagy visszaélésszerűen.
Mindezekre tekintettel a Kúria azt állapította meg, hogy az elsőfokú bíróság az alperesi határozat
tárgyát, a bizonyítás irányát, eszközeit helytállóan határozta meg, az irányadó közösségi és nemzeti
szabályokat, eseti döntéseket megfelelően alkalmazta. Az általa rögzített tényállás kapcsán
jogszabálysértés csak akkor állapítható meg, ha az hiányos, iratellenes, téves, okszerűtlen, a logika
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szabályainak is ellentmondó tényeket, ténybeli következtetéseket rögzít. Nem állapítható meg
iratellenesség azon a címen, hogy a fél álláspontja valamely bizonyíték bizonyító ereje tekintetében
nem azonos a bíróságéval, ez ugyanis nem iratellenességre utal, hanem a bizonyítékok
felülmérlegelésére irányul, amire a rendkívüli jogorvoslati eljárásban nincs lehetőség. Így alaptalan az
a felülvizsgálati előadás is, hogy a bizonyítékok alapján a tényállás megállapítása tévesen történt: a
felperes maga is csalás áldozatává vált, őt megtévesztették a megvásárolt árut illetően. Mivel az, hogy
valakinek fizetett ellenértéket, még nem elégséges feltétele az áfa levonási jog gyakorolhatóságának,
ahhoz azt is kell igazolni, hogy az az áru amely a számlában feltüntetésre került ténylegesen az eladó
tulajdonában állt, az jogszerűen eladhatta, a gazdasági esemény a valóságban megtörtént.
Nem osztja a Kúria azt a felülvizsgálati támadást sem, hogy az elsőfokú bíróság összemosta volna a
KMK véleményben szereplő esetköröket és ennek alapján lefolytatott vizsgálata téves, illogikus lenne.
A bíróság csupán a felperes keresetében felvetett valamennyi esetkör tekintetében kifejtette
álláspontját, ami azonban nem jelenti azt, hogy az alperesi határozatot megváltoztatva, saját
indokolásával igazolta volna annak jogszerűségét.
Az adóbírság kapcsán a felülvizsgálati tárgyaláson hivatkozott uniós döntés nem támasztja alá a
felperesi álláspontot, hogy adóbírság alkalmazására nem kerülhetett volna sor. Egyrészről egy olyan
nemzeti szabályozást vizsgált, mely nem azonos a hazaival, hiszen az Art. a bírság mérték
megállapításakor mérlegelési lehetőséget biztosít az adóhatóságnak és ennek jogszerűségét a bíróság is
vizsgálta ítéletében. Másrészről a fiktív ügyletek után adólevonási jog kizárását az uniós bíróság ebben
a döntésében is megerősítette.

Kfv.III.38.151/2018/18.
Az új Kbt. átmeneti rendelkezéseinek speciális szabályozása a jogorvoslati eljárásban eredményezheti,
hogy eljárásjogi kérdésekben már az új törvényt, anyagi jogi jogkérdésben pedig még a régi törvényi
rendelkezéseket kell alkalmazni. Az időbeni hatályt a konkrét ügy egyedi tényállása (dátumai) alapján
esetről-esetre kell vizsgálni. A határozatban foglalt érdemi döntést (jogsértés megállapítását) az
indoklásnak maradéktalanul és félreérthetetlenül alá kell támasztania, koherens okszerű érveléssel.
Eldöntendő volt az is, hogy az I. rendű felperes által csatolt, az Európai Unió Bírósága előtt
folyamatban lévő C–496/18. és C–497/18. egyesített ügyekben időközben ismertté vált főtanácsnoki
indítvány (a továbbiakban: főtanácsnoki indítvány) elfogadása és adott esetben az Európai Unió
Bírósága majdan hozandó feltételesen azonos tartalmú ítélete – ténybeli és jogkérdés azonossága okán
– befolyásolhatja-e jelen ügy eldöntését.
Rámutatott a Kúria arra, hogy az eljárás felfüggesztésére irányuló indítványt azért nem fogadta el,
mert egyfelől a főtanácsnoki indítvány még nem egy végleges döntés, még nem az Európai Unió
Bírósága ítélete, és a két ügy tényállása sem volt teljesen azonos. Ugyanakkor a Kúria rámutat arra,
hogy a főtanácsnoki indítvány kétségtelenül tartalmaz olyan általános, absztrakt elveket, ami hasonló
kérdéseket vet fel, mint jelen ügy vitás kérdése. A főtanácsnoki indítvány a magyar Kbt. szabályozási
rendszerének ismertetése körében és a bírói kezdeményezésben feltett kérdéskörben elvi jellegű
megállapításokat is rögzített. Ilyen megállapítás, hogy: „a jogorvoslati irányelvek, valamint a 2014/24.
és 2014/25. irányelv nem kötelezi a tagállamokat arra, és nem is akadályozza meg abban, hogy a
közbeszerzési szabályok állítólagos megsértésével szemben hatóságok által hivatalból indított
jogorvoslatot vezessenek be. Ugyanakkor, amint ilyen jogorvoslatot bevezettek, és azokat
megindították, azok az uniós jog hatálya alá tartoznak.” [75]
A főtanácsnoki indítvány szerint „nagyon kivételes körülményektől eltekintve a jogbiztonság uniós
elve kizárja a már lejárt határidők újbóli megnyitását.”[83]
„Állandó ítélkezési gyakorlat, hogy az eljárási szabályokat általában a hatálybalépéskor folyamatban
lévő jogvitákra is alkalmazni kell, ellentétben az anyagi jogi szabályokkal, amelyeket általában úgy
értelmeznek, hogy a hatályba lépésük előtt keletkezett helyzetekre nem vonatkoznak. A Bíróság szerint
ezen értelmezés biztosítja a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvének tiszteletben tartását, amely
elvek értelmében az uniós szabályok hatásainak egyértelműeknek és előreláthatónak kell lenniük azok
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számára, akikre annak hatálya kiterjed.”[85]
„Általánosabban az uniós jog általános elvei közé tartozó jogbiztonság elve megköveteli, hogy a
jogszabályok egyértelműek, pontosak és hatásaikat illetően előreláthatók legyenek, különösen
olyankor, amikor a magányszemélyekre és a vállalkozásokra nézve kedvezőtlen következményeik
lehetnek, hogy az érdekeltek az uniós joggal kapcsolatos helyzetekben és jogviszonyokban
eligazodjanak. A nemzeti jogalkotónak az uniós jogon alapuló jogszabály meghozatala során
ugyanezen elvet kell alkalmaznia.”[87]
A főtanácsnok véleménye szerint: „nem áll fenn olyan folyamatban lévő jogi helyzet, amelyre új
eljárási szabályok alkalmazandók. Ez a valódi visszaható hatály esete. A már lejárt határidőknek új
határidőket megállapító új jogszabály elfogadása révén történő újbóli megindításáról van szó.”[90] „A
visszaható hatály csak kivételes esetekben lehetséges kizárólag akkor, ha az elérendő cél ezt
megköveteli és ha tiszteletben tartják az érintettek jogos elvárását.”[92]
Látható tehát, hogy az a markáns különbség a jelen ügy között és az Európai Unió Bírósága által
vizsgált folyamatban lévő ügy között, hogy ott egy határidő (több év eltelte utáni) újraindításáról van
szó, a jelenlegi esetben pedig még a nem lejárt, még folyó határidő „menet közben” történő
meghosszabbításáról, majd ezen szabálynak az időközben hatályba lépő új Kbt.-vel való
megerősítéséről, az azonos szabályozás fenntartásáról.
A főtanácsnoki indítvány tehát konkrét ügyben kifejezetten arra mutat rá, hogy „a jogbiztonság elvével
ellentétes az olyan nemzeti rendelkezések alkalmazása, amelyek lehetővé tesznek a közbeszerzési
szabályok e rendelkezések hatálybalépése előtti megsértésével kapcsolatosan hivatalból indított
jogorvoslati eljárást abban az esetben, ha korábban alkalmazandó nemzeti jogszabályokban előírt
határidők már lejártak”.[94]
A Kúria előtti jelen perben vizsgált esettől való eltérést mutatja még a főtanácsnoki indítvány [114]
pontjában foglalt azon megállapítás is, amely egy precedensként hivatkozott üggyel (ún. Taricco
üggyel) kapcsolatban mutatott rá arra, hogy az eltért a tényállását tekintve az Európai Unió Bírósága
előtt éppen folyamatban lévő ügytől, ugyanis abban az ügyben az új jogszabály elfogadásának
időpontjában még folytak az elévülési idők.
Mindennek figyelembevételére és értékelésére tekintettel a Kúria úgy látta, hogy egyrészt a
főtanácsnoki indítvány még nem ítéleti döntés, amely még a végső tartalmát tekintve akár változhat is,
másrészt pedig magából a főtanácsnoki indítványból is kitűnik, hogy az Európai Unió Bírósága előtti
ügy nem teljesen azonos tényállású a jelen felülvizsgálati üggyel, melyre tekintettel a Kúria nem
tartotta indokoltnak az előtte folyamatban lévő ügyet felfüggeszteni, és bevárni az Európai Unió
Bírósága döntését.
Arra azonban utalt a Kúria, hogy miután jelen ügyben meghozott ítéleti döntés alapján az alperes a
szerződésmódosítás tárgykörében (az alábbiakban részletezendő indokokra tekintettel) új eljárást fog
lefolytatni, abban a megismételt eljárásban az alperesnek akár módja lesz már figyelembe venni az
addigra esetlegesen megszülető Európai Unió Bírósága ítélet azon rendelkezéseit, amelyek nem túl
távoli absztrakcióval, adott esetben a jelen ügyre is irányadók lehetnek. A főtanácsnoki indítvány
ugyanis, amellett, hogy pontosan rögzíti az előtte folyamatban lévő vizsgált ügy tényállását, ami
egyértelműen egy újraindított határidőről szól, ugyanakkor elvi megfontolású és tágabb általános
értelemben a jelen ügy tényállásához is hasonló helyzetekről is jogi véleményt formál, legalábbis a
főtanácsnoki indítvány [91] pontjának lehet egy ilyen olvasata is. E szerint, „ha el kellene ismerni,
hogy szokásos körülmények között a jogorvoslatra előírt már lejárt határidők újból megindíthatók,
vagy gyakorlatilag újból megállapíthatók, minden egyes alkalommal, amikor általános határidőket
tartalmazó új nemzeti rendelkezéseket fogadnak el, ez olyan helyzethez vezet, amelyben a
szerződésmódosításokkal szemben gyakorlatilag bármilyen időbeli korlátozás nélkül jogorvoslattal
lehetne élni. Ilyen módon a nemzeti jogszabály egyszerűen új határidők megállapítása révén
lényegében vég nélkül visszaállíthatná az órát. Ilyen következmény a jogbiztonság elvére tekintettel
nyilvánvalóan elfogadhatatlan”.
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Kfv.IV.35.144/2019/14.
Az integrátor útján történő beszállításra vonatkozó szabályok analóg alkalmazása jogszerűnek
minősül még akkor is, ha a támogatási kérelmet benyújtó, összevont szállítási joggal rendelkező
gazdálkodó működése a referencia időszak egészében nem felelt meg az FVMr. 1. § c) pontja szerinti
"integrátor" fogalmi meghatározásának. Ebből következően a megigényelt és kifizetett
többlettámogatásnak a rendeletben előírt határidőben való továbbítási kötelezettség is őt terheli a
termelők irányába az FVMr. 1. számú mellékletében meghatározott arányban.
Az 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) 8. §-a alapján: E rendeletnek az egyes
agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 93/2011. (X. 12.) VM rendelet (a
továbbiakban: módosító rendelet) 4. §-ával módosított 5. § (5)-(7) bekezdését a módosító rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben – az integrátorok (TÉSZ, BÉSZ) által még nem
továbbított támogatásokra – is alkalmazni kell. A módosult (6) bekezdésbe beiktatásra került, hogy...”
az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ a referencia időszakban meghatározott szállítási joga, a
termeltetési szerződés, valamint az integrált termelő, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tag által leszállított
cukorrépa mennyisége alapján az egyes termelőre kiszámított ellenértéket köteles továbbítani, oly
módon, hogy az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott képletben az „a” és „b” értékek
helyére az integrált termelő, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tag által leszállított mennyiséggel megegyező
mértékű szállítási jogot kell behelyettesíteni.” E rendelkezésre figyelemmel a 2007-2010. évekre
vonatkozó arányos számítás, valamint a 2011. évre vonatkozóan alkalmazott képlet szerinti számítás a
felperes ügyében, mint folyamatban lévő utólagos döntés felülvizsgálati eljárásban is jogszerűen
alkalmazható volt, ahogyan ezt a Kúria már a Kfv.IV.35.452/2014/7. számú végzésében
megállapította. A felülvizsgálati kérelem ezzel ellentétes jogértelmezése az irányadó jog kapcsán
jogalap nélküli és nincs összhangban az Európai Bíróság C–133/09. számú ítéletében kifejtett
megállapításokkal.
Az Európai Bíróság az 1782/2003/EK rendelet 143ba. cikk (1) bekezdésében foglaltak értelmezése
kapcsán megállapította, hogy a közösségi joggal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely kizárja
támogatásból azokat a mezőgazdasági termelőket, akik nem maguk szállították be feldolgozásra az
általuk termesztett cukorrépát, hanem integrátorral szerződtek, átadva azt a szállítási jogosultságot,
amit a támogatás elnyeréséhez a tagállami szabályozás alapján személyükre vonatkozóan igazolniuk
kell. Az Európai Bíróság előtt folyamatban volt alapügy felperese is az FVMr. alapján nyújtott be
támogatás iránti kérelmet, ezért annak szabályozását a jelen ügyben is alkalmazandó és a hivatkozott
ügyben már értelmezett közösségi joggal [lásd FVMr. 7. § (4) bekezdése] összhangban kellett
alkalmaznia az alperesnek és az elsőfokú bíróságnak egyaránt. Ehhez pedig az integrátor útján történő
beszállításra vonatkozó szabályok analóg alkalmazása vezethet, még akkor is, ha a felperes működése
a referencia időszak egészében nem felelt meg az FVMr. 1. § c) pontja szerinti „integrátor” fogalmi
meghatározásának, hiszen nem vitásan a felperes volt az, aki a más gazdasági szereplőknek járó
támogatást is megigényelte. Ebből következően terhelte az előírt határidőben való továbbítási
kötelezettség a termelők irányába az FVMr. 1. számú mellékletében meghatározott arányban.
A felülvizsgálati kérelemben kifejtett indokok alapján nem merült fel a Kúria előtti eljárásban olyan
közösségi jogi rendelkezés, amely újból szükségessé tette volna az Európai Bíróság előzetes
döntéshozatali eljárása kezdeményezését, ezért felperes ez irányú kérelmét a felülvizsgálati bíróság
sem tartotta indokoltnak. A felülvizsgálati kérelem nem tartalmazott nóvumot a korábban már
előterjesztettekhez képest, a tagállami szabályozás értelmezésére pedig – ahogyan azt az elsőfokú
végzésében megállapította – az Európai Bíróság nem rendelkezik joghatósággal az európai Közösséget
létrehozó szerződés 234. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján.

Kfv.IV.35.382/2019/5.
Az 2988/95 EU (Euratom) rendelet 3. cikke szerint az elévülési idő főszabály szerint a szabálytalanság
elkövetésétől számított 4 év azzal, hogy a többéves programok esetén minden esetben addig tart, amíg
a program véglegesen le nem zárult. Az adott szabálytalanság elkövetésétől számítva kell figyelembe
venni a visszakövetelési igény elévülési idejét.
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Jelen ügyben a felperes a TCS/TÉSZ-ben való tagsági viszonyának adott időszakban való hiányára
nézve a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a 113/2009. (VIII. 29.) FVM
rendelet (a továbbiakban: Jogcímrendelet) alapján indult eljárásban alkalmazott szankcionálás kapcsán
– az elévülési idő, illetve a jogvesztő határidő számítása szempontjából – miként értelmezhető az
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) 57. § (3) bekezdése, a 64. § (1) bekezdése
és a 69. § (8) bekezdése. Ezzel összefüggően további értelmezési kérdést vet fel, hogy a vitatott
alperesi határozat jogszerűségének megítélése érdekében az Eljárási tv. rendelkezéseit vagy a
közvetlenül alkalmazandó uniós jogi norma rendelkezéseit szükséges-e figyelembe venni.
Az Eljárási tv. e szempontból releváns, akkor hatályos rendelkezései a következők. Az 57. § (3)
bekezdése szerint “[a] döntés ügyfél terhére történő módosítására vagy visszavonására – közvetlenül
alkalmazandó közösségi jogi aktus, valamint annak hiányában – öt éven belül van lehetőség,
amennyiben az ügyfél az intézkedésben jogosulatlanul vett részt.” A 64. § (1) bekezdése szerint
“[k]özvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában az intézkedésben
való jogosulatlan részvétel megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától
számított öt év elteltével évül el, amelyben az intézkedésben jogosulatlanul részt vettek.”
A 69. § (1) bekezdése alapján „Az intézkedésben való részvétellel összefüggésben megállapított
jogosultság vagy az igénybe vett támogatás egésze vagy egy része jogosulatlannak minősül,
amennyiben az ügyfél: … e) a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban meghatározott
intézkedésben való részvételre vonatkozó feltételeket – ideértve a támogatás kifizetését megelőző vagy
azt követő időszakra vállalt kötelezettségeket is – megszegi, f) olyan intézkedésben vesz részt,
amelynek alkalmazását az Európai Közösség nem engedélyezte vagy nem vette tudomásul [az a)-f)
pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: intézkedésben való jogosulatlan részvétel].”
A 69. § (8) bekezdése értelmében “[a]z intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító
határozat jogerőre emelkedésével – amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
csak a támogatás egy része tekintetében állapítja meg a jogosulatlan részvételt, úgy az érintett rész
vonatkozásában – az ügyfél intézkedésben való részvételhez fűződő jogosultsága megszűnik.
Intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítására a jogosultságot megállapító határozat
közlésétől számított öt éven belül van lehetőség.”
Az alperesi felülvizsgálati kérelem szerint az elsőfokú ítélet jogszabálysértő, mert az elévülés
vonatkozásában a bíróság a vitatott kérdést illetően a közvetlenül alkalmazandó uniós normát, azaz a
2988/95/Euratom rendelet 3. cikk (1) bekezdését helytelenül alkalmazta.
A 2988/95. rendelet a 3. cikk (1) bekezdésében az uniós joggal kapcsolatos szabálytalanságok két
típusáról rendelkezik: az itt felvázolt rendszerben – az elévülési idő számítása szempontjából – az
általános értelemben vett szabálytalanságtól megkülönböztetendő a „többéves programokkal”
összefüggő szabálytalanságok köre a következők szerint:
[A] A 3. cikk (1) bekezdésének első és második albekezdése akként rendelkezik, hogy az eljárások
elévülési ideje a szabálytalanság elkövetésétől, illetve folyamatos vagy ismételt szabálytalanság esetén
a szabálytalanság megszűnésének napjától számított négy év.
[B] A többéves programokat illetően az említett 3. cikk (1) bekezdése második albekezdésének
második mondata kifejti, hogy „az elévülési idő minden esetben addig tart, amíg a program véglegesen
le nem zárult”.
A Kúria a kérdést illetően a lényegében azonos Kfv.IV.35.662/2017/7. számú, valamint
Kfv.IV.35.681/2017/7. sz. ítéletének indokolásában foglaltakat követte.
Az Európai Unió Bírósága már több döntésében értelmezte a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdése
szerinti „többéves program” kifejezés jelentését, megállapítva, hogy e fogalom hatályát mind az egyes
alkotóelemeinek jelentésére, mind az alkalmazásának összefüggéseire, mind az arra hivatkozó rendelet
céljaira tekintettel kell meghatározni (C–436/15 sz. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centra
ügyben hozott ítélet 45. pont). Az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata értelmében a „többéves
program” átfogó fogalomnak minősül, mely az uniós politikák által érintett valamennyi területen
megjelenhet, amennyiben uniós költségvetési források kerülnek felhasználásra. Maga a „program”
kifejezés tág jelentéssel bír, és a „program” és „projekt” kifejezések felcserélhetően használhatóak e
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rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében (UAB Alytaus regiono ítélet 51. pont; C–491/16. sz.
Maxiflor ügyben hozott végzés 35. pont; C–243/17. sz. da Silva Rodrigues ügyben hozott végzés 37.
pont). E meghatározás alapján az Európai Unió Bírósága „többéves programként” definiálta például
azt az uniós forrásokból finanszírozott projektet, amely egy meghatározott régió hulladékgazdálkodási
rendszerének létrehozásában állt, és amelynek a végrehajtását több évre tervezték (UAB Alytaus
regiono ítélet 51. pont).
A Kúria már több ügyben rámutatott arra, hogy „az Eljárási tv. 64. § (1) bekezdésében írt öt éves
elévülési időtartam az esetben irányadó, amennyiben közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus
nem rendelkezik eltérően.” (Kfv. IV.35.548/2013/5., Kfv.IV.35.279/2017/4.) A felperes ügyében ez a
jogi aktus az Euratom rendelet, aminek közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi szabályai
érvényesülnek.
A 2988/95 rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerint többéves programok esetén az elévülési idő minden
esetben addig tart, amíg a program véglegesen le nem zárult. Az Európai Unió Bírósága
értelmezésében azonban a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdésében írt, „a program véglegesen le
[nem] zárult” kifejezés nem jelenti szükségszerűen az elévülés bekövetkeztét az említett program
végrehajtása során elkövetett valamennyi esetleges szabálytalanság tekintetében. Ez csak azon
szabálytalanságok esetében van így, amelyeket több mint négy évvel – azaz a 3. cikk (1) bekezdésében
általánosan megállapított elévülési időtartammal – „a program végleges [lezárulását]” megelőzően
követtek el, melyek – az elévülési időnek a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének harmadik
albekezdésében meghatározott okok valamelyike miatti megszakadása hiányában – a lezárulást
követően azonnal elévülnek.
Azaz, a „többéves programokra” a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdése második albekezdésének
második mondata értelmében alkalmazandó elévülési idő kizárólag az elévülési idő kiterjesztését teszi
lehetővé, nem annak lerövidítését (UAB Alytaus regiono ítélet 68–69. pontok).
Megállapítható, hogy jelen ügyben a vitatott kérdésben a szabálytalanság elkövetése időpontjaként
semmiképpen sem az elsőfokú bíróság által megállapított 2012. december 30. napja jön számításba,
amikor a felperes TCS/TÉSZ tagsága megszűnt.
A Jogcímrendelet 9. § (3b) bekezdése szerint ugyanis mentesül az ügyfél a jogkövetkezmény alól,
amennyiben a TCS/TÉSZ tagságát azért nem tudta fenntartani, mert a termelői csoport vagy termelői
szervezet elismerése visszavonásra került, és amennyiben az elismerés visszavonásától számított 6
hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott. A
felperes azonban a mentesülési időszakon belül, azaz 2013. június 30-ig nem, csak 2015. március 6.
napjától létesített új tagsági viszonyt. A szabálytalanság kezdő napja tehát az alperes megállapításával
egyezőleg 2013. június 30. Ennek elévülési ideje pedig a fentiek szerinti 4 évvel számolva, tekintet
nélkül a program lezárultára, 2017. június 30. Az elsőfokú közigazgatási határozat viszont 2017. május
22-én kelt, mikor is az elévülés megszakadt.
A Kúria továbbá az alperessel egybehangzóan állapította meg, hogy egyébként a program zárásával
kapcsolatos joghatásokat illetően más további időpontok is lényegesek lehetnek. Jelen ügyben vitatott
kérdést illetően az azonban ezeknek, a fentiek tükrében nincs további relevanciájuk.
A fentieket összegezve, a felülvizsgálati kérelemben helytállóan hivatkozott az alperes a 2988/95
rendelet, mint közvetlenül alkalmazandó uniós jogi norma szerinti elévülési szabályokra, melyeknek a
támadott határozata mindenben megfelel, ezért a Kúria az elsőfokú bíróság keresetnek részben helyt
adó ítéletét a régi Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és a felperes keresetét
egészében elutasította.

Kfv.I.35.550/2019/4.
A Civil tv. és adójogszabályok egymáshoz való viszonyában nem érvényesül a lex speciális derogat
legi generali jogértelmezési jogelv, mert mindegyik törvény más- más jogterületet egymásra tekintet
nélkül önállóan szabályoz.
Abban a jogkérdésben kellett a Kúriának állást foglalnia, hogy a felperes a közhasznú nonprofit
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jogállására figyelemmel a 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) előírásai alapján
mentesül-e a társasági adó és áfa adófizetési kötelezettsége alól, vagyis adókötelezettségének
megítélésekor csak és kizárólag a Civil tv. előírásai érvényesülnek, vehetők figyelembe.
A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság helyes választ adott jogerős ítéletében erre a kérdésre,
és jogszerűen vetette el a felperes erre vonatkozó érvelését. Az adózásra vonatkozó szabályokat az
elsőfokú bíróság által helytállóan felhívott jogszabályok tartalmazzák és azokat a civil szervezetekre is
alkalmazni kell. Ettől eltérő szabályozást a Civil tv. nem tartalmaz, nem veszi ki a civil szervezeteket
az adótörvények hatálya alól. Ebből következően törvényesen vizsgálta a felperes adóalanyi minőségét
a 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) és az 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban:
Tao.tv.) törvény előírásaira figyelemmel.
Az Áfa tv. 5. § (1) bekezdése értelmében adóalany: az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely)
saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére.
Gazdasági tevékenység valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel
történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése
független formában történik (6. §).
Az általános forgalmi adó uniós szinten harmonizált adónem, annak szabályait a közös
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112 EK irányelv tartalmazza. Az átültetési kötelezettségből
fakadóan a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az uniós szabályokba ütköző tagállami jogot
alkossanak, az uniós normában szereplő fogalmaknak eltérő értelmet tulajdonítsanak. Erre
figyelemmel a gazdasági tevékenység fogalmának értelmezésekor figyelemmel kell lenni az uniós jog
egységes értelmezését biztosító Európai Bíróság ezzel kapcsolatos döntéseire.
A HÉA irányelv 9. cikk (1) bekezdése szerint gazdasági tevékenység: a termelők, a kereskedők, illetve
a szolgáltatók valamennyi tevékenysége, beleértve a kitermelő-ipari és mezőgazdasági
tevékenységeket, valamint a szabadfoglalkozású vagy azzal egyenértékű tevékenységeket is.
Gazdasági tevékenységnek minősül különösen a materiális vagy immateriális javak tartós bevétel
elérése érdekében történő hasznosítása. A magyar szabályozás azt a tevékenységet tekinti gazdasági
tevékenységnek, amelyet üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel folytatnak, amennyiben
az ellenérték elérésére irányul. A Kúria álláspontja azt, hogy a jogszabályi megfogalmazás alapján a
három tényező közül már az egyik megvalósulása is önállóan megalapozza a gazdasági tevékenység
megvalósulását, így nem tévedett az alperes és az elsőfokú bíróság sem mikor a gazdasági tevékenység
megvalósulását rögzítette. Utal a Kúria arra, hogy az Európai Bíróság számtalan döntésében
emlékeztetett arra, hogy a „gazdasági tevékenység objektív fogalom, és azt önmagában, céljától és
eredményétől függetlenül kell értelmezni” (C-497/01. 38., C-284/04. 35., C-233/03. 47. pontok).
Ekként a felperesnek a felülvizsgálati kérelmében az üzletszerűség vizsgálata körében kifejtett érvei
súlytalanok, az alperes és a bíróság is helytállóan rögzítette, hogy felperes tevékenysége megfelelt az
Áfa tv. 6. §-ban írt feltételeknek.
Rámutatott arra is a Kúria, hogy az Áfa törvény nem kezeli eltérően a nonprofit szervezeteket a
vállalkozásoktól. Ennek következtében közömbös, hogy mi az adott gazdasági tevékenység célja, áfa
szempontból mindig az elvégzett tevékenységet kell minősíteni, a törvényi előírások figyelembe
vételével. Nem az a mérvadó, hogy egy tevékenységet mint vállalkozási tevékenységet végez-e a civil
szervezet, ugyanis a cél szerinti tevékenységek is adókötelesek, ha nem szerepelnek az Áfa tv. 85. §-a
szerinti felsorolásban. Az Áfa törvény 85. § alapját képező HÉA irányelv 132. cikkével kapcsolatban
az Európai Bíróság C-699/15. számú ügyben kifejtette, hogy e cikk „olyan adómentességeket állapít
meg –amint azt azon fejezet címe is mutatja, amelynek e cikk a részét képezi –, amelyek célja egyes
közhasznú tevékenységek előmozdítása. Mindazonáltal e mentességek célja nem valamennyi, hanem
kizárólag azon közhasznú tevékenységek mentesítése a héa alól, amelyeket az irányelv itt felsorol, és
részletesen meghatároz.” Hangsúlyozta azt is, hogy az adómentességek leírására használt kifejezéseket
szigorúan kell értelmezni, mivel ezek a 2006/112 irányelv 2. cikkéből eredően kivételt jelentenek a fő
szabályhoz képest, miszerint az adóalany által ellenszolgáltatás fejében teljesített minden
szolgáltatásnyújtás után héát kell fizetni.
Miután a felperes az Áfa tv. hatálya alá eső tevékenységet végzett, számlakibocsátási kötelezettsége
fennáll. Az Áfa tv. 165. §-a külön részletezi, mikor nem terheli ez a kötelezettség, azonban az általa
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végzett tevékenységek ebbe a körbe a fentiek szerint nem voltak besorolhatók.
Alaptalanul támadja a felperes a társasági adónemben tett megállapításokat is. A felperes a Tao. tv. 2. §
(2) bekezdés a.) pontja alapján a társasági adó alanya, adózására nem a Civil tv. rendelkezései az
irányadók, hanem a Tao. tv. előírásai. Ennél fogva a Tao.tv. 1. § (1) bekezdésének megfelelően a
nonprofit társaságok jövedelem-és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági
tevékenysége társasági adófizetési kötelezettséget keletkeztet. Adóalapjának megállapításakor a Tao.
tv. 6. § (1) bekezdéséből kell kiindulni, az adó alapja minden esetben a társaság adózás előtti
eredménye, melyet a kedvezményezett és a vállalkozási tevékenysége adatainak együttes figyelembe
vételével kell meghatározni, és módosítani a Tao. tv.-ben megszabott csökkentő és növelő jogcímekre
tekintettel. A Tao.tv. 6. számú melléklet E. pontja tartalmaz csupán kivételt, de ezek a felperes
tekintetében nem álltak fent, az adómentesség igazolására szolgáló bizonyítékot nem terjesztett elő. Az
elsőfokú bíróság ezzel összefüggésben kifejtett indokolása mindenben helytálló és jogszerű.
Egyetért a Kúria azzal az alperesi felülvizsgálati ellenkérelemben kifejtett állásponttal, hogy a
felperesi jogértelmezési technika téves. A Civil tv. értelmező rendelkezései, fogalom meghatározásai
erre vonatkozó külön törvényi felhatalmazás nélkül az adókötelezettség megállapításánál nem
relevánsak és alkalmazandók.
Nem állapítható meg a felülvizsgálati kérelemben említett jogelv sérelme, miután a Civil tv. és az
adózásra vonatkozó jogszabályok egy- egy jogterületet önállóan szabályoznak, egymáshoz való
viszonyuk nem általános- speciális, ekként a jogértelmezési vita az említett elv alkalmazásával nem
oldható fel.

Munkaügyi ügyszak
Mfv.III.10.261/2019/4.
Szolgálati
járandóság
szüneteltetését
szabályozó
jogszabályok
alaptörvény-ellenessége
megállapítására, az AB és az Európai Unió Bírósága eljárás kezdeményezésére irányuló indítványok
elutasítása.
A Kúria utalt arra is, hogy a felperes az Európai Unió Bírósága eljárását korábban kizárólag a jelen
eljárást megelőző perben kezdeményezte, amely ügyben a munkaügyi bíróság a kérelem teljesítésének
mellőzését részletesen megindokolta, a felperes pedig a jogerős ítéletet ebben a körben nem támadta.
Ezért – a felperes iratellenes állításával ellentétben – a Kúriának az Mfv.III.10.135/2018/5. számú
ítéletben, az eljárt bíróságoknak – a legutóbbi ügyet kivéve – a korábbi ügyekben nem kellett számot
adni az Európai Unió Bírósága eljárására irányuló kezdeményezés mellőzésének indokairól.
A perben irányadó Pp. 155/A.§ (1) bekezdése szerint a bíróság az Európai Bíróság előzetes
döntéshozatali eljárását az Európai Közösséget létrehozó Szerződésben (jelenleg az EUMSZ) foglalt
szabályok szerint kezdeményezheti. Az Európai Unió Bírósága az előzetes döntéshozatali eljárásban
(EUMSZ 267. cikk) az ítélkező tevékenységén keresztül az alapügyben felmerült jogkérdésben
szereplő uniós jogi normát értelmezi, valamint a másodlagos uniós jogi aktusok érvényességét
vizsgálja. Abban az esetben, ha egy tagállam bírósága előtt ilyen kérdés merül fel, és ez a bíróság úgy
ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, előzetes döntéshozatali
eljárást kezdeményezhet. Ez a jogosultság tehát – az elsőfokú ítélet indokolásával szemben –
valamennyi tagállami bíróságot megillet, azon bíróságok számára pedig, amelyek határozata ellen
nincs helye további jogorvoslatnak kötelezettséget jelent.
A felperes az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését a perben alkalmazott
társadalombiztosítási jogszabályoknak az EUMSZ 18-19. cikkébe és az Európai Unió Alapjogi
Chartája 17., 21., 34. és 54. cikkébe ütközése miatt kérte. Az Alapjogi Charta 51. cikk (1) bekezdése
szerint szerint a tagállamok csak annyiban címzettjei (kötelezettjei) a Charta rendelkezéseinek,
amennyiben az Unió jogát hajtják végre és az EUMSZ 6. cikk (1) bekezdése, valamint a Charta 51.
cikk (2) bekezdése szerint a Charta rendelkezései semmilyen módon nem terjesztik ki az Uniónak a
Szerződésekben meghatározott hatásköreit. A felperes felülvizsgálati kérelme nem tartalmaz olyan
elemet, amelynek alapján megállapítható lenne, hogy a jogvita a szóban lévő társadalombiztosítási
szabályozás tekintetében az uniós jogszabály értelmezését vagy alkalmazását érintené, mivel ezek a
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jogszabályok nem az Uniós jogot hajtják végre, ebben a tárgykörben Uniós szabályozás nem létezik.
Az Európai Unió Bíróságának – ahogyan többek között a Nagy Sándor és társai C-488/12. számú
végzésében kimondta – ilyen esetben nincs hatásköre, ezért előzetes döntéshozatali eljárást
kezdeményezni nem lehet. Az Alapjogi Charta rendelkezései önmagukban európai bírósági hatáskört
nem alapoznak meg; mindezek miatt az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló
kérelem teljesítését a Kúria is mellőzte.

Polgári ügyszak
Pfv.III.20.891/2018/11.
A pénznyerő automaták valamely tagállamban történő működtetésével kapcsolatban a határokon
átnyúló helyzet fennállása nem vélelmezhető kizárólag azon az alapon, hogy az így kínált
játéklehetőséget más tagállamból érkező állampolgárok is igénybe vehetik. A szerencsejáték
szervezésével kapcsolatos nemzeti jogszabályok főszabály szerint csak annyiban tartoznak az EUMSZ
által biztosított alapvető szabadságokra vonatkozó rendelkezések hatálya alá, amennyiben a
tagállamok közötti kereskedelmet érintő helyzetekre alkalmazandók. A határon átnyúló jelleg
megállapításához tehát nem elegendő, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ügyfélkör potenciálisan olyan
uniós polgárokból állhat, akik más tagállamok állampolgárai. (az Európai Unió Bíróságának C665/18. számú döntése)
A felülvizsgálati kérelem egyrészt az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban:
EUMSZ) 56. cikkére, azaz a szolgáltatások szabad áramlásának korlátozását tilalmazó rendelkezésére
hivatkozással állított jogszabálysértést. Amint arra a jogerős ítélet helytállóan utalt, a
szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásának az minősül, ha a tagállam megtiltja a saját honos
vállalkozásainak a szolgáltatásnyújtás rendelkezésre állásának lehetőségét az uniós tagállamok
polgárai részére. A felülvizsgálati kérelem elbírálása során a Kúria figyelembe vette az Európai Unió
Bíróságának 2019. június 4-én hozott C-665/18. számú döntésében foglaltakat. Az EUMSZ 56.
cikkének értelmezésével kapcsolatban e döntés kifejti, hogy a pénznyerő automaták valamely
tagállamban történő működtetésével kapcsolatban a határokon átnyúló helyzet fennállása nem
vélelmezhető kizárólag azon az alapon, hogy az így kínált játéklehetőséget más tagállamból érkező
állampolgárok is igénybe vehetik. A szerencsejáték szervezésével kapcsolatos nemzeti jogszabályok
főszabály szerint csak annyiban tartozhatnak az EUMSZ által biztosított alapvető szabadságokra
vonatkozó rendelkezések hatálya alá, amennyiben a tagállamok közötti kereskedelmet érintő
helyzetekre alkalmazandók. A határon átnyúló jelleg megállapításához tehát nem elegendő, hogy a
szolgáltatást igénybe vevő ügyfélkör potenciálisan olyan uniós polgárokból állhat, akik más
tagállamok állampolgárai. [C-665/18. döntés 17. és 18. pontjai]
A fentieket figyelembe véve a Kúria azt állapította meg, hogy az EUMSZ 56. cikkének
alkalmazásához szükséges, határokon átnyúló tényállási elem jelen ügyben nem áll fenn. A jogerős
tényállás szerint a felperes alapítása óta Magyarországon üzemeltetett játékautomatákat. A
felülvizsgálati kérelem csupán említést tesz arról, hogy a felperes által működtetett játéktermekben
uniós állampolgárok is játszottak a pénznyerő automatákon. Ezen túlmenően azonban sem a kereseti
tényelőadás, sem a perben tett további nyilatkozatok nem tartalmaznak a szolgáltatást igénybe
vevőkre, illetve a szolgáltatás nyújtójára nézve olyan további adatokat, amiből az a következtetés
lenne levonható, hogy a felperes szolgáltatását más tagállamok polgárai ténylegesen igénybe vették.
Ezért a szolgáltatásnyújtás határon átnyúló jellegének megállapíthatóságára nem volt alap, jelen
ügyben tehát az EUMSZ 56. cikkének alkalmazása fel sem merülhet.
Az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 349. §-a a jogalkotó tevékenységére nem
alkalmazható. Az alperes felelőssége a jogalkotás diszfunkcionalitásáért a belső jogrendszer alapján –
többlettényállási elem hiányában – nem áll fenn. A személyiségi jogsértés, továbbá Ptk. 339. §-ára és a
6. §-ára alapított felülvizsgálati hivatkozás tekintetében a Kúria teljes körűen osztja a jogerős ítéletben
foglaltakat, ezért csupán visszautal annak érveire. A személyiségi jog sérelmével kapcsolatban a Kúria
megjegyezte, hogy a felülvizsgálati kérelem a gazdasági társaság felperes családtagjai és alkalmazottai
sérelmeit állította. Tekintettel arra, hogy a Ptk. 85. § (1) bekezdése alapján a személyhez fűződő
jogokat csak személyesen lehet érvényesíteni, e sérelmek miatt a felperest kereshetőségi jog sem illette
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meg. Mindazonáltal a felperes mint gazdasági társaság családtagjaira történő hivatkozás jelen perben
nem is értelmezhető.

Pfv.III.21.077/2018/6.
Nem állapítható meg a tagállami kárfelelősség, ha az uniós jog alkalmazhatóságát lehetővé tevő
határoz átnyúló tényállási elem hiányzik.
A határon átnyúló tényállási elem hiányában a felek jogvitájában az uniós jog nem volt alkalmazható.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 56. cikke szerint 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. Ennek alapján a tagállami kárfelelősség fennállását a szolgáltatás szabad áramlásának
sérelmével összefüggésben kellett vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy a felperes a jogelődei által nyújtott,
határon átnyúló szolgáltatás korlátozásából eredő károk megtérítése iránti igényt érvényesíthetett
volna. Ezzel szemben azt a tényállítását, hogy a jogelődök Magyarországon nyújtott szolgáltatását
külföldi uniós állampolgárok is igénybe vették, a perben nem bizonyította; azt pedig nem is állította,
hogy a keresetében megtéríteni kért károk a határon átnyúló szolgáltatás elmaradásából származnak.
A felperes arra is hivatkozott, hogy az uniós elemet önmagában a szolgáltatás más tagállam
állampolgárai részéről történő igénybevételének elvi lehetősége is megalapozza. A felülvizsgálati
kérelmében ennek megfelelően állította, hogy a határon átnyúló tényállási elem potencialitása is
elegendő az uniós jog alkalmazásához. Ez az álláspont azonban téves, és az ennek alátámasztására
alkalmas jogi következtetés a felülvizsgálati kérelemben megjelölt, az Európai Unió Bírósága előzetes
döntéshozatali eljárásban meghozott határozataiból sem vonható le.
Ha az Európai Unió Bírósága hatáskörét megállapítva az előzetes döntéshozatali eljárást lefolytatja, az
csupán annyit jelent, hogy a kérelemben írtak alapján lehetőség van a tagállami bíróság által megadott
tényállás mellett az uniós jog értelmezésére. Az Európai Unió Bírósága uniós jogértelmezése alapján
azt már a tagállami bíróságnak kell az előtte folyó eljárásban elbírálnia, hogy az adott ügyben
ténylegesen fennállnak-e a tagállami felelősség együttes feltételei (Kúria Pfv.III.20.656/2017/13.)
Az Európai Unió Bírósága a C-665/18. számú, a Pólus Vegas Kft. és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Fellebbviteli Igazgatósága ügyben 2019. június 4-én hozott végzésében pedig megállapította, hogy az
EUMSz 56. cikkét a Berlington-ítélet összefüggésében úgy kell értelmezni, hogy a pénznyerő
automaták valamely tagállamban történő működtetésével kapcsolatban a határokon átnyúló helyzet
fennállása nem vélelmezhető kizárólag azon az alapon, hogy az így kínált játéklehetőségeket más
tagállamokból érkező európai uniós polgárok is igénybe vehetik.
Mindebből az következik, hogy az adott esetben az uniós jog alkalmazhatóságát lehetővé tevő
tagállamközi elem hiányzott. Emiatt az EUMSz 56. cikkében biztosított alapvető szabadságjog
sérelmét sem lehetett megállapítani, ami a tagállami felelősség Brasserie-ítéletben meghatározott
további feltételeinek vizsgálatát szükségtelenné tette.
Uniós tényállási elem hiányában az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) sem volt
alkalmazható. Annak 51. cikke szerint ugyanis a Charta rendelkezéseinek címzettjei a tagállamok,
amennyiben az Unió jogát hajtják végre. A jogerős ítélet ezért a Charta 17. cikkét sem sérti.

Pfv.III.21.474/2018/8.
Nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a fél nem a közösségi jog
értelmezését, hanem annak megállapítását kéri, hogy az irányadó magyar jog nem felel meg a
közösségi jog által védett alapelveknek.
A felperes – miként az eljárás korábbi szakaszaiban, úgy a felülvizsgálati kérelmében is – arra
hivatkozással kérte az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését, hogy a perben alkalmazandó
2015. évi CCXIV. törvény 15. § (4) bekezdése az 93/13/EGK irányelv 6. cikk (1) bekezdésébe és 7.
cikk (1) bekezdésébe, valamint annak mellékletének 1.p és 1.q pontjaiba ütközik. A másodfokú
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bíróság által is felhívott EUMSz 267. cikke szerint az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik
előzetes döntés meghozatalára a következő kérdésekben: a) a Szerződések értelmezése; b) az uniós
intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak érvényessége és értelmezése. Ebből következően
nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a fél nem a közösségi jog
értelmezését, hanem annak megállapítását kéri, hogy az irányadó magyar jog nem felel meg a
közösségi jog által védett alapelveknek (EBH 2005.1320.I., EBH 2016.M.21.). Éppen ezért mindkét
fokú bíróság helyesen döntött akkor, amikor a felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése
iránti kérelmét elutasította. Eljárásuk megfelelt a 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 155/A. §
(2) bekezdésének: a kérelem elutasításáról végzéssel határoztak, és az elutasító döntést ítéleteikben
megindokolták. Emiatt a jogerős ítélet a Pp. 155/A. §-át nem sérti, és az előzetes döntéshozatali eljárás
felperes által kért kezdeményezésének a felülvizsgálati eljárásban sem lehetett helye.

Pfv.I.20.637/2019/6.
Érvényes az a fogyasztói, lakossági kölcsönszerződés, amelyik tartalmazza a szerződés tárgyát, az
éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót, a szerződéssel kapcsolatos kamatot, a törlesztő
részletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat. Az árfolyamról történt tájékoztatás nem
tisztességtelen, ha az megfelel a világos és érthető megfogalmazás követelményének.
A jogerős ítélet meghozatalakor (2018. október 11.) már ismert volt az Európai Unió Bírósága C51/17. 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 olyan nyilatkozatot tettek, hogy az esetleges árfolyamveszteséget is figyelembe véve
képesek fizetési kötelezettségeik maradéktalan és pontos teljesítésére. A Kúria az alperestől elvárható
tájékoztatás tartalmát illetően utalt arra is, hogy a 6/2013. PJE jogegységi határozat 3. pontjában már
leszögezte: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a 2013. május 31-én adott tájékoztatás
szerint a 2001-2008 közötti időszakban a pénzügyi intézmények sem láthatták előre a jövőbeni
árfolyamváltozásnak sem a mértékét, sem az irányát, és a Magyar Nemzeti Bank stabilitási jelentései
sem utaltak jelentős árfolyamváltozásra.
Az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses rendelkezés világos és érthető, ebből
következően nem tisztességtelen, azaz a szerződéses rendelkezés, illetve a szerződés nem semmis,
emiatt sem indokolt a felperesek elleni végrehajtás megszüntetése.
A Kúria az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatának ellátása, a bíróságok
jogalkalmazásának elősegítése körében jogegységi határozatokat hoz (2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) bekezdés c) pontja, 25. §). A Bszi. 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
joggyakorlat továbbfejlesztése, illetve az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében elvi
kérdésben meghozott jogegységi határozat – a 42. § (1) bekezdése szerint – a közzététel napjától a
bíróságokra kötelező. A Kúria perben alkalmazott polgári jogegységi határozatai ugyan az ügyletkötést
követően születtek az ilyen jellegű szerződések érvénytelensége körüli vita lezárásaként, a jogegységi
határozat azonban nem jogszabály, ebből eredően nincs hatályba lépése, és így esetében a visszaható
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hatály kérdése sem merülhet fel. A jogegységi határozat ugyanis egy iránymutatás arra, hogy az adott
jogszabályt a bíróságoknak milyen módon kell, illetve kellett volna korábban is értelmezniük
(Gfv.VII.30.101/2014/15., Pfv.VI.21.286/2007/4., BH2016.83.).
A C-118/17. számú ítélete 64. pontjában az Európai Unió Bírósága úgy foglalt állást, hogy az
irányelvvel nem ellentétes, ha valamely tagállam legfelsőbb bírósága a 93/13/EGK irányelve (a
továbiakban: irányelv) végrehajtásának részletes szabályait illetően – az egységes jogértelmezés
érdekében – kötelező határozatokat hoz, amennyiben e határozatok nem képezik akadályát annak,
hogy a hatáskörrel rendelkező bíróság az irányelvbe foglalt szabályok teljes érvényesülését biztosítsa
és a fogyasztó jogainak védelme érdekében hatékony jogorvoslatot nyújtson. Az adott ügyben
iránymutató polgári jogegységi határozatok nem akadályozzák sem az irányelv szabályainak
érvényesülését, sem a felperesek jogvédelmét, ezért a felülvizsgálati érvelés nem helytálló. A
felperesek okfejtése ellentmondásos is, mivel sérelmezik ugyan a jogegységi határozatok
alkalmazását, más tekintetben viszont a 2/2014. PJE jogegységi határozat figyelembevételét kérik.

Pfv.V.20.860/2019/8.
I. A támogatás iránti igény nem alanyi jog. Ha a jogszabályban és a pályázati kiírásban szereplő
feltételei nem teljesültek, támogatás nem nyújtható, ezért a remélt támogatás esélyének elvesztése nem
von maga után kártérítési felelősséget.
II. Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésénél a bíróságot nem köti a felek kérelmének
tartalma, ezért, ha a fél a felteendő kérdést nem jelöli meg vagy az pontatlan, ebből az okból az
előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti kérelem nem utasítható el. Nem utasítható el a
kérelem azon az alapon sem, hogy az egy nemzeti jogi aktusnak az uniós jog előírásaival való
összeegyeztethetőségére irányul. Ugyanakkor nincs helye előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az ügy elbírálása szempontjából nem releváns.
I. A Pp. 155/A § (2) bekezdése értelmében az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére a per
tárgyalásának felfüggesztése mellett kerülhet sor, ezért a felperes előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésére is irányuló felülvizsgálati kérelmére tekintettel a Kúria először azt vizsgálta, hogy
előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése indokolt-e.
Az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik előzetes döntés meghozatalára a Szerződések
értelmezése és az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak érvényessége és
értelmezése tekintetében. Ha egy tagállam bírósága előtt ilyen kérdés merül fel, és ez a bíróság úgy
ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, kérheti az Európai Unió
Bíróságát, hogy hozzon ebben a kérdésben döntést [EUMSZ 267. cikk első és második albekezdés].
Nincs helye azonban előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének, ha a felmerülő jogkérdés az
ügy elbírálása szempontjából nem releváns (C-283/81. CILFIT ítélet, ECLI:EU:C:1982:335 21. pont).
Az EUMSZ 267. cikke nem jelent jogorvoslati lehetőséget a felek számára valamely nemzeti bíróság
előtt folyamatban lévő ügyben. Az, hogy az egyik fél állítása szerint a jogvita az uniós jog
értelmezésének kérdését veti fel, önmagában nem elegendő ahhoz, hogy az érintett bíróság köteles
legyen a kérdést az Európai Unió Bíróságához (a továbbiakban: Bíróság) előterjeszteni. Az EUMSZ
267. cikk harmadik albekezdésben említett, előterjesztésre kötelezett bíróságok az előterjesztés
előfeltételeinek fennállása tekintetében ugyanolyan mérlegelési joggal rendelkeznek, mint bármely
más nemzeti bíróság. E bíróságok ennélfogva nem kötelesek az uniós jog értelmezésére vonatkozóan
előttük felmerült valamely kérdést a Bíróság elé terjeszteni, ha a kérdés nem releváns, vagyis abban az
esetben, ha a kérdésre adott válasz – bármi legyen is az – nem befolyásolhatná érdemben a jogvita
megoldását (C-283/81. CILFIT ítélet, ECLI:EU:C:1982:335 9. és 10. pont). Az ügy érdemében később
kifejtettek szerint a jogvita elbírálása szempontjából irreleváns a felperes által felvetett uniós jogi
kérdések értelmezése, ezért a Kúria a felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére
irányuló kérelmét a Pp. 155/A. § (2) bekezdése szerint elutasította.
II. A felülvizsgálati kérelemben előadott uniós jogi jogsértésekkel kapcsolatosan elöljáróban le kell
szögezni, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) és az az
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Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: EKSZ) rendelkezései egyidejűleg nem
hivatkozhatók, e szabályok együttesen nem lehetnek a kereseti kérelem alapjai. Az EKSZ
rendelkezéseit 2009. december 1-én felváltották az EUMSZ szabályai. Ezért a kereset alapjául
szolgáló tényállások alapján lehet megítélni, hogy fogalmilag melyik rendelkezés jöhet szóba a
kereseti kérelem megalapozására.
Ezen túl a kártérítési igény megalapozására az Európai Unióról szóló Szerződés (a továbbiakban:
EUSZ) 4. cikk (3) bekezdése nem szolgálhat, amely a korábban hatályos EKSZ 10. cikkéhez hasonló
szabályozással fogalmazza meg a tagállamok számára a lojális együttműködés kötelezettségét. Ez,
valamint az EK célkitűzéseit megfogalmazó EKSZ 3. cikk (1) bekezdés g) és m) pontjai önmagukban
kártérítési igény közvetlen alapjául nem szolgálhatnak, a rendelkezések ugyanis olyan jogelvi szintű
kötelezettséget, célt fogalmaznak meg, amelynek a megsértése csak a Szerződés valamely konkrét,
jogot vagy kötelezettséget előíró rendelkezésével együtt értelmezhető.
Az EUMSZ 56. (az EKSZ korábbi 49.) cikke tiltja a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó
minden korlátozást a tagállamok olyan állampolgárai tekintetében, akik nem abban a tagállamban
letelepedettek, mint a szolgáltatást igénybe vevő személy. A szolgáltatásnyújtás szabadságát biztosító
rendelkezés azonban az EUMSZ 57. cikke értelmében szubszidiárius jellegű, azaz csak akkor
alkalmazható, ha más szabadság nem előzi meg annak alkalmazását. A nemzeti jogszabályok, amelyek
megkülönböztetés nélkül alkalmazandók a magyar állampolgárokra és más tagállamok
állampolgáraira, főszabály szerint csak annyiban tartozhatnak a EUMSZ-ben biztosított alapvető
szabadságokra vonatkozó rendelkezések hatálya alá, amennyiben a tagállamok közötti kereskedelmet
érintő helyzetekre alkalmazandók (lásd ebben az értelemben: C-6/01. Anomar és társai ítélet,
ECLI:EU:C:2003:446, 39. pont; C-470/11. Garkalns ítélet, ECLI:EU:C:2012:505, 21. pont). A Bíróság
2019. június 4-i Pólus ügyben hozott végzésének (C-665/18. ECLI:EU:C:2019:477) rendelkező része
szerint az EUMSZ 56. cikket [a 2015. június 11-i Berlington Hungary és társai ítélet (C-98/14,
EU:C:2015:386) összefüggésében] úgy kell értelmezni, hogy a [...] határokon átnyúló helyzet
fennállása nem vélelmezhető kizárólag azon az alapon, hogy az így kínált lehetőségeket más
tagállamokból érkező európai uniós polgárok is igénybe vehetik. Az uniós szolgáltatásnyújtási
szabályok alkalmazásához ezért nem elégséges pusztán az a hivatkozás, hogy a más tagállambéli
szolgáltató igénybe vételének elvi lehetőségétől esett el a felperes, és valamely konkrét tényalap
bemutatásának hiányában a szolgáltatás nyújtása kapcsán sem elégséges egy lehetséges más
tagállambéli elemre történő utalás sem. Azt pedig, hogy az állampolgárságon alapuló
megkülönböztetést (EKSZ 12. cikk) a bíróság ítélete milyen egyéb módon sérti, közelebbről a felperes
nem indokolta meg.
A felülvizsgálati kérelemben hivatkozott EKSZ korábbi 86. cikk (1) bekezdése [EUMSZ jelenlegi 106.
cikk (1) bekezdése] nem adekvát a felperesi kereseti kérelem alapjaként, e szabály ugyanis a
közvállalkozások és az olyan vállalkozások esetében fogalmaz meg tagállami intézkedések hozatalára
vagy fenntartására vonatkozó tilalmat, amelyeknek a tagállamok különleges vagy kizárólagos jogokat
biztosítottak. Az EKSZ 86. cikk hatálya alá olyan vállalkozások tartoztak, amelyek tevékenysége
valamilyen okból kifolyólag nem közömbös az állam számára, és amelyek működésére különféle
csatornákon keresztül, közvetlenül vagy közvetve befolyást gyakorolnak az állami szervek. Ezek
pontos fogalmát a Szerződés nem adja meg, az esetjog alapján sem következtethetünk azonban arra,
hogy a felperes versenytársa ilyennek minősült volna.
A 80/723/EGK irányelv – Bíróság értelmezése szerinti – általánosabb érvénnyel is alkalmazható
definíciója értelmében közvállalkozás minden olyan vállalkozás, amelyre az állam, vállalkozói
szerepében fellépve, közvetlenül vagy közvetve befolyást gyakorolhat annak tulajdonosaként, a
vállalkozásban fennálló pénzügyi részesedésükön keresztül vagy a vállalkozásra vonatkozó szabályok
által. A meghatározó befolyást vélelmezni lehet, ha az állam a tőke vagy a szavazati jogot biztosító
részvények több mint felét birtokolja, vagy ha a vállalkozás igazgatási, vezetői vagy felügyeleti
testülete tagjainak több mint felét kinevezheti. Ezektől eltérő formát is ölthet az állami befolyás: így a
meghatározó ügyekbe vétójogot adó aranyrészvény alapján minden bizonnyal „államinak” minősül az
adott vállalkozás. A közvállalkozás többféle státusú is lehet: formailag elképzelhető magánjogi
gazdasági társaság, közjogi jogi személy. Kizárólagos jogú a vállalkozás, ha valamilyen tevékenységre
– tipikusan közérdekű fontosságúnak tartott szolgáltatás nyújtására – az államtól jogi monopóliumot
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kapott. Ilyen befolyás vagy jogosultságok biztosítása a perbeli esetben nem merült fel.
Az Európai Unióban az EKSZ korábbi 87. cikk (1) bekezdése [az EUMSZ jelenleg hatályos 107. cikk
(1) bekezdése] szerint a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból
bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk
termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a
tagállamok közötti kereskedelmet. Az így megfogalmazott állami támogatástilalom azonban se nem
abszolút, se nem feltétel nélküli [C-39/94. Syndicat français de l’Express international (SFEI) és társai
ítélet ECLI:EU:C:1996:285 36. pont]. Csak akkor hatályosul a tilalom, ha azt az EKSZ korábbi 88.
cikk (2) bekezdése [jelenleg az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése] szerint a Bizottság (kivételesen a
Tanács) határozata konkrét formába önti (77/72. Carmine Capolongo kontra Azienda Agricole Maya
ECLI:EU:C:1973:65 6. pont).
Arról, hogy egy állami támogatás az uniós joggal összeegyeztethetetlen, a Bizottság határozhat, ez a
feladat – a Bíróság felülvizsgálata alá vetetten – a Bizottság kizárólagos joga. Érdekelt felek eljárást
kezdeményezhetnek a Bizottság előtt, ha arra vonatkozó gyanú merül fel, hogy jogellenes [az EUMSZ
108. cikke (3) bekezdésének megsértésével bevezetett] támogatás folyósítása történt vagy a
támogatással visszaéltek. Az állami támogatás esetén érdekelt félnek minősül az olyan tagállam vagy
személy, vállalkozás vagy vállalkozások társulása, amelyeknek, illetve akinek érdekeit a támogatás
nyújtása érintheti, különösen a támogatás kedvezményezettje, a versenytárs vállalkozások és a szakmai
szövetségek. A felperes azonban a Bizottság előtt eljárást nem kezdeményezett.
A tagállami bíróságoknak – ellentétben az antitröszt szabályokkal – a támogatások terén nem a
Bizottsággal konkuráló, vele párhuzamos feladatuk van. A Bizottság feladata alakítani az uniós
versenypolitikát, dönteni arról, hogy egy adott állami támogatást megenged-e vagy a közös piaccal
összeegyeztethetetlennek nyilvánít-e. A nemzeti bíróság kötelessége az uniós jog által egyéneknek
adott jogokat védelemben részesíteni, a korábban hatályos EKSZ 88. cikk (3) bekezdése, és a jelenleg
hatályos EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése utolsó mondatának közvetlen hatálya folytán keletkező
egyéni jogok védelme (C-44/93. Namur-Les Assurances du Crédit SA kontra Office National du
Ducroire and the Belgian State ECLI:EU:C:1994:311 16–18. pontok). A nemzeti szintű eljárásban
tehát csak az a kérdés merülhet fel, hogy az EKSZ 88. cikk (1) vagy (3) bekezdése [jelenleg EUMSZ
108. cikk (1) vagy (3) bekezdése] szerinti eljárást kell-e alkalmazni (más szabályok vonatkoznak az új
és a létező támogatásokra), nem pedig az, hogy adott támogatás a közös piaccal összeegyeztethető
vagy sem. Ha e kérdések megválaszolásához a korábban hatályos EKSZ 87. cikk (1) bekezdés
[jelenleg EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés] szerinti támogatás fogalmát kell értelmezni, akkor a kívánt
interpretáció csak annak megállapításához szükséges, hogy adott állami intézkedésre vonatkozik-e az
EKSZ 88. cikk (3) bekezdése [EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése] szerinti eljárás.
Follow-up keresetindítás esetén a támogatás jogellenességét vagy az azzal való visszaélést mint a
kártérítési kereset jogellenességi feltételét a Bizottság határozata alapozza meg. Ennek hiányában
miután a támogatás összeegyeztethetőségének kérdése nem tagállami bírósági hatáskör és az EKSZ
korábbi 87. cikk (1) bekezdésének [jelenleg EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének] közvetlen hatálya
sincs, legfeljebb az antitrösztjog szabályai alapján vizsgálható a versenytárs magatartása, állított
gazdasági erőfölényének, illetve az azzal való visszaélésnek a kérdése. Ilyen esetben azonban az
igényérvényesítés a versenytárssal szembeni magánjogi igény lehet, a tagállamnak ez a magatartás
nem tudható be, vele szembeni kártérítési igény alapjául az az EKSZ korábbi 82. (jelenlegi EUMSZ
102.) cikkének megsértése nem szolgálhat alapjául. A felperes a felülvizsgálati kérelmében megjelölte
az EKSZ 81. cikkének a megsértését is, a versenykorlátozó megállapodások tilalmát sértő tényállításai
azonban nem voltak, így ez a jogforrási alap érdemben nem is vizsgálható és irreleváns is a
felülvizsgálati kérelem szempontjából.
A felperesi kereset a fentieken túl a pályázati rendszer kialakításában megnyilvánuló jogalkotási
és/vagy jogalkalmazási tevékenységgel összefüggésben vizsgálható. Az alperesek kártérítési
felelőssége megállapításához a felperesnek azt kellett volna bizonyítania [Pp. 164. § (1) bekezdés],
hogy az alperesek valamely konkrét jogellenes magatartásával okozati összefüggésben kárt szenvedett
el.
A támogatási rendszer jogszabályi hátterének kialakítása és/vagy ennek a rendszernek a felperes
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részére kárt okozó jogalkalmazói gyakorlata mint károsító tevékenység feltételrendszerével
kapcsolatosan a felperes mindkét esetkörben tartalmilag valójában azt adta elő, hogy az alperesek
magatartása következtében nem a támogatást, hanem annak megszerzési esélyét veszítette el. A
támogatáshoz való jog nem alanyi jog. Mindez azért bír alapvető fontossággal a jelen perben, mert a
támogatás megszerzése egyik esetben sem volt teljesen bizonyos, kétséget kizáró, így nem lehet
megállapítani, hogy az alperesi magatartások hiányában valóban bekövetkezett volna-e a várt
eredmény, a támogatások megszerzése, nem merült volna-e fel annak megszerzése előtt egyéb akadály.
A Kúria álláspontja szerint e körülmény mindkét esetben az okozati összefüggések
bizonyítatlanságaként értékelendő.
Az 1991. november 19-ei Frankovich és társai ítélet (C-6/90. és C-9/90. sz. egyesített ügyek,
ECLI:EU:C:1991:428) 39. és 40. pontja szerint az uniós jog megsértésén alapuló kártérítési igénynek
feltétele, hogy a megsértett norma által előírt eredmény a magánfeleket olyan jogokkal ruházza fel,
amelynek a tartalma kétséget kizáróan megállapítható, továbbá legyen okozati összefüggés a
kötelezettség állam általi megsértése és a jogsérelmet szenvedett személyek kára között. A későbbi
esetjog a jogsértés kellően súlyos voltát körvonalazta, de a közvetlen okozati összefüggésnek
mindenképpen fenn kell állnia a tagállamot terhelő kötelezettség megsértése és a jogsérelmet
szenvedett személyek kára között (lásd különösen: C-46/93 és C-48/93. Brasserie du pêcheur és
Factortame ítélet, ECLI:EU:C:1996:79 51. pont; C-445/06. Danske Slagterier ítélet,
ECLI:EU:C:2009:178 20. pont; C-379/10, Bizottság kontra Olaszország ítélet, ECLI:EU:C:2011:775
40. pont).
A Kúria kiemelte, hogy a magyar bírói gyakorlat értelmében ha valamely állami támogatás megadása
nem kötelező jellegű államigazgatási aktussal történik, a támogatás várható összegét kártérítési igény
alapjaként nem lehet figyelembe venni (BH 1991.74.). Az EBH2005. 1220. számú eseti döntés szerint
pedig a pályáztatás szabályainak a kiíró részéről való megsértése nem alapozza meg a pályázónak a
szerződés megkötésének elmaradásából származó, várható üzleti haszon elvesztése miatti kártérítési
igényét. A felperes nem bizonyította, hogy az alperesek jogsértésének hiányában biztosan elnyerte
volna a támogatásokat, így a kár felmerülése sem igazolt.
Összességében tehát a kártérítési felelősség feltételei hiányára tekintettel nem jogszabálysértő a
kereset elutasítása.
III. Az előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelmének a peres eljárás korábbi szakaszában történő
elutasítását is kifogásolta a felperes. A Kúria hangsúlyozza, hogy valóban nem elfogadható érv az
előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem elutasítására, hogy a kérdések
megfogalmazása a felperes kötelezettsége lett volna. A Bíróság értelmezése szerint a megküldendő
kérdések szövegének megállapítása kizárólag a tagállami bíróság jogosultsága, a felek a kérdések
megfogalmazását nem változtathatják meg. A bíróságot nem köti a felek előzetes döntéshozatali
kérelmének tartalma, ezért, ha a kérelemből tartalmilag megállapítható, hogy egy adott uniós jogi
norma alkalmazására kerülhet sor, amelynek értelmezése a bíróság szerint szükséges, de a fél által
megfogalmazott felteendő kérdés hiányzik, pontatlan, vagy egyébként téves, ebből az okból az
előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti kérelem nem utasítható el (C-5-72. Grassi ítélet,
ECLI:EU:C:1972:54). A tagállami bíróság ugyanis kérelem hiányában, hivatalból is dönthet előzetes
döntéshozatali eljárás megindításáról.
Érdemben ugyanakkor a Kúria egyetértett a másodfokú bíróság megállapításával, hogy a jelen esetben
nem volt szükség az előzetes döntéshozatal kezdeményezésére, annak helyes indoka azonban az, hogy
a fentebb kifejtettek szerint az előzetes döntéshozatali eljárás megindításának alapvető feltétele, hogy
egy tagállam bírósága előtt olyan uniós jogot érintő kérdés merüljön fel, amelynek a megválaszolása
szükséges az ítélet meghozatalához.
A Kúria álláspontja szerint önmagában annak nem lett volna akadálya, hogy az előzetes döntéshozatali
kérelem a magyar EKD támogatásra, illetve a GOP pályázataira vonatkozó magyar jogszabályok uniós
jog által védett elvekkel összeegyeztethető jellegére irányuljon. A Bíróság 1995. december 14-ei
Peterbroeck-ítéletének (C-312/93., ECLI:EU:C:1995:437) -i rendelkező része kimondta, hogy az uniós
jogba ütközik annak a nemzeti eljárási szabálynak az alkalmazása, amely meghatározott körülmények
esetére – melyek az alapjogvitára irányadó eljárásra vonatkoztak – az adott eljárás lefolytatására
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jogosult bíróságnak megtiltja, hogy egy nemzeti jogi aktusnak a közösségi jog előírásaival való
összeegyeztethetőségét akár hivatalból megvizsgálja.
Miután a Kúria álláspontja szerint a jogvita érdemi eldöntéséhez szükségtelen volt a felperes által
felvetett kérdésekben a Bírósághoz fordulni, ezért az e tekintetben nem megfelelő indokolás ellenére
ez sem indokolta a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.049/2019/7
Nem tisztességtelen az a szerződéses rendelkezés, amely nem befolyásolja a felek bizonyítási
kötelezettségét, igényérvényesítési lehetőségét és nem tartalmaz kizárólagos jogot a fogyasztóval
szerződő fél számára a saját teljesítése egyoldalú minősítésére.
I. A Kúria rögzítette, hogy a felperesek tárgyalás felfüggesztése iránti kérelme okafogyott volt, illetve
azzá vált, ugyanis a C-126/17. számú ügy a 2018. február 22-én kelt végzéssel, a C-483/16. számú ügy
a 2018. május 31-i, a C-51/17. számú ügy a 2018. szeptember 20-i, míg a C-34/18. számú ügy a 2019.
szeptember 19-i ítélettel befejeződött. Erre, valamint arra tekintettel, hogy az utóbb említett ügy
kivételével a folyamatban volt eljárások tárgya eltért a jelen ügyben elbírálandó jogkérdéstől, a Kúria a
tárgyalás felfüggesztése iránti kérelmet alaptalannak találta.
II. A Kúria az EBH2018.G.1. számon közzétett gazdasági elvi határozatában kifejtetteket változatlanul
irányadónak tekintette. Az adott ügyben, a perbelivel a tartalmát és a lényegét tekintve megegyező
szerződéses rendelkezés tekintetében a Kúria akként foglalt állást, hogy az a bizonyítási terhet a
fogyasztó hátrányára nem fordítja meg. Rámutatott, az a szerződéses rendelkezés, amely szerint a
pénzügyi intézmény a saját nyilvántartásai alapulvételével jogosult a fogyasztói tartozások
kimutatására és a szerződő felek az e kimutatás alapján készült közokiratba foglalt ténytanúsítványt
tekintik irányadónak, nem minősül joghatályos tartozáselismerő nyilatkozatnak, ezért a bizonyítási
terhet a fogyasztó számára hátrányosan nem változtatja meg és nem korlátozza a fogyasztó
jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetőségét sem. Döntésének jogi indokolásában
hangsúlyosan hivatkozott az 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: rPtk.) 242. §-ába, a hitelintézetekről
és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: rHpt.) 206. §-ában, a
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 21. §-ában, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI.
törvény továbbiakban: Közjegyzői tv.) 111. § (1) bekezdésében és a 18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés i) és j) pontjaiban írtakra.
A Kúria utalt arra is, hogy EBH 2018. G.1. számon közzétett gazdasági elvi határozat [18] pontjában
és a BH 2018.146. számon közzétett határozatában hivatkozott jogszabályi rendelkezések szerint a
vitatás joga a felperest megillette, a per tárgyává tett kikötésnek tehát az rPtk. 207. § (2) bekezdésére
figyelemmel sem tulajdonítható olyan tartalom, amely kihatna a felek igényérvényesítési és
bizonyítási lehetőségeire, kötelezettségeire. Ezt támasztják alá az Európai Unió Bírósága C-34/18. sz.
ítéletének [53]-[59] pontjai is.
A Kúria a BH 2018.146. számon közzétett határozatában a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b)
pontjára alapított tisztességtelenséggel kapcsolatosan tett megállapításait jelen ügyben is irányadónak
tekinti. Eszerint az a kikötés tisztességtelen, amely a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel arra,
hogy maga állapítsa meg a saját teljesítése megfelelőségét. A keresettel támadott szerződéses
rendelkezés azonban nem tartalmaz az I. rendű alperest a megjelölt körben megillető egyoldalú
jogosítványt, nem érinti (nem vonja el) a vele szerződő fél – a felperes – kötelmi jogát arra, hogy az I.
rendű alperes szolgáltatásának megfelelőségét megítélje és minősítse (rPtk. 283. §), így a
kölcsönszerződés vizsgált pontjának tisztességtelensége ezen a címen sem állapítható meg.
A Kúria hangsúlyozta azt is, hogy ez a feltétel csak akkor lehet tisztességtelen az rPtk. 209. § (1)
bekezdése alapján, ha a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a fogyasztóval szerződő fél a
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési
feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg. Az Európai Unió Bírósága C415/11 számú ítéletének [76] pontja értelmében ez az eset akkor áll fenn, ha az a hatályos nemzeti
jogban szabályozottnál kedvezőtlenebb jogi helyzetbe hozza a fogyasztót. A támadott kikötés a fentebb
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és a EBH 2018.G.1. számon közzétett gazdasági elvi határozatban kifejtettekre tekintettel nem
alkalmas a tisztességtelenség megállapításához szükséges mértékű egyenlőtlenség előidézésére,
ugyanis a hivatkozott Közjegyzői tv., rHpt., rPtk. szabályai alapján a felperes a támadott szerződéses
feltétel hiányában is ugyanolyan helyzetben lenne, mint akkor, ha a kikötést a szerződés tartalmazza.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
Ilias Ilias és Ali Ahmed Magyarország elleni ügye (47.287/15. sz. ügy)51
A kérelmezők bangladesi állampolgárok. A kérelmezők 2015. szeptember 15-én érkeztek
Magyarországra, miután átutaztak különböző országokon, köztük Szerbián. Azonnal menedékjogot
kértek Magyarországon, és a következő 23 napban a röszkei tranzitzónában maradtak, amely Szerbia
mellett található a magyar területen; nem tudtak bejutni Magyarországra, mivel a zóna kerítés zárta el
és őrizték.
Menedékjog iránti kérelmüket elutasították, és 2015 októberében elrendelték kiutasításukat. A
kitoloncolási határozat egy 2015-ben bevezetett kormányrendeletre utalt, amely Szerbiát – a legutolsó
ország, amelyen a kérelmezők átutaztak – biztonságos harmadik országnak sorolta be. A menekültügyi
hatóságok úgy találták, hogy a kérelmezők nem hivatkoztak semmilyen sürgető egyedi körülményre
annak alátámasztására, hogy Szerbia nem biztonságos ország számukra. A nemzeti bíróság hatályában
fenntartotta ezt a határozatot, amelyet 2015. október 8-án kézbesítettek a kérelmezőknek.
Azonnal kísérték őket a szerb határhoz, és ők fizikai kényszerítés nélkül elhagyták a tranzitzónát.
A kérelmezők – az Egyezmény 3. cikkére, valamint e cikk vonatkozásában az Egyezmény 13. cikkére
hivatkozással – sérelmezték, hogy a magyar hatóságok nem vizsgálták meg megfelelően azt
állításukat, miszerint Szerbiába történő kiutasításuk a rossz bánásmód valós kockázatát jelenti nekik,
valamint a tranzitzónában való fogva tartás körülményei tekintetében, továbbá – az Egyezmény 5.
cikkének 1. és 4. bekezdésére hivatkozással – sérelmezték a tranzitzónában való fogvatartásukat.
A Bíróság előszöris úgy ítélte, hogy a kérelmezőknek az Egyezmény 3. cikke tekintetében az
Egyezmény 13. cikkére alapított panaszát a tranzitzónában uralkodó életkörülményekkel kapcsolatos
jogorvoslat állítólagos hiánya tekintetében a hat hónapos határidőn túli benyújtás miatt
elfogadhatatlannak kell nyilvánítani.
A Bíróság úgy találta, hogy nem kellett a kérelmezők magyarországi menedékjog iránti kérelme
érdemét - hogy Bangladesben rossz bánásmódot tapasztaltak - megvizsgálnia, mivel nem feladata,
hogy elsőfokú bíróságként működjön, ha az alperes állam úgy dönt, hogy nem foglalkozik magával a
menedékjog iránti kérelemmel, hanem a biztonságos ország elvére támaszkodik, hogy valakit egy
másik országba küldjön.
A Bíróságnak tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a magyar hatóságok teljesítették-e az Egyezmény 3.
cikke szerinti eljárási kötelezettségüket a menedékkérők szerbiai körülményeinek megfelelő
felmérésére. Ez magában foglalta a hatékony menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférést és a
Görögországba való lánc-visszatoloncolás kockázatát, ahol a menekülttáborokban fennálló
körülményekről már megállapították, hogy megsértik az Egyezmény 3. cikkét.
Kiemelte, hogy Magyarország 2015 júliusától kezdte Szerbiát biztonságos harmadik országként
besorolni. A magyar Kormányzat – úgy tűnik – a Nagykamara előtti beadványában megerősítette,
hogy a besorolás megváltozását az okozta, hogy Szerbiát nemzetközi egyezmények kötelezik, hogy
európai uniós tagjelöltként segítséget kap menekültügyi rendszerének fejlesztéséhez; hogy abban az
időben példátlan hullám volt a migrációban, és intézkedéseket kellett tenni. A Kormányzat azonban
nem szolgáltatott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy hatóságai megvizsgálták a menedékjogi
eljárásokhoz való tényleges hozzáférés hiányának vagy a visszaküldésnek a kockázatát.
A kérelmezők egyedi körülményeit illetően a Bíróság kiemelte, hogy a hatóságok hozzáfértek a
szerbiai helyzettel kapcsolatos jelentésekhez, különösen az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága által
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készített jelentésekhez. A hatóságok azonban nem tulajdonítottak elegendő súlyt az ilyen jelentésekben
felmerülő aggodalmaknak, mint hogy például azokat az embereket, akiknek a menedékjogi
eljárásokhoz való hozzáférését Szerbiában megtagadták, rövid úton eltávolították és végül
Görögországba kerültek. A magyar hatóságok hozzájárultak a kockázatokhoz, amellyel a kérelmezők
szembesültek, ösztönözve őket arra, hogy illegálisan térjenek vissza Szerbiába anélkül, hogy szerb
hatóságoktól bármiféle garanciát kapnának.
A Bíróság ezért úgy találta, hogy Magyarország elmulasztotta teljesíteni azon eljárási kötelezettségét,
hogy felmérje a kérelmezők Egyezmény 3. cikkel ellentétes bánásmóddal szembesülésének
kockázatát, mielőtt Szerbiába szállítják őket, és ezzel megsértette az Egyezmény e rendelkezését.
Tekintettel a kérelmezők kitoloncolása iránti eljárásokkal kapcsolatos, az Egyezmény 3. cikk
megsértésére vonatkozó következtetésekre, a Bíróság nem tartotta szükségesnek a nemzeti jogorvoslati
lehetőségeket érintő, az Egyezmény 3. cikke tekintetében az Egyezmény 13. cikkére alapított panaszuk
külön vizsgálatát.
A Bíróság úgy ítélte, hogy a zónában fennálló életkörülmények, a kérelmezők ott tartózkodásának
időtartama és az emberi kapcsolat lehetősége más menedékkérőkkel, az ENSZ Menekültügyi
Főbiztossága képviselőivel, nem kormányzati szervezetekkel és egy ügyvéddel, azt jelentik, hogy a
helyzet nem érte el az Egyezmény 3. cikk értelmében embertelen bánásmódhoz szükséges minimális
súlyossági szintet. Ezért ezt a rendelkezést nem sértették meg.
Az Egyezmény 5. cikkének állítólagos megsértése kapcsán a legfontosabb kérdés az volt, hogy volt-e
tényleges szabadságelvonás, még akkor is, ha a magyar hatóságok úgy ítélték, hogy a kérelmezőket
nem tartották fogva a tranzitzónában. A Bíróság azt is megjegyezte, hogy nyilvánvalóan ez volt az első
alkalom, amikor két olyan állam szárazföldi határának tranzitzónájával kellett foglalkoznia, amelyek
az Európa Tanács tagjai, és ahol a menedékkérőknek menedékjog iránti kérelmük elbírálásáig
tartózkodniuk kell. A Bíróság a következő tényezőket vette figyelembe: a kérelmezők egyéni helyzete
és választásai; az alkalmazandó jogi szabályozás és annak célja; az intézkedés időtartama és az eljárási
védelem; valamint a ténylegesen alkalmazott korlátozások jellege és mértéke.
Első pont tekintetében a Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezők saját akaratukból léptek be a
tranzitzónába, hogy menedéket kérjenek a Magyarországon, és Szerbiában nem szembesültek az
életüket vagy egészségüket fenyegető azonnali veszéllyel, ami arra kényszerítette volna őket, hogy
távozzanak az országból.
A jogi szabályozást figyelembe véve a Bíróság észlelte, hogy a tranzitzóna kifejezett célja, hogy
várakozási övezetként szolgáljon a menedékjog iránti kérelmek feldolgozása idején, és hogy a
kérelmezőknek ott kellett várakozniuk kérelmük elbírálásáig. Az, hogy egy ilyen folyamat során rövid
ideig várniuk kell, nem tekinthető a szabadságelvonásnak. A nemzeti jog a várakozási időre
vonatkozóan eljárási garanciákat is tartalmazott, amelyeket a kérelmezők esetében alkalmaztak. A
menedékkérők és a bevándorlók tömeges beáramlásakor 23 napot igényelt kérelmük vizsgálata, és a
Bíróság úgy találta, hogy a kérelmezők helyzetét nem befolyásolta semmiféle hivatalos tétlenség vagy
olyan cselekedet, amely nem voltak összefüggésben a menedékjog iránti kérelmükkel.
A tényleges korlátozásokat illetően, amelyekkel a kérelmezők a tranzitzónában szembesültek, a
Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy mozgásuk szabadságát nagyon jelentős mértékben
korlátozták, tekintettel a zóna kis területére és arra, hogy azt erősen őrzik. Ugyanakkor ezt nem
korlátozták szükségtelenül vagy a menedékjog iránti kérelmüktől független okokból.
A fennmaradó kérdés az volt, hogy a kérelmezők Magyarországon kívül más ország felé is
elhagyhatták-e a zónát. A Bíróság először is kiemelte, hogy hasonló helyzetben lévő más emberek
visszatértek Szerbiába a tranzitzónából. További jelentős szempont volt, hogy a repülőtéri
tranzitzónába szoruló emberekkel szemben a szárazföldi határmenti övezetekben élőknek, a
kérelmezőkhez hasonlóan, nem kellett felszállniuk egy repülőgépre, hogy visszatérjenek abba az
országba, ahonnan jöttek. Szerbia a röszkei övezettel szomszédos volt, és így a kérelmezőknek az
országba való távozás lehetősége nemcsak elméleti, hanem reális volt. A Bíróság emlékeztetett az
Amuur Franciaország elleni ügyében hozott ítéletében tett megállapításaira, miszerint az, hogy a
menedékkérők önkéntesen el tudnak hagyni egy olyan országot, ahová menedékért kívántak menni,
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nem zárja ki a szabadságelvonást. Megkülönböztette azt az esetet a jelen ügytől az, hogy abban az
esetben a kérelmezők egy repülőtéri tranzitzónában ragadtak, amelyet nem tudtak szabadon hagyni, és
vissza kellett volna térnie Szíriába, amelyre nem volt kötelező a menekültek jogállásáról szóló Genfi
Egyezmény. Szerbiát ez az Egyezmény kötelezte, a kérelmezőknek valódi esélyük volt arra, hogy saját
akaratukból visszatérhessenek oda.
A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezőknek az Egyezmény 3. cikke alapján megállapított, a
menedékjogi eljárásokhoz való hozzáférés Szerbiában való hiányától és a más országba való
továbbszállításától való félelmét. Úgy találta azonban, hogy ezek a félelmek nem tehetik
alkalmazhatóvá az Egyezmény 5. cikkét az esetükre, ha az összes többi körülmény arra mutat, hogy az
nem alkalmazható, és a körülmények különböznek a repülőtéri tranzitzónák esetétől. Az Egyezmény 5.
cikke alkalmazhatóságának ilyen értelmezése a szabadságelvonás fogalmát az Egyezményben
szándékolt értelmét meghaladóan tágítaná ki.
A Bíróság úgy találta, hogy ha az összes többi releváns tényező nem utal a szabadságtól való tényleges
megfosztására, és ahol a menedékkérők életük vagy egészségük veszélyeztetése nélkül visszatérhetnek
egy harmadik országba, akkor azt, hogy az állam az Egyezmény 3. cikke szerinti kötelezettségeinek
nem tesz eleget, nem lehetett felhívni arra, hogy az Egyezmény 5. cikke alkalmazható legyen egy
olyan szárazföldi határ menti övezetben fennálló helyzetre, ahol az emberek menekültügyi döntésre
várnak. Az Egyezmény nem értelmezhető úgy, hogy az 5. cikk alkalmazhatóságát ilyen módon
összekapcsolja egy külön kérdéssel, amely a 3. cikk hatóságok általi teljesítésével kapcsolatos.
Ez volt a helyzet akkor is, ha a kérelmezők azt kockáztatták, hogy elveszítik a menedékjog iránti
kérelmük magyarországi elbírálásának jogát, ha visszatérnek Szerbiába. Ez a tényező más félelmükkel
együtt sem tette csupán elméleti jellegűvé a tranzit-zóna Szerbia irányába történő elhagyásának
lehetőségét. Ennélfogva nem vonta maga után azt, hogy a tranzitzónában tartózkodásuk elvesztette
önkéntes jellegét az Egyezmény 5. cikke szempontjából, és önmagában nem járhat e rendelkezés
alkalmazhatóságával.
A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezőket nem fosztották meg szabadságukról az
Egyezmény 5. cikk értelmében, ami tehát nem vonatkozott ügyükre, és e rendelkezés alapján
benyújtott panaszaikat mint elfogadhatatlant el kellett utasítani.
A Bíróság a kérelmezők javára fejenként 5.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
Z. A. és mások Oroszország elleni ügye (61.411/15. sz. ügy)52
Az I. rendű kérelmező iraki állampolgár, a II. rendű kérelmező a palesztin hatóságok által kiadott
útlevéllel rendelkezik, a III. rendű kérelmező szomáliai, a IV. rendű kérelmező pedig szíriai
állampolgár, akik egymástól függetlenül, különböző körülmények között utazva a moszkvai
Seremetyjevói Repülőtérre érkeztek, ahol a határőrség megtagadta tőlük az Oroszországba való
belépést. Oroszországban menekültstátuszért folyamodtak, de sikertelenül. A kérelmezők közül
hárman 2015/2016-os évben három–hét hónapot töltöttek a reptér tranzitzónájában, míg a III. rendű
kérelmező csaknem két évet töltött ott. Az I. rendű és a IV. rendű kérelmezőt végül az ENSZ
Menekültügyi Főbiztossága (a továbbiakban: UNHCR) Dániába, illetve Svédországba telepítette át; ők
2016 márciusában, illetve májusában hagyták el a repülőteret. A II. rendű kérelmező 2016
februárjában hagyta el a tranzitzónát, hogy felszálljon egy Egyiptomba tartó gépre, a III. rendű
kérelmező pedig 2017 márciusában Mogadishuba távozott, miután elvesztette a reményt arra, hogy
Oroszországban menekültstátuszban részesüljön.
A kérelmezők – az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: Egyezmény) 5. cikkének
1. bekezdésére hivatkozva – azt állították, hogy a tranzitzónában való elzárásuk a szabadságtól való
jogellenes megfosztásnak minősült, továbbá - az Egyezmény 3. cikkére hivatkozva – sérelmezték a
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tranzitzónában való elzárás rossz körülményeit, ahol matracokon, a reptér állandóan megvilágított,
zajos beszállítócsarnokban kellett aludniuk, ahol nem volt tisztálkodási lehetőség, és az UNHCR által
biztosított élelmiszer-segélycsomagokon kellett élniük.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) figyelemmel volt az orosz és a
eljárásban harmadik félként beavatkozó magyar Kormányzat által kifejezett aggodalmakra, és
egyetértett azzal, hogy az ügyet az államokra a nagyszámú menekült és migráns beáramlása miatt
háruló kihívások fényében kell szemlélni. A Bíróság ugyanakkor úgy ítélte, hogy az ügynek nem
ahhoz van köze, hogy a nemzetközi jog alapján létezik-e a menedékhez való jog vagy a
menedékkérelem benyújtása helyének megválasztásához való jog (ún. asylum-shopping), hanem a
kérelmezők reptéren való elzárásának jogalapjához és ottani fogvatartásuk körülményeihez.
A Bíróság emlékeztetett korábbi esetjogára, miszerint a reptéri tranzitzónákban és
befogadóközpontokban elzárt külföldiekről szólva a szabad mozgás korlátozása és a szabadságtól
megfosztás közötti különbségtételhez négy tényezőt kell figyelembe venni. Ezek: a kérelmezők egyéni
helyzete és választási lehetőségei, az alkalmazandó jogi szabályozás és annak célja, az intézkedés
tartama és eljárási garanciái, valamint a tényleges korlátozások jellemzői és mértéke.
A Bíróság többek között megállapította, hogy a kérelmezők nem önként tartózkodtak a reptéren, mivel
ezt útvonaluk indokolta, az orosz hatóságok pedig jogosultak voltak a kérelmezők kérelmét különböző
vizsgálatoknak alávetni, mielőtt annak helyt adtak volna. A tranzitzóna célja az emberek a
határozathozatalig történő elhelyezése, a hatóságoknak pedig nem állt céljában, hogy megfosszák őket
a szabadságuktól. Az államoknak joga van az ilyen eljárások lefolytatásához, az pedig, hogy ezen
eljárások befejezéséig rövid ideig várakozni kell, nem minősül a szabadságtól való megfosztásnak.
A Kormányzat azonban nem tudott semmilyen jogi garanciára rámutatni a kérelmezők
menedékkérelmének elbírálásához szükséges időt és a kérelmezők tranzitzónában tartózkodásának
maximális idejét illetően. A törvényben előírt követelményeket nem teljesítették: pl. a kérelmezőknek
nem adtak igazolást arra vonatkozóan, hogy a menedékkérelmüket a bevándorlási hivatal
megvizsgálta, és sorsukra hagyták őket a zónában ahelyett, hogy menekültszállást ajánlottak volna fel
számukra.
A korlátozás tartama szintén fontos vizsgálandó körülmény. Jelen ügyben a kérelmezők
menedékkérelmének elintézése és az azt követő bírósági határozatok meghozatala mindennek
nevezhető, csak gyorsnak nem, hiszen a kérelmezők – körülményeiktől függően – öt és huszonegy
hónap közötti időt töltöttek a tranzitzónában.
Ami a korlátozásokat illeti, a Bíróság kiemelte, hogy a zónát folyamatosan a Határőrség, a Szövetségi
Biztonsági Szolgálat egyik alszervezete ellenőrizte. A kérelmezők mozgási szabadsága rendkívül
korlátozott volt, a kevésbé szigorú büntetés-végrehajtási intézetek egyes típusaihoz hasonló módon. A
szárazföldi tranzitzónáktól eltérően a reptér elhagyásához sok tervezésre és szervezésre lett volna
szükség, és a Bíróság úgy találta, hogy a Kormányzat nem támasztotta alá azon állítását, hogy a
kérelmezők bármikor szabadon távozhattak volna. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a
kérelmezők ügyében az Egyezmény 5. cikke alkalmazandó.
A Bíróság figyelemmel volt a kérelmezők és az UNHCR – a Kormányzat által lényegében nem vitatott
– azon állítására, amely szerint a kérelmezők tranzitzónában való elzárásának nem volt jogi alapja. Az
irányadó jog áttekintését követően a Bíróság nem találta nyomát olyan rendelkezésnek, amely a
kérelmezőket megfosztották a szabadságuktól. Az Egyezmény 5. cikkének megsértésére már pusztán
ez által is sor került.
A kérelmezők helyzetét tovább rontotta, hogy a menekültügyi rendszerhez való hozzáférésük
akadályba ütközött, mivel a tranzitzónában nem állt rendelkezésre információ a menekültügyi
eljárással kapcsolatban, és a jogi segítséghez való hozzáférésüket is szigorúan korlátozták. Ezen
túlmenően súlyos késedelmet szenvedtek, amikor megpróbálták benyújtani és nyilvántartásba vetetni a
menedékkérelmüket, nem kapták meg a szükséges vizsgálati igazolásokat, és egyes hivatalos
döntésekről is csak késve kaptak tájékoztatást. Olyan területen tartották őket elzárva, amely
nyilvánvalóan nem volt megfelelő, és ott-tartózkodásuk ideje is huzamos volt. A Bíróság arra a
következtetésre jutott, hogy az 5. cikk 1. bekezdés szerinti jogok minden egyes kérelmező
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vonatkozásában sérültek.
A menedékkérők és migránsok tömeges beáramlásával számos állam szembesült, és a Bíróság nem
becsüli alá a terhet és nyomást, amelyet ez a kormányokra gyakorol. Így tudomása van – többek között
– a menedékkérők nagyobb nemzetközi reptereken való fogadásával kapcsolatos nehézségekről is. Az
Egyezménynek a megalázó, embertelen bánásmód tilalmára vonatkozó rendelkezése azonban a
demokratikus társadalmak alapvető értéke, és olyan civilizációs érték, amely szorosan kapcsolódik az
emberi méltóság tiszteletben tartásához, amely az Egyezmény lényegéhez tartozik. A kérelmezők
ügyében egyértelmű, hogy azok a körülmények, amelyek között a reptéri tranzitzónában éltek, a
kényszerített és hosszas tartózkodásra alkalmatlanok voltak. Az, hogy a padlón kellett aludniuk egy
állandóan megvilágított, zsúfolt és zajos reptéri tranzitzónában, főzési vagy tisztálkodási lehetőséghez
való akadálytalan hozzáférés nélkül, valamint szabadtéri tevékenységek, illetve orvosi vagy szociális
segítség nélkül, elmarad az emberi méltóság tiszteletben tartásának minimumstandardjaitól.
Ezt a helyzetet súlyosbította, hogy a kérelmezőket a sorsukra hagyták, Oroszországnak a menekültügyi
eljárásokra vonatkozó hazai törvényeire tekintet nélkül. A kérelmezők közül hármat az UNHCR végül
elismert nemzetközi védelemre szoruló személynek, ami arra utal, hogy az események, amelyeken
útjuk során keresztülmentek, fokozták gyötrelmeiket. Elzárásuk rettenetes körülményei, amelyeket
hosszú ideig kellett tűrniük, valamint a hatóságok gondoskodásának teljes hiánya együttesen megalázó
bánásmódot valósított meg, sértve minden egyes kérelmezőnek az Egyezmény 3. cikk szerinti jogát.
A Bíróság az I. rendű és a IV. rendű kérelmező javára fejenként 20.000,-Eurót, a II. rendű kérelmező
javára 15.000,-Euró, a III. rendű kérelmező javára 26.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bfv.II.308/2019/5.
A közigazgatási szankció alkalmazása - a kétszeres eljárás tilalmára figyelemmel - elméletileg lehet a
büntetőjogi felelősség megállapításának akadálya; azonban nem felülvizsgálati, hanem perújítási ok,
ha a terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt több jogerős ügydöntő határozatot hoztak. A
vagyonelkobzás törvénysértő alkalmazása miatt pedig azért nem kerülhet sor felülvizsgálatra, mert az
ilyen törvénysértés egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásával orvosolható.
A jogerős ítéletben kiszabott büntetés, illetve alkalmazott intézkedés csak akkor képezheti
felülvizsgálat tárgyát, ha az a cselekmény törvénysértő minősítésének következménye, avagy a jogerős
ítéletben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés önmagában sérti a büntetéskiszabás
(intézkedés-alkalmazás) valamely kötelező, nem a bíró mérlegelésére bízott anyagi jogi szabályát. A
védői indítvány ilyenre kétségtelenül nem hivatkozik, ezért arra tekintettel a Be. 649. § (1) bekezdés b)
pontján alapuló felülvizsgálatra nem kerülhet sor.
Ugyanakkor a Kúria nem értett egyet azzal, hogy a védő a kétszeres eljárás kifogásolásával csupán a
jövedéki bírság enyhítő körülményként való értékelésének elmulasztását sérelmezte.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 Irányelve „az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről” preambulumának [17] bekezdése rögzíti, hogy a
büntetőjogi szankcióknak nem megfeleltethető, ugyanarra a személyre ugyanazon magatartásért
kiszabott szankciókat figyelembe lehet venni az érintett személynek az ezen irányelvben
meghatározott bűncselekmény miatti elítélése során; egyéb szankciók esetében pedig teljes mértékben
tiszteletben kell tartani az azonos bűncselekmény miatti kétszeres büntetőeljárás alá vonás és kétszeres
büntetés tilalmát („ne bis in idem” elv).
Önmagában az a körülmény, hogy a terhelttel szemben nem büntető, hanem közigazgatási eljárásban
alkalmaztak szankciót olyan cselekmény miatt, amit a támadott jogerős ítélet is elbírál, a „ne bis in
idem” elvének megsértését nem zárja ki. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB)
elsőként Engel és társai Hollandia elleni ügyében foglalkozott a közigazgatási szankciók büntetőjogi
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jellegének megítélésével, és azoknak a kétszeres értékelés tilalmával, illetve a „ne bis in idem” elvével
való összefüggésével.
Az ennek kapcsán vizsgálandó, ún. Engel-kritériumok közül az első a rendelkezés nemzeti jog szerinti
büntetőjogi besorolását érinti. Az EJEB ezt mindazonáltal nem tekinti mérvadónak, hanem csupán a
vizsgálat kiindulópontjának.
A második Engel-kritérium keretében az EJEB először az adott jogsértést szankcionáló szabályozás
címzetti körét vizsgálja meg. Ha a szabályozás mindenkire vonatkozik, nem pedig – mint például a
fegyelmi jog területén – egy bizonyos jogállással rendelkező csoportra, akkor ez a szankció
büntetőjogi jellege mellett szól. Az EJEB emellett a büntetőjogi rendelkezésben előírt szankció célját
veszi alapul. A büntetőjogi jelleg megállapítására nem kerül sor, ha a szankció csak a vagyoni kár
megtérítését szolgálja. Ha azonban annak célja a megtorlás és a megelőzés, akkor büntetőjogi
szankcióról van szó. Az EJEB ezenfelül újabb ítélkezési gyakorlatában azt is figyelembe veszi, hogy a
jogsértés szankcionálása olyan jogi tárgyak védelmét szolgálja-e, amelyek védelmét rendszerint
büntetőjogi rendelkezések útján biztosítják. E szempontokat összességében kell értékelni.
A harmadik Engel-kritérium az előírt büntetés jellegét és súlyát érinti. Szabadságvesztés esetében
általánosságban a szankció büntetőjogi jellege vélelmezendő, amely vélelem csak kivételesen dönthető
meg. Főszabály szerint a meg nem fizetése esetén szabadságvesztésre átváltoztatható, vagy a bűnügyi
nyilvántartásba történő felvétellel járó pénzbüntetés is a büntetőeljárás fennállása mellett szól. Az
EJEB a második és a harmadik kritériumot vagylagosan alkalmazza. Ha azonban a két kritérium
elkülönített vizsgálata nem vezet világos eredményre, azokat együttesen is vizsgálja.
Tehát csak mindezek összevetése után állapítható meg, hogy a közigazgatási eljárásban alkalmazott
szankció kizárja-e ugyanazon magatartás kapcsán a büntetőeljárás indítását, illetve a terhelt
büntetőjogi felelősségének megállapítását. A védő indítványában ezért valójában a Be. 4. § (3)
bekezdésének megsértését, a terhelt említett részcselekményének kétszeres elbírálását sérelmezte.
A terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt több jogerős ügydöntő határozat hozatala azonban a
felülvizsgálatot eredményező eljárási szabálysértéseknek a Be. 649. § (2) bekezdésében foglalt taxatív
felsorolásában nem szerepel, ezért amiatt a felülvizsgálat törvényben kizárt. A kétszeres elítélés –
értelemszerűen: megvalósulása esetén – a Be. 637. § (1) bekezdés b) pontja szerinti perújítási ok.
Az indítványban foglaltak a Be. 649. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem vizsgálhatók akként, hogy a
bíróságnak a bűnösség körét a részbeni res iudicatára tekintettel szűkebben kellett volna
megállapítania, és ahhoz képest kellett volna enyhébb büntetést kiszabnia. Amint arra a Kúria már
utalt, erre csak törvénysértő minősítés, vagy önmagában törvénysértő büntetés esetén van törvényes
lehetőség. A (részbeni) ítélt dologra való hivatkozás, és ennek folytán alacsonyabb elkövetési érték
meghatározásnak szükségességére való hivatkozás ezek egyikének sem felel meg.

Bpkf.III.1.307/2019/2.
A letartóztatás időszakos felülvizsgálatát elvégző végzés helybenhagyása.

A Be. 291. § (2) bekezdése szerint a távoltartás, illetve a bűnügyi felügyelet indokoltságát a
másodfokú bíróságnak hathavonta felül kell vizsgálnia, ha a vádemelés után elrendelt vagy
fenntartott kényszerintézkedés tartama az egy évet meghaladja. A 297. § (4) bekezdése
alapján e határidők vonatkoznak a vádemelés után elrendelt vagy fenntartott letartóztatásra is.
Mindkét vádlott 2017. április 7. napjától van előzetes fogvatartásban, letartóztatásukat 2017.
április 10. napján rendelte el a Járásbíróság. A vádirat benyújtását követően a Törvényszék a
2018. február 9. napján meghozott, és az Ítélőtábla végzésével 2018. március 27. napján
jogerőre emelkedett végzésével az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig
fenntartotta.
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A Be. 291. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hat hónapos felülvizsgálat 2019. szeptember 25.
napján vált esedékessé, ezért az Ítélőtábla törvényesen járt el, amikor a vádlottak
letartóztatásának indokoltságát felülvizsgálta.
Az ítélőtábla a kényszerintézkedések fenntartását részint azzal indokolta, hogy az elsőfokú
ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartamára figyelemmel a vádlottak szökésétől,
elrejtőzésétől kell tartani, részint azzal, hogy a vádlottak mintegy berendezkedtek a
cselekménysorozat elkövetésére, amely megalapozza náluk a bűnismétlés veszélyét, így a
letartóztatásnak a Be. 552. § (2) bekezdése szerinti, valamint a Be. 276. § (2) bekezdés c) pont
cb) alpontjában írt okai fennállnak.
Az Ítélőtábla végzése nagyrészt megalapozott.
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.
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.
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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, megjegyezte 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 Törvényszék, amikor a vádirat benyújtását követően a tárgyalás
előkészítése során hozott 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.
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.
Bpkf.I.1250/2019/2.
A perújítási kérelmet elutasító végzés helybenhagyása tanácsülésen. A perújítási indítványt a terhelt
az alapügyben előadott védekezésére alapítottan a bizonyítékok újra/átértékelésére irányult, ami a
perújításban kizárt. A perújítás alapját az alapügyben elutasított bizonyítási indítvány sérelmezése
nem képezheti. A Be. 637. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott perújítási ok
megállapításának előfeltétele, hogy a perújítási okként megjelölt bűncselekmény elkövetését jogerős
ügydöntő határozat megállapította, vagy ilyen ügydöntő határozat meghozatalát nem bizonyítottság
hiánya zárta ki, és e bűncselekmény a bíróság ügydöntő határozatát érdemben befolyásolta.

A Kúria rámutatott arra, hogy a terhelt 2019. augusztus 11. napján kelt beadványában az
Egyezmény 5. cikk 4. bekezdése alapján „Törvényességi felülvizsgálat”-ként kérte elbírálni
indítványát. Az Emberi Jogok Emberi nyilatkozata 5. cikke a szabadsághoz és biztonsághoz
való jogokat rögzíti. Az 5. cikk 4. pontja kimondja, hogy „Szabadságától letartóztatás vagy
őrizetbe vétel folytán megfosztott minden személynek joga van olyan eljáráshoz, melynek
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során őrizetbe vételének törvényességéről a bíróság rövid határidőn belül dönt, és
törvényellenes őrizetbe vétele esetén szabadlábra helyezését rendeli el.” A jogerős ítélet
meghozatalát követően az előzetes fogvatartás elrendelése, meghosszabbítása, fenntartása
törvényességének vizsgálatára a Be. nem ad törvényes lehetőséget. Ezen túlmenően a terhelt
beadványa tartalma szerint nem az előzetes fogvatartás törvényességét, hanem a büntetőjogi
felelősségének törvénysértő megállapítását sérelmezte.
Közigazgatási ügyszak
Kfv.I.35.570/2018/8.
A tisztességes hatósági eljáráshoz fűződő jog sérelme csak a hatóságnak az eljárás alatt végzett
cselekménye, vagy mulasztása miatt következhet be. Jövedéki adó megállapítása alóli végleges
mentesülés jogszabályi feltételei.
A felperes az eljárás során több alkalommal és több aspektusból nézve hivatkozott a tisztességes
eljáráshoz fűződő joga sérelmére, az ítélet indokolása is több helyen utal annak megtörténtére.
Ilyennek tartja a felperes által kezdeményezett próbadesztillálás elmaradását, azt a tényt, hogy az
adóhatóság tudomással bírt a termék előállításának minden mozzanatáról. Ilyennek tartja a felperes
által előállított 3820 00 00 VTSZ számú termék az e-TKO nyomtatvány igénybevételével
adófelfüggesztés úján nem volt szállítható, álláspontja szerint ugyanis az adóhatóságnak kötelessége
lett volna a szállítás ilyen módját biztosítani az átmeneti időszakban is. E jog sérelme körében értékeli
azt, hogy a megítélése szerint ellentétes jogszabályi rendelkezések egyértelmű értelmezésére nem volt
mód, ezért az adóhatóság nem fűzhetett hátrányos jogkövetkezményt a jövedéki ügyintézői
jogértelmezésnek megfelelően eljáró felperes magatartásához. E körben említi az ítélet indokolása
még az adóhatóságnak a termék előállítása során tanúsított félrevezető, elutasító magatartását, az
alperes tájékoztatási kötelezettségének hiányos teljesítését. Mindezek értékelése után rögzíti, hogy a
hatályon kívül helyezése utáni új eljárásban „adó, illetve adókülönbözet megállapításának az új
eljárásban nincs helye” figyelemmel arra, hogy az eljárás tisztességtelensége okán a vámhatóság úgy
fűzött adómegállapítási kötelezettséget a felperes által előállított termék szabad forgalomba hozásához,
hogy a felperes joggal feltételezhette, hogy a termékéhez jövedéki adómegállapítási kötelezettség nem
társulhat.
Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a felperes tisztességes eljáráshoz fűződő joga a közigazgatási
eljárás alatt oly mértékben sérült, hogy emiatt a meghozott közigazgatási határozat önmagában is
jogellenes, másrészt önmagában e jog sérelme miatt a megismételt eljárásban sem állapítható meg az
„anyagi jogi” jogkövetkezmény.
A Kúria a felperes tisztességes eljáráshoz fűződő jogának sérelmét az Alaptörvény XXIV. cikk (1)
bekezdése és az Alkotmánybíróság jogértelmezése figyelembevételével vizsgálta.
Az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdés szerint: mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a
hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok
törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni. Az Alkotmánybíróság
joggyakorlata (pl. III.00413/2018. ügy) a hatóságok tisztességes eljárását az Alaptörvény XXVIII. cikk
(1) bekezdése a bírósági eljárásokra fogalmazza meg a fair, avagy kiegyensúlyozott bírósági eljáráshoz
való jogot. E jog tartalmának kibontása körében az Alkotmánybíróság széles körű jogértelmezést
végzett, rögzítve, hogy a tisztességes bírósági eljárás követelménye az eljárásjogi garanciák
érvényesülését is felöleli és egy olyan minőséget jelent, amelyet az eljárás egészének és
körülményeinek figyelembevételével lehet csupán megítélni. A fair bírósági eljáráshoz való jog több
részjogosítványból épül fel, abszolút, azaz korlátozhatatlan jog, egyes részjogosultságai más
alapjogok,
vagy
alaptörvényi
értékek
viszonylatában
a
szükségesség/arányosság
kritériumrendszerében érvényesülnek. Jogállami keretek között a „tisztességes” karakter minden
közhatalom erejével felruházott eljárással szemben követelmény. Ezért a sajátosságok
figyelembevétele mellett, de a hatósági eljárásban is meg kell jelennie a fair eljárás követelményének.
Mindezekből következően az Alaptörvény XIV. cikke önálló, az ügyintézés alapjogaként ismeri el a
fair hatósági eljáráshoz való jogot. Az alapjogi jogvédelem kiterjed a hatóságok részrehajlás nélküli,
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tisztességes módon és ésszerű határidőn belül ügyintézésére, a hatósági aktusok törvényben
meghatározott indokolására, a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésére.
A tisztességes hatósági eljárás vizsgálata során szükséges szem előtt tartani a hatósági eljárások sajátos
jellemzőit is. A hatósági eljárások a közhatalom birtokában lévő állami szerv által folytatott, célhoz
kötött, vizsgálati jellegű eljárások. A kötelező vizsgálati jelleg különbözteti meg a közigazgatási
eljárást más civil eljárástól: a döntés alapját képező tényállást és annak valódiságát az eljárásban
egyéni érdekeltség nélküli, a köz érdekében fellépő hatóság köteles feltárni és bizonyítani. A hatósági
eljárásban a közigazgatási szerv a jogalkalmazás során nem hagyhatja figyelmen kívül az ügyfél
jogait, egyidejűleg azonban teljesíteni kell a közérdek védelmi és szubjektív jogvédelmi funkcióját
(Alkotmánybíróság IV.00957/2017. ügy).
Mindezek előre bocsátása után a Kúria megítélése szerint az elsőfokú bíróság által az eljárás
tisztességtelenségére felhozott körülmények nem állnak fenn.
A tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét olyan okok és körülmények eredményezhetik, amelyek az
eljárás folyamata alatt merülnek fel. A próbadesztillálás elmaradása nem a hatósági eljárás keretében
történt, a bírósági ítélet megállapítása szerint is a felperes az adóraktári engedély kiadása időszakában
kezdeményezte azt, nem pedig az adó megállapítására irányuló hatósági eljárásban. Az ítélet azt sem
jelöli meg, mi volt a tisztességtelen elem e körben a hatóság részéről. Annak a bemutatása ugyancsak
elmarad az indokolásból, hogy mi volt a vámhatóság „félrevezető, elutasító” magatartása és
mennyiben eredményezte e magatartás, és a „termék előállításának minden mozzanatáról” való
vámhatósági tudomás a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét,
Az e-TKO nyomtatvány hiányossága miatti adófelfüggesztéssel történő szállítás lehetetlenségét a
bíróság úgy értékelte a tisztességes eljáráshoz fűződő jog sérelmeként, hogy ezen szándékolt
szállításra szintén nem a hatósági eljárásban, hanem attól függetlenül kerülhetett volna sor. A bíróság
azonban nem tisztázta, hogy e szállítás a X. Zrt., vagy más szervezet részére és milyen időpontban
történt volna. Az e-TKO nyomtatvány a 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: régi Jöt.) 7.§. (1)
bekezdés 7/A. pontja a jövedéki termék feladója által kitöltött, az Európai Unió Bizottságnak a
2008/118/EK. tanácsi irányelve a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő
szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2009.
július 24-ei 684/2009/EK. rendeletében meghatározott elektronikus okmány. Magyarországon az
okmányt 2010. április 1. napjától a jövedéki adó alá eső termékekre kell alkalmazni, a termék
vámtarifaszámának rögzítése után a rendszer automatikusan jelzi ki a termék megnevezését is. A 3820
00 00 vtsz.-ú termék azért nem volt az e-TKO rendszerből kiválasztható, mert az nem jövedéki adó
köteles termék. Emiatt nem róható fel az ily módon történő szállítás kizártsága az adóhatóságnak, és
nem értékelhető e tény a tisztességes eljáráshoz fűződő jog sérelmeként sem.
A bírói ítélet a tisztességes eljáráshoz fűződő jog okaként jelöli meg az eljárás tényszerű elhúzódását.
E körben a Kúria kiemelte, hogy a tisztességes hatósági eljáráshoz fűződő jog, mint alapjog
részjogosítványaként kell vizsgálni az ésszerű határidőben meghozott döntéshez való jogot. A
tisztességes eljáráshoz való jog sérelme úgy is bekövetkezhet, hogy nem áll fenn oksági kapcsolat a
lényeges eljárási szabálysértés és az ügy konkrét kimenetele között, azonban az ügyféli jogok
érvényesíthetősége olyan sérelmet szenved, amely az eljárás egészét és körülményeit figyelembe véve
eléri az Alaptörvény-ellenesség szintjét. Adott helyzetben ilyennek értékelte az Alkotmánybíróság
(IV/00957/2017.számú határozatában) az eljárás megindításáról szóló értesítés hiányát, illetőleg a
bizonyítékok ismertetésének elmaradását. Jelen esetben azonban nem ilyen okok játszottak közre az
eljárás időtartamában. Az egyik eljárásban a szakértői bizonyítás és a szakvélemények elemzése és
értékelése, a másik eljárásban pedig az elsőfokú hatósági határozatok megsemmisítése befolyásolta az
eljárás időtartamát. Utóbbi eljárásban a hatósági ellenőrzési ügyben készült, de az engedély
visszavonásának következményeit rendező ügyben bizonyítékként felhasznált, de a felperesnek nem
kézbesített szakértői vélemény kézbesítésének elmaradása volt a megsemmisítés indoka. Mindezekre
figyelemmel a Kúria álláspontja szerint az eljárás időtartamát önmagában nem lehet a tisztességes
eljáráshoz fűződő jog megsértéseként értékelni.
Különösen nem osztja a Kúria a jogerős ítélet azon megállapítását, mely szerint a megismételt
eljárásban jövedéki adó, illetve adókülönbözet megállapításának arra figyelemmel nincs helye, hogy
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„az eljárás tisztességtelensége okán fűzött a vámhatóság adómegállapítási kötelezettséget a felperes
által forgalmazott termékhez”. Az adó megállapítására és megfizetésére irányuló hatósági eljárásban a
tisztességes eljáráshoz fűződő jog sérelmének megvalósulása önmagában az adókötelezettség
elenyészését vagy megszűnését nem eredményezheti. A tisztességes eljáráshoz fűződő jog
megsértésének következménye lehet a jogsértés megállapítása, az adott eljárási cselekmények vagy az
eljárás megismétlése, lehet - annak jogszabályban rögzített feltételei bekövetkezése esetén - a
közigazgatási jogkörben okozott kár megfizetése is. Az adó megállapításának, megfizetésének
jogalapja azonban nem enyészik el a megállapítására lefolytatott hatósági eljárásban elkövetett
eljárásjogi jogsértéssel.

Kfv.VI.38.150/2018/10.
A rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása során a rendőrhatóság, a hatósági döntéssel szemben
előterjesztett kereset elbírálásakor a közigazgatási bíróság nem tekinthet el attól, hogy a rendőri
intézkedéshez kapcsolódóan a büntető bíróság az intézkedésben résztvevő egyes rendőröket jogerősen
szabadságvesztés büntetéssel sújtotta. A bizonyítékok okszerűtlen mérlegelését tartalmazó hatósági
határozat jogszerűtlen, sérti a Pp. 339/B. §-át.

A felülvizsgálati eljárásban a Kúriának abban kellett döntenie, hogy a felperessel szembeni
testi kényszer és bilincselés alkalmazása jogszerűen történt-e.
A Kúria elsődlegesen hangsúlyozta, hogy az alperes és az elsőfokú bíróság megsértette a
tényállás-megállapítási kötelezettségét, mert az első- és másodfokú büntető bírósági
döntéseket nem szerepeltették az általuk rögzített tényállásban. Nem vitás, hogy a
büntetőeljárás és a közigazgatási eljárás, valamint az azt követő közigazgatási per szabályai
lényegesen eltérnek egymástól, azonban a vád tárgyává tett és a panasz elbírálásának
alapjához szolgáló eseménysor azonos, a 2013. július 1-jén a Hatvan, Herédi úti temető
melletti rendőri intézkedésekkel kapcsolatos. Ennek megfelelően a büntető bírósági döntések
tényállásból történő kihagyása lényeges eljárás jogszabálysértésnek minősül, mind az alperes,
mind az elsőfokú bíróság részéről, hiszen a jogerős másodfokú büntető bírósági végzés
meghozatalát követően döntött az alperes és az elsőfokú bíróság is. A fentieket meghaladóan
a büntető bírósági döntések az előzményi bírósági iratanyag részét képezték.
A felülvizsgálati bíróság a 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 4. § (2) bekezdésére
alapítottan kifejti, hogy közigazgatási perben sincs lehetőség arra, hogy amennyiben a
jogerősen elbírált bűncselekményhez kapcsolódóan kell a bíróságnak döntenie, úgy a
határozatával a bíróság nem állapítja meg, hogy az elítélt nem követte el a terhére rótt
bűncselekményt. Az EBH2005.1257. számú ügyben a Legfelsőbb Bíróság kiemelte, hogy a
közigazgatási ügyben eljáró bíróságot a büntetőügyben hozott jogerős ítélet csak a bűnösség
kérdésében köti. Annak nincs akadálya, hogy a perben az adólevonási jog gyakorlásának
jogszerűsége körében lefolytatott bizonyítás eredményeként eltérő tényállást állapítson meg.
A fentiekre figyelemmel az elsőfokú bíróság megállapíthat a büntetőügyben hozott jogerős
ítélethez képest eltérő tényállást, azonban ezt megfelelően alá kell támasztania. Az 1994. évi
XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) 47. §-a értelmében a rendőr – intézkedése során –
az ellenszegülés megtörésére testi erővel cselekvésre vagy a cselekvés abbahagyására
kényszerítést (testi kényszert) alkalmazhat. A 48. § c) és d) pontja szerint a rendőr bilincset
alkalmazhat a személyi szabadságában korlátozni kívánt vagy korlátozott személy szökésének
megakadályozására vagy ellenszegülésének megtörésére. A 15. § (1) bekezdése alapján a
rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az
intézkedés törvényes céljával. A 30/2011. (IX.22.) BM rendelet (a továbbiakban: Szolgálati
Szabályzat) 40. § (1) bekezdése kimondja, a megfogás, a leszorítás, az elvezetés vagy más, a
rendőr által fizikai erőkifejtéssel alkalmazott, valamely cselekvésre vagy cselekvés
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abbahagyására irányuló kényszerítés (testi kényszer) akkor alkalmazható, ha a rendőri
erőfölény vagy az intézkedés alá vont személye állapota, magatartása folytán a rendőri
intézkedés eredménye ezzel biztosítható.
Az Rtv. 41. §-a határozza meg azon eseteket, amikor a bilincs alkalmazása különösen
indokolt. Így többek között azt a személyt lehet megbilincselni, aki erőszakos, garázda
magatartást tanúsít és ennek abbahagyására testi kényszerrel sem késztethető vagy akinek az
elfogására bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt került sor, és szökése
bilincs alkalmazása nélkül nem akadályozható meg vagy akinek a jogszerű intézkedéssel
szembeni ellenszegülése testi kényszerrel nem törhető meg.
A Kúria a Kfv.VI.37.435/2016/6. számú ítéletében kiemelte, hogy a bilincs alkalmazása
jogszerűségének megítélése során az ahhoz vezető folyamat egészét kell értékelni, figyelembe
véve az intézkedés alá vont személy veszélyességét, a biztonsági kockázatot és a közelben
lakó, tartózkodó civilek, valamint a rendőrök védelmét is. A Kfv.III.38.129/2016/4. számú
kúriai ítélet rögzíti, hogy önmagában ellenszegülés, szökés feltételezésére bilincselés nem
alkalmazható. A bilincs használat bármilyen kényszerítő körülmény, biztonsági kockázat
nélküli, preventív használata egyértelműen ellentétes az Emberi Jogok Európai Bíróságának
irányadó gyakorlatával.
A felek által nem vitatottan az alperes mérlegelési jogkörében döntött, ennek során a Pp.
339/B. §-ának megfelelően kellett eljárnia. E szerint mérlegelési jogkörben hozott
közigazgatási határozat akkor tekintendő jogszerűnek, ha a közigazgatási szerv a tényállást
kellő mértékben feltárta, az eljárási szabályokat betartotta, a mérlegelés szempontjai
megállapíthatóak, és a határozat indokolásából a bizonyítékok mérlegelésének okszerűsége
kitűnik. Az elsőfokú bíróság ítéletében ugyan nem hivatkozott a Pp. 339/B. §-ára, de döntését
tartama szerint értékelve megállapítható, hogy az alperesi mérlegelést jogszerűnek tartotta.
A Kúria kiemelte, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróság döntése meghozatalakor a testi
kényszer és bilincselés alkalmazásakor jelen lévő R. Péter, K. Diána, K. Szabolcs, V. Péter és
Sz. Gábor nyilatkozatait és a rendőri jelentésekben foglaltakat vette figyelembe.
A felülvizsgálati bíróság rámutat, K. Szabolcsot I. rendű vádlottként, míg R. Pétert II. rendű
vádlottként a büntető bíróság jogerősen elítélte a felperessel és egy másik sértettel szemben
elkövetett bűncselekmények miatt, ezért vallomásuk a testi sértés és bilincselés
jogszerűségének megítélése során nem vehető figyelembe. K. Diána rendőr főtörzsőrmester a
II. rendű vádlott élettársa, a bűncselekmények elkövetésekor vele közeli érzelmi viszonyban
állt, így az ő vallomása sem értékelhető elfogulatlannak, nem adhat alapot a testi kényszer és
bilincselés jogszerűségének megállapítására. V. Péter rendőr törzsőrmester tanúvallomásában
előadta, hogy az intézkedés alá vont személyek együttműködőek voltak, a bilincselésre
vélhetően azért került sor, mert az előállított személyek nagy száma ezt indokolta. Sem aktív,
sem passzív ellenszegülő magatartásra a tanú nem emlékezett. Sz. Gábor rendőr őrmester
tanúként úgy nyilatkozott, hogy a helyszíni intézkedésre nem emlékszik, ezzel kapcsolatban
sem a nyomozás során, sem a büntető tárgyaláson releváns vallomást nem tudott tenni. A
fentiekre tekintettel V. Péter és Sz. Gábor nyilatkozata a testi kényszer és bilincselés
jogszerűségének alátámasztására nem alkalmas.
A nyomozati iratokból megállapíthatóan G. Zoltán, I. Gábor, L. Tamás, H. Gábor és G. Gábor
rendőrtanúk a testi kényszer és bilincselés alkalmazását követően érkeztek a helyszínre, ezért
tőlük értékelhető tanúvallomás ebben a körben nem volt várható. A felperes és a vele lévő 4
magánszemély a büntetőeljárás során következetesen cáfolták, hogy bármifajta ellenszegülést
vagy aktív ellenállást tanúsítottak volna, ellenkezőleg, véleménye szerint mindvégig
együttműködőek voltak. Ezt a tényt alátámasztotta V. Péter rendőr törzsőrmester
tanúvallomása is. A Kúria a rendelkezésre álló iratokat értékelve arra az álláspontra
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helyezkedett, hogy a felperes a rendőri intézkedés során együttműködő volt, ellenállást,
ellenszegülést nem tanúsított, szökést nem kísérelt meg, arra utaló magatartást szintén nem
tanúsított, ezért vele szemben a testi kényszer és a bilincs alkalmazása jogszerűtlenül történt, a
panasza ebben a körben alapos.
Az alperes határozata és az elsőfokú bíróság ítélete sérti az Rtv., a Szolgálati Szabályzat és a
Pp. felhívott rendelkezéseit.
Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.III.21.077/2018/6.
Nem állapítható meg a tagállami kárfelelősség, ha az uniós jog alkalmazhatóságát lehetővé tevő
határoz átnyúló tényállási elem hiányzik.
A másodfokú bíróság azt is helyesen rögzítette, hogy az aláíró államok által az Egyezményben, s így a
Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségek teljesítése is csak az az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt
kényszeríthető ki. Éppen ezért a Jegyzőkönyv 1. cikkének a tulajdon védelmére vonatkozó
rendelkezéseinek megsértéséből fakadó, az állammal szemben fennálló kártérítési igény a rendes
bíróság előtt nem érvényesíthető.

Pfv.IV.21.186/2018/9.
A tisztességes eljáráshoz való jog sérelme megítélésének szempontjai.

A Kúria nem értett egyet az eljárt bíróságoknak azzal az álláspontjával, hogy a II. rendű
alperesnek az a mulasztása, hogy a Pp. 254. § (3) bekezdése alapján rövidített indokolással
ellátott ítéletében nem tért ki a fellebbezésben kifogásolt jogszabályi hivatkozásra, a bíróság
Pp. 2. § (3) bekezdése alapján fennálló kártérítés fizetési kötelezettségét megalapozza.
A Pp. 221. § (1) bekezdése alapján az ítélet indokolásában röviden elő kell adni a bíróság által
megállapított tényállást az arra vonatkozó bizonyítékok megjelölésével, hivatkozni kell
azokra a jogszabályokra, amelyeken a bíróság ítélete alapszik. Meg kell röviden említeni
azokat a körülményeket, amelyeket a bíróság a bizonyítékok mérlegelésénél irányadónak vett,
végül utalni kell azokra az okokra, amelyek miatt a bíróság valamely tényt nem talált
bizonyítottnak, vagy amelyek miatt a felajánlott bizonyítást mellőzte. A Pp. 254. § (3)
bekezdése szerint, ha a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet indokai alapján hagyja
helyben, a másodfokú ítélet indokolásában csupán erre a körülményre kell utalnia. A Pp. 213.
§ (1) bekezdése szerint az ítéletben foglalt döntésnek ki kell terjednie a perben, illetőleg a
149. § alapján egyesített perekben érvényesített valamennyi kereseti kérelemre; az ítélet
rendelkezését tehát akként kell megindokolni, hogy abból megállapítható legyen, a bíróság a
keresetet teljes körűen elbírálta, azaz az ítéletnek az előterjesztett kereset minden egyes
részletére kell tartalmaznia a rendelkezést és indokolást (EBH2018.K.13.). Az eljárási
szabályok azonban a bíróság számára olyan kötelezettséget nem írnak elő, hogy az ítélet
indokolásában a felek által a perben hivatkozott minden egyes körülményre külön-külön,
részletesen ki kellene térni (BH+2011.8.352.).
A felperes a II. rendű alperes által felülbírált elsőfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezésében
kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság által hivatkozott jogszabály az ügy elbírálásakor még
nem volt hatályban. Arra helytállóan hivatkozott a másodfokú bíróság, hogy az adott esetben
a II. rendű alperes határozatának indokolásbeli hiányosságát nem abból a szempontból kellett
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megítélni, hogy a Pp. 254. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával megsértette-e a Pp.
221. § (1) bekezdésében foglalt indokolási kötelezettségét, hanem a II. rendű alperes
biztosította-e a felperesnek a per tisztességes lefolytatásához való jogát. Nem értett egyet
ugyanakkor a Kúria az eljárt bíróságok azon álláspontjával, mely szerint azáltal, hogy a
másodfokú bíróság a Pp. 254. § (3) bekezdése alapján az elsőfokú ítéletet rövidített
indokolással helyes indokainál fogva hagyta helyben, és indokolásában nem tért ki annak
kifejtésére, hogy a fellebbezés indokait miért tartja alkalmatlannak az elsőfokú ítélet
megváltoztatására, sérült a felperes tisztességes eljáráshoz való joga.
Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy az
ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által
felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, észszerű
határidőn belül bírálja el. A Pp. 2. § (1) bekezdése alapján a bíróságnak az a feladata, hogy összhangban az 1. §-ban foglaltakkal - a feleknek a jogviták elbírálásához, a perek
tisztességes lefolytatásához és észszerű időn belül történő befejezéséhez való jogát
érvényesítse.
Az Alaptörvény a Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya és az Emberi Jogok Európai
Egyezménye (Egyezmény) 6. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal lényegében azonosan
fogalmazza meg az alapjog tartalmát. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) számos
ügyben kimunkált ítélkezési gyakorlata szerint, az adott bírói döntés természete, és az alapul
fekvő egyedi ügy körülményei határozzák meg, hogy milyen terjedelmű és mélységű
indokolás elégíti ki az indokolási kötelezettség egyezménybeli követelményét. Ebből
következően az indokolt bírói döntéshez való jog megsértését kizárólag az alapul fekvő
egyedi ügy összes körülményeinek vizsgálatát követően lehet megítélni. Ezért elképzelhető,
hogy valamely részletkérdésre vonatkozó indokolás teljes elmaradása nem, míg egy
lényegesebb kérdésre vonatkozó hiányos indokolás viszont az Egyezmény 6. cikkében
biztosított jog megsértését idézi elő. Az EJEB elvi éllel szögezte le, hogy az indokolt bírósági
döntéshez való jog semmiképpen sem jelenti azt, hogy az ügyben eljáró bíróságot a felek
valamennyi érvelése tekintetében részletes indokolási kötelezettség terhelné. [Kiemelés az
Alkotmánybíróság 7/2013. (III.1.) AB számú határozatából]
Az Alkotmánybíróság az Egyezmény eljárási garanciákat tartalmazó cikkeinek általában
elfogadott értelmezésére hivatkozással kifejtette, hogy a fair trial olyan minőség, amelyet az
eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet csupán megítélni, ezért egyes
részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára lehet az
eljárás „méltánytalan”, vagy „igazságtalan” avagy „nem tisztességes”. Az Alaptörvény
XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljárás tekintetében az Alkotmánybíróság
megállapította, hogy az olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és körülményeinek
figyelembevételével lehet csupán megítélni, magában foglalja a bírósággal és az eljárással
szemben megkövetelt tulajdonságokat, és egyben biztosítja az alkotmányos eljárási garanciák
teljesedését [6/1998. (III. 11.) AB határozat]. Az Alkotmánybíróság kifejtette azt is, hogy a
tisztességes eljárás kereteit garanciák sokasága tölti ki, fogalma nem képez zárt rendszert, a
számos részjogosítványból álló jognak a bírósági eljárás egészét áthatóan kell érvényesülnie.
A bíróságnak esetlegesen még egy döntés lényegére kiható jogi tévedése sem jelenti
feltétlenül és egyúttal azt, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog sérült [3005/2014. (I. 31.)
AB végzés]. Nem sérül a tisztességes eljáráshoz való jog akár olyan esetekben sem, amikor a
bíróság a tisztességes eljárás követelményeinek eleget téve helytelen következtetésekre jut
döntésében [3112/2015. (VI. 23.) AB határozat]. Az Alkotmánybíróság rögzítette azt is, hogy
az indokolási kötelezettség alkotmányos követelménye a bíróság döntési szabadságának
korlátját jelenti, nevezetesen azt, hogy döntésének indokairól az eljárási törvénynek
megfelelően szükséges számot adnia. A tisztességes eljárásból fakadó elvárás az eljárási
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szabályok Alaptörvénynek megfelelő alkalmazása, ami a jogállami keretek között működő
bíróságok feladata. Az eljárási törvény rendelkezéseire is figyelemmel, a tisztességes eljárás
alkotmányos követelménye a bírói döntésekkel szemben azt a minimális elvárást
mindenképpen megfogalmazza, hogy a bíróság az eljárásban szereplő feleknek az ügy lényegi
részeire vonatkozó észrevételeit kellő alapossággal megvizsgálja, és ennek értékeléséről
határozatába számot adjon. (7/2013. (III. 1.) AB határozat)
A fent ismertetett szempontok figyelembe vételével a Kúria a következőket állapította meg.
Az elsőfokú bíróságként eljárt bíróság a tényállást a jogvita elbírálásához szükséges
terjedelemben feltárta, az annak alapján hozott döntését megindokolta, amelyből
megállapítható, hogy a keresetet teljes körűen elbírálta. A másodfokú bíróság az elsőfokú
bíróság ítéletét a Pp. 254. § (3) bekezdésének alkalmazásával helyes indokai alapján,
rövidített indokolás mellett hagyta helyben. Elfogadható, hogy a felperes a másodfokú ítélet
indokolásbeli hiányosságát, amiatt, hogy a másodfokú bíróság a fellebbezésben kifogásolt
jogszabályi hivatkozásra nem tért ki, sérelmesnek tartja. A Kúria megítélése szerint, az
eljárási szabályok alkalmazásával, a jogvita érdemi elbírálása szempontjából nem irányadó,
elsőfokú ítéletben hivatkozott jogszabályi rendelkezés fellebbezésben kifogásolt
hatályosságára vonatkozó indokolás elmulasztása - az ügy természetét és összes körülményeit
figyelembe véve - az indokolt bírói döntéshez való jogot nem sértette. Önmagában az, hogy a
másodfokú bíróság a jogvita érdemi elbírálása szempontjából nem releváns jogszabályi
hivatkozást kifogásoló fellebbezési érvelésre az ítéletének indokolásában külön nem tért ki,
nem minősíthető olyan súlyú mulasztásnak, amely a fél tisztességes eljáráshoz való
alkotmányos jogának sérelmét a Pp. 2. § (3) bekezdése alapján a bíróság kártérítés fizetési
kötelezettségét megalapozó módon megállapíthatóvá tenné.
Helytállóan hivatkozott arra az V. rendű alperes, hogy a felperes vele szemben a keresetét
bírósági jogkörben okozott kár megtérítése címén a Ptk. 349. § (3) bekezdésére alapozta, az
V. rendű alperes is ennek megfelelően terjesztette elő az érdemi védekezését és az elsőfokú
bíróság is a kereset alapjául megjelölt jogcím alapján bírálta el a keresetet. Megalapozottan
kifogásolta az V. rendű alperes, hogy ehhez képest a másodfokú bíróság a Pp. 253. § (3)
bekezdését megsértve bírálta el a keresetet új, a felperes által elő nem terjesztett, az elsőfokú
bíróság által nem vizsgált jogcímen, a Pp. 2. §-a alapján. Ebből következően nem volt módja
és lehetősége a Pp. 2. § (3) bekezdése szerinti tényállásnak megfelelő védekezést
előterjeszteni. A másodfokú bíróság tehát a kérelemhez kötöttség elvét megsértve bírálta el az
V. rendű alperessel előterjesztett keresetet eltérő jogcímen.
A felperes keresete az V. rendű alperessel szemben a Ptk. 349. § (3) bekezdése alapján
bírósági jogkörben okozott kár megtérítése címén kártérítés megfizetésére irányult. A felperes
kereseti álláspontja szerint, az V. rendű alperes a kereseti igényét nem megfelelően bírálta el,
és tévesen alkalmazta a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a 2013-ban benyújtott
kérelme tekintetében csak a panaszát követően, 2015-ben döntött. A felperes az V. rendű
alperessel szemben előterjesztett keresetében a Pp. 2. §-a alapján a tisztességes eljáráshoz
fűződő jogának sérelmére nem hivatkozott. Az V. rendű alperes a Ptk. 349. § (3) bekezdése
szerinti jogcímnek megfelelően terjesztette elő az érdemi védekezését és az elsőfokú bíróság
is a kereset alapjául megjelölt jogcím által meghatározott törvényi tényállás körében folytatta
le a bizonyítást és bírálta el a keresetet, megállapítva – egyebek mellett –, hogy a felperest a
határozat késedelmes meghozatala miatt nem érte kár.
A másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezés alapján – a fellebbezési
kérelem és a fellebbezési ellenkérelem keretei között – reformatórius jogkörében eljárva
jogosult a Pp. 235. § (1) bekezdésében foglalt korlátok között új bizonyítékok és új
tényelőadások alapján eltérő tényelőadások alapján, illetve a Pp. 252. § (3) bekezdésére
figyelemmel a bizonyítás kiegészítése folytán eltérő tényállás megállapítására. Nem jogosult a
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reformatórius jogköre alapján azonban a másodfokú bíróság a keresetet olyan új jogcímen
elbírálni, amelyet a felperes a Pp. 146. § (1) bekezdésében írt határidőben nem jelölt meg és
amelyet így az elsőfokú bíróság nem vizsgált. Ezért a másodfokú bíróság azzal, hogy az V.
rendű alperes részéről a határozat késedelmesnek tartott meghozatalát a felperes által elő nem
terjesztett jogcímen, a Pp. 2. § (3) bekezdése szerinti méltányos elégtételt biztosító kártérítés
iránti igényként bírálta el és állapította meg az V. rendű alperes felelősségét, a kereseti
kérelemhez kötöttség Pp. 3. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezését megsértve, valamint a
kereseti kérelmen túlterjeszkedve a Pp. 215. §-át megsértve hozta meg a döntését.
Pfv.IV.21.224/2018/7.
Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások beadása elvileg sértheti beoltott személy testi integritáshoz
fűződő személyiségi jogát, de a hatályos és nem alkotmány (alaptörvény)-ellenes jogszabályokon
alapuló oltások a testi integritáshoz való jogot érdek-összemérés alapján korlátozhatják - a
közegészségügy és a járványok elleni védekezéshez fűződő közérdek megelőzi a testi integritáshoz
fűződő jogot.

A Ptk. 2:42. § (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások
jogainak korlátai között személyiségét, így különösen a magán- és családi élet, az otthon, a
másokkal való – bármilyen módon, illetve eszközzel történő – kapcsolattartás és a jóhírnév
tiszteletben tartásához való jogát szabadon érvényesíthesse, és abban őt senki ne gátolja.
A (2) bekezdés szerint az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat
mindenki köteles tiszteletben tartani. A személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak. A
2:43. § a) pontja szerint a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen az élet, a testi épség
és az egészség megsértése. A 2:54. § (1) bekezdése szerint a személyiségi jogokat
személyesen lehet érvényesíteni. A (2) bekezdés szerint a korlátozottan cselekvőképes kiskorú
és a cselekvőképességének részlegesen korlátozott személy a személyiségi jogai védelmében
önállóan felléphet. A cselekvőképtelen személyiségi jogainak védelmében törvényes
képviselője léphet fel.
A személyes jogérvényesítés kötelezettségéből az következik, hogy a jelen per felperesei
perben nem álló kiskorú Y. nevében perben állása nélkül jogot akkor sem érvényesíthetnek,
ha az I.-II. rendű felperesek az ő törvényes képviselői.
Fontos alapelv az is a Kúria szerint, hogy amennyiben az alperes magatartása megfelel a rá
vonatkozó alkotmányos jogszabályoknak, akkor az egyidejűleg személyiségi jogsértést
érdemben nem valósíthat meg. A jelen esetben a kötelező védőoltások rendszerére vonatkozó
jogszabályok, így az 1997. évi CLIV. törvény (egészségügyi törvény) 54-56. §-ai, valamint a
18/1998. (VI.3.) népjóléti miniszteri rendelet 5. §-ában foglaltaknak való megfelelés
megtartása önmagában személyiségi jogsértést nem valósíthat meg.
Helytállóan állapította meg a jogerős ítélet azt, hogy ezen jogszabályok
alkotmányellenességét (Alaptörvény ellenességét) arra hivatott szerv (Alkotmánybíróság vagy
nemzetközi bíróság) nem állapította meg. A személyiségi jogi per bíróságának egy adott
jogszabály alkotmányellenességének megállapítására nincs hatásköre.
A következetes és egyértelmű bírói gyakorlat szerint a személyiségi jogi per a jogrendszerben
elfoglalt helyénél és szerepénél fogva nem szolgálhat speciális jogorvoslati fórumként, és nem
lehet feladata bármely más jogterületre tartozó jogvita eldöntése vagy akárcsak
véleményezése sem. A személyiségi jog megsértése esetére alkalmazható objektív
jogkövetkezmények pedig (jogsértés abbahagyására kötelezés, további jogsértéstől való
eltiltás) nem szolgálhatnak más jogterületre tartozó jogintézmények alkalmazhatóságának
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befolyásolására, megszüntetésére. Helyesen állapította meg a jogerős ítélet, hogy a felperesek
tartalmilag a kötelező védőoltások egész rendszerét támadják, azt tartják jogellenesnek.
A felülvizsgálati kérelem érvelése szerint az Alkotmánybíróság azon határozata, amely
tartalmilag foglalkozott a kötelező védőoltások rendszerének alkotmányosságával, jelenben
már nem alkalmazható. (39/2007 (VI. 20.) AB határozat)
A Kúria egyetértett az eljárt bíróságokkal abban, hogy nincs törvényes akadálya annak, hogy
az Alkotmánybíróság által az adott kérdésben elfoglalt álláspontot a jelen ügyben eljáró
bíróságok magukévá tegyék, amikor szükségszerűen elvégzik az egyéni személyiségi jog és a
közösségi érdekek ütközése folytán felmerülő érdekösszemérést. Ez az érdekösszemérés
éppen azért szükséges, mert az oltás beadásával sérül a beoltott személy testi integritása,
amennyiben a maga részéről ellenzi az oltás beadását. Azt kell ugyanakkor vizsgálni, hogy
van-e olyan érdek, amely ezt a jogsérelmet indokolttá teszi, vagyis korlátozható-e az egyén
testi integritásához való joga egy nagyobb közösség érdekei előmozdítása okán.
A Kúria osztotta az Alkotmánybíróságnak a 39/2007. (VI.20.) AB határozat indokolásában
foglalt azon álláspontját, hogy az életkorhoz kötött védőoltások, mint alapjog korlátozó
beavatkozások arányosságát a járványügyi célok és indokok, valamint a szabályozásban
megjelenő korlátozások és garanciák összevetése határozza meg. Változatlanul időtálló az a
megállapítás, hogy amikor az állam kötelezővé tesz egyes védőoltásokat, a kockázatok
viseléséről dönt. Védőoltások elmaradása ugyanis veszélyeztetheti az egyént és a közösséget,
ugyanakkor nincsenek veszélytelen védőoltások. Az állam alkotmányos kötelessége, hogy
kizárólag olyan betegségek megelőzésére írjon elő oltási kötelezettséget, amelyek esetében az
feltétlenül indokolt, és a gyermekek csak olyan védőoltásokat kapjanak, amelyek a lehető
legkisebb egészségügyi kockázattal járnak. Ugyancsak az állam köteles gondoskodni arról,
hogy a gyermekek megfelelő életkorban kapják meg a védőoltásokat. A Kúria nem látott
semmilyen érdemi okot arra, hogy ne fogadja el az Alkotmánybírósághoz hasonlóan a
jogalkotónak azt a tudományos ismeretekre támasztott előfeltevését, hogy az intézményesített
védőoltások egyéni és társadalmat érintő előnyei messze meghaladják azokat a lehetséges
károkat, amelyek mellékhatásként jelentkezhetnek a beoltott gyermekeknél. A védőoltások
elmaradása általában véve sokkal nagyobb kockázatot jelent a gyermekek egészségére, mint
maguk a védőoltások. Az állam kötelezettsége az is, hogy meghatározza az egyes fertőző
betegségek elleni konkrét védekezés leghatékonyabb eszközeit. Ezeket a kereteket a Kúria
álláspontja szerint az egészségügyi törvény, illetve a miniszteri rendelet nem lépi túl, az
érdekmérlegelésnek tehát az a helyes eredménye, hogy az egyéni jogok, így a testi
integritáshoz való jog az oltások esetében korlátozható alkotmányos módon. Ha pedig a
korlátozás lehetősége az érdekösszemérés alkalmazásával megvalósul, akkor ez kizárja a
személyiségi jogsértés megállapítását és a személyiségi jogsértéshez kapcsolódó
jogkövetkezmények alkalmazását. Az Alkotmánybíróság hivatkozott határozata foglalkozott a
felülvizsgálati kérelemben is felhívott Oviedói Egyezmény vonatkozó aspektusaival, és az
Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó gyakorlatával is.
A Kúria nem értett egyet a felperesek azon jogi álláspontjával, hogy a kötelező védőoltások
rendszere kapcsán a gyermekek beoltása a gyermekek jogairól szóló 1989. New Yorki
egyezmény ütköző megtorlás lenne a szülei, törvényes képviselői tevékenysége vagy
véleménynyilvánítása miatt. A Kúria ebben a tekintetben is irányadónak tekinti azt, hogy a
testi integritáshoz fűződő személyiségi jog alkotmányosan korlátozható a védőoltások
beadhatósága érdekében. A felhívott nemzetközi egyezmények egyébként az állam számára
tartalmaznak kötelezettségek előírását jogalkotási tevékenységre, így azokból közvetlenül
személyiségi jogok nem vezethetők le.
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A rendes bíróságok az Alkotmánybírósághoz hasonlóan nem válhatnak tudományos viták
eldöntésének fórumává sem. Bíróságoknak kizárólag abban a kérdésben kell állást foglalniuk,
hogy az egyéni személyiségi jogok közösségi érdekből a jelen esetben korlátozhatóak-e vagy
sem. A Kúria egyetértve az Alkotmánybíróság 2009-es döntésével, a korlátozhatóság mellett
foglalt állást. Kiemeli azt, hogy egyébként egyedi mentesítés egészségügyi okokra
hivatkozással a védőoltások tekintetében is kérhető, nem volt arra adat, hogy ezzel a
lehetőséggel a felperesek éltek volna. A bíróságoknak nyilvánvalóan nem lehet feladatuk az
sem, hogy járványügyi helyzet fennállásáról vagy annak hiányáról szakmai állásfoglalást
tegyenek.
Pfv.IV.21.675/2018/6.
A volt III/III. ügynökök későbbi közéleti tevékenysége jelentős közérdeklődésre tart számot, az ezzel
összefüggő vékony ténybeli alapon nyugvó értékítélettel vegyes tényállást kifejező közlést, címkézést
fokozottabban köteles tűrni.

A Ptk. 2:45. § (2) bekezdése értelmében a jóhírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki
más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós
tényt hamis színben tüntet fel. A sajtóban történt jóhírnév sértés miatti perekben megfelelően
irányadó PK 12. számú állásfoglalásra figyelemmel a kifogásolt közléseket, kifejezéseket
valóságos tartalmuk szerint kell figyelembe venni, a sajtóközlemény egymással összetartozó
részeit összefüggésükben kell értékelni, és az értékelésnél tekintettel kell lenni a társadalmilag
kialakult közfelfogásra is. A Ptk. 2:44. § (1) bekezdése értelmében a közügyek szabad
vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét
szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja.
Az Alkotmánybíróság 7/2014. (III. 7.) AB határozata, 13/2014. (IV. 18.) AB határozata és az
Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlata alapján véleményt is kifejező,
értékítélettel terhelt tényállításnak minősülő közlés esetén is szükséges, hogy azt elegendő
ténybeli alap támassza alá. Minél konkrétabb, erőteljesebb a megfogalmazás, annál szorosabb
ténybeli kötődése kell, hogy legyen. A közéleti szereplőre vonatkozó, a közügyek megvitatása
körében elhangzó véleménynyilvánítás Ptk. 2:44. §-ával megerősített védelme ugyanakkor
magát a közéleti tárgyú megszólalást és a közéleti vita lehetőségét védi, a vélemények,
értékítéletek helyességétől függetlenül. Ennélfogva a közügyekkel összefüggően a vékony
ténybeli alapon nyugvó, nem okszerűtlen értékítéletek is a véleménynyilvánítás
szabadságának védelme alatt állnak.
A PK 12. számú állásfoglalásra figyelemmel a jogerős ítélet helytállóan indult ki annak
vizsgálatából, hogy a kifogásolt kifejezést a szöveg egészére figyelemmel, hogyan kell
értelmezni. A jogerős ítélet helyesen tulajdonított jelentőséget annak is, hogy a közlés olyan
környezetben jelent meg, amely a szerző véleményét tartalmazza egy sajtótermékről, illetve
annak egy írásáról. A perbeli cikk műfajától ezért nem idegenek a publicisztikai fordulatok,
túlzások, az információk, vélemények tartalmát tömör, sűrített formában kifejező jelzős
szerkezetek. A cikknek nem a felperes ügynökmúltja a tárgya. A kifogásolt szövegrész
ugyanakkor olyan mondatban található, amelyben két személy közötti kapcsolatot jelez a
szerző, és mindkét személyt olyan, tényállítás, illetve vélemény kifejezésére is alkalmas
jelzővel látja el (iszlamofób, utolsó aktív III/III. ügynök), ami nem kapcsolódik szorosan a
cikk témájához.
A felperes által kifogásolt kifejezés kétségtelenül tartalmaz tényállításként értékelhető részt: a
13/2014. (IV. 18.) AB határozatban is idézett bizonyíthatósági teszt alapján bizonyítható,
illetve cáfolható, hogy a felperes III/III-as ügynök volt-e a cikkben említett fedőnévvel vagy
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sem. A sérelmezett kifejezés az utolsó és az aktív szavakkal együtt azonban a III/III.
Csoportfőnökség köztudomású megszűnésére és annak időpontjára figyelemmel
tényállításként a felülvizsgálati kérelem érvelésével szemben nem értelmezhető. A jogerős
ítélet helytállóan mutatott rá, hogy mivel a III/III-as Csoportfőnökség köztudomásúan
megszűnt a rendszerváltással, így a közlést az átlagolvasó nem érti arra vonatkozó tényként,
hogy a felperes ennek a szervezetnek, vagy bármely külföldi, belföldi titkosszolgálatnak az
utolsó, jelenleg is aktív állományba tartozó ügynöke lenne. A III/III. Csoportfőnökség és
annak hálózatához tartozó nagy létszámú állomány ügynöki feladatköre, jogállása egy
időpontban szűnt meg, ezért az utolsó aktív ügynök kifejezésnek nem lehet olyan értelmet
sem tulajdonítani, miszerint a felperesnek szűnt meg ténylegesen utoljára, vagy a legutolsók
között az ügynöki jogállása. Ez az értelmezés a cikk hangvételét, véleménycikk jellegét, a
köztudomású tényeket, illetve a sérelmezett jelzős szerkezetből az „aktív” szót, valamint a
„volt” szó hiányát hagyja figyelmen kívül. Az átlagolvasó a kifogásolt szókapcsolatból arra
sem tud következtetni, hogy a felperes nem önként hagyott fel a tevékenységével, vagy ezt a
tevékenységet eltitkolta. Nem tüntet fel a kifejezés ilyen tartalommal valós tényt hamis
színben.
A szövegértelmezés során a szókapcsolat három részét együttesen kellett értékelni, az utolsó
szónak sem tulajdonítható kiemelt jelentőség. A kifogásolt jelzős szerkezetben az alperes a
felperes ügynöki tevékenységét tömören, nem egyértelműen kibontható információs
tartalommal minősíti, értékelésre alkalmas kifejezéseket használ. A Kúria megítélése szerint
az átlagolvasó számára a szókapcsolat leginkább azt fejezheti ki, hogy a felperes olyan volt
III/III-as ügynök, aki a szerző szerint azon kevesek közé tartozik, aki jelenleg is aktív,
ügynöki jellegűnek értékelt tevékenységet folytat. Túlzással kifejezve ezért az utolsó aktív
III/III-as ügynök.
A perben kifogásolt, fentiek alapján részben értékítélettel vegyes tényállításnak a közéleti
véleménynyilvánítás szabadságának kiemelt védelmére figyelemmel elegendő vékony
ténybeli alapot adott az, hogy a felperes a rendszerváltást megelőző három évvel, 85 és 87
között volt III/III-as ügynök, ügynökként aktív tevékenységet folytatott, amiért elismerésben
is részesült, ügynökmúltja ellenére aktívan részt vett egy újság rovatának vezetésében, egy a
cikk szerint jelentős befolyásoló erővel bíró egyházban a cikk megírásakor személyi titkári,
bizalmi pozíciót töltött be.
A felperes által hivatkozott, és a 7/2014. (III. 7) AB határozatban is idézett 36/1994. (VI. 21.)
AB határozat értelmében az értékítélet függetlenül attól, hogy helyes vagy helytelen, értelmen
vagy érzelmen alapul, a véleménynyilvánítás szabadságának védelme alatt áll. Ebből
következően a fentiekre figyelemmel felperes tevékenységének jelenleg is ügynöki jellegűnek
minősítése, ennek során a felperes utolsó aktív III/III. ügynökként címkézése sem lépte túl azt
a határt, amit a Ptk. 2:44. § alapján közéleti véleménynyilvánítással összefüggően a
felperesnek el kell viselnie. A Kúria utal ennek kapcsán arra, hogy jelentős közérdeklődésre
tart számot a volt III/III. ügynökök későbbi közéleti sorsa, tevékenysége, ezzel kapcsolatban a
bírálatokkal és a túlzó minősítésekkel szemben is nagyobb a tűrési kötelezettsége az
érintetteknek, ezért a felperesnek is.
Pfv.IV.21.341/2019/6.
A közéleti megszólalásra vonatkozó véleményszabadság fokozottabb védelmére is figyelemmel a
jogerős ítélet által számba vett valós tények elegendő, vékony ténybeli alapot biztosítottak ahhoz, hogy
a felperest a megítélt kártérítéssel a "kijárás" kifejezést használva közvetett kapcsolatba hozzák a
felülvizsgálat tárgyát képező nyomtatott és online felületen megjelent cikkek.
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A 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 12. § (1) bekezdése szerint, ha valakiről bármely
médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket
hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből
kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet
fel hamis színben és ehhez képest melyek a való tények. A PK 12. számú állásfoglalás
értelmében a sajtó-helyreigazítás olyan sajátos személyiségvédelmi eszköz, amelynek
érvényesítésére csak a jogszabály által meghatározott körben és a jogintézmény társadalmi
rendeltetésének megfelelően kerülhet sor. A sajtó-helyreigazítás iránti igény elbírálásánál a
sajtóközleményt a maga egészében kell vizsgálni. A kifogásolt közléseket, kifejezéseket
valóságos tartalmuk szerint kell figyelembe venni, a sajtóközlemény egymással összetartozó
részeit összefüggésükben kell értékelni, és az értékelésnél tekintettel kell lenni a társadalmilag
kialakult közfelfogásra is.
A 7/2014. (III. 7.) AB határozat, a 13/2014. (IV. 18.) AB határozat alapján kialakult
alkotmánybírósági gyakorlat és az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítélkezési
gyakorlata alapján következtetésnek, véleményt is kifejező, értékítélettel terhelt tényállításnak
minősülő közlés esetén is szükséges, hogy azt elegendő ténybeli alap támassza alá. Minél
konkrétabb, erőteljesebb a megfogalmazás, annál szorosabb ténybeli kötődése kell, hogy
legyen. A közéleti szereplőre vonatkozó, a közügyek megvitatása körében elhangzó
véleménynyilvánítás Ptk. 2:44. §-ával megerősített védelme ugyanakkor magát a közéleti
tárgyú megszólalást és a közéleti vita lehetőségét védi, a vélemények, értékítéletek
helyességétől függetlenül. Ennélfogva a közügyekkel összefüggően a vékony ténybeli alapon
nyugvó, nem okszerűtlen értékítéletek is a véleménynyilvánítás szabadságának védelme alatt
állnak.
A jogerős ítélet a PK 12. számú állásfoglalásnak megfelelően, a szöveg egészét és az
átlagolvasó értelmezését szem előtt tartva állapította meg, hogy a címekből a felperes nem
azonosítható, ezért nem mellőzhető a szöveg egészének, és belső összefüggéseinek vizsgálata.
A Kúria egyetértett ezért azzal a következtetésével is, hogy a „kijárás” címben, illetve a
„váratlan segítség” képaláírásban szereplő fogalmainak a cikkek szövege ad az átlagolvasó
számára is értelmezhető tartalmat. A Kúria megítélése szerint ezek olyan kifejezések, amelyek
a felperes magatartására vonatkozó értékítéletet is magukban hordoznak, ezért közügyekkel
összefüggő megszólalásnál vizsgálható volt, hogy rendelkeznek-e kellő ténybeli alappal.
A felülvizsgálati állásponttól eltérően a jogerős ítélet helyesen állapította meg, hogy a cikk
felperest érintő része a PK 12. számú állásfoglalásnak megfelelő értelmezés mellett nem az
olaszliszkai lincselés miatt elítélt részére a szegedi törvényszék előtti kártalanítási eljárásban
nyújtott jogi képviseletre, hanem az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti Magyarország
ellen eljárást indító fogvatartottak képviseletére vonatkozik. Nem egy elítélt, hanem több
fogvatartott jogi képviseletéről szól a felperes nevét tartalmazó mondat. A szövegkörnyezet
alapján a felperest a cikk az olaszliszkai lincselés miatt megítélt kártérítéssel akként hozza
kapcsolatba, hogy a felperes jogi képviselete mellett indított fogvatartotti eljárások vezettek
Magyarország elmarasztalásához, és ez pedig törvénymódosításhoz, amely miatt a
bűnelkövetők, közte értelemszerűen az olaszliszkai lincselő javára is kártérítést kellett
megítélni a rossz börtönkörülmények miatt. Ezt a szerző szerinti összefüggést emeli ki az az
alcím is, mely szerint a „Soros-féle szervezetek kijárták a kötelező kártérítést.”
Nem értelmezhető fentiek alapján a címmel együtt sem a kijárásra, váratlan segítségre
vonatkozó közlés az elítéltnek nyújtott egyéni jogi képviseletként, vagy akként, hogy több
más elítélt mellett a felperes a cikkben szereplő elítéltet is képviselte. A felülvizsgálattal
érintett, honlapon és a napilapban megjelent cikk önállóan értelmezhető tartalommal bírt,
semmilyen módon nem utalt az azonos oldalon található publicisztikára. Nem sértette ezért a
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jogerős ítélet a PK 12. számú állásfoglalásnak megfelelő szövegértelmezés követelményét az
azonos oldalon történő publicisztika figyelmen kívül hagyásával.
A kifogásolt közlés ténybeli alapját nem kizárólag más fogvatartottak képviselete képezte.
Nem volt vitatott az a jogerős ítéleti megállapítás, hogy a felperes több fogvatartott ügyét
képviselte az EJEB előtt, továbbá, hogy tevékenységének is köszönhető, hogy az EJEB –
Magyarországon rendszerszintű problémát észlelve – 2015. március 10-én a Varga és társai
kontra Magyarország ügyben kötelezte Magyarországot egyebek között a fogvatartottak
részére kompenzációs jogorvoslat biztosítására. Ez a strasbourgi ítélet tette elengedhetetlenné
a jogszabály módosítást és az alapjogot sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási,
köznapibb elnevezéssel kötelező kártérítési eljárás bevezetését, ezáltal az olaszliszkai
lincselés miatt elítélt személy igényérvényesítését is kedvezően befolyásolta. A közéleti
megszólalásra vonatkozó véleménynyilvánítás szabadságának fokozottabb védelmére is
figyelemmel a jogerős ítélet által is számba vett valós tények ezért elegendő vékony ténybeli
alapot biztosítottak ahhoz, hogy a felperest a megítélt kártérítéssel a cikkben írt közvetett
kapcsolatba hozza az alperes.
Ennek a közvetett kapcsolatnak a bántó, ám e részben értékítéletként véleménynyilvánítás
szabadsága alatt álló megfogalmazása a „kijárásra” vonatkozó közlés, amely az Smtv. 12. §
(1) bekezdése alapján nem helyreigazítható.
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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