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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
3. A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2019. október 21-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-769/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Az olyan nemzeti törvény, amely kellékhiányos vádirat (amelynek tartalma pontatlan, hiányos vagy
ellentmondásos) esetében semmiképpen sem biztosít lehetőséget arra, hogy azon az előkészítő bírósági
ülésen, amelyen a hiányosságokat megállapítják, a hiányosságokat az ügyész általi pótlással
orvosolják, és ehelyett a bíróság mindig köteles az eljárást megszüntetni és az ügyet új vádirat
készítése céljából az ügyészség elé visszautalni, összeegyeztethető e a büntetőeljárás során a
tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22 i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
6. cikkével, az észszerű időn belüli tárgyalásnak az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének
második bekezdése szerinti elvével, az uniós jog elsőbbségének elvével és a méltóság tiszteletben
tartásának elvével, ha ez a büntetőeljárás jelentős elhúzódását eredményezi, és a hiányosságokat a
bírósági tárgyaláson azonnal ki lehetne küszöbölni?

4. A Cour d’appel d'Aix-en-Provence (Franciaország) által 2019. november 5-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-813/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az európai elfogatóparancs francia ügyészég általi kibocsátásának a büntetőeljárásról szóló
törvénykönyv 695–16. és azt követő cikkének rendelkezései által előírt feltételei eleget tesznek-e teljes
mértékben az uniós jog értelmében vett hatékony bírói jogvédelem követelményeinek?
2) Megfelel-e a francia ügyészég az ahhoz szükséges követelményeknek, hogy a 2002. június 13-i
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „kibocsátó igazságügyi
hatóságnak” lehessen minősíteni?

Közigazgatási ügyszak
Általános közigazgatási ügyek
13. A Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Ausztria) által 2019. augusztus 5-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-593/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni a 2008/8/EK irányelv 2. cikkével módosított 2006/112/EK irányelv 59a.
cikkének b) pontját, hogy a roaming valamely tagállamban – a belföldi mobilhálózathoz bejövő és
kimenő kapcsolatok létesítése céljából történő hozzáférés formájában – az ideiglenesen belföldön
tartózkodó „nem adóalany végfelhasználó” által történő igénybevétele belföldön történő „használatnak
és igénybevételnek” minősül, amely a teljesítés helyének a harmadik országból e tagállamba történő
áthelyezésére jogosít, noha sem a szolgáltatást nyújtó mobilszolgáltató, sem a végfelhasználó nincs a

3

Közösség területén letelepedve, és a végfelhasználó nem is rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos
tartózkodási hellyel a Közösség területén?
2. Úgy kell-e értelmezni a 2008/8/EK irányelv 2. cikkével módosított 2006/112/EK irányelv 59a.
cikkének b) pontját, hogy az első kérdésben leírt – a 2008/8/EK irányelv 2. cikkével módosított
2006/112/EK irányelv 59. cikke alapján a Közösségen kívül található – távközlési szolgáltatások
teljesítési helye áthelyezhető valamely tagállam területére pusztán annak alapján, hogy a távközlési
szolgáltatásokat harmadik országban nem terheli az uniós jogi hozzáadottérték-adóval
összehasonlítható adó, noha sem a szolgáltatást nyújtó mobilszolgáltató, sem a végfelhasználó nincs a
Közösség területén letelepedve, és a végfelhasználó nem is rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos
tartózkodási hellyel a Közösség területén?

14. A Raad van State (Hollandia) által 2019. szeptember 30-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-719/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról,
továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április
29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158., …) 15. cikkének (1)
bekezdését, hogy az e rendelkezés szerint elfogadott, valamely uniós polgárnak a fogadó tagállam
területéről való kiutasítására vonatkozó határozat végrehajtottnak minősül, és nem fejt ki további
joghatásokat, amint ezen uniós polgár – az e határozatban az önkéntes kiutazásra megállapított
határidőn belül – bizonyíthatóan elhagyta a fogadó tagállam területét?
2. Az 1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: A fogadó tagállamba történő azonnali visszatérés esetén
megilleti-e ezen uniós polgárt a 2004/38/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében előírt, három
hónapig terjedő tartózkodás joga, vagy a fogadó tagállam új kiutasítási határozatot fogadhat el annak
megakadályozása céljából, hogy az uniós polgár minden alkalommal egy rövid időtartamra beutazzon
a fogadó tagállamba?
3. Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Ebben az esetben az uniós polgárnak egy bizonyos
ideig a fogadó tagállam területén kívül kell-e tartózkodnia, és milyen időtartamról van szó?

15. A Landgericht Frankenthal (Németország) által 2019. szeptember 17-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-685/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni és alkalmazni 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 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke (2)
bekezdésének a) pontját, hogy aszerint a rendelet értelmében vett, ún. hatástalanító berendezés
alkalmazása csak akkor indokolt, ha a motor sérüléssel vagy balesettel szembeni védelme és a jármű
biztonságos üzemeltetése még az adott járműmodellhez a típusjóváhagyás megadásának időpontjában
rendelkezésre álló csúcstechnológia alkalmazásával sem volt biztosított?
2. Az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén:
Egyéb okból, így például a hosszútávú tapasztalatok hiánya vagy a csúcstechnológia más
technológiákhoz képest aránytalanul magas, az eladási árat jelentősen befolyásoló költségei miatt
megengedett-e a típusjóváhagyás megadásakor rendelkezésre álló csúcstechnológia kötelező
alkalmazásától való eltérés?
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Az 1. kérdésre adott nemleges válasz esetén:
Tiltott hatástalanító berendezésről van-e szó a főszabály szerint megengedett technológiai elemek
alkalmazása esetén is, amennyiben azok az ún. „hőmérsékleti tartomány” formájában jelennek meg, és
a motor irányításában az ezáltal elmentett paraméterek oly módon kerülnek kiválasztásra, hogy a
kipufogógáz-tisztítás
a) a beállított hőmérséklet alapján, az év nagy részében szokásosan várható hőmérséklet miatt
b) egyéb paraméter alapján, így például a jármű tengerszint feletti aktuális magassága miatt
Németország, ill. az európai belső piac releváns területein
nem, vagy csak korlátozottan aktiválódik[?]

16. A Verwaltungsgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. szeptember 30-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-720/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Elveszíti-e egy török munkavállaló családtagja azon jogosultságait, amelyek az 1/80 társulási
tanácsi határozat 7. cikkének első bekezdése szerint a török munkavállalótól erednek, ha a családtag a
fogadó tagállam állampolgárságát az addigi állampolgárság elvesztése mellett megszerzi?
2. Amennyiben az első kérdésre a válasz igenlő: hivatkozhat-e a török munkavállalónak a felvázolt
helyzetben lévő családtagja újfent az 1/80 társulási tanácsi határozat 7. cikkének első bekezdése
szerinti jogosultságokra, ha a fogadó tagállam állampolgárságát elveszti, mivel a korábbi
állampolgárságát ismét megszerzi?

17. A Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Spanyolország)
által 2019. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-746/19. sz.
ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Helyesen ültette-e át a spanyol állam a 2008/115 irányelvet a spanyol szabályozásba (a 2/2009. sz.
sarkalatos törvénnyel módosított 4/2000. sz. sarkalatos törvény), ha a jogellenes tartózkodásra
elsődleges válaszként a pénzbírságot tartja fenn, és csak súlyosabb esetekre alkalmazza a kiutasítást?
2) Az összhangban álló értelmezés elve értelmében hivatkozhat-e a spanyol állam a 2008/115 irányelv
közvetlen alkalmazására, akár a nemzeti szabályozásban foglaltak ellenére, és a külföldi állampolgár
helyzetét súlyosbítva is?
3) Értelmezhető-e a 2008/115 irányelvvel összhangban a 4/2000. sz. sarkalatos törvény 55. cikkének
(1) bekezdése és 57. cikkének (1) bekezdése, vagyis, míg a spanyol belső jogrendben hatályos egy
olyan rendelkezés, amely rögzíti, hogy a jogellenes tartózkodás elsődleges szankciója a pénzbírság,
vagy épp ellenkezőleg, az a spanyol jogrenddel szembeni, contra legem értelmezést eredményezne?
4) A nemzeti bíróság köteles-e továbbra is a pénzbírság szankciót alkalmazni elsődleges szankcióként,
és súlyos esetekben a kiutasítást, vagy épp ellenkezőleg, mindenképpen köteles minden esetben a
kiutasítást alkalmazni, a 2008/115 irányelvben foglalt kivételes esetektől eltekintve?
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18. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. október 18-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-768/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az olyan menedékkérő esetében, aki azon gyermeke nagykorúvá válását megelőzően, akivel a
származási országban családi kötelék állt fenn, és akinek kiegészítő védelmi jogállását a nagykorúvá
válása előtt előterjesztett, védelem iránti kérelem alapján a nagykorúvá válását követően elismerték (a
továbbiakban: védelemben részesülő), beutazott a védelemben részesülő fogadó tagállamába, és ott
szintén nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be (a továbbiakban: menedékkérő), egy olyan
nemzeti szabályozás alapján, amely a védelemben részesülőből kiindulva levezetett kiegészítő
védelem elismeréséhez való jog biztosításához a 2011/95/EU irányelv 2. cikkének j) pontját veszi
alapul, azon kérdés szempontjából, hogy a védelemben részesülő a 2011/95/EU irányelv (1) 2. cikke j)
pontjának harmadik francia bekezdése értelmében „kiskorú”-e, a menedékkérő menedékjog iránti
kérelme tárgyában hozott határozat meghozatalának időpontját vagy valamely korábbi időpontot kell-e
figyelembe venni, például azt az időpontot, amikor
a) a védelemben részesülő kiegészítő védelmi jogállását elismerték,
b) a menedékkérő benyújtotta a menedékjog iránti kérelmét,
c) a menedékkérő beutazott a fogadó tagállamba vagy
d) a védelemben részesülő benyújtotta a menedékjog iránti kérelmét?
2) Arra az esetre,
a) ha a kérelem benyújtásának időpontja irányadó:
E tekintetben a védelem írásban, szóban vagy más módon kinyilvánított kérelmezését, amely a
menedékjog iránti kérelem tekintetében hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság tudomására jutott
(menedékjog iránti kérelem) vagy a nemzetközi védelem iránt hivatalosan előterjesztett kérelmet kell
figyelembe venni?
b) ha a menedékkérő beutazásának időpontja vagy a menedékjog iránti kérelemnek a menedékkérő
általi benyújtásának időpontja irányadó: Jelentőséggel bír-e, hogy a későbbi időpontban kiegészítő
védelemben részesülőként elismert védelemben részesülő által előterjesztett védelem iránti kérelemről
ebben az időpontban még nem döntöttek?
3) a) Milyen követelményeket kell támasztani a lenti 1. pontban ismertetett helyzetben abból a célból,
hogy a menedékkérő esetében olyan „családtag[ról]” (a 2011/95/EU irányelv 2. cikkének j) pontja)
legyen szó, aki „nemzetközi védelem iránti kérelemmel összefüggésben […] [ugyanazon]
tagállamban” tartózkodik, amelyben az a személy tartózkodik, aki nemzetközi védelemben részesül, és
akivel a családi kötelék „már a származási országban is” fennállt? Ez feltételezi-e különösen azt, hogy
a védelemben részesülő és a menedékkérő között az Alapjogi Charta 7. cikke értelmében vett családi
élet a fogadó tagállamban folytatódott, vagy e tekintetben elegendő a védelemben részesülő és a
menedékkérő puszta egyidejű jelenléte a fogadó tagállamban? A szülő akkor is családtagnak minősül-e,
ha a beutazás a konkrét ügy körülményei alapján nem arra irányult, hogy ténylegesen gyakorolják a
2011/95/EU irányelv 2. cikke j) pontjának harmadik francia bekezdése értelmében vett, olyan
személyért való felelősséget, aki nemzetközi védelemben részesül, és aki még kiskorú és nem házas?
b) Amennyiben a harmadik kérdés a) pontjára azt a választ kell adni, hogy a védelemben részesülő és a
menedékkérő között a fogadó tagállamban folytatódnia kellett az Alapjogi Charta 7. cikke értelmében
vett családi életnek, van-e jelentősége annak, hogy milyen időpontban folytatódott a családi élet? E
tekintetben különösen figyelembe kell-e venni azt, hogy a családi élet a menedékkérő beutazását
követő egy bizonyos határidőn belül, a menedékkérő menedékjogi iránti kérelme benyújtásának
időpontjában vagy olyan időpontban folytatódott, amikor a védelemben részesülő még kiskorú volt?
4) Megszűnik-e a menedékkérőnek a 2011/95/EU irányelv 2. cikke j) pontjának harmadik francia
bekezdése értelmében vett családtagi minősége a védelemben részesülő nagykorúvá válásával,
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valamint a kiskorú és nem házas személyért való felelősség ezzel összefüggő megszűnésével? Az erre
a kérdésre adandó nemleges válasz esetén: E családtagi minőség (és az ehhez kapcsolódó jogok) ezen
időpontot követően időbeli korlátozás nélkül fennmarad-e, vagy egy bizonyos határidő elteltével (ha
igen: mely határidő elteltével?) vagy bizonyos események bekövetkezésével (ha igen: mely események
bekövetkezésével?) megszűnik?

19. A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2019. október 21-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-771/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: görög
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) a) A Fastweb ítéletben (C-100/12), a PFE ítéletben (C-689/13), az Archus és Gama ítéletben (C131/16), valamint a Lombardi ítéletben (C-333/18) levont következtetések tükrében úgy kell-e
értelmezni a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások
beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelv 1.
cikkének (3) bekezdését, 2. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját, valamint 2a. cikkének (2)
bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti bírósági gyakorlat, amelynek értelmében abban az
esetben, ha az ajánlatkérő szerv határozatával valamely ajánlattevőt nem a szerződés odaítélésének
végső szakaszában, hanem a közbeszerzési eljárás egy korábbi szakaszában (mint például a műszaki
ajánlatok vizsgálatának szakaszában) zárja ki, viszont egy másik érdekelt fél (versenytárs) ajánlatát
elfogadja, a kizárt ajánlattevőnek abban az esetben, ha a hatáskörrel rendelkező bíróság elutasítja [az
AEEP határozata] végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmét ezen ajánlattevő közbeszerzési
eljárásból történő kizárására vonatkozó részében, továbbra is jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy
ugyanezzel a felfüggesztés iránti kérelemmel a másik ajánlattevő kizárását kérje pusztán arra
hivatkozva, hogy e másik ajánlattevő ajánlatát az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvének
megsértésével fogadták el?
b) Az a) pontban szereplő kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a fent említett
rendelkezéseket, hogy a fentiek tükrében a kizárt ajánlattevő a felfüggesztés iránti kérelemmel –
elsősorban abból a célból, hogy felfüggesszék a közbeszerzési eljárást és a szerződésnek a versenytárs
javára olyan határozattal történő odaítélését, amelyet az eljárás későbbi szakaszában kellene meghozni,
másodlagosan pedig abból a célból, hogy az elsődleges bírósági jogorvoslati kérelem (megsemmisítés
iránti kérelem) sikeressége esetén a szóban forgó versenytársat kizárják, a szerződés odaítélését
megsemmisítsék, és esetlegesen ugyanezen okból olyan új közbeszerzési eljárást indítsanak, amelyen
részt vesz a kizárt ajánlattevő – a versenytárs közbeszerzési eljárásban való részvételének bármilyen
hibájára, vagyis a versenytárs ajánlatában szereplő más olyan szabálytalanságokra is hivatkozhat,
amelyek eltérnek azoktól a szabálytalanságoktól, amelyek miatt a saját ajánlatát kizárták?
2) Az előző kérdésre adandó válasz tekintetében – a Bietergemeinschaft Technische
Gebäudebetreuung und Caverion Österreich ítéletben (C-355/15) tett megállapításokra is tekintettel –
releváns-e az a tény, hogy az ideiglenes (de a végleges) bírói jogvédelemhez való hozzáférés annak
van alárendelve, hogy a közigazgatási jogorvoslatok vizsgálatáért felelős független nemzeti szerv az
elé terjesztett jogorvoslatot elutasítsa?
3) Az első kérdésre adandó válasz tekintetében releváns-e az a tény az, hogy abban az esetben, ha helyt
adnak a kizárt ajánlattevő által a versenytárs közbeszerzési eljárásban való részvételével szemben
felhozott kifogásoknak: a) előfordulhat, hogy nincs lehetőség új közbeszerzési eljárás lebonyolítására,
vagy b) az az ok, amely miatt a felperest kizárták, nem teszi lehetővé ez utóbbi részvételét az esetleges
új közbeszerzési eljárásban?
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20. A tribunal de première instance de Namur (Belgium) által 2019. november 15-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-830/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2., 5., és 19. cikkének és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések
bevezetéséről szóló, 2014. március 11-ei 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2.
cikkének együttes értelmezésével ellentétes-e, hogy e rendelkezések végrehajtása keretében a tagállam
az alsó- és felső küszöbérték meghatározása céljából az üzem egészét veszi figyelembe, nem pedig
kizárólag a fiatal mezőgazdasági termelő üzemrészét és/vagy munkaerőegységeit, amennyiben a
mezőgazdasági üzem jogi formája tényleges társulás, amelynek a fiatal mezőgazdasági termelő csak
egy osztatlan részét szerzi meg és az üzemnek nem egyedüli vezetőjévé válik?

Adó- és vámügyek
10. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2019. május 13-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-373/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Az úszásoktatás nyújtását is magában foglalja-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006.
november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének i) és j) pontjában szereplő
iskolai, illetve egyetemi oktatás fogalma?
2. Valamely intézménynek a gyermek- és ifjúságnevelés, az iskolai, illetve egyetemi oktatás, a
továbbképzés, illetve szakmai átképzés céljával létrehozott közintézményekéhez hasonló céllal
létrehozott intézményként a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének i) pontja értelmében történő elismerése
következhet-e abból, hogy az ezen intézmény által nyújtott oktatás esetében alapvető képesség (a jelen
ügyben az úszás) elsajátításáról van szó?
3. A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Feltétele-e a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv132. cikke (1) bekezdésének j)
pontja szerinti adómentességnek, hogy az adóalany egyéni vállalkozó legyen?

11. A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2019. augusztus 30-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-655/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112 irányelv 2. cikkével az, ha a
materiális vagy immateriális javak tartós bevétel elérése érdekében történő hasznosításában
megnyilvánuló gazdasági tevékenységnek minősítik azt az ügyletet, amely által egy adóalany
hitelezőként megszerzi a végrehajtási eljárás tárgyát képező ingatlant, majd egy idő után értékesíti azt
a kölcsönbe adott összeg beszedése céljából?
2) Úgy kell-e tekinteni, hogy az ilyen jogügyletet teljesítő személy a 2006/112 irányelv 9. cikke
értelmében vett adóalany?

12. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2019. szeptember 24-én
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benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-703/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A kedvezményes héamérték (a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv 98. cikkének (2) bekezdése, együttesen értelmezve ezen irányelv III.
mellékletének 12a. pontjával és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv
végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. március 15-i 282/2011/EU tanácsi
végrehajtási rendelet 6. cikkével) alá tartozó „éttermi szolgáltatások” fogalma magában foglalja-e a
készételek értékesítését az alapügyhöz hasonló feltételek mellett, azaz amikor az eladó:
— a megvásárolt étel azonnali elfogyasztását lehetővé tevő infrastruktúrát tesz hozzáférhetővé a vevő
számára (fogyasztást szolgáló elkülönített helyiség, mosdóhoz való hozzáférés);
— nincs szakképzett személyzet által végzett felszolgálás;
— nem kerül sor szoros értelemben vett szolgáltatásra;
— a rendelési folyamat egyszerűsített és részben automatizált;
— a vendégnek korlátozott lehetősége van a megrendelés személyre szabására?
2) Befolyásolja-e az első kérdésre adott választ az ételek elkészítésének módja, amely többek között
egyes félkésztermékek hőkezeléséből, valamint készételek félkésztermékekből történő összeállításából
áll?
3) Elégséges-e az első kérdés megválaszolásához az, hogy a vendégnek lehetősége van igénybe venni
a felajánlott infrastruktúrát, vagy annak megállapítása is szükséges, hogy az átlagos vendég
szempontjából ez az elem a szolgáltatás lényeges részét képezi?

13. A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)
(Portugália) által 2019. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem
(C-756/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Értelmezhető-e úgy a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (héairányelv) 90. és 273.
cikke, a héasemlegesség és az arányosság elve, valamint az alapvető gazdasági szabadságok, hogy
azok lehetővé teszik a portugál jogalkotó számára, hogy az 1984. december 26-i, 394-B/84. sz.
törvényrendelettel jóváhagyott, hozzáadottérték-adóról szóló törvénykönyv (héatörvénykönyv) 78.
cikke (7) bekezdésének b) pontja értelmében korlátozza a hozzáadottérték-adó kiigazítását olyan
követelések vonatkozásában, amelyeket fizetésképtelenségi eljárás keretében behajthatatlannak
minősítettek az ugyanezen rendelkezésben előírt esetekben (vagyis, ha a fizetésképtelenség korlátozott
jellege megállapítást nyert, a 2004. március 18-i 53/2004. sz. törvényrendelettel jóváhagyott Código
da Insolvência e da Recuperação de Empresas [CIRE] [a fizetésképtelenségi és vállalat-helyreállítási
törvénykönyv] által előírtak szerint, a követelések elismeréséről és elsőbbségéről szóló ítélet jogerőre
emelkedését, vagy – adott esetben – a szóban forgó törvénykönyv 156. cikkében foglalt megállapodás
tárgyát képező terv jóváhagyását követően), olyan módon, hogy e tekintetben nem ismerik el a más
tagállamok által hozott azon határozatokat, amelyek egy csődeljárás keretében követelt tartozás
behajthatatlanságát állapítják meg?
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14. A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2019. október 16-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-760/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Érvénytelen-e az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra (KN) szerinti besorolásáról szóló, 2016.
szeptember 28-i (EU) 2016/1760 bizottsági végrehajtási rendelet abban a részében, amelyben a
[2016/1760 rendeletben] megjelölt bankjegyvizsgálót és készpénztároló dobozokat a KN 90314990
vámtarifaalszám helyett a KN 84729070 vámtarifaalszám alá sorolja be?
2. Közelebbről, érvénytelen-e a [2016/1760 rendelet], amennyiben:
a) indokolatlanul korlátozza a 9031 vámtarifaszám hatályát;
b) indokolatlanul kiterjeszti a 8472 vámtarifaszám hatályát;
c) megengedhetetlen tényezőket vesz figyelembe;
d) a szóban forgó rendeletben leírt termék besorolásánál nem veszi kellően figyelembe a Magyarázatot,
a KN vámtarifaszámokat és/vagy az általános értelmezési szabályokat?

15. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2019. október 22-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-772/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a Kombinált Nómenklatúra 8705 vámtarifaszámát, hogy ez alá a vámtarifaszám
alá tartoznak a vonórúd nélküli, repülőgépek vontatásához és tolásához hevederes vontatócsörlővel,
illetve elektrohidraulikus emelőszerkezettel felszerelt gépjárművek?

16. A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) által 2019. október 22-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-775/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 32.
cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett, az ugyanezen rendeletnek – a Vámkódex
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK
bizottsági rendelet 157. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett – 32. cikke (5)
bekezdésének b) pontja alapján az importált áruért ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árhoz
hozzáadandó jogdíjaknak és licencdíjaknak minősülnek-e azok a kifizetések, amelyeket az áru vevője
a vételáron felül árbevételétől függően négy éven át évente egyszer azért teljesít, hogy az árut
— meghatározott területen,
— legelsőként,
— kizárólagosan és
— hosszú távon
értékesíthesse?
2) Adott esetben csak arányosan kell-e hozzáadni e díjazásokat az importált áruért kifizetett vagy
kifizetendő árhoz, és ha igen, mi alapján?
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17. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2019. október 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-797/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, hogy az e rendelkezés hatálya alá tartozó
állami támogatás áll fenn, ha valamely tagállam szabályozásai szerint egy tőketársaság költségeket
fedező ellenérték nélkül folytatott gazdasági tevékenységből származó (tartós) veszteségét főszabály
szerint rejtett osztaléknak kell ugyan tekinteni, és az ennek megfelelően nem csökkentheti a
tőketársaság nyereségét, olyan tőketársaságok esetében azonban, amelyek esetében a szavazati jogok
többségével közvetlenül vagy közvetve közjogi jogi személyek rendelkeznek, a tartósan veszteséges
ügyletek e jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, ha az említett tőketársaságok közlekedés-,
környezet-, szociál-, kultúr-, oktatás- vagy egészségpolitikai okokból végzik az érintett ügyleteket?

18. Az Upravni sud u Zagrebu (Horvátország) által 2019. október 31-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-801/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: horvát
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Minősülhet-e a héairányelv 135. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett „hitelnyújtásnak
és -közvetítésnek, valamint a hiteleknek a hitelező által történő kezelésének” a pénzösszeg pénzügyi
intézménynek nem minősülő felperes által az érintett összeg 1 %-ának megfelelő egyszeri díj fejében
történő rendelkezésre bocsátása, annak ellenére, hogy a felperest a szerződés formálisan nem említi
kölcsönadóként?
2) A héairányelv 135. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében vett „egyéb átruházható
értékpapírnak” minősül-e a váltó, azaz a kiállító arra vonatkozó kötelezettségvállalását tartalmazó
értékpapír, hogy az adott értékpapíron hitelezőként megjelölt személy, vagy ezen értékpapírt a
későbbiekben jogszabályban meghatározott módon megszerző személy részére meghatározott
pénzösszeget fizet ki?
3) A felperes szolgáltatása, amely abból áll, hogy a felperes a váltóösszeg 1 %-ának megfelelő, a váltó
kiállítójától beszedett díj fejében a kapott váltót faktoring társaság részére ruházza át, a faktoring
társaságtól kapott összeget pedig a váltó kiállítója részére adja át, továbbá a faktoring társaság felé
kezességet vállal, hogy a váltó kiállítója a váltó alapján létrejövő fizetési kötelezettségnek annak
esedékességekor eleget tesz:
a) a héairányelv 135. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján héamentes szolgáltatásnak; vagy
b) a héairányelv 135. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján héamentes szolgáltatásnak minősül?

19. A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2019. november 4-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-812/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: svéd
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Önálló adóalanynak minősül-e egy másik tagállamban letelepedett bank svéd fióktelepe, amelynek az
elsődleges telephely szolgáltatásokat nyújt és annak költségeit ráterheli, amennyiben az elsődleges
telephely a másik tagállamban héacsoport részét képezi, a svéd fióktelep azonban egyetlen svéd
héacsoportnak sem tagja?

11

Munkaügyi ügyszak
4. A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2019. október 10-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-742/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovén
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Alkalmazandó-e a 2003/88/EK irányelv 2. cikke azokra a munkavállalókra is, akik a védelmi
ágazatban végeznek munkát, vagyis a békeidőben ügyeletet ellátó katonai személyzetre?
2) Ellentétes-e 2003/88/EK irányelv 2. cikkének rendelkezésével az olyan nemzeti szabályozás,
amelynek értelmében a védelmi ágazat munkavállalói által a munkahelyen vagy meghatározott helyen
(de nem a lakóhelyükön) töltött ügyelet, vagyis a védelmi ágazatban szolgálatot teljesítő katonai
személyzet jelenléte az ügyeletben – amely alatt a katonai személyzet tényleges munkát nem végez,
mindazonáltal fizikailag jelen kell lennie a laktanyában – nem számít hozzá a munkaidőhöz?

5. Az Administrativen (Bulgária) által 2019. október 22-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-784/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni 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 14. cikkének (2) bekezdését, hogy ahhoz, hogy feltételezni lehessen,
hogy egy munkaerő-kölcsönző vállalkozás tevékenységeit szokásosan a letelepedése szerinti
tagállamban végzi, e vállalkozásnak a munkaerő rendelkezésre bocsátására irányuló tevékenység
érdemi részét olyan kölcsönvevők részére kell végeznie, amelyek ugyanabban a tagállamban
letelepedettek?

6. A Riigikohus (Észtország) által 2019. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem – XX kontra Tartu vangla (C-795/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: észt
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód
általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 2[7]-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2.
cikkének a 4. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett (2) bekezdését, hogy azzal
ellentétesek az olyan nemzeti jogszabályok, amelyek azt írják elő, hogy az előírt normát el nem érő,
csökkent hallás a büntetés-végrehajtási tisztviselői tevékenység abszolút akadályát képezi, és amelyek
nem engedik meg korrekciós segédeszközök alkalmazását a hallással kapcsolatos követelmények
teljesítésének megítélése céljából?

7. Az Okresný súd Košice I (Szlovákia) által 2019. október 30-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-799/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovák
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló,
2008. október 22-i 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkét, hogy a
„munkavállalók munkaszerződésből származó, fennálló követeléseinek” fogalma kiterjed a
munkavállaló munkabaleset miatt bekövetkezett halálából eredő nem vagyoni kárra is?
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2. Úgy kell-e értelmezni a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló,
2008. október 22-i 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkét, hogy azt a
munkáltatót is fizetésképtelennek kell tekinteni, akivel szemben a munkavállaló munkabaleset miatt
bekövetkezett halálából eredő nem vagyoni kárra vonatkozó, bíróság által megítélt követeléssel
kapcsolatos végrehajtási kérelmet nyújtottak be, a végrehajtási eljárásban azonban a követelést
behajthatatlannak nyilvánították amiatt, hogy a munkáltató semmilyen vagyonnal nem rendelkezik?

8. A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2019. november 12-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-824/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 5. cikke (2) bekezdésének és a
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv [2.] cikke (1), (2) és (3)
bekezdésének, valamint 4. cikke (1) bekezdésének értelmezése alapján megengedhetőnek tekinthető-e,
hogy egy látási képességgel nem rendelkező személy ülnökként járjon el és vegyen részt a
büntetőeljárásban?
2. A tartósan látássérült személy konkrét fogyatékossága olyan jellemzőnek minősül-e, amely az
ülnöki tevékenységgel szemben támasztott olyan, lényeges és meghatározó követelményt képez,
amelynek fennállása igazolja az eltérő bánásmódot, és nem alapoz meg a „fogyatékossággal”
kapcsolatos jellemzőn alapuló hátrányos megkülönböztetést?

Polgári ügyszak
4. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2019. augusztus 12-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-607/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. A használat ötéves elmulasztása időtartamának lejártát megelőzően az európai uniós védjegyoltalom
megszűnésének megállapítása iránt benyújtott viszontkereset esetében a közösségi védjegyről szóló
rendelet és az európai uniós védjegyről szóló rendelet rendelkezéseit kell-e alkalmazni a közösségi
védjegyről szóló rendelet 51. cikke (1) bekezdése a) pontjának és az európai uniós védjegyről szóló
rendelet 58. cikke (1) bekezdése a) pontjának alkalmazásában a használat elmulasztása időtartamának
számítása szempontjából irányadó időpont meghatározására?
2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: A használat ötéves elmulasztása időtartamának
lejártát megelőzően az európai uniós védjegyoltalom megszűnésének megállapítása iránt benyújtott
viszontkereset esetében a viszontkereset benyújtásának időpontját vagy a fellebbviteli bíróság előtti
utolsó tárgyalás időpontját kell alapul venni a használat ötéves elmulasztásának a közösségi védjegyről
szóló rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja és az európai uniós védjegyről szóló rendelet 58.
cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti időtartamának számítása során?

5. Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2019. augusztus 30-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-641/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni a 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14.
cikkének (3) bekezdését a 2011/83 irányelv (50) preambulumbekezdésére tekintettel, hogy olyan
szerződés esetén, amelynek a tartalma alapján nem egységes szolgáltatást, hanem több
részszolgáltatásból álló átfogó szolgáltatást kell nyújtani, a fogyasztó által fizetendő, „a szerződésben
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meghatározott szolgáltatások összességéhez arányosan viszonyuló, az elállási joga gyakorlásának a
kereskedővel való közlése időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget” pusztán
időarányosan kell kiszámítani, ha a fogyasztó az átfogó szolgáltatásért ugyan időarányosan fizet, a
részszolgáltatásokat azonban eltérő gyorsasággal nyújtják?
2. Úgy kell-e értelmezni a 2011/83 irányelv 14. cikkének (3) bekezdését, hogy a fogyasztó által
fizetendő, „a szerződésben meghatározott szolgáltatások összességéhez arányosan viszonyuló, az
elállási joga gyakorlásának a kereskedővel való közlése időpontjáig arányosan teljesített
szolgáltatásért járó összeget” akkor is pusztán időarányosan kell kiszámítani, ha az egyik
(rész)szolgáltatást ugyan folyamatosan nyújtják, az azonban a szerződés időtartamának elején
magasabb vagy alacsonyabb értékkel bír a fogyasztó számára?
3. Úgy kell-e értelmezni a 2011/83 irányelv 2. cikkének 11. pontját és a 2019. május 20-i (EU)
2019/770 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontját, hogy azok az adatok is a
2011/83 irányelv 2. cikke 11. pontjának és a 2019/770 irányelv 2. cikkének 1. pontja értelmében vett
„digitális tartalomnak” minősülhetnek, amelyeket egy elsősorban a 2019/770 irányelv 2. cikkének 2.
pontja értelmében vett „digitális szolgáltatásként” nyújtott átfogó szolgáltatás keretében
részszolgáltatásként bocsátanak rendelkezésre, azzal a következménnyel, hogy a kereskedő az elállási
jogot a részszolgáltatás tekintetében a 2011/83 irányelv 16. cikkének m) pontja alapján
megszüntethetné, amennyiben azonban a kereskedőnek ez nem sikerülne, a fogyasztó a szerződés
egészétől elállhatna, és a 2011/83 irányelv 14. cikke (4) bekezdése b) pontjának ii. alpontja miatt e
részszolgáltatásért nem kellene kompenzációt fizetnie?
4. Úgy kell-e értelmezni a 2011/83 irányelv 14. cikkének (3) bekezdését a 2011/83 irányelv (50)
preambulumbekezdésére tekintettel, hogy a valamely szolgáltatásért szerződésben megállapított teljes
ár a 2011/83 irányelv 14. cikke (3) bekezdésének harmadik mondata értelmében akkor „túlzottan
magas”, ha jelentősen magasabb, mint az ugyanazon kereskedő által tartalmilag azonos szolgáltatásért,
azonos időtartamra és egyebekben is azonos keretfeltételek mellett megállapított, más fogyasztóval
való megállapodás szerinti teljes ár?

6. A Sąd Rejonowy dla Łodzi (Lengyelország) által 2019. szeptember 23-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-707/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
Úgy kell-e értelmezni a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről
szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkét, hogy a
„szükséges intézkedések” keretében minden tagállamnak biztosítania kell, hogy a biztosító gépjárműfelelősségbiztosítás alapján fennálló felelőssége a biztosítással fedezett károk teljes mértékére
kiterjedjen, köztük a káresemény olyan következményeire is mint a károsult gépjárművének
anyaországba történő elvontatása, és a gépjárművek szükséges parkolásának költségei?
A fenti kérdésre adott igenlő válasz esetén: e felelősséget korlátozhatják-e bármilyen módon a
tagállami jogszabályok?

7. A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2019. október 7-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-738/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Hogyan kell értelmezni a 93/13 irányelvet és az együttes hatás abban foglalt elvét azon kérdés
értékelése során, hogy a kötelezettségét nem teljesítő fogyasztó által fizetendő kártérítés ezen irányelv
melléklete 1. pontjának e) alpontja értelmében aránytalanul magas-e, ha olyan kötbérkikötésekről van
szó, amelyek olyan eltérő jellegű szerződésszegésekhez kapcsolódnak, amelyeket jellegüknél fogva
nem kell együtt elkövetni, és a jelen ügyben nem is követték el együtt azokat? Releváns-e ebben a
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tekintetben, hogy azon szerződésszegésekkel összefüggésben, amelyek alapján a kötbért követelik,
kártérítést is kérnek a jogellenesen elért nyereség kiadása formájában?

8. A Polymeles Protodikeio Athinon (Görögország) által 2019. október 16-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-758/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: görög
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A tartalom és a követett cél tekintetében egybeesik-e egymással a „bírósági eljárás alóli mentesség”
és a „mentesség” jegyzőkönyv 11. cikke szerinti fogalma?
2) Magában foglalja-e a 11. cikk szerinti „bírósági eljárás alóli mentesség”/„mentesség” a
büntetőeljárások mellett azokat a polgári eljárásokat is, amelyeket harmadik személy sértettek
indítanak a Bizottság tagjaival szemben, és kiterjed-e azokra?
3) Megvonható-e a biztostól a „bírósági eljárás alóli mentessége”/„mentessége” a jelen ügyben indított
eljáráshoz hasonló, vele szemben indított polgári eljárás keretében is? Igenlő válasz esetén kinek kell
kezdeményeznie a mentesség megvonására irányuló eljárást?
4) Hatáskörrel rendelkeznek-e az Európai Unió bíróságai a jelen ügyben indított keresethez hasonló,
valamely biztossal szemben szerződésen kívüli felelősség miatt előterjesztett kereset elbírálására is?

9. A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2019. október 22-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-774/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovén
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a 44/2001 rendelet 15. cikkének (1) bekezdését, hogy a fogyasztó által
kereskedelmi vagy szakmai tevékenységén kívül eső céllal megkötött szerződésnek minősíthető egy
olyan, online pókerjátékra vonatkozó, távollevők közötti szerződés is, amelyet valamely
magánszemély interneten keresztül kötött meg egy külföldi onlinejáték üzemeltetővel, és amelyre
vonatkoznak e játéküzemeltető általános szerződési feltételei, ha a szóban forgó magánszemély több
éven keresztül az így megszerzett jövedelemből vagy pókerjátékon szerzett nyereményekből tartotta el
magát, noha e tevékenységi kört hivatalosan nem vetette nyilvántartásba, egyébként pedig e
tevékenység végzését harmadik személyek részére nem kínálja fel fizetős szolgáltatásként a piacon?

10. Az Audiencia Provincial de Barcelona (Spanyolország) által 2019. október 22-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-783/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Valamely eredetmegjelölés oltalmának hatálya nem csak a hasonló termékekkel szemben, hanem
olyan szolgáltatásokkal szemben is lehetővé teszi-e annak védelmét, amelyek az említett termékek
közvetlen vagy közvetett értékesítéséhez kapcsolódhatnak?
2) A félrevezető utalással bekövetkező bitorlás kockázata, amelyre a [510/2006/EK és 1308/2013/EU]
közösségi rendeletek említett cikkei hivatkoznak, elsődlegesen a név vizsgálatának elvégzését igénylie az átlagfogyasztóra gyakorolt hatásának meghatározása céljából, vagy a félrevezető utalással
bekövetkező bitorlás kockázatának elemzéséhez előzetesen meg kell határozni, hogy azonos, hasonló
vagy pedig olyan összetett termékekről van-e szó, amelyeknek egyik alkotóelemét eredetmegjelölés
oltalma alatt álló termék képezi?
3) A félrevezető utalással bekövetkező bitorlás kockázatát objektív paraméterekkel kell-e
meghatározni, ha a nevek teljesen vagy nagyon nagy mértékben megegyeznek, vagy az idéző és
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idézett termékekre és szolgáltatásokra figyelemmel azt eltérő fokozatok szerint lehet megállapítani
azon következtetés levonásához, hogy a félrevezető utalás kockázata csekély vagy jelentéktelen?
4) A hivatkozott szabályozás által biztosított oltalom a félrevezető utalás vagy kihasználás veszélye
esetén e termékek sajátosságaira jellemző különös oltalomnak tekinthető-e, vagy az oltalomnak
mindenképpen a tisztességtelen verseny szabályaihoz kell kapcsolódnia?

11. A Landgericht Saarbrücken (Németország) által 2019. október 23-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-785/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. a) Úgy kell-e értelmezni a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i
2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: érvényesítési irányelv) 14.
cikkét, hogy a jogszabály „perköltség” vagy „egyéb költség” címén magában foglalja az olyan,
szükségszerűen felmerülő ügyvédi költséget is, amely azáltal keletkezik az érvényesítési irányelv 2.
cikke értelmében vett szellemi tulajdonjogok jogosultja számára, hogy a jogosult peren kívül,
felszólítás útján abbahagyásra kötelezés iránti igényt érvényesít az e jogokat megsértő valamely
személlyel szemben?
b) Az 1. a) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az érvényesítési irányelv 13.
cikkét, hogy a jogszabály az 1. a) pontban megjelölt ügyvédi költségre kártérítés címén vonatkozik?
2. a) Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen
— az érvényesítési irányelv 3., 13. és 14. cikkére,
— az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak
összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a
továbbiakban: szerzői jogi irányelv) 8. cikkére és
— a számítógépi programok jogi védelméről szóló, 2009. április 23-i 2009/24/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: számítógépi programokról szóló irányelv) 7.
cikkére
— tekintettel, hogy az érvényesítési irányelv 2. cikke értelmében vett szellemi tulajdonjogok
jogosultja főszabály szerint akkor is jogosult az 1. a) pontban megjelölt teljes ügyvédi költség –
legalábbis e költség megfelelő és lényeges részének – megtérítésére, ha
— a kifogásolt jogsértést természetes személy szakmai vagy kereskedelmi tevékenysége körén
kívül követte el, és
— nemzeti rendelkezés erre az esetre azt írja elő, hogy az ilyen ügyvédi költség főszabály szerint
csak csökkentett ügyérték alapján téríthető meg?
b) A 2. a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni a 2. a) kérdésben megjelölt
uniós jogot, hogy a 2. a) pontban említett azon főszabály alóli kivétel, miszerint az 1. a) pontban
megjelölt ügyvédi költségeket teljes mértékben vagy legalábbis megfelelő és lényeges részben meg
kell téríteni a jogosult részére, más tényezők (mint például a mű időszerűsége, a nyilvánosságra
hozatal időtartama és a természetes személy által kereskedelmi vagy szakmai érdekén kívül történő
jogsértés) figyelembevételével akkor is tekintetbe jön, ha az érvényesítési irányelv 2. cikke
értelmében vett szellemi tulajdonjogok megsértése fájlmegosztással valósul meg, tehát azzal, hogy
a művet ingyenes letöltésre való felkínálás útján nyilvánosan hozzáférhetővé teszik egy szabadon
hozzáférhető, digitális jogok kezelésével nem rendelkező cserebörze valamennyi résztvevője
számára?
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12. A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2019. november 4-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-870/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: bolgár
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Az uniós fogyasztóvédelmi jog vagy egyéb alapvető jogok megsértésének minősül-e önmagában az
a körülmény, hogy valamely nemzeti bíróság munkaterhe jelentősen meghaladja az azonos fokon
eljáró többi bíróság munkaterhét, és az előbbi bíróság bírája ezért nem tudja egyszerre azon elé
terjesztett okiratokat is megvizsgálni, amelyek alapján ideiglenes végrehajtást kell vagy lehet
elrendelni, és határozatait észszerű időn belül meghozni?
2. Meg kell-e tagadnia a nemzeti bíróságnak olyan határozatok meghozatalát, amelyek végrehajtást
eredményezhetnek, ha a fogyasztó nem él ellentmondással, amennyiben a nemzeti bíróság részéről
alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a kérelem egy fogyasztói szerződésben alkalmazott
tisztességtelen feltételen alapul és az ügy iratai nem tartalmaznak ezt alátámasztó megcáfolhatatlan
bizonyítékokat?
3. A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén a nemzeti bíróság – ha részéről az említett
gyanú merül fel – felhívhatja-e az eladónak vagy szolgáltatónak minősülő szerződő felet további
bizonyítékok benyújtására, jóllehet a nemzeti jog szerint a kötelezett ellentmondása hiányában nem
rendelkezik ilyen hatáskörrel olyan eljárásban, amelyben esetleg végrehajtható határozatot hoznak?
4. A fogyasztói jogot harmonizáló irányelvekkel összefüggésben olyan esetekben is alkalmazni kell-e
az uniós jog által bevezetett, bizonyos körülményeknek a nemzeti bíróság által hivatalból történő
megállapítására vonatkozó követelményeket, amelyekben a nemzeti jogalkotó olyan nemzeti törvény
útján biztosít szélesebb körű védelmet (több jogot) a fogyasztóknak, amely törvény egy ilyen
szélesebb körű védelem biztosítását lehetővé tevő irányelv rendelkezését ülteti át?

13. A High Court of Justice (England&Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)
(Egyesült Királyság) által 2019. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem (C-814/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
a) Megköveteli-e a határozatokról szóló, átdolgozott 1215/2012 rendelet 13. cikkének (3) bekezdése
azt, hogy a károsult által a biztosítási kötvény jogosultjával/biztosítottal szemben előterjesztett
keresetben hivatkozott jogalap biztosítási ügyet foglaljon magában?
b) Amennyiben az 1) kérdésre igenlő válasz adandó, az, hogy a károsult által a biztosítási kötvény
jogosultjával/biztosítottal szemben támasztott követelés ugyanazon tényállásból ered, és azt
ugyanazon kereseten belül terjesztik elő, mint a biztosítóval szembeni közvetlen követelést, elegendőe annak igazolásához, hogy a károsult követelése biztosítási ügy?
c) Amennyiben az 1) kérdésre nemleges válasz adandó, elegendő-e az, hogy a biztosítottnak a
biztosítóval szembeni közvetlen keresetben való perbevonását a biztosítóval szembeni közvetlen
keresetet szabályozó jog lehetővé teszi?
d) A 13. cikk (2) bekezdése szerinti „károsult” fogalmába beletartozik-e az asszisztált reprodukciós
eljárások eredményeként született személy, ha az illető a fogantatása során alkalmazott asszisztált
reprodukciós technikák végzése során tanúsított gondatlanságra hivatkozva kíván keresetet indítani?
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Gazdasági ügyszak
4. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2019. szeptember 25-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-709/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) a. Úgy kell-e értelmezni [a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás) (HL 2012. L 351., 1. o.; a továbbiakban: „Brüsszel Ia”
rendelet)] 7. cikkének 2. pontját, hogy egy közvetlenül egy hollandiai befektetési számlán vagy egy
Hollandiában székhellyel rendelkező banknál és/vagy befektetési társaságnál vezetett befektetési
számlán bekövetkezett tisztán vagyoni kár, amely egy nemzetközi, tőzsdén jegyzett vállalkozás
általánosságban világszerte közzétett, azonban helytelen, hiányos és félrevezető információi
alapján hozott befektetési döntés következménye, megfelelő kapcsoló elvet jelent a káresemény
bekövetkeztének helye („Erfolgsort”) szerinti holland bíróságok joghatóságának megállapításához?
b. Nemleges válasz esetén, szükségesek-e olyan további körülmények, amelyek alátámasztanák a
holland bíróságok joghatóságát, illetve ilyen esetben milyen körülményekről van szó? Elegendőeke [az előzetes döntéshozatal iránti kérelem 4.2.2. pontjában] említett további körülmények ahhoz,
hogy megalapozzák a holland bíróságok joghatóságát?
2) Eltérő választ kell-e adni az első kérdésre akkor, ha egy olyan egyesület által a BW [holland polgári
törvénykönyv] 3:305a. cikke alapján indított keresetről van szó, amelynek célja az első kérdés
értelmében vett kárt elszenvedett befektetők kollektív érdekeinek saját jogán való képviselete, ami
többek között azt eredményezi, hogy sem e befektetők lakóhelyét, sem pedig az egyes vásárlások,
illetve a már birtokolt részvények el nem adására vonatkozó egyéni döntések konkrét körülményeit
nem állapítják meg?
3) Ha a holland bíróságok a „Brüsszel Ia” rendelet 7. cikkének 2. pontja alapján joghatásósággal
rendelkeznek a BW 3:305a. cikke szerinti keresetek elbírálására, akkor az érintett bíróság e rendelet 7.
cikkének 2. pontja alapján rendelkezik-e mind joghatósággal, mind illetékességgel az első kérdés
értelmében vett kárt elszenvedett befektetők valamennyi ezt követően benyújtott egyéni kártérítési
keresetére?
4) Ha a harmadik kérdés értelmében az érintett holland bíróság az első kérdés szerinti kárt elszenvedett
befektetők valamennyi egyéni kártérítés iránti keresetére joghatósággal ugyan rendelkezik,
illetékességgel azonban nem, akkor az illetékességet a károsult befektető lakóhelye, e befektető egyéni
bankszámláját vezető bank székhelye vagy a befektetési számlát vezető bank székhelye alapján kell-e
megállapítani, vagy ahhoz egyéb kapcsoló elvet kell figyelembe venni?

5. A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Spamyolország) által 2019.
október 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-732/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április
5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének és 7. cikke (1)
bekezdésének értelmében a fogyasztók és felhasználók védelmének biztosítása érdekében, valamint az
e védelmet végrehajtó uniós ítélkezési gyakorlat értelmében összeegyeztethető-e az uniós joggal az,
hogy a Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság, Spanyolország) 2019. január 23-i 44–49 ítéleteiben
egyértelmű kritériumként rögzítette azt a megállapítást, miszerint a fogyasztókkal kötött
jelzálogfedezetű kölcsönszerződésekben tisztességtelen jellegűnek minősül az a meg nem tárgyalt
szerződési feltétel, amely előírja, hogy a jelzálogfedezetű kölcsönügylet megkötésének összes
költségét az adósra kell hárítani, és a költségeket az említett tisztességtelen jellegű és semmisnek
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nyilvánított szerződési feltételben foglalt különböző jogcímek szerint meg kell osztani a szerződési
feltételt előre meghatározó banki intézmény és az adós fogyasztó között a nemzeti szabályozás
értelmében tartozatlanul megfizetett összegek visszatérítésének korlátozása céljából?
Továbbá, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993.
április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének és 7. cikke
(1) bekezdésének értelmében a fogyasztók és felhasználók védelmének biztosítása érdekében,
valamint az e védelmet végrehajtó uniós ítélkezési gyakorlat értelmében összeegyeztethető-e az uniós
joggal az, hogy a Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság) egységesen értelmezi azon, tisztességtelen
jellege miatt semmis szerződési feltételt tekintetében, amelynek törlése és az ahhoz fűződő joghatások
nem érintik a jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződés fennmaradását?
2) Hasonlóképpen, a LEC 394. cikkével kapcsolatban, amely az eljárási költségek tekintetében az
objektív pernyertesség figyelembevételét írja elő, megállapítható-e, hogy ha kimondják a költségekre
vonatkozó tisztességtelen szerződési feltétel semmisségét, azonban e semmisség joghatásai a
költségek fent hivatkozott megosztására korlátozódnak, ez az európai uniós jog tényleges
érvényesülésének és azon elvnek a megsértését jelenti, amely szerint a tisztességtelen feltételek nem
jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, amennyiben az ítéletben részben adnak helyt [a
kérelmeknek], és ez értelmezhető-e úgy, mint ami fordított visszatartó hatást vált ki, amelynek
következtében gyengül a fogyasztók és felhasználók jogos érdekeinek védelme?

6. A Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugália) által 2019. október 18-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-766/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: portugál
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Megállapítható-e, hogy a lisszaboni repülőtéren 2017. május 10-én történtekhez hasonló esemény,
amelynek során az üzemanyag-ellátásban olyan általános és jelentős zavar következett be, amely
lehetetlenné tette a repülőgépek üzemanyag-feltöltését a szivattyúrendszer meghibásodása
következtében, amely megakadályozta, hogy az ellátási rendszerbe átszivattyúzzák az üzemanyagot,
amely rendszerért a repülőtéri infrastruktúrát üzemeltető vállalkozások felelnek, valamint amely
meghibásodás megzavarta az említett repülőtér folyamatos működését és üzemeltetését, illetve 473
légi járat késését és törlését okozta, amelyből 12 légi járatot átirányítottak, 98-at töröltek és 363 késett,
illetve ez több, mint 41 000 utast érintett, a 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében
vett „rendkívüli körülménynek” minősül, amely mentesíti a légi fuvarozót a kártalanítási kötelezettség
alól?
2) Megállapítható-e, hogy az a légitársaság, amely – mivel a lisszaboni repülőtéren lehetetlenné vált a
repülőgépek üzemanyaggal való feltöltése – a fent leírt körülmények között úgy határoz, hogy egy
másik közeli repülőtéren (Porto) végzi el az üzemanyag-feltöltést, és amely a lisszaboni repülőtérről
történő későbbi indulásból adódó késés és a másik repülőtéren történő üzemanyag-feltöltés
következtében, amely azzal járt, hogy a szóban forgó repülőgép személyzete már nem rendelkezett
azon repülési szolgálati idővel, amely a törvény alapján lehetővé teszi számukra a járat teljesítését
késés esetén is, másik légitársasággal teljes bérleti szerződést köt (ACMI - légi jármű, személyzet,
karbantartás, biztosítás) a hivatkozott járat teljesítésére, minden észszerű intézkedést megtett a járat
késésének csökkentésére?
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7. A tribunal de grande instance de Paris (Franciaország) által 2019. október 22-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-776/19. – C-782/19. sz. ügyek)1
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az alapügyhöz hasonló ügy körülményei között a tényleges érvényesülés elvének fényében
értelmezett 93/13 irányelvvel ellentétes-e az elévülési szabályok alkalmazása a következő esetekben:
(a) egy feltétel tisztességtelen jellegének megállapítása, (b) az esetleges visszatérítések esetében, c)
amikor a fogyasztó a felperes, és d) amikor a fogyasztó az alperes, ideértve a viszontkeresetet is?
2) Az első kérdésre adandó részben vagy teljes egészében nemleges válasz esetén az alapügyhöz
hasonló ügy körülményei között a tényleges érvényesülés elvének fényében értelmezett 93/13
irányelvvel ellentétes-e az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely az elévülés kezdő időpontjaként a
hitelajánlat elfogadásának, nem pedig a komoly pénzügyi nehézségek felmerülésének időpontját
határozza meg?
3) Az alapügyben vizsgáltakhoz hasonló olyan kikötések, amelyek többek között akként rendelkeznek,
hogy a svájci frank a kirovó pénznem, az euró pedig a lerovó pénznem, és amelyek hatására a
kölcsönfelvevő viseli az árfolyamkockázatot, a szerződésnek a 93/13 irányelv 4. cikkének (2)
[bekezdése] értelmében vett elsődleges tárgyához tartoznak-e, amennyiben nem vitatott az átváltási
díjak összege, és vannak olyan kikötések, amelyek adott időpontokban lehetőséget biztosítanak a
kölcsönfelvevő számára, hogy előre meghatározott képlet szerint éljen az euróra történő átváltás
lehetőségével?
4) A közösségi jog hatékony érvényesülésének elve alapján értelmezett 93/13 irányelvvel ellentétes-e
az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely az alapügyben vizsgáltakhoz hasonló egy vagy több
feltételt azzal az indokkal nyilvánít az irányelv értelmében „világosnak és érthetőnek”, hogy:
— az előzetes hitelajánlat részletezi a kölcsön futamideje alatt megvalósításra kerülő
árfolyamműveleteket, és pontosítja, hogy az euró/svájci frank átváltási árfolyamként az
árfolyamműveletet meghatározó esemény előtt két munkanappal az Európai Központi Bank
honlapján közzétett árfolyamot kell alkalmazni;
— az ajánlatban szerepel, hogy a kölcsönfelvevő a svájci frankról euróra és az euróról svájci frankra
történő átváltással kapcsolatos műveleteket a hitel működtetéséhez és törlesztéséhez szükségesnek
fogadja el, és hogy a hitelező váltja át a hitel járulékos költségeinek megfizetése után az euróban
meghatározott havi törlesztőrészletek egyenlegét svájci frankra;
— az ajánlat rámutat arra, hogy ha az árfolyamművelet az esedékességkor svájci frankban
alacsonyabb törlesztési összeget eredményez, akkor a tőketörlesztés lelassul, és a tőkeösszeg
esetlegesen még nem törlesztett része bekerül a tartozás svájci frankban meghatározott negatív
egyenlegébe; arra, hogy a kölcsön tőkeösszegének törlesztése a havi törlesztések folyamán
alkalmazott átváltási árfolyam változásaitól, emelkedésétől vagy csökkenésétől függően alakul,
továbbá arra, hogy e változások a tőketörlesztés időtartamának meghosszabbításához vagy
lerövidüléséhez vezethetnek, és adott esetben módosíthatják a törlesztéssel járó teljes terhet;
— az „euróban történő belső elszámolás” és a „svájci frankban történő belső elszámolás” című pontok
részletezik az egyes elszámolásokban jóváírt, illetve terhelt egyes esedékes törlesztésekkor
végrehajtott műveleteket, és a szerződés átlátható módon kifejti a külföldi pénznem átváltásának
konkrét mechanizmusát; és annak ellenére, hogy az ajánlat nem tartalmaz többek között sem az
„árfolyamkockázatra” – amelyet a kirovó pénznemben szerzett jövedelem hiányában a
kölcsönfelvevő visel –, sem a „kamatkockázatra” vonatkozó kifejezett hivatkozást?
5) Abban az esetben, ha a negyedik kérdésre igenlő választ kell adni, a közösségi jog hatékony
érvényesülésének elve alapján értelmezett 93/13 irányelvvel ellentétes-e az olyan nemzeti ítélkezési
gyakorlat, amely az alapügyben vizsgáltakhoz hasonló egy vagy több olyan feltételt arra tekintettel
nyilvánít az irányelv értelmében „világosnak és érthetőnek”, hogy egy eredetileg 25 éves időtartamú
1

A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek.
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szerződésben a negyedik kérdésben említett elemek kizárólag a kirovó pénznemnek a lerovó
pénznemhez képest 5,37%-os leértékelődésére vonatkozó szimulációval egészülnek ki, anélkül hogy a
továbbiakban megjelenne a „kockázat” vagy a „nehézség” kifejezés?
6) Az eladót, illetve a szolgáltatót, vagy pedig a fogyasztót terheli-e valamely feltételnek a 93/13
irányelv értelmében vett „világos és érthető” jellegére vonatkozó – a szerződéskötés körülményeire is
kiterjedő – bizonyítás?
7) Ha a feltétel világos és érthető jellegére vonatkozó bizonyítás az eladót vagy a szolgáltatót terheli, a
93/13 irányelvvel ellentétes-e az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely az értékesítési
módszerekkel kapcsolatos dokumentumok birtokában megállapítja, hogy a kölcsönfelvevők
kötelezettsége annak bizonyítása egyrészt, hogy az e dokumentumokban foglalt információk nekik
szóltak, másrészt, hogy a banktól kapta ezeket, vagy éppen ellenkezőleg, ezen irányelv ezekhez az
adatokhoz azon vélelem kapcsolását írja elő, amely szerint az e dokumentumokban szereplő
információkat – akár szóban – közölték a kölcsönfelvevőkkel, ezen egyszerű vélelem megdöntése
pedig az eladó vagy a szolgáltató – aki az általa választott közvetítők által közölt információkért felel
– feladata?
8) Tekintettel arra, hogy egyfelől az eladó vagy a szolgáltató a fogyasztóhoz képest jelentékenyebb
eszközökkel bír az árfolyamkockázat előrejelzéséhez, másfelől az eladó vagy szolgáltató korlátozott
kockázatot visel, míg a fogyasztó nem, jelentős egyenlőtlenség fennállása körvonalazható-e az
alapügyben vizsgálthoz hasonló olyan szerződés esetében, amelyben mind a két fél viseli az
árfolyamkockázatot?

8. A Landgericht Köln (Németország) által 2019. október 28-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-792/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Sztrájk esetén akkor is a 261/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerinti rendkívüli
körülmény okozza-e a járat törlését vagy jelentős késéssel érkezését, ha a sztrájk a jogvita tárgyát
képező légi járatot közvetlenül nem érintette, és az menetrend szerint közlekedhetett volna, azonban
amiatt, hogy a légi fuvarozó a menetrendet a sztrájkkal összefüggésben átszervezi (a jelen ügyben: a
légi járat üzemeltetésére szánt légi járművet a sztrájk következményeinek elhárítására használják), az
törlésre kerül vagy késik?
2. Ha a légi fuvarozó az átszervezési intézkedés esetén is mentesülhet:
Fontos-e az, hogy az átszervezési intézkedésre már a sztrájk kezdete előtt sor került, amikor még nem
volt előrelátható, hogy a sztrájk végül mely járatot érinti majd, vagy akkor is szóba jön a kimentés, ha
a menetrendet csak a sztrájk alatt vagy a sztrájkot követően szervezték át, és már megállapítható volt,
hogy a sztrájk a jogvita tárgyát képező légi járatot közvetlenül nem érintette?

9. Az Okresný súd Košice I (Szlovákia) által 2019. október 30-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-799/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: szlovák
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e értelmezni a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló,
2008. október 22-i 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkét, hogy a
„munkavállalók munkaszerződésből származó, fennálló követeléseinek” fogalma kiterjed a
munkavállaló munkabaleset miatt bekövetkezett halálából eredő nem vagyoni kárra is?
2. Úgy kell-e értelmezni a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló,
2008. október 22-i 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkét, hogy azt a
munkáltatót is fizetésképtelennek kell tekinteni, akivel szemben a munkavállaló munkabaleset miatt
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bekövetkezett halálából eredő nem vagyoni kárra vonatkozó, bíróság által megítélt követeléssel
kapcsolatos végrehajtási kérelmet nyújtottak be, a végrehajtási eljárásban azonban a követelést
behajthatatlannak nyilvánították amiatt, hogy a munkáltató semmilyen vagyonnal nem rendelkezik?

10. A Sąd Apelacyjny w Warszawie (Lengyelország) által 2019. október 30-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-800/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 7. cikkének 2. pontját, hogy az érdekek központján alapuló joghatósági ok
alkalmazható a természetes személy személyiségi jogainak védelmére irányuló ügyben abban az
esetben, ha az említett jogokat sértő tevékenységként megjelölt internetes publikáció sem közvetlenül,
sem közvetve nem tartalmaz e konkrét természetes személyre vonatkozó információt, hanem az azon
csoport (a jelen ügy konkrét kontextusában a nemzet) tekintetében tartalmaz felróható cselekményekre
utaló információkat, illetve állításokat, amelyhez a felperes tartozik, és amelyek a felperes szerint
sértik a személyiségi jogait?
2) A személyiségi jogok interneten keresztül történő megsértése miatti vagyoni és nem vagyoni
kártérítés iránti perekben az 1215/2012 rendelet 7. cikkének 2. pontjában meghatározott joghatósági
okok vizsgálatakor, azaz annak vizsgálata során, hogy a nemzeti bíróság annak a helynek a bírósága-e,
ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet, figyelembe kell-e venni olyan körülményeket,
mint:
— azon internetes oldal alapvető célközönségét, amelyen a jogsértés történt,
— az internetes oldal és a vitatott publikáció nyelvét,
— az időtartamot, amelynek során a vitatott internetes információ hozzáférhető volt a nyilvánosság
számára,
— a felperes egyedi körülményeit – mint például a háborús múltját és jelenlegi társadalmi
tevékenységét –, amelyekre a jelen ügyben az azon csoporttal szembeni állítások terjesztésének
bírósági eljárásban történő megtámadásához való különös jog igazolása érdekében hivatkoztak,
amelyhez a felperes tartozik?

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok
Büntető ügyszak
Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot.

Közigazgatási ügyszak
Általános közigazgatási ügyek
12. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. június 20-i végzése (a Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Schiaffini
Travel SpA kontra Comune di Latina (C-322/18. sz. ügy)2
A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23 i 1370/2007/EK európai
2

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 167. szám alatt.
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parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkét és 8. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e
rendelet 5. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazható egy helyi tömegközlekedési koncessziós
szolgáltatásra vonatkozó szerződés odaítélésére irányuló olyan nyílt eljárásra, amelyet 2019.
december 3-a előtt folytatnak le.

13. A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. június 20-i végzése (a Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Italy
Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce
Verde” kontra Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto (C-424/18. sz. ügy)3
A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének h) pontját, ezen irányelv (28)
preambulumbekezdésével együttes olvasatban, úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan
nemzeti szabályozás, amely szerint egyrészt azok a mentőszolgáltatások, amelyek tekintetében kötelező
előírás olyan mentőjármű-vezető és legalább egy olyan mentőtiszt jelenléte a fedélzeten, akik az
elsősegélynyújtásra vonatkozó tantárgyakról szóló tanfolyam látogatásával és a vonatkozó sikeres
vizsga letételével igazolt végzettséggel és képesítéssel rendelkeznek, másrészt az alapszintű ellátás
keretében mentőjárművek segítségével végzett betegszállítási szolgáltatások, sürgősségi elem
hiányában, az e rendelkezésben foglalt kizárás hatálya alá tartoznak.

14. A Bíróság (tizedik tanács) 2019. június 20-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SATI - Società Autocooperative Trasporti
Italiani SpA kontra Azienda di Trasporti Molisana – SpA (ATM) (C-475/18. sz. ügy)4
A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkét és 8. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e
rendelet 5. cikkének (4) bekezdése nem alkalmazható az illetékes helyi hatóság 2019. december 3-át
megelőzően hozott, helyi személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés közvetlen
odaítéléséről szóló határozata tekintetében.

15. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. július 11-ei végzése (a Polymeles Protodikeio
Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-262/19. sz. ügy)5
A Polymeles Protodikeio Athinon (athéni helyi bíróság, Görögország) által a 2019. február 8-i
határozattal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

16. A Bíróság elnökének 2019. augusztus 29-ei végzése (a Korkein hallinto-oikeus
[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-327/19. sz. ügy)6
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

3
4
5
6

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 204. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 226. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, 147. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, 158. szám alatt.
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17. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. szeptember 5-ei végzése (a Conseil supérieur de la
Sécurité sociale [Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – EU kontra Caisse
pour l'avenir des enfants (C-801/18. sz. ügy)7
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkével összefüggésben az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni,
hogy azzal ellentétes, hogy az egyik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai megtagadják egy
másik tagállam – első tagállamban dolgozó, de ott lakóhellyel nem rendelkező – állampolgárától a
családi ellátásokat azon gyermeke tekintetében, aki az anyjával harmadik országban lakik, ha az
említett hatóságok az első tagállam és e harmadik ország között létrejött kétoldalú nemzetközi
egyezmény alapján az állampolgáraik és állandó lakosaik családi ellátásokra való jogát az említett
ellátásokra való azonos jogosultsági feltételek mellett elismerik, kivéve ha e hatóságok objektív módon
tudják igazolni az ellátás megtagadását.

18. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. november 7-ei ítélete (a Tribunal Supremo
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Asociación Española de la
Industria Eléctrica (UNESA) (C-105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C-106/18),
Duerocanto SL (C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C-108/18),
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C-109/18), José Manuel Burgos
Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C-110/18), Endesa Generación SA (C-111/18),
Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C-112/18), Parc del Segre SA,
Electra Irache SL, Genhidro Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica
Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL,
Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA
(C-113/18) kontra Administración General del Estado8
1) Az EUMSZ 191. cikk (2) bekezdését és a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9.
cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a szárazföldi vizek
villamosenergia-termelésre való felhasználása után kivetett, az alapügyekben szóban forgóhoz
hasonló olyan díj, amely nem ösztönzi a hatékony vízfelhasználást, és nem állapít meg olyan
mechanizmusokat, amelyek a köztulajdont képező vízkészletek megőrzésére és védelmére irányulnak,
és amely díj mértékének meghatározása teljesen független a köztulajdont képező vízkészleteket érintő
károkozási képességtől, valamint egyedül és kizárólag a vízenergiát hasznosító villamosenergiatermelők bevételteremtő képességére összpontosít.
2) A hátrányos megkülönböztetés tilalmának a villamos energia belső piacára vonatkozó közös
szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében előírt elvét úgy kell értelmezni,
hogy azzal nem ellentétes az alapügyekben szóban forgó, a szárazföldi vizek villamosenergiatermelésre való felhasználása után fizetendő díjhoz hasonló olyan díj, amely kizárólag a több autonóm
közösség területére kiterjedő vízgyűjtő kerületekben működő, hidroelektromos úton előállított villamos
energia termelőit terheli.
3) Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem minősül e rendelkezés értelmében
vett, a termelőknek nyújtott állami támogatásnak az, hogy az alapügyekben szóban forgó, a szárazföldi
vizek villamosenergia-termelésre való felhasználása után kivetett díjat egyrészt a csak egy autonóm
közösség területére kiterjedő vízgyűjtő kerületben működő, hidroelektromos úton előállított villamos
energia termelőinek, másrészt a vízenergiától eltérő más energiaforrásokat felhasználó
villamosenergia-termelőknek nem kell megfizetniük, mivel e termelők – a releváns referenciakeretet és
a díj által követett célt figyelembe véve – nincsenek összehasonlítható helyzetben a díjfizetési

7
8

A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 58. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 100. szám alatt.
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kötelezettség hatálya alá tartozó, több autonóm közösség területére kiterjedő vízgyűjtő kerületekben
működő, hidroelektromos úton előállított villamos energia termelőivel.

19. A Bíróság (első tanács) 2019. november 7-ei ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias
[Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alain Flausch és társai kontra
Ypourgos Perivallontos kai Energeias és társai (C-280/18. sz. ügy)9
1) Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011.
december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy
azzal ellentétes, ha a tagállam a nyilvánosságnak a valamely projekthez kapcsolódó döntéshozatalban
való részvételét célzó műveleteket az illetékes regionális közigazgatási hatóság székhelyének szintjén
hajtja végre, és nem azon önkormányzati egység szintjén, amelyhez e projekt kivitelezésének helye
tartozik, ha a konkrét végrehajtási módok nem biztosítják az érintett nyilvánosság e jogainak tényleges
tiszteletben tartását, amit a nemzeti bíróságnak kell megvizsgálnia.
2) A 2011/92 irányelv 9. és 11. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az olyan szabályozás, mint amely az
alapügy tárgyát képezi, amelynek eredményeképpen az érintett nyilvánosság tagjaival szemben egy
olyan jogorvoslati határidőre hivatkoznak, amely a projekt engedélyezésének az interneten való
közzétételével kezdődik meg, ellentétes az említett rendelkezésekkel abban az esetben, ha az érintett
nyilvánosság e tagjai számára előzetesen nem biztosítottak megfelelő lehetőséget arra, hogy ezen
irányelv 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően tájékozódjanak az engedélyezési eljárásról.

20. A Bíróság (Nagytanács) 2019. november 12-ei ítélete (az Arbeidshof te Brussel
[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zubair Haqbin kontra Federaal
Agentschap voor de opvang van asielzoekers (C-233/18. sz. ügy)10
A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013.
június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 1. cikke fényében értelmezett 20. cikkének (4) és (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
valamely tagállam nem írhat elő a befogadó állomások szabályainak súlyos megsértése, valamint
súlyosan erőszakos magatartás esetén a kérelmezővel szemben kiszabható szankcióként a
befogadásnak az ezen irányelv 2. cikkének f) és g) pontja szerinti, szállással, étkezéssel vagy
ruházattal kapcsolatos anyagi feltételei – akár ideiglenesen való – megvonásában megnyilvánuló
szankciót, mivel az azzal a hatással járna, hogy e kérelmezőt megfosztanák legalapvetőbb szükségletei
kielégítésének lehetőségétől. Az említett 20. cikk (4) bekezdése szerinti egyéb szankciók kiszabásának
minden körülmények között tiszteletben kell tartania az e cikk (5) bekezdésében foglalt, különösen az
arányosság elvének és az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó feltételeket. A kísérő
nélküli kiskorúval kapcsolatban e szankciókat többek között az Alapjogi Charta 24. cikkére tekintettel,
különösen a gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembevételével kell kiszabni.

21. A Bíróság (nagytanács) 2019. november 12-ei ítélete (a Conseil d’État [Franciaország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot
Ltd kontra Ministre de l’Économie et des Finances (C-363/18. sz. ügy)11
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-i 1169/2011/EU európai parlamenti és
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, 147. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, 128. szám alatt.
11
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 174. szám alatt.
9

10
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tanácsi rendelet 9. cikke (1) bekezdésének i) pontját és e rendelet 26. cikke (2) bekezdésének a) pontját
együttesen úgy kell értelmezni, hogy az Izrael Állam által megszállt területekről származó
élelmiszereken nem csupán e területet, hanem – amennyiben az ilyen élelmiszerek az említett területen
belüli izraeli telepet alkotó területről vagy területcsoportról erednek – ezen eredetet is fel kell tüntetni.

22. A Bíróság (második tanács) 2019. november 13-ai ítélete (a Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lietuvos
Respublikos Seimo narių grupė (C-2/18. sz. ügy)12
1) A 2017. december 13-i (EU) 2017/2393 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, 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 148. cikkének (4) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amelyet a 2015. december
22-i törvénnyel módosított, 2015. június 25-i Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų, perkančiųparduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas
Nr. XII-1907 (a Litván Köztársaságnak a litván gazdasági szereplők részéről a nyers tej vásárlása és
értékesítése, valamint a tejtermékek forgalmazása során tanúsított tisztességtelen gyakorlatok
tilalmáról szóló, XII-1907. sz. törvénye) 3. cikke 3. bekezdésének 1. pontja ír elő, amely a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelem érdekében megtiltja, hogy a nyerstejfelvásárlók eltérő felvásárlási árat fizessenek a nyers tej napi értékesített mennyiségére tekintettel
ugyanazon csoportba tartozónak tekintendő termelőknek azonos összetételű és minőségű, valamint
ugyanolyan módon leszállított nyers tej vonatkozásában, amennyiben az említett szabályozás alkalmas
az elérni kívánt cél megvalósításának biztosítására, és nem haladja meg az említett cél eléréséhez
szükséges mértéket, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.
2) A 2017/2393 rendelettel módosított 1308/2013 rendelet 148. cikkének (4) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amelyet a Litván
Köztársaságnak a 2015. december 22-i törvénnyel módosított, a litván gazdasági szereplők részéről a
nyers tej vásárlása és értékesítése, valamint a tejtermékek forgalmazása során tanúsított
tisztességtelen gyakorlatok tilalmáról szóló, 2015. június 25-i XII-1907. sz. törvénye 3. cikke 3.
bekezdésének 3. pontja és 5. cikke ír elő, amely a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni
küzdelem érdekében megtiltja, hogy a nyerstej-felvásárló indokolás nélkül csökkentse a termelővel
közösen megállapított árat, és amely a 3 %-nál nagyobb árcsökkenést az illetékes nemzeti hatóság
engedélyéhez köti.

23. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. november 14-ei ítélete (a Verwaltungsgerichtshof
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Finanzamt Linz, Finanzamt
Kirchdorf Perg Steyr által indított eljárások (C-585/17. sz. ügy)13
1) Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely támogatási programot e
támogatások kedvezményezetti körének szűkítésével módosító nemzeti szabályozás főszabály szerint az
e rendelkezés szerinti bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozik.
2) Az [EUMSZ] 107. és [EUMSZ] 108. [cikk] alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a
belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet 58. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az említett rendelet hatálybalépését
megelőzően az alapügyekben szóban forgóhoz hasonló támogatási program alapján nyújtott
támogatások ugyanezen rendelet alapján mentesülhetnek az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésében előírt
bejelentési kötelezettség alól.

12
13

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 71. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 141. szám alatt.
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3) A 651/2014 rendelet 44. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alapügyekben szóban
forgóhoz hasonló támogatási program, amelynek esetében az e programot bevezető nemzeti
szabályozásban előírt számítási képlet egyértelműen meghatározza az energiaadó-visszatérítés
összegét, összeegyeztethető e rendelkezéssel.

24. A Bíróság (első tanács) 2019. november 14-ei ítélete (a Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – State Street
Bank International GmbH kontra Banca d'Italia (C-255/18. sz. ügy)14
1) A „státus megváltozásának” a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a
szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében történő kiegészítéséről
szóló, 2014. október 21-ei (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12. cikkének (2)
bekezdése értelmében vett fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja az olyan műveletet
is, mint amilyenről az alapügyben szó van, amelynek során az intézmény az anyavállalatával való
beolvadással történő, határokon átnyúló egyesülése következtében az adott évben kikerül a nemzeti
szanálási hatóság felügyelete alól, és ebből következően ez a művelet nincs befolyással az intézmény
arra irányuló kötelezettségére, hogy az adott hozzájárulási év után fizetendő rendes hozzájárulás
teljes összegét befizesse.
2) A 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
azt alkalmazni kell arra a tényállásra, amelyben az egyik tagállamban található intézménynek a másik
tagállamban székhellyel rendelkező anyavállalatába való beolvadásával történő, határokon átnyúló
egyesülésére, illetve a beolvadó intézménynek az ebből következő megszűnésére 2015-ben került sor,
amikor az első tagállam hivatalosan még sem a nemzeti szanálási hatóságot, sem a nemzeti alapot
nem hozta létre, és a hozzájárulásokat sem számították még ki.
3) A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer
létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK,
2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 104. cikkét
úgy kell értelmezni, hogy nem kötelezhető rendkívüli hozzájárulás megfizetésére az egyik tagállamban
található olyan intézmény, amely azt megelőzően egyesült beolvadás révén a másik tagállamban
székhellyel rendelkező anyavállalattal, hogy az első tagállam nemzeti szanálási hatósága bevezette
volna a rendkívüli hozzájárulást.

25. A Bíróság (első tanács) 2019. november 14-ei ítélete (a College van Beroep voor het
Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vaselife International
BV, Chrysal International BV kontra College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (C-445/18. sz. ügy)15
1) Az uniós jogot és különösen a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK
és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-ei
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem
ellentétes az olyan nemzeti eljárás, amelynek értelmében az illetékes hatóság hivatalból
kezdeményezheti a párhuzamos forgalmazási engedély érvényességi idejének a referenciatermék
megújított engedélyének érvényességi idejéhez való igazítását.
2) Az 1107/2009 rendeletet és különösen annak 52. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a párhuzamos
forgalmazási engedély érvényességi idejének kiigazítása nem következik automatikusan a
referenciatermék engedélyét megújító határozatból, hanem megköveteli, hogy e tekintetben külön
határozatot hozzanak.
14
15

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, 141. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, 209. szám alatt.
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Az 1107/2009 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy amikor a párhuzamos forgalmazási engedély
érvényességi idejének a referenciatermék megújított engedélye érvényességi idejéhez való igazításáról
van szó, az ezen engedély megszerzéséhez szükséges, az 1107/2009 rendelet 52. cikkének (1)–(3)
bekezdésében meghatározott feltételeknek teljesülniük kell, és az érintett tagállam illetékes
hatóságának kell ellenőriznie, hogy valóban ez az eset áll-e fenn.
Az 1107/2009 rendelet 52. cikke (3) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy annak hatálya
kiterjed arra az esetre is, amikor a származási tagállam által engedélyezett növényvédő szert az A
társaság gyártja, míg a referenciaterméket B társaság az A társaság hozzájárulásával, ugyanazon
eljárás szerint, de a korábbitól eltérő gyártási helyen gyártja, amennyiben e hozzájárulás a
licenciamegállapodásokhoz hasonlóan huzamosabb időre szól.
3) Az 1107/2009 rendelet 52. cikkének (2)–(4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a párhuzamos
forgalmazási engedély jogosultjának teljesen új kérelmet kell benyújtania az e cikk (4) bekezdésében
említett információk szolgáltatásával annak bizonyítása érdekében, hogy az érintett áruk az említett
cikk (3) bekezdése értelmében még mindig „azonosak”, és mindez nem érinti az illetékes hatóság azon
lehetőségét, hogy a behozott termék származási tagállamától kérje az e termékek azonosságának
értékeléséhez szükséges információkat. Abban az esetben, ha vitatják a párhuzamos forgalmazási
engedélyt megadó határozatot, akkor a bizonyítási terhet illetően az érintett tagállam nemzeti
szabályait kell alkalmazni, amennyiben e szabályok tiszteletben tartják az egyenértékűség elvét, és nem
teszik a gyakorlatban lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé az uniós jogrend által biztosított jogok
gyakorlását.

25. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. november 20-ai ítélete (a Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen – [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) X kontra
Belgische Staat (C-706/18. sz. ügy)16
A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelvet úgy kell
értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében ha a
családegyesítési kérelem benyújtásától számított hat hónapos határidőn belül nem kerül sor
határozathozatalra, az illetékes nemzeti hatóságoknak hivatalból meg kell adniuk a kérelmezőnek a
tartózkodási engedélyt, anélkül hogy előzetesen meg kellene állapítaniuk, hogy ez utóbbi ténylegesen
teljesíti-e az uniós joggal összhangban a fogadó tagállamban való tartózkodás feltételeit.

26. A Bíróság (harmadik tanács) 2019. november 21-ei ítélete (az
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Deutsche Post AG, Klaus
Leymann kontra Land Nordrhein-Westfalen (C-203/18. sz. ügy) és UPS Deutschland Inc.
& Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband
Paket & Expresslogistik e.V. kontra Deutsche Post AG (C-374/18. sz. ügy)17
1) Az olyan nemzeti jogi rendelkezést, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely szó szerint átveszi
a 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a
2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke
(1) bekezdése d) pontjának rendelkezéseit, amennyiben az a 2,8 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5
tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművekre alkalmazandó, és amelyek ennélfogva nem
tartoznak az 561/2006 rendelet hatálya alá, kizárólag az uniós jog alapján – a Bíróság értelmezése

A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, 34. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Munkaügyi ügyszak, 36. szám és Hírlevél IX. évfolyam 10.
szám, Közigazgatási ügyszak, 198. szám alatt.
16
17
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szerint – kell értelmezni, amennyiben e rendelkezéseket a nemzeti jog közvetlenül és feltétel nélkül
alkalmazhatóvá tette az ilyen járművekre.
2) A 165/2014 rendelettel módosított 561/2006 rendelet 13. cikke (1) bekezdésének d) pontját úgy kell
értelmezni, hogy az abban foglalt eltérés csak olyan járművekre vagy járművek kombinációjára
vonatkozik, amelyeket kizárólag az egyetemes postai szolgáltatás keretébe tartozó szállításra
használnak.
3) A 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a közösségi
postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó
közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3.
cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a tény, hogy az olyan többletszolgáltatásokat,
mint a küldemény felvétele meghatározott időközzel, vagy anélkül, a nagykorúság ellenőrzése, az
utánvétel, a címzett fizet szolgáltatás 31,5 kilogrammig, az utánküldés szolgáltatás, a rendelkezés a
kézbesítés meghiúsulása esetére, valamint a kézbesítési nap és időpont meghatározása, a
küldeménnyel összefüggésben nyújtják, akadályát jelenti annak, hogy e küldemény az e rendelkezés
értelmében vett „egyetemes szolgáltatás” keretébe tartozó küldeménynek, ezáltal pedig a 165/2014
rendelettel módosított 561/2006 rendelet 13. cikke (1) bekezdésének d) pontjában előírt eltérés
alkalmazása szempontjából az „egyetemes szolgáltatás keretébe” tartozó szállításnak minősüljön.

27. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. november 21-ei ítélete (a
Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –
Deutsche Lufthansa AG kontra Land Berlin (C-379/18. sz. ügy)18
1) A repülőtéri díjakról szóló, 2009. március 11-ei 2009/12/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvet és különösen annak 3. cikkét és 6. cikke (5) bekezdésének a) pontját, illetve 11. cikkének (1)
és (7) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, amely
lehetővé teszi egy repülőtér-irányító szervezet számára, hogy a repülőtér valamely használójával az e
szervezet által meghatározott és a független felügyeleti hatóság által ezen irányelv értelmében
jóváhagyott repülőtéri díjaktól eltérő díjakban állapodjon meg.
2) A 2009/12 irányelvet akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a nemzeti jog azon értelmezése,
miszerint a repülőtér használója nem támadhatja meg közvetlenül a független felügyeleti hatóságnak a
repülőtéri díjrendszert jóváhagyó határozatát, ugyanakkor polgári bíróság előtt keresetet nyújthat be
a repülőtér-irányító szervezettel szemben kizárólag arra hivatkozva, hogy a repülőtéri díjrendszerben
foglalt, e használó által fizetendő díj nem felel meg a méltányosságnak.

Adó- és vámügyek
6. A Bíróság (tizedik tanács) a 2018. december 13-ai végzése (a Wojewódzki Sąd
Administracyjny we Wrocławiu (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –
Mennica Wrocławska sp. z o.o. kontra Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we
Wrocławiu (C-491/18. sz. ügy)
A 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 168. cikkének a) pontját, 178.
cikkének a) pontját és 226. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal összeegyeztethetetlen, hogy a nemzeti
adóhatóságok megtagadják a jogalanytól az esedékes vagy megfizetett héa levonásához való jogot,
csupán amiatt, hogy az érintett ügyletekkel összefüggésben kiállított számlákon az árutípus
azonosítása hibásan szerepel, annak ellenére, hogy az adóalany még azelőtt, hogy az adóhatóság rá
nézve határozatot hozott volna, továbbította ez utóbbinak az ezen ügyletek valós tárgyának
meghatározásához szükséges és azok valódiságát alátámasztó minden iratot és magyarázatot.

18

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 178. szám alatt.
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7. A Bíróság elnökének 2019. június 21-ei végzése (a Sąd Najwyższy [Lengyelország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-745/18. sz. ügy)19
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

8. A Bíróság elnökének 2019. augusztus 29-ei végzése (a Tribunal Arbitral Tributário
[Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD] [Portugália]) előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) (C-751/18. sz. ügy)20
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

9. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. november 7-ei ítélete (a Curtea de Apel București
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Petrotel-Lukoil SA kontra
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a
Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală
de Soluționare a Contestațiilor (C-68/18. sz. ügy)21
1) Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló,
2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 21. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
azzal ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések vagy gyakorlatok, amelyek előírják azon
energiatermékek megadóztatását, amelyeket az ezeket előállító létesítmény hőerőművén belül
használnak fel, amennyiben e felhasználás az energiatermékek előállítására irányul az említett
termékek gyártásának technológiai folyamatához szükséges hőenergia termelése révén. Ez az
értelmezés nem érinti ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdése a) pontjának az energiatermékek azon
részére való főszabály szerinti alkalmazását, amelyet a villamosenergia-termeléshez használnak fel.
2) A 2003/96 irányelv 2. cikkének (3) bekezdését, valamint az arányosság elvét úgy kell értelmezni,
hogy azokkal ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések vagy gyakorlatok, amelyek előírják, hogy
valamely kérelemnek az olyan energiatermékek, amelyek esetében ezen irányelv nem állapított meg
adómértéket, jövedéki adóra tekintettel történő besorolása céljából a hatáskörrel rendelkező
adóhatósághoz történő benyújtásának hiányában a gázolajra előírt jövedékiadó-mértéket kell
alkalmazni, és e mértéket fenn kell tartani, miközben később kibocsátottak egy, e termékeket a
fűtőolajnak megfeleltető besorolási határozatot.

10. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. november 7-ei ítélete (a Tribunal Supremo
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Asociación Española de la
Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18. sz. ügy), Endesa Generación SA (C-82/18. sz. ügy)
kontra Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18.
és C-82/18. sz. ügyek) és Endesa Generación SA (C-81/18. sz. ügy), Iberdrola Generación
Nuclear SAU (C-83/18. sz. ügy) kontra Administración General del Estado (C-81/18.és
C-83/18. sz. ügyek)22
1) A hátrányos megkülönböztetés tilalmának a villamos energia belső piacára vonatkozó közös
szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésében előírt elvét úgy kell értelmezni, hogy
azzal nem ellentétes az alapügyekben szereplő nukleáris energiát terhelő adókhoz hasonló, a kiégett
fűtőelemek és nukleáris hulladékok termelését és tárolását terhelő olyan adókat bevezető nemzeti
szabályozás, amely kizárólag a nukleáris energiát felhasználó villamosenergia-termelő
19
20
21
22

A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 88. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 53. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 88. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 99. szám alatt.
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vállalkozásokra vonatkozik, és amelynek elsődleges célja nem a környezet védelme, hanem a villamos
energia finanszírozási rendszere bevételei összegének növelése.
2) A 2009/72 irányelv 3. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az
alapügyekben szereplőhöz hasonló nemzeti szabályozás, amennyiben a környezetvédelmi célkitűzést és
a szabályozásban előírt környezetvédelmi adók jellemzőit nem tüntetik fel a normatív erejű jogszabályi
rendelkezést tartalmazó részben.

11. A Bíróság (második tanács) 2019. november 13-ai ítélete (a Finanzgericht München
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – College Pension Plan of British
Columbia kontra Finanzamt München Abteilung III (C-641/17. sz. ügy)23
1) Az EUMSZ 63. és EUMSZ 65. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti
szabályozás, amelynek értelmében valamely belföldi illetőségű társaság által valamely belföldi
illetőségű nyugdíjalap részére fizetett osztalékokat egyrészt olyan forrásadó terheli, amely teljes
egészében beszámítható az e nyugdíjalap által fizetendő társasági adóba, és az visszatéríthető,
amennyiben a forrásadóként levont adó összege meghaladja az alap által fizetendő társasági adó
összegét, másrészt pedig az nem eredményezi a fizetendő társasági adó növekedését, vagy pedig annak
csupán csekély növekedésével jár annak köszönhetően, hogy az említett eredményből levonható a
nyugdíjfizetésre vonatkozó kötelezettségek tekintetében képzett céltartalék, miközben a külföldi
illetőségű nyugdíjalap részére fizetett osztalékokat olyan forrásadó terheli, amely az ilyen alapok
tekintetében végleges adónak minősül, ha a külföldi illetőségű nyugdíjalap a kapott osztalékokat olyan
nyugdíjak biztosítására fordítja, amelyek folyósítására a jövőben lesz köteles, aminek a vizsgálata a
kérdést előterjesztő bíróság feladata.
2) Az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti szabályozás,
amelynek értelmében a valamely belföldi illetőségű társaság által valamely belföldi illetőségű
nyugdíjalap részére fizetett osztalékokat egyrészt forrásadó terheli, amely teljes egészében
beszámítható az e nyugdíjalap által fizetendő társasági adóba, és az visszatéríthető, amennyiben a
forrásadó útján levont adó összege meghaladja az alap által fizetendő társasági adó összegét,
másrészt pedig az nem eredményezi a fizetendő társasági adó növekedését, vagy pedig annak csupán
csekély növekedésével jár annak köszönhetően, hogy az említett eredményből levonható a
nyugdíjfizetésre vonatkozó kötelezettségek tekintetében képzett céltartalék, miközben a külföldi
illetőségű nyugdíjalap részére fizetett osztalékokat olyan forrásadó terheli, amely az ilyen alapok
tekintetében végleges adónak minősül, nem tekinthető e rendelkezés alkalmazása keretében 1993.
december 31-én hatályban lévő korlátozásnak.

12. A Bíróság (második tanács) 2019. november 20-ai ítélete (a Hof van Cassatie
[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Infohos kontra Belgische Staat (C400/18. sz. ügy)24
A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK
hatodik tanácsi irányelv 13. cikke A. része (1) bekezdésének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal
ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely a hozzáadottérték-adó
(héa) alóli mentesség biztosítását annak a feltételnek rendeli alá, hogy a személyek önálló csoportjai
kizárólag saját tagjaiknak nyújtsanak szolgáltatásokat, ami azzal a hatással jár, hogy az ilyen
csoportok közül azokat, amelyek tagjaikon kívüli személyeknek is nyújtanak szolgáltatásokat, teljes
körű héakötelezettség terheli, a tagjaiknak nyújtott szolgáltatások tekintetében is.
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A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 50. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 190. szám alatt.
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Munkaügyi ügyszak
3. A Bíróság (nagytanács) 2019. november 19-i ítélete (a Työtuomioistuin [Finnország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN)
ry kontra Hyvinvointialan liitto ry (C-609/17. sz. ügy) és Auto- ja Kuljetusalan
Työntekijäliitto AKT ry kontra Satamaoperaattorit ry (C-610/17. sz. ügy)25
1) A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem
ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések és kollektív szerződések, amelyek előírják a munkavállaló
e rendelkezésben biztosított, minimum négy hetet meghaladó fizetett éves szabadsága napjainak
megadását, ugyanakkor kizárják e szabadságnapok betegség miatt történő átvitelét.
2) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdését, 51. cikkének (1) bekezdésével
összefüggésben, akként kell értelmezni, hogy az rendeltetése szerint nem alkalmazandó ilyen nemzeti
rendelkezések és kollektív szerződések tekintetében.

4. A Bíróság (nagytanács) 2019. november 19-i ítélete (a Sąd Najwyższy [Lengyelország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – A. K. kontra Krajowa Rada Sądownictwa (C585/18. sz. ügy) és CP (C-624/18. sz. ügy), DO (C-625/18. sz. ügy) kontra Sąd
Najwyższy26
1) A Sąd Najwyższyn (legfelsőbb bíróság, Lengyelország) működő Izba Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych (munkaügyi és társadalombiztosítási tanács) által a C-585/18. sz. ügyben feltett
kérdésekre, valamint az ugyanezen bíróság által a C-624/18. és C-625/18. sz. ügyben feltett első
kérdésre nem szükséges válaszolni.
2) A C-624/18. és C-625/18. sz. ügyben az említett bíróság által feltett második és harmadik kérdésre
a következőképpen kell válaszolni:
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, valamint a foglalkoztatás és a munkavégzés során
alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i
2000/78/EK tanácsi irányelv 9. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az,
hogy az uniós jog alkalmazására vonatkozó jogviták olyan fórum kizárólagos hatáskörébe
tartozhatnak, amely nem minősül a Charta 47. cikke értelmében vett független és pártatlan bíróságnak.
Ennek az esete áll fenn, ha az érintett fórum létrehozását megalapozó objektív feltételek, e fórum
jellemzői, valamint a tagjai kinevezésének módja jogos kétségeket ébreszthetnek a jogalanyokban ezen
fórum külső tényezők, különösen a jogalkotó és végrehajtó hatalom közvetlen vagy közvetett hatásai
általi befolyásolhatatlanságát, valamint az ütköző érdekek vonatkozásában való semlegességét illetően,
következésképpen azok az említett fórum függetlensége vagy pártatlansága látszatának a hiányához
vezethetnek, ami sértheti azt a bizalmat, amelyet egy demokratikus társadalomban az
igazságszolgáltatásnak az említett jogalanyokban kell keltenie. A kérdést előterjesztő bíróság feladata
a valamennyi rendelkezésére álló releváns tényező figyelembevételével annak meghatározása, hogy a
Sąd Najwyższy (legfelsőbb bíróság) fegyelmi tanácsához hasonló fórumot illetően ennek az esete áll-e
fenn.
Ilyen esetben az uniós jog elsőbbségének elvét úgy kell értelmezni, hogy a kérdést előterjesztő bíróság
feladata az olyan nemzeti jogi rendelkezés alkalmazásának mellőzése, amely az alapjogviták
elbírálására vonatkozó hatáskört az említett fórumnak tartja fenn, mégpedig annak érdekében, hogy az
említett jogvitákat olyan bíróság vizsgálhassa meg, amely teljesíti a függetlenség és pártatlanság fent
említett követelményeit, és amely az érintett területen hatáskörrel rendelkezne, ha az említett
rendelkezés annak nem képezné akadályát.
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A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 2. szám, Munkaügyi ügyszak, 4. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 3. szám, Munkaügyi ügyszak, 10-11. szám alatt.
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Polgári ügyszak
3. A Bíróság (első tanács) 2019. július 3-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia no 1
de Fuenlabrada [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bankia SA
kontra Henry-Rodolfo Rengifo Jimenéz, Shayla-Jeanneth Felix Caiza (C-92/16. sz.
ügy)27
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
tanácsi irányelv 6. és 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy egyrészt azokkal ellentétes a jelzálog-fedezetű
kölcsönszerződés lejárat előtti megszüntetésére vonatkozó, tisztességtelennek minősített kikötésnek az
annak tisztességtelenségét megalapozó elemek nemzeti bíróság általi elhagyásával történő részleges
fenntartása. Ezzel szemben nem ellentétes ezekkel a cikkekkel az, ha a nemzeti bíróság úgy orvosolja a
szerződés feleinek megállapodása esetén alkalmazandó jogszabályi rendelkezés szövegét alapul vevő,
tisztességtelen feltétel semmisségét, hogy azt a jogszabályi rendelkezés új, a szerződés megkötését
követően módosított szövegével helyettesíti, amennyiben a szóban forgó szerződés nem maradhat fenn
e tisztességtelen feltétel kihagyásával, és ha a teljes szerződés érvénytelenségének megállapítása miatt
a fogyasztót különösen káros következmények érhetik.

4. A Bíróság (első tanács) 2019. július 3-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia n 2 de
Santander [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria SA kontra Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García
(C-167/16. sz. ügy)28
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
tanácsi irányelv 6. és 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy egyrészt azokkal ellentétes a jelzálog-fedezetű
kölcsönszerződés lejárat előtti megszüntetésére vonatkozó, tisztességtelennek minősített kikötésnek az
annak tisztességtelenségét megalapozó elemek nemzeti bíróság általi elhagyásával történő részleges
fenntartása. Ezzel szemben nem ellentétes ezekkel a cikkekkel az, ha a nemzeti bíróság úgy orvosolja a
szerződés feleinek megállapodása esetén alkalmazandó jogszabályi rendelkezés szövegét alapul vevő,
tisztességtelen feltétel semmisségét, hogy azt a jogszabályi rendelkezés új, a szerződés megkötését
követően módosított szövegével helyettesíti, amennyiben a szóban forgó szerződés nem maradhat fenn
e tisztességtelen feltétel kihagyásával, és ha a teljes szerződés érvénytelenségének megállapítása miatt
a fogyasztót különösen káros következmények érhetik.

5. A Bíróság (első tanács) 2019. július 3-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia n 6 de
Alicante [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bankia SA kontra
Alfredo Sánchez Martínez, Sandra Sánchez Triviño (C-486/16. sz. ügy)29
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését, illetve a tényleges érvényesülés elvét az alapügyben
szóban forgóhoz hasonló körülmények között úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, ha az
elsőfokú nemzeti bíróságot köti valamely fellebbviteli bíróság azon határozata, amely – figyelembe
véve a fogyasztónak a jelzáloghitel-szerződésből eredő kötelezettségei nemteljesítésének súlyosságát –
a végrehajtási eljárás megindítására kötelezi még akkor is, ha e szerződés egy korábbi, jogerős – de a
nemzeti jog szerint res iudicata jelleggel nem bíró – ítéletben tisztességtelennek minősített feltételt
tartalmaz.

27
28
29

A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak, 34. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak, 41. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VII. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak, 71. szám alatt.
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6. A Bíróság elnökének 2019. július 16-ai végzése (a Tribunale ordinario di Roma
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-781/18. sz. ügy)30
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

7. A Bíróság (hatodik tanács) 2019. november 7-i ítélete (a Sofiyski rayonen sad
[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – K. H. K. kontra B. A. C., E. E. K. (C555/18. sz. ügy)31
1. A polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az
ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló, 2014. május 15-i
655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének 10. pontját úgy kell értelmezni, hogy
az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, nem végrehajtható fizetési meghagyás nem tartozik az e
rendelkezés értelmében vett „közokirat” fogalma alá.
2. A 655/2014 rendelet 5. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az alapügy tárgyát képezőhöz
hasonló, folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás minősíthető az e rendelkezés értelmében vett
„az ügy érdemére vonatkozó eljárásnak”.
3. A 655/2014 rendelet 45. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az ítélkezési szünet nem tartozik az e
rendelkezés értelmében vett „rendkívüli körülmények” fogalma alá.

8. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. november 14-i ítélete (a Cour de cassation
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Société de perception et de
distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam),
PG, GF kontra Institut national de l’audiovisuel (C-484/18. sz. ügy)32
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 b) pontját és 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az audiovizuális archívumok e célból kijelölt intézmény
általi hasznosítása terén megdönthető vélelmet állít fel az előadóművész által előadásának rögzítésére
és hasznosítására adott engedély meglétét illetően, ha ezen előadóművész közreműködik valamely
audiovizuális mű sugárzás céljából történő felvételénél.

9. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. november 21-ei ítélete (a Hoge Raad der
Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Procureur-Generaal
bij de Hoge Raad der Nederlanden (C-678/18. sz. ügy)33
A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet 90.
cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az úgy rendelkezik, hogy a nemzeti formatervezési
minták kapcsán ideiglenes, illetve biztosítási intézkedések elrendelésére hatáskörrel rendelkező
tagállami bíróságok hatáskörrel rendelkeznek ilyen intézkedések elrendelésére a közösségi
formatervezési minták kapcsán is.

30
31
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A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak, 21. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak, 75. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak, 64. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak, 11. szám alatt.
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Gazdasági ügyszak

6. A Bíróság kilencedik tanácsa elnökének 2019. június 24-i végzése (a Pesti
Központi Kerületi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme)
(C-476/18. sz. ügy)34
A kilencedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.
7. A Bíróság elnökének 2019. június 25-ei végzése (a Tribunal de grande instance de
Paris [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-829/18. sz. ügy)35
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

8. A Bíróság elnökének 2019. július 11-ei végzése (az Amtsgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-180/19. sz. ügy)36
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

9. A Bíróság elnökének 2019. július 19-ei végzése (a Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Ceuta [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-247/19.
sz. ügy)37
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

10. A Bíróság elnökének 2019. július 22-i végzése (az Amtsgericht Hamburg
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-370/19. sz. ügy)38
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

11. A Bíróság elnökének 2019. augusztus 26-i végzése (az Amtsgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-345/19. sz. ügy)39
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

12. A Bíróság (ötödik tanács) 2019. november 7-i ítélete (a Vredegerecht te Antwerpen
[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen (NMBS) kontra Mbutuku Kanyeba (C-349/18. sz. ügy), Larissa
Nijs (C-350/18. sz. ügy), Jean-Louis Anita Dedroog (C-351/18. sz. ügy)40
1) A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október
23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 8. pontját úgy kell értelmezni,
hogy az a helyzet, amikor egy utas menetjegy nélkül, utazás céljából felszáll egy szabadon
hozzáférhető vonatra, az e rendelkezés értelmében vett „szállítási szerződés” fogalmába tartozik.
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A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 11. szám, Gazdasági ügyszak, 53. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak, 21. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak, 42. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak, 44. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak, 53. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak, 47. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Gazdasági ügyszak, 42. szám alatt.
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2) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április
5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az,
hogy az a nemzeti bíróság, amely megállapítja egy fogyasztó és eladó vagy szolgáltató között létrejött
szerződésbe foglalt pótdíjkikötés tisztességtelen jellegét, csökkenti az e záradék által a fogyasztóra
kirótt bírság összegét, illetve az említett záradékot kiegészítő jellegű nemzeti rendelkezéssel helyettesíti,
kivéve ha a szóban forgó szerződés nem maradhat fenn a tisztességtelen feltétel megsemmisítése esetén,
és ha a szerződés egészének megsemmisítése a fogyasztót különösen hátrányos következményeknek
teszi ki.

13. A Bíróság (első tanács) 2019. november 7-i ítélete (a Sąd Rejonowy dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie, Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Profi Credit Polska S. A.
kontra Bogumiła Włostowska és társai (C-419/18. sz. ügy), Profi Credit Polska S. A.
kontra OH (C-483/18. sz. ügy)41
1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április
5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését, 3. cikkének (1) bekezdését, 6. cikkének (1)
bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan
szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó
által kötött fogyasztói hitelmegállapodásból eredő követelés megfizetésének biztosítása céljából
lehetővé teszi, hogy ez a megállapodás a hitelfelvevőt biankó saját váltó kiállítására kötelező
rendelkezést tartalmazzon, és amely megállapodás az ilyen saját váltó kiállításának
megengedhetőségét az e váltó kitöltésére vonatkozó részletes szabályokat meghatározó
váltómegállapodás előzetes megkötésétől teszi függővé, azzal a feltétellel, hogy ez a rendelkezés és ez
a megállapodás tiszteletben tartja ezen irányelv 3. és 5. cikkét, valamint 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 10. cikkét, amely feltétel vizsgálata a
kérdést előterjesztő bíróság feladata.
2) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését, valamint a 2008/48
irányelv 10. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ha a nemzeti bíróságnak az alapügy
tárgyát képezőhöz hasonló körülmények között komoly kétségei vannak a fogyasztói
hitelmegállapodásból eredő követelés biztosítására irányuló saját váltón alapuló kérelem
megalapozottságával kapcsolatban, továbbá ha ezt a váltót az aláíró eredetileg biankó saját váltóként
állította ki, és azt a kedvezményezett utólag töltötte ki, e bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia, hogy a
felek megállapodásában szereplő rendelkezések tisztességtelenek-e, és erre tekintettel az eladótól vagy
a szolgáltatótól megkövetelheti az e rendelkezéseket rögzítő irat előterjesztését annak érdekében, hogy
meggyőződhessen a fogyasztókat ezen irányelvek alapján megillető jogok tiszteletben tartásáról.

14. A Bíróság (negyedik tanács) 2019. november 21-ei ítélete (a Högsta domstolen
[Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CeDe Group AB kontra KAN Sp. z
o.o., fizetésképtelenségi eljárás alatt (C-198/18. sz. ügy)42
A 2008. július 24-i 788/2008/EK tanácsi rendelettel módosított, a fizetésképtelenségi eljárásról szóló,
2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 4. cikkét akként kell értelmezni, hogy az nem
alkalmazandó az olyan keresetre, amelyet az egyik tagállamban székhellyel rendelkező,
fizetésképtelenségi eljárás alatt álló társaság felszámolója indít az e társasággal szembeni
fizetésképtelenségi eljárás megindítása előtt megkötött szerződés teljesítéseképpen szállított áruk
ellenértékének megfizetése iránt azon másik szerződő fél társasággal szemben, amely egy másik
tagállamban rendelkezik székhellyel.

41
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A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Gazdasági ügyszak, 60-61. szám alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 7. szám, Gazdasági ügyszak, 28. szám alatt.
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Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
V. 2019. november 8-án benyújtott kereset (C-821/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Kereseti kérelmek:
A Bizottság arra kéri a Bíróságot, hogy:
a) állapítsa meg, hogy Magyarország azzal, hogy
— a menedékjog iránti kérelmek elfogadhatatlanságára vonatkozóan a 2013/32/EU irányelvben
kifejezetten meghatározott okok mellett új elfogadhatatlansági okot vezetett be, megsértette a
2013/32/EU irányelv 33. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;
— a nemzeti jogban meghatározott menedékjog kritériumait nem teljesítő személlyel kapcsolatos
menedékjogi eljárás kezdeményezésének lehetővé tétele érdekében végzett szervező tevékenységet
bűncselekménnyé nyilvánító, és az e bűncselekménnyel vádolt vagy amiatt elítélt személyekre
vonatkozó korlátozó intézkedések meghozatalát előíró intézkedéseket fogadott el, megsértette a
2013/32/EU irányelv 8. cikkének (2) bekezdéséből, 12. cikke (1) bekezdésének c) pontjából és 22.
cikkének (1) bekezdéséből, valamint a 2013/33/EU irányelv 10. cikkének (4) bekezdéséből eredő
kötelezettségeit;
b) kötelezze Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:
Miután 2015-ben hirtelen megnövekedett a menedékkérelmek száma, Magyarország több alkalommal
módosította menekültügyi rendszerét. A menedékjoggal kapcsolatos magyar jogszabályokat 2018-ban
is jelentősen módosították. Az Országgyűlés 2018. június 20-án elfogadta az egyes törvényeknek a
jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló, 2018. évi VI. törvényt,
és Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítását. Ez jogszabálycsomag „Stop Soros” törvény
néven is ismert. A módosítások keretében tovább szűkült a menedékjogra jogosult személyek köre,
mivel menedékjogról szóló törvény módosítása értelmében elfogadhatatlannak minősül olyan
kérelmező menedékjogi kérelme, aki Magyarország területére olyan országon keresztül érkezett, ahol
üldöztetésnek vagy üldöztetés közvetlen veszélyének nem volt kitéve. Hasonló értelemben módosult
Büntető Törvénykönyv is. Ezáltal büntethetővé vált az olyan szervezői tevékenység, amelynek célja,
hogy menedékjogi eljárás kezdeményezését tegye lehetővé olyan személy részére, aki hazájában vagy
a szokásos tartózkodási helye szerinti országban vagy olyan más országban, amelyen keresztül
érkezett, nincs faji, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, vallási,
illetve politikai meggyőződése miatt üldözésnek kitéve, vagy a közvetlen üldöztetéstől való félelme
nem megalapozott.
A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a 2018-ban elfogadott jogszabályok ellentétesek az uniós joggal, és
ezért kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Mivel a pert megelőző eljárás során
Magyarország által előadott érvek nem oszlatták el a Bizottság kételyeit, úgy határozott, hogy az ügyet
a Bíróság elé utalja.

VI. 2019. november 25-én benyújtott kereset (C-856/19. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: magyar
Kereseti kérelmek:
A Bizottság arra kéri a Bíróságot,
— hogy állapítsa meg, hogy Magyarország — mivel a 2017. december 31-ig tartó átmeneti időszakot
követően a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának 60 %ánál alacsonyabb mértékű általános jövedéki adót alkalmaz és 1 000 darab cigarettára 115 EUR-nál
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kevesebb jövedéki adót vet ki — nem teljesítette a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó
szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-ei 2011/64/EU tanácsi irányelv 10. cikkének (2)
és (3) bekezdése szerinti kötelezettségeit; továbbá
— kötelezze Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:
A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június
21-ei 2011/64/EU tanácsi irányelv 10. cikk (2) bekezdése szerint 2014. január 1-től a cigarettára
kivetett teljes jövedéki adó a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési
átlagárának legalább 60 %-a, kivéve ha a jövedéki adó legalább 115 EUR 1 000 darab cigarettára.
Mivel Magyarország 1 000 darab cigarettára 115 EUR-nál kevesebb jövedéki adót vet ki, ezért fennáll
vele szemben a súlyozott átlagár 60 %-ának megfelelő, vagy azt meghaladó jövedékiadó-mérték
alkalmazására vonatkozó követelmény.
Ezen jövedékiadó-mérték elérése érdekében Magyarország és hét másik tagállam a 2011/64/EU
irányelv 10. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdése értelmében engedélyt kapott egy 2017. december
31-ig tartó átmeneti időszak alkalmazására. A 2011/64/EU irányelv 10. cikkének (2) és (3) bekezdése
értelmében ezen időszak végére e tagállamoknak el kellett érniük az előírt jövedékiadó-küszöbértéket.
A Bizottság azon a véleményem van, hogy Magyarország az átmeneti időszak végére nem érte el a
2011/64/EU irányelv 10. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírt jövedékiadó-küszöbértéket és 2017.
december 31-óta továbbra is az irányelvben megállapított küszöbérték alatti mértékű jövedéki adót
alkalmaz.

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

Közigazgatási ügyszak
Általános közigazgatási jogterület
Kfv.I.35.728/2018/8.
2015. október 1. napjától csak a kizárólag hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett sportfogadás
minősül távszerencsejátéknak. Azt, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságát korlátozó állami
monopólium sérti-e az EUMSZ 56. cikkét, a C-55/94. számú Gebhard ügy szerinti teszttel kell
vizsgálni.
Az elsőfokú bíróság nem a megfelelő jogszabályokra alapította ítéletét; észlelte ugyan, hogy a Kúria
Kfv.I.35.407/2017/4. számú ítéletére és a perbeli időszakra eltérő szabályozás irányadó, azonban a
szabályozási struktúra lényegét és annak tartalmát tévesen tekintette változatlannak. Figyelmen kívül
maradt, hogy 2015. október 1. napjától az Szjtv. 29/C.§ szerint kizárólag a felperes által is folytatott
sportfogadás minősül távszerencsejátéknak. Ennek szervezésére pedig 2015. október 1. napjától az
1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 3.§ (1a) bekezdése alapján kizárólag a 100%-ban a
magyar állam tulajdonában álló Szerencsejáték Zrt. jogosult.
A C-3/17. számú ítélet 33) pontja szerint az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal
főszabály szerint nem ellentétes a szerencsejáték-piac szervezésének olyan kettős rendszere, amelyben
egyes szerencsejáték-típusok állami monopólium alá tartoznak, míg mások a szerencsejátékszervezésre vonatkozó koncessziós és engedélyezési rendszer alá, amennyiben a kérdést előterjesztő
bíróság megállapítja, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságát korlátozó szabályozás ténylegesen az
érintett tagállam által hivatkozott célokat követi koherens és szisztematikus módon.
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Az Európai Unió Bírósága által elvégzett értelmezése következtében a sportfogadásnak minősülő
távszerencsejáték nemzeti szabályozásának az állami monopóliumon alapuló struktúrája önmagában
nem kifogásolható, a kérdés végleges megválaszolásához vizsgálnia kell, hogy a szolgáltatásnyújtás
szabadságát korlátozó szabályozás ténylegesen az érintett tagállam által hivatkozott célokat követi-e
koherens és szisztematikus módon. Az elsőfokú bíróság az irányadó jogszabályok tartalmának téves
meghatározása következtében ezt a vizsgálatot nem végezte el, jogerős ítéletében nem tett
maradéktalanul eleget az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 221.§ (1) bekezdés által
megkívánt indokolási kötelezettségének.
Ezen hiányosságot észlelve a Kúria a Pp. 275. § (4) bekezdése szerint a jogerős ítélet hatályon kívül
helyezése mellett az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.
Az új eljárás során a Pp. 3.§ (3) bekezdésnek megfelelően lehetőséget kell adni alperesnek arra, hogy
jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékokat rendelkezésre bocsássa, a jogvita eldöntése érdekében
a C-55/94. számú Gebhard ügyben hozott ítéletben megfogalmazott tesztnek való megfelelést igazolja.
A C-55/94. számú ítélet 37) pontja szerint a Bíróság ítélkezési gyakorlatából az következik, hogy
azoknak a nemzeti rendelkezéseknek, amelyek a Szerződés által biztosított alapvető szabadságok
gyakorlását akadályozhatják, vagy kevésbé vonzóvá tehetik, négy feltételnek kell megfelelniük:
alkalmazásuk hátrányos megkülönböztetéstől mentes, a közérdeken alapuló kényszerítő indok által
igazoltak, alkalmasak az általuk elérni kívánt célok megvalósításának biztosítására, és nem lépnek túl
az elérni kívánt cél megvalósításához szükséges mértéken (lásd a C-19/92. sz. Kraus-ügyben 1993.
március 31-én hozott ítélet [EBHT 1993., I-1663. o.] 32. pontját).

Kfv.IV.38.135/2018/5.
Ha a felperest az eljárás egészében jogi képviselő képviselte, akinek a perbeli eljárási jogairól és
kötelezettségeiről tudomással kellett rendelkeznie, a bíróságnak a jogi képviselő részére a
tájékoztatásokat is ehhez mérten kellett megtennie. A kereskedelmi gyakorlat megítélése során az
olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az adott helyzetben
általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el. A fogyasztóra való hatást illetően ezért
az érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást és tudatossági szintet kell figyelembe
venni. Jogsértés esetén a bírság megállapításakor a mérlegelés során egy adott, elfogadhatónak
minősített tényezővel összefüggésben az arányosságnak valószínűsíthetőnek kell lennie. A
számszerűsítés megalapozásaként az okszerűség és az arányosítás indokoltságának az igazolása
szükséges.
A Kúriának abban a kérdésben kellett döntenie, hogy miként azonosítható és mi volt a felperesi reklám
üzenete.
A versenyjog a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat minden formáját tiltja. A 2008. évi XLVII.
törvény (a továbbiakban: Fttv.) irányadó rendelkezései alapján a kereskedelmi gyakorlattal szemben
támasztott egyik fő versenyjogi követelmény, hogy az igaz, valós, pontos és tisztességes legyen. Az
Fttv. 19. § c) pontja szerint a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének megállapítására irányuló
eljárásra az Fttv.-ben meghatározott eltérésekkel a Gazdasági Versenyhivatal eljárása tekintetében az
1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. E rendelkezések azt a
kötelezettséget róják a gazdasági szereplőkre, hogy a gazdasági reklámjaikban hirdetett áruk,
szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos tájékoztatás legyen valós, pontos, egyértelmű.
A fogyasztók, fogyasztói csoportok tevékenységét jelentősen befolyásoló tényező a reklámozás, hiszen
az ügyfelek a figyelemfelkeltő hirdetések alapján szereznek tudomást az egyes szolgáltatást nyújtókról,
illetve szolgáltatásokról. Nemcsak a megtévesztő reklám minősül jogsértőnek, hanem az is, ami a
fogyasztók döntési szabadságát csökkenti vagy félreértést eredményezhet. A gazdasági reklám célja a
vásárlás ösztönzése, a fogyasztók buzdítása a kínált termék megvételére, szolgáltatás igénybevételére.
A piac szereplői szabadon határozzák meg, hogy a termékeiket miként népszerűsítik. Arról is maguk
döntenek, hogy a fogyasztók érdeklődését milyen kampánnyal igyekeznek felkelteni. Szabad
elhatározásuknak a fenti szabályok alkotta környezet ad keretet és támaszt jogszerű korlátokat.
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Mindezeknek megfelelően az ügyben irányadó releváns jogszabályi rendelkezések a kereskedelmi
reklám megtévesztő voltára, továbbá az ennek megítélésével kapcsolatos mérlegelésre vonatkoznak.
Az Fttv. 3. § (1) bekezdése alapján tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. A (3) bekezdése
szerint tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő (6. § és 7. §) vagy
agresszív (8. §). Az Fttv. 4. § (1) bekezdése értelmében a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az
olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az adott helyzetben
általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el. Ha a kereskedelmi gyakorlat a
fogyasztók egy meghatározott csoportjára irányul, az adott csoport tagjaira általánosan jellemző
magatartást kell figyelembe venni.
Az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pont bj) alpont alapján megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely
valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi
körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a
fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti
döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas: az áru
lényeges jellemzői, így különösen bj) az egészségre gyakorolt hatása.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.)
25. § (3) bekezdése értelmében az 1169/2011/EU rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) 7. cikk (1), (3)
és (4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására az Fttv.-ben
meghatározott hatóság jogosult az ott meghatározott szabályok szerint azzal, hogy a végső fogyasztó
az Fttv. alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.
Az EU rendelet 7. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján (1) Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás
nem lehet megtévesztő, különösen az élelmiszer olyan hatással vagy tulajdonsággal való felruházása
révén, amellyel az nem rendelkezik. A (4) bekezdés a) pontja szerint az (1), (2) és (3) bekezdést az
alábbiakra is alkalmazni kell: reklámozás. Ahogyan azt az Európai Unió Bírósága (Európai Unió
Bírósága) élelmiszerek reklámozásával, illetve címkézésével kapcsolatos – és jellemzően az
átlagfogyasztó elvárását mint védelmi mércét figyelembe vevő – ítélkezési gyakorlata is megerősíti: „a
fogyasztót helyes, semleges és objektív információval kell ellátni, amely nem félrevezető” (C–47/09.
sz. Bizottság kontra Olaszország ítélet, 37. pont; C‑195/14. sz. Teekanne ítélet, 32. pont).
Az Fttv. 14. §-a szerint a vállalkozás köteles az eljáró hatóság felhívására a kereskedelmi gyakorlat
részét képező tényállítás valóságának igazolására, jelen esetben tehát arra, hogy a reklámozott termék
valóban csak hozzájárul az egészséges táplálkozás biztosításához és nem helyettesíti azt. Magának a
tényállításnak a tartalma volt vitás az ügyben, azaz, hogy a tényállítás valóban ezt az információt
közvetítette-e a fogyasztó felé.
Az ügyben nem merült föl olyan állítás, miszerint a felperes ne teljesítette volna bizonyítási
kötelezettségét. A jogalkalmazó szervek azonban ezt a bizonyítást, vagyis az érvelést a reklám
üzenetének a felperes szerinti értelmezésére vonatkozóan nem értékelték meggyőzőnek. Az Fttv. 14. §a alapján a kötelezettség egyértelműen a felperes irányában merül fel, neki kell igazolnia, hogy az
általa gondolt, illetve célzott üzenet közönség számára közvetítése azonos és nem más, esetleg nem
kifejezetten más tartalmat hordoz. Az ezzel ellentétes kommunikációs logika alapján az üzenet
célzottja kerülne a fogyasztóvédelem lényegével ellentétesen terhesebb pozícióba.
A 37/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: ESzCsM rendelet) 7. §-a szerint az étrendkiegészítő reklámozása nem állíthatja vagy sugallhatja, hogy a változatos, kiegyensúlyozott étrend
nem alkalmas a szükséges tápanyagok bevitelére. A reklámfilm egész vonulata, „története” azonban
kétségkívül ezt mutatja, aminek ellenében csak az „ehhez járul hozzá” verbális fordulata és a kötelező
felirat később megnövelt betűnagysággal, de akkor sem figyelemfelhívó éllel történő szerepeltetése áll.
A jogi elvárás felismerése az egész képi világ ellenében, valóban, az átlagnál jóval magasabb
tudatosságot feltételez a fogyasztó oldalán. Csakhogy az Fttv 4. § (1) bekezdése értelmében az érintett
csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni. A kereskedelmi gyakorlat
megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az
adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az
adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Ha a
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kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott csoportjára irányul, az adott csoport tagjaira
általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni.
A gyerekesek ugyanakkor nem tekinthetők különleges csoportnak, tehát az általánosan jellemző ebben
a körben legfeljebb az átlagos lehet. A különleges tudatosság általános feltételezését és e mérce
alkalmazását tehát – a felperes szubjektív meggyőződésétől függetlenül – jogellenesnek kell
minősíteni.
A reklámfilm megítélésének mércéjeként a fogyasztói befogadó oldalán ugyanakkor alaptalan a
felperesi feltevés, hogy a szülői minőség az átlagnál képzettebb, tudatosabb és körültekintőbb
fogyasztót feltételez, mert például a védőnői és a gyermek háziorvosi szolgálat működtetése révén a
szülő megfelelő és rendszeres tájékoztatást kap a gyermeke táplálására nézve. A fogyasztónak mint a
reklámüzenet befogadójának a tudatossági szintjét a bírói gyakorlat elismeri, csakhogy az Fttv. 4. § (1)
bekezdése alapján az érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni.
A kisgyermekes szülői kör ugyanakkor egy igen általános, és ezért vegyes fogyasztói kör, ahol az
átlagos egyáltalán nem helyettesíthető mechanikusan a magasabb tudatossági, tájékozottsági vagy
elvárhatósági szinttel.
A Kúria szerint is ezt a mércét szükséges alkalmazni, minek alapján a reklám üzenetének
érvényesülését illetően megállapítható, hogy az nem a kellő formában került eljuttatásra az érintett
fogyasztói körhöz.

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 elsőfokú bíróság is az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) alkalmazásával, a Kúria
Kfv.V.35.527/2016/8. számú végzésében előírt utasítások betartása mellett folytatta le a bizonyítási
eljárást és az abban előírtak szerint teljesítette bizonyítékértékelési és indokolási kötelezettségét. Az
alperes határozataiban megállapított visszafizetési kötelezettség jogalapja vonatkozásában
megvizsgálta a közigazgatási határozatokban rögzített felperesi magatartást és azt a X. Kft.
közreműködésével együttesen értékelve – a szakértői megállapításokra figyelemmel – minősítette „tág
értelemben vett integrátori tevékenységnek”. A bíróság tanúkat hallgatott meg, számba vette a
közigazgatási eljárás során beszerzett adatokat, tényeket és bizonyítékokat, a támogatási kérelemben
tett felperesi nyilatkozatokat, valamint a felperes által becsatolt, termelőkkel való elszámolást igazoló
dokumentumokat, szerződéseket, számlákat és felvásárlás jegyeket, a X. Kft. és kvótajogosult
gazdálkodó szervezet által kiállított igazolásokat, a Kft. alapító okiratát és a termelői csoport működési
programját. A jogerős ítélet indokolásában a bizonyítékok mérlegelésének eredményeként – a
vonatkozó uniós jog által megfogalmazott célkitűzések és az Európai Bíróság C-133/09. számú
ügyben hozott ítélet jogértelmezése szem előtt tartása mellett – okszerűen vonta le azt a következtetést,
hogy annak érdekében, hogy az elkülönített cukortámogatáshoz a termelésben résztvevő termelők
hozzájussanak, a támogatást igénylő, támogatási jogosultsággal rendelkező felperes a 48/2006. (VI.
22.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) 5. § (6) és (7) bekezdése alapján köteles volt a kifizetést
követő tizenöt napon belül a termelők részére járó teljes összeget továbbítani. A bíróság helyes
álláspontja szerint a felperest annak ellenére terhelte a támogatás továbbításának kötelezettsége, hogy
"a referencia-időszak második részében (2005/2006. évek) a felperes tevékenységében az értékesített
cukorrépa mennyiséghez kapcsolódóan integrált működés nem volt bizonyítható." Itt jegyzi meg a
Kúria, hogy a jogerős ítélet nem tartalmaz olyan ténymegállapítást, hogy a felperes a referencia
időszakban megfelelt az FVMr. 1. § c) pontja szerinti integrátornak. A felülvizsgálati kérelemben ezzel
összefüggésben kifejtett jogi érvelés irreleváns, mivel nem támasztja alá a jogerős ítélet
jogszabálysértő voltát.
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A Kúria osztotta az alperesi beavatkozók felülvizsgálati ellenkérelmében kifejtett azon álláspontját, a
2005/2006. gazdasági évben – az akkor hatályos nemzeti szabályozás alapján – a szállítási joggal nem
rendelkező mezőgazdasági termelők támogatáshoz való hozzájutásához a felperes és a X. Kft.
tevékenységét együttesen kell kezelni, ellenben a referencia-időszakban sem a felperes, sem a termelői
csoport nem lett volna jogosult az elkülönített cukortámogatásra.
Az FVMr. 2. § (1) bekezdése alapján támogatásra azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akik: a)
a tárgyévben a külön jogszabály szerinti egységes területalapú támogatásra (SAPS) jogosultak; b) a
referencia-időszakban répaszállítási jogosultsággal rendelkeztek; c) a cukorrépa szállítási joggal
kapcsolatos kötelezettségeket teljesítették. Az FVMr. alkalmazásában referencia-időszak: 2004/2005ös és 2005/2006-os gazdasági évek [1. § c) pont] A támogatás jogszerű igénybevételéhez tehát
mindkét gazdasági évben teljesülnie kellett a támogatásra való jogosultság feltételeinek, ebben az
értelemben a referencia-időszakot egységként kell értelmezni. Mindez nem jelenti azt, hogy a
referencia-időszakot alkotó egyes gazdasági évek eseményei önállóan ne lettek volna vizsgálhatók,
hiszen „a támogatás megítélésének alapja a tagállamok által 2006. április 30-ig meghatározott, a
2004/2005., 2005/2006., és a 2006/2007. gazdasági évek közül egyet vagy többet magában foglaló,
termékenként esetleg eltérő reprezentatív időszak...” [1782/2006/EK rendelet 143ba. cikk (1) bekezdés
első albekezdés második mondata]
A felperes a referencia-időszak első gazdasági évében a jogosultság konjunktív feltételeivel
rendelkezett. A támogatás iránti kérelemhez mellékelte az összevont szállítási jogról a Cukor
Terméktanács, valamint a cukorrépát feldolgozó kvótajogosult gazdálkodó szervezet által termeltetési
szerződés alapján leszállított cukorrépa mennyiségről kiállított igazolást. A természetes édesítőszerek
termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről 28/2004. (III. 10.) FVM rendelet 1. §
b) pontja alapján "cukorrépa szállítási jog: az országos kvótához szükséges cukorrépa mennyiség;
elsősorban a hagyományosan cukorrépa-termesztéssel foglalkozó mezőgazdasági termelők számára
megállapított azon cukorrépa mennyiség (tonnában és 16% cukortartalmú utánfejelt cukorrépában
kifejezve), amelyet évente megtermelhetnek és értékesíthetnek egy kvótával rendelkező cukorgyár
számára." A felperes elismerte, hogy 2004. évben a szállítási jogát meghaladóan értékesített cukorrépa
mennyiség csak részben volt saját termelésű, az magában foglalta a termeltetett, számlával vagy
felvásárlási jeggyel megvásárolt más gazdasági szereplőtől származó mennyiséget is, amit a felperes
könyvelési dokumentumai egyértelműen alátámasztottak. Az újszászi szövetkezettől megvásárolt
cukorrépa mennyiség a szövetkezet által integrált kistermelőktől származott. A felperes
tevékenységének minősítése során a perben beszerzett igazságügyi szakvélemény alapulvételével
végezte el a bíróság a felperes és a kvótajogosult cukorgyár között 2004/2005. gazdasági évre létrejött
mezőgazdasági termékértékesítési szerződés elemzését, bemutatta a cukortermékpálya vertikum egyes
szakaszaiban résztvevő különböző vállalkozások között kialakult vertikális kapcsolatokat (integrációt)
és okszerűen vonta le azt a következtetést, hogy a felperes is részese volt ennek a folyamatnak, ezért
tevékenysége ebben az időszakban integrátori közreműködésnek feleltethető meg.
A referencia időszak másik felében, a termelői csoport (X. Kft.) megalakulásával azonban sajátos
viszonyrendszer jött létre a Kft. és tagjai között. A tagok – így többek között a felperes is – szállítási
jogukat nem adták át a termelés szervezői (integrátori) feladatok ellátására létrehozott termelői
csoportnak, mégis a tagok és a szállítási joggal nem rendelkező mezőgazdasági termelők által
megtermelt cukorrépát is a kvótajogosult gazdálkodó szervezet számára a X. Kft. értékesítette tovább.
Azaz egy olyan gazdálkodó szervezet teljesített, aki szállítási jog és az egységes területalapú
támogatási rendszer keretében támogatási jogosultság hiányában az elkülönített cukortámogatás
igénylési jogosultságával nem rendelkezett. A kvótajogosult ezért a cukortámogatás igényléséhez
szükséges feltételekkel rendelkező felperes nevére állította ki a beszállított mennyiségről szóló
igazolást, melynek egy része a kiállított bizonylatok alapján igazoltan nem a felperes saját
termeléséből származott. Felperes az igazolás szerinti mennyiséget tüntette fel támogatási kérelmében,
ezért a kifizetett támogatásnak a termelők részére járó teljes összegét köteles volt továbbítani. Az
FVMr. 5. § (7) bekezdése alapján amennyiben a támogatás nem kerül továbbításra határidőn belül, úgy
az jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül az integrátor részéről.
A felülvizsgálati kérelem szerint az FVMr. "integrátori" meghatározásába nem kényszeríthető be az a
viszonyrendszer, melynek keretében a 2005/2006. gazdasági évben a felperes cukorrépa szállítás
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jogával kapcsolatos kötelezettsége teljesült. Ebből következően a felperesre nem vonatkozhatnak az
FVMr. 5. § (6) bekezdésének elosztási szabálya, mely szerint "a támogatás továbbítására az elosztása
arányai tekintetében a támogatás mértékére és kiszámítási módjára vonatkozó szabályok az
irányadók." Az elsőfokú bíróság megállapítása szerint a referencia-időszak második felében a felperes
által értékesített mennyiség tekintetében az integrátori működés nem volt bizonyítható.
A felülvizsgálati eljárásban a Kúria a rendelkezésre álló adatok és bizonyítékok alapján dönt, a
bizonyítékok mérlegelésével megállapított tényállás megváltoztatásának, kiegészítésének a régi Pp.
275. § (1) bekezdése értelmében nincs helye. A Kúria több eseti döntése is kimondja, hogy a
felülvizsgálati eljárásban – annak rendkívüli jogorvoslati jellege miatt – nincs helye sem bizonyítás
felvételének, sem a bizonyítékok ismételt egybevetésének, felülmérlegelésének, kivéve, ha a
mérlegelés kirívóan okszerűtlen vagy a logika szabályaival ellentétes következtetések levonásához
vezetett. (BH2012. 179., BH2002. 29., BH2013. 119.). Jelen ügyben a bizonyítékok felülmérlegelésére
okot adó körülmény nem merült fel. A bíróság ugyanis maga határozhatja meg azokat a releváns
kérdéseket, amelyek körében választ vár az igazságügyi szakértőtől, a felek mindössze kérdések
feltevését indítványozhatják, melyek azonban az eljáró bíróságot nem kötik. A szakértő minden olyan
körülményt megvizsgált, ami az alperesi határozatok jogszerűségéről való érdemi döntés
meghozatalához szükséges volt, ezért a feltárt tényállás nem tekinthető hiányosnak.
A felperes alapvetően a jogi szabályozás helyességét vonta kétségbe felülvizsgálati kérelmében, ami
nem tárgya a rendkívüli jogorvoslati eljárásnak. Az igazságügyi szakértő éppúgy jogalkalmazó, mint
az alperesi hatóság vagy a bíróság, ezért a rendelet szabályaitól nem térhetett el, mindössze azt
vizsgálhatta, hogy az alperes a jogalkotó által meghatározott számítási módot (képletet) helyesen
alkalmazta-e a továbbítandó támogatás összegének kimutatása során. Ennek során figyelemmel volt a
felperes észrevételeire is, ami részben a felperesre nézve kedvezőbb döntés meghozatalát fogja
eredményezni bíróság által elrendelt az új eljárásban. Tehát nem tévedett az elsőfokú bíróság a
szakvélemény megalapozottságának vizsgálata során, amikor azt az FVMr. 1. számú mellékletében
foglalt számítási mód, arányszámok és összegszerűségek kapcsán is elfogadhatónak találta az ítéleti
döntése alapjául, mivel az alperesi határozat jogszerűségének megítélése nem attól függ, hogy a
felperesnek milyen összegű elkülönített cukortámogatás járna, amennyiben csak a saját maga által
termelt mennyiség után nyújtotta volna be igényét vagy hogy önként már milyen összegű támogatást
továbbított a szállítási joggal nem rendelkező termelőknek. Az alperes az utólagos döntés
felülvizsgálati eljárásban a felperes által előterjesztett támogatási kérelmek megalapozottságáról
döntött, melynek körében az Európai Bíróság "Uzonyi" ügyben hozott döntésével összhangban álló
arányos visszaosztást alkalmazott, amit az igazságügyi szakértő is helyes módszernek minősített a
szükséges számszaki korrekciók elvégzése mellett.
A felperes a szakvélemény megállapításait a referencia időszak második gazdasági évében úgy vitatta
a perben, hogy azt saját számításain túlmenően nem tudta érdemben cáfolni, magánszakértői
véleményt nem csatolt és új szakértő kirendelésére vonatkozó indítványt sem terjesztett elő. Az a
felperesi érvelés, hogy a szakértő által elfogadott képlet alkalmazása nem felel meg az FVMr. 5. § (6)
bekezdésének, ugyancsak nem foghat helyt, mert a kistermelők szállítási joga nem lehet 0, ami a
szállítási jog jogszabályi definíciójából és a felperes bizonylatai alapján igazolt tényszámokból is
következik, melyre a szakvélemény részletesen rámutatott. A felülvizsgálati kérelemnek a
számszerűséghez kapcsolódóan, a szakértő által kifogásolt 1492 tonna figyelmen kívül hagyásával
összefüggésben kifejtett hivatkozása sem megalapozott, mivel azt felperes 2005. évben kiállított
könyvelési dokumentumai nem támasztották alá. A felperes és a kistermelők közötti elszámolási
viszonyból keletkezett polgári jogi igényeknek az alperesi határozat jogszerűségének a jogosulatlan
igénybevétel megítélése körében szintén nincs relevanciája. A felperes azáltal, hogy nem tudta igazolni
a kistermelőknek járó, jogszabályban előírt módon meghatározott teljes támogatási összegek
továbbítását, az igénybe vett támogatás egy része jogosulatlannak minősül az Eljárási tv. 69. § (1)
bekezdés d) és e) pontjában foglaltak alapján.
Az 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
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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.35.451/2019/4.
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény szerint minden, szakszerű gazdálkodás mellett a téli fagynak kitett növénykultúra a
"téli fagykár" fogalma alá esik.
A Kúriának jelen eljárásban elsődlegesen abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az elsőfokú
bíróság helyesen állapította-e meg, hogy a felperesi oregánó és a kerti kakukkfű az 2011. évi CLXVIII.
törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.) és annak 2.§ 32a. pontja alkalmazásában nem minősült
ültetvénynek, így a bekövetkezett téli fagykár miatt kártalanításra nem jogosult.
A perben nem vitatott tényállás szerint a felperes az Mkk tv. hatálya alá tartozott, valamint
kárenyhítési hozzájárulást fizetett, így az Mkk tv. által létrehozott kockázatközösség részese volt.
Mindezért értékelni kellett, hogy a törvény rendelkezései szerint a felperes által termelt növényekben a
téli időszakban beálló hideg folytán keletkezett kár téli fagykárnak minősült-e. Az Mkk tv. 2.§ 32a.
pontja ennek fogalmát akként határozza meg, hogy a kockázatviselés helyén, nyugalmi periódusban,
az őszi kalászos gabona-, a repce- és az őszi takarmánykeverék kultúráinak a téli fagy miatt
bekövetkezett kipusztulásából, valamint az ültetvényben a termőrész vagy növényegyed téli fagy miatt
bekövetkezett elhalásából adódóan hozamcsökkenést eredményező káresemény.
Az elsőfokú bíróság által elfogadott alperesi érvelés szerint a téli fagykár az ültetvényben, illetve a
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konkrétan meghatározott további növénykultúrákban következhet be. Ennek alátámasztásául
hivatkozott a 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tvt.) és a 2013. évi CXXII. tv. (a
továbbiakban: Fftv.) értelmező rendelkezéseire. Helyesen mutatott rá azonban a felperes a
felülvizsgálati kérelmében, hogy a hivatkozott értelmező rendelkezések hatálya mind a Tvt. 2. §-a,
mind az Fftv. 5. §-a szerint csupán azon törvény alkalmazására terjed ki, így az az Mkk tv. értelmezése
során nem volt irányadó. Ehhez hasonlóan a Kincstári Közlemény nem minősült jogszabálynak, az
tehát jogszabállyal ellentétes értelmezésre nem vezethet.
Az Alaptörvény 28. cikke szerint a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét
elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A jogszabályok céljának
megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy
módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok
értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és
gazdaságos célt szolgálnak.
Az Mkk tv. preambuluma és az 1. §-ban meghatározott célja szerint a mezőgazdasági termelést érintő
időjárási és más természeti események miatti kockázatokat egységesen kívánja kezelni. Az indokolás
szerint továbbá az Mkk tv. által létrehozott új kockázatkezelési rendszer két pilléren nyugszik. Az első
pillért a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2008. évi CI. törvény alapján működő
kárenyhítési rendszer megújított és kibővített változata jelenti. A második pillér egy ezzel összhangban
működő, díjtámogatással segített piaci biztosítási konstrukció. A 2008. évi CI. törvény pedig az Mkk tv.
hatálybalépését megelőzően a 3. § a) pontja szerint szintén egységesen kezelte az elemi kár fogalmát,
amely magában foglalta a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföldön bekövetkezett
jégeső-, aszály-, belvíz- és fagykárt is.
Az Mkk tv. 2. §-hoz fűzött indokolása szerint a fogalom meghatározások kialakítása során az
elsődleges cél egy átfogó, egységes fogalomrendszer kialakítása volt, mely lehetőséget teremt arra,
hogy az egyes eljárások alapjául szolgáló időjárási események, és az ezek által kiváltott káresemények
megállapítása és dokumentációja egységes eljárásrend szerint történjen. A fogalomrendszer alapját a
közösségi jogszabályok teremtik meg, megalapozva ezzel a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerben
használható fogalmakat is. Ennek eredményeként a kárenyhítési hozzájárulás igénylése, a „vis maior”
események dokumentációja, a haszonbér-mérséklés iránti igények megalapozása és a támogatott
biztosítási konstrukciók eljárásrendje azonos fogalmi rendszerben történik, lehetővé téve ezáltal a
mezőgazdaságot sújtó természeti események összefüggő rendszerben történő kezelését. Így tehát a
törvény indokolása sem támasztotta alá azt, hogy az egyes növények tekintetében a téli fagykár
fogalmát az Mkk tv. hatályba lépését követően eltérően kellene értelmezni.
A perben irányadó értelmezés során nem volt figyelmen kívül hagyható továbbá az Európai Parlament
és a Tanács, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december
17-i 1305/2013/EU rendelete (a továbbiakban: EU Rendelet) sem. Ennek (16) preambulumbekezdése
szerint a mezőgazdasági ágazat más ágazatoknál nagyobb mértékben van kitéve annak, hogy termelési
potenciáljában természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati események és katasztrófaesemények kárt
okoznak. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági üzemek életképessége és versenyképessége ilyen
katasztrófák vagy események bekövetkezése esetén is biztosítható legyen, támogatást kell nyújtani a
mezőgazdasági termelőknek azon mezőgazdasági potenciál helyreállításához, amelyet kár ért.
Az EU Rendelet (30) preambulumbekezdése alapján a mezőgazdasági termelők napjainkban az
éghajlatváltozás és az egyre nagyobb mértékű áringadozás következtében növekvő gazdasági és
környezeti kockázatoknak vannak kitéve. Ebben az összefüggésben a hatékony kockázatkezelés
megnövekedett jelentőséggel bír a mezőgazdasági termelők szempontjából. Ezért szükség van olyan
kockázatkezelési intézkedés bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági termelőknek abban, hogy
szembe tudjanak nézni az őket leggyakrabban fenyegető kockázatokkal. Következésképpen ennek az
intézkedésnek segítenie kell a mezőgazdasági termelőket az általuk fizetett termény-, állat- és
növénybiztosítási díjak fedezésében, valamint segítséget kell nyújtania kölcsönös kockázatkezelési
alapok létrehozásához és az ilyen alapokból a mezőgazdasági termelőknek a kedvezőtlen éghajlati
események, állat- vagy növénybetegségek kitörése, kártevőfertőzés, illetve környezeti események
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bekövetkezte miatt elszenvedett veszteségekért fizetett kártérítésekhez. Az intézkedésnek ezenkívül
magában kell foglalnia egy jövedelemstabilizáló eszközként működő kölcsönös kockázatkezelési
alapot is, amelynek célja támogatás nyújtása azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akiknek
jövedelme jelentős mértékben visszaesett.
Az EU Rendelet 2. cikk h) bekezdése szerint a „kedvezőtlen éghajlati jelenség” természeti
katasztrófához hasonlítható időjárási körülményt, például fagyot jelent.
Az előbbiekben meghatározott célok érvényesülése érdekében az EU Rendelet 38. cikke írja elő, hogy
az érintett kölcsönös kockázatkezelési alapnak átlátható politikát kell követnie az alapba történő
befizetések és az onnan történő kifizetések tekintetében.
A Kúria megállapította, hogy az Mkk tv. fentieknek megfelelő értelmezése szerint minden fagynak,
mint kedvezőtlen éghajlati jelenségnek kitett növénykultúra a kockázatközösség alá kell, hogy essen,
azaz minden ilyen növénykultúra ebből a szempontból ültetvénynek minősül, a különböző, szakszerű
gazdálkodás mellett a téli fagynak kitett növénykultúrák esetében a „téli fagykár” fogalma egységesen
értelmezendő. Csak ez az értelmezés felehet meg ugyanis az átlátható, egységes és józan észnek
megfelelő jogértelmezésnek, ezzel ellentétes álláspont sem a jogszabály kifejezett szövegéből, sem
annak céljából, indokolásából nem vezethető le.

Kf.II.37.119/2019/5.
Az Infotv. 6. §-a szerinti ún. érdekmérlegeléses jogalap körében az adatkezelőnek kell igazolnia, hogy
az Infotv. 6. § (1) vagy (5) bekezdésében foglalt feltételek valóban fennállnak. Az érdekmérlegelés
keretében az adatkezelő (vagy harmadik személy) érdekeit kell összevetni az érintett személyes adatok
védelméhez fűződő jogával.
Sem az elsőfokú ítélet, sem az alperes nem a 95/46/EK Irányelv 29. cikke alapján létrehozott
Adatvédelmi Munkacsoport (a továbbiakban: Adatvédelmi Munkacsoport) Adatvédelmi Irányelv 7.
cikkével kapcsolatos 6/2014. számú véleményére (a továbbiakban: Vélemény) szerinti ötlépcsős teszt
elvégzését és igazolását vizsgálta és kérte számon a felperesen, ilyen követelmény sem a határozatból,
sem az ítéletből nem olvasható ki. Az alperes a Véleményre egyfajta jó példaként hivatkozott, azonban
a határozatban megállapított jogsértések nem ezen, hanem az Infotv. rendelkezéseinek megsértésén
alapultak. Ahogyan a határozat és ítélet helyesen kiemelte, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet
elnökének 14/2012. (XII. 13.) számú ajánlása nem jogszabály, az semmilyen tekintetben nem ad
felmentést az 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek betartása alól.

Pénzügyi jogterület
Kfv.I.35.710/2018/7.
Vámkódex 203. cikke alapján adósi minőség megállapítása.
Változatlanul irányadó a közigazgatási szervek határozatai felülvizsgálatának egyes kérdéseiről szóló
1/2011. (V. 9.) KK vélemény, melynek 2. pontja értelmében a Pp. 324. § (2) bekezdése szerinti
közigazgatási perekben (...) a bíróság elsősorban azt vizsgálja: a határozat megfelel-e az anyagi jogi
szabályoknak. Önmagában eljárási jogszabálysértés miatt csak akkor van helye hatályon kívül
helyezésnek, ha az eljárási jogszabálysértés a döntés érdemére is kihatott (…)
A Kúria a fenti szempont alapján vizsgálta a felperesnek azt a kifogását, hogy nem lehetett volna
három MRN számú árutovábbítási eljárás vámjogi sorsát rendezni az ügyek egyesítése nélkül. E
körben értékelte azt az alperesi érvelést, hogy az NCTS rendszerében technikailag nem volt
kivitelezhető a 215 db TC32 Egyedi garanciajegy felvitele. Az egy számon történő kezelésnek csak a
beazonosíthatóság szempontjából volt jelentősége, a tényállásból pedig egyértelműen megállapítható,
hogy a felperes tisztában volt azzal, hogy milyen eljárásban, mely szállítmányhoz kapcsolódóan került
sor kezesi felelősségének érvényesítésére, ezért a Kúria álláspontja az, hogy ez az esetleges
jogszabálysértés nem hatott ki a felperes jogainak gyakorlására, a döntés érdemét nem befolyásolta.
Ugyanezen lefektetett elv alapján bírálta el a fordítás hiányát sérelmező felperesi kérelmet. A külföldi
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megkeresésekre érkezett válasz hivatalos fordításának elmaradása a Kúria meglátása szerint nem
befolyásolta a határozat érdemét, mert valamennyi válaszról a felperes kimerítő tájékoztatást kapott,
azok tartalmát megismerte, a válaszok hitelességét nem vitatta. Ezen túlmenően a felperes rendelkezett
az iratok megértéséhez szükséges nyelvismerettel, hiszen maga is csatolt idegen nyelvű iratot, melyre
vonatkozó nyilatkozatot is tett. A vámbiztosítékot nyújtó személyek esetében a szakmának a
gyakorlásához elengedhetetlen az idegennyelv bizonyos fokú ismerete, amely kétségkívül fennállt a
felperesi oldalon. Így a hiteles fordítás elmaradása a Kúria nézete szerint nem befolyásolta a felperes
jogainak érvényesíthetőségét.
Főkötelezettel kapcsolatos iratok megismerése kapcsán előterjesztett kifogásával kapcsolatban a Kúria
utalt arra, hogy az Alkotmánybíróság 3223/2018. (VII.2.) AB határozatában kifejtette, hogy „[28]
Jogállami keretek között a „tisztességes” karakter minden közhatalom erejével felruházott eljárással
szemben követelmény. Ezért a sajátosságok figyelembe vétele mellett, de a hatósági eljárásban is meg
kell jelennie a fair eljárás követelményeinek, amely követelményeket az alapjogi jogalanyisággal
rendelkező ügyfeleknek alanyi jogként, végső fokon alapjogként ki kell tudni kényszeríteni. E jogok
érvényesíthetősége a hatóság működésének korlátja, jogszerű eljárásának pedig mércéje.” „[36] Az
iratbetekintés ahhoz a követelményhez igazodik, hogy az ügyfél jogait gyakorolni, kötelezettségeit
teljesíteni tudja. A vizsgálati típusú eljárásokban e jog biztosítja, hogy a hatóság jogi álláspontjával
szemben az ügyfél szükség szerint ki tudja alakítani a nyilatkozatai, észrevételei, indítványai tartalmát,
a hivatalból indított, felelősséget megállapító hatósági eljárásokban pedig védekezését. Ennek
megfelelően a tisztességes hatósági eljáráshoz való jognak szerves részét képezi a nyilatkozattételhez
és – olyan szakigazgatási eljárásokban, amelyek retrospektív szemléletű ellenőrzést folytatnak le és
bírság kiszabásához is vezethetnek – a védekezéshez való jog. E nyilatkozattételhez és védekezéshez
való jog érvényesülése feltételezi, hogy az ügyfél (adózó) megismerhesse a hatóság bizonyítási
eljárását, az annak keretében beszerzett okirati és egyéb bizonyítékokat, amelyekre a hatóság az
ügyfelet érintő döntéseit alapozza.”
A fentiek előrebocsátása után a Kúria az iratok áttekintését követően megállapította, hogy a felperes a
közigazgatási eljárás során kérelmezte iratbetekintés biztosítását, mely gyakorlásának lehetőségéről az
alperes végzésben értesítette a felperest, azonban ezzel a jogával nem élt. Olyan kérelem, amely a
főkötelezettel kapcsolatban született iratok megismerésére irányult volna, nem érkezett a hatósághoz.
Ugyan az adóhatósági eljárásban keletkezett iratbetekintési jog kapcsán született döntés az Európai
Unió Bíróságán C-189/18. szám alatt, de az abban kifejtett elvek alkalmazása a perbeli esetben is
irányadó vagyis „A védelemhez való jog tiszteletben tartásának elve az alapügyben szóban forgóhoz
hasonló közigazgatási eljárásban tehát nem ír elő általános kötelezettséget az adóhatóságra nézve arra
irányulóan, hogy az teljes körű betekintést biztosítson a rendelkezésére álló iratokba, hanem csak azt
követeli meg, hogy az adóalanynak lehetősége legyen arra, hogy kérelmére tájékoztassák a
közigazgatási iratokban található és e közigazgatási szerv által a határozatának elfogadása céljából
figyelembe vett információkról és dokumentumokról, kivéve ha az említett információkhoz és
dokumentumokhoz való hozzáférés korlátozását közérdekű célkitűzések igazolják (lásd ebben az
értelemben: 2017. november 9-eiIspas ítélet, C-298/16, EU:C:2017:843, 32. és 39. pont). Ez utóbbi
esetben, amint arra a főtanácsnok az indítványának a 64. pontjában rámutatott, az adóhatóság feladata
annak vizsgálata, hogy a részleges hozzáférés lehetséges-e.” Az elsőfokú bíróság felhívására a
főkötelezettel szemben eljárás iratanyaga benyújtásra került, azt a felperes megismerhette,
védekezéséhez az ott nyert információkat felhasználhatta, így a Kúria véleménye az, hogy a
tisztességes eljárás követelményét sem az alperes, sem pedig a bíróság nem szegte meg.
A Kúria osztotta az elsőfokú bíróságnak a 952/2013/EU rendelet (továbbiakban: Vhr.) 450c. cikke (1)
és (1a) bekezdései kapcsán kifejtett álláspontját, a felperes mentesülése nem állt be a (2) bekezdés
alapján, mert igazolhatóan a szükséges értesítéseket megkapta, még a nyilatkozat keltének hiányában
is beazonosítható volt, hogy milyen árutovábbítási eljárás be nem fejeződése okán került sor kezesi
felelősségének megállapítására. Helytállóan döntött az elsőfokú bíróság a Vhr. 450c. cikke további
feltételeinek teljesülése körében is, és nem tévedett akkor sem mikor nem tulajdonított jelentőséget
annak, hogy nem az árunyilatkozat kelte, hanem annak elfogadása került feltüntetésre az értesítésben.
Nyilvánvaló, hogy ezeknek az adatoknak a közlése arra szolgál, hogy az adós be tudja azonosítani
felelőssége keletkezésének forrását, amely a perbeli esetben maradéktalanul megtörtént. A felperes
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más szerződéses jogviszonyba 2014-ben nem állt a főkötelezettel, így nyilvánvalóan tisztában volt
azzal, hogy mely garanciavállalásával kapcsolatban merültek fel problémák.
Nem sérült a Vhr. 366. cikkének (2) bekezdés b.) pontja szerinti előírás sem, mert az alperes által
feltárt és bizonyított tényállás alapján az volt megállapítható, hogy a szállítmány nem hagyta el
Magyarország területét és nem érkezett meg a rendeltetési vámhivatalhoz. Ezt alátámasztják az alperes
által széleskörűen lefolytatott bizonyítási eljárás adatai, a külföldi megkeresések, a HU-GO
elektronikus útdíj szedési rendszer információi is. Az alperes a rendelkezésre álló adatokat egymással
összevetve helytállóan következtetett arra, hogy az árutovábbítási eljárás nem fejeződött be, így nem
kellett megkeresést indítania a kiállított igazolás hitelességének igazolására, mert annak hitelessége a
fenti adatok tükrében egyértelműen megdőlt. Ezt erősítette az igazoláshoz jutás kapcsán a főkötelezett
és a felperes nyilatkozatai közötti ellentmondás is. A bíróság a Kp. 78. § (2) bekezdésében írt a
bizonyítékok összevetésére vonatkozó szabályt nem szegte meg, az ítélet 16–17. oldalán található
indokolás kimerítően tartalmazza az erre vonatkozó mérlegelést, értékelést. Ezzel összefüggésben nem
értelmezte tévesen a felperes felülvizsgálati kérelmében említett Európai Unió Bírósága döntéseket
sem. Rámutatott a Kúria arra, hogy a C-319/14. számú döntés a 2913/92/EGK rendelet (továbbiakban:
Vámkódex) 203. és 204. cikkek hatálya közötti különbségre mutat rá, mikor kimondja: „Míg ugyanis
az első azokra a magatartásokra vonatkozik, amelyek eredménye az áru vámfelügyelet alóli jogellenes
elvonása, a második tárgya a különböző vámeljárásokhoz kapcsolódó kötelezettségek elmulasztása,
vagy feltételek nem teljesítése, ha ezek nincsenek jelentős hatással a vámfelügyeletre (DSV Road
ítélet, C-187/14, EU:C:2015:421, 22. pont). A Vámkódex 204. cikkének megfogalmazásából az
következik, hogy e rendelkezést kizárólag olyan esetekben kell alkalmazni, amelyek nem tartoznak e
kódex 203. cikkének hatálya alá.” [25-26] A perbeli esetben a Vámkódex 203. cikkére alapozták a
felperes adósi minőségét, így nincs jelentősége a 204. cikkel összefüggésben említett
dokumentumoknak, az alperes jogszerűen mellőzte a harmadik országból származó hiteltelen
dokumentumot.
Az elsőfokú bíróság részletes és követhető számításokkal igazolta a számítás helyességét és
helytállóan mutatott rá a kerekítés szabályaiból adódó különbségre, mely matematikai szabály
alkalmazása nem alkalmas az alperesi határozat jogszerűségének megdöntésére. Az eltérés okára
pontos magyarázatot adott, az ezzel kapcsolatos felperesi érvelés alaptalan. Nem elfogadható az a
felperesi kifogás sem, hogy a bíróság ne foglalkozott volna az árutovábbítási nyilatkozat keltével,
hiszen az ítélet ezzel a kérdéssel foglalkozik és az árutovábbítási eljárás súlypontját 2014. július 23.
napjában rögzítette. Pontosan választ ad arra, hogy éppen ez a nap tekinthető a három éves elévülési
határidő szempontjából kiinduló pontnak és rögzíti erre figyelemmel helyesen, hogy a három éves
határidő betartásra került.
A Kúria összegző értékelése szerint az elsőfokú bíróság a felülvizsgálati kérelemben felhívott
jogszabályhelyeket nem sértette meg, a rendelkezésre álló bizonyítékokat a Kp. 78. § (2)
bekezdésének megfelelően mérlegelte. A kialakult bírósági gyakorlat értelmében az előbbi
jogszabályhely rendelkezésének sérelme csak akkor állapítható meg, ha tényállás hiányos, iratellenes,
avagy téves, okszerűtlen, a logika szabályainak ellentmondó tényeket, ténybeli következtetéseket
rögzít. Márpedig ilyenek a felülvizsgált ítéletben nem voltak fellelhetők, ezért a Kúria a jogerős
ítéletet a Kp.121. § (2) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.

Kfv.I.35.010/2019/5.
Az elsőfokú bíróság egy több adózót érintő eljárásban valamennyi adózóra nézve egyenként köteles
vizsgálni az alperes által megállapított tényállást és elbírálni a határozat jogszerűségét. Csupán egyes
adózót érintő titkos adatgyűjtés során feltárt bizonyíték felhasználásának jogszerűségi eljárása nem
befolyásolhatja a többi adózót érintő megállapítás törvényességét.
A Kúriának arról kellett döntenie, hogy jogszerűen járt-e el az elsőfokú bíróság mikor a titkos
adatgyűjtésre figyelemmel, az abból nyert bizonyítékok jogszerűségi felülvizsgálatának hiánya miatt
valamennyi az ügyben érintett adózóra vonatkozó megállapítást jogszerűtlennek tekintett, és nem
vizsgálta meg a továbbiakban azokat a bizonyítékokat, amelyeket nem ezen eljárás keretében szerzett
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be az adóhatóság, hanem saját eljárásában széleskörű bizonyítási eljárás lefolytatását követően jutott
hozzá.
Elsőként azt kellett vizsgálni, hogy helytálló-e az a felperesi állítás, hogy az alperes határozatát
valamennyi adózóra nézve a titkos adatgyűjtés során beszerzett bizonyítékokra alapozta, vagy volt
olyan ettől elkülöníthető bizonyíték csoport melyek megalapozhatták az alperesi határozat
jogszerűségét. A Kúria nem osztja a felperesnek a felülvizsgálati ellenkérelmében kifejtett azt az
álláspontját, hogy az alperesi határozat valamennyi adózó tekintetében kizárólag ennek az eljárásnak
kapcsán beszerzett bizonyítékait vette figyelembe, és csak és kizárólag ezek a titkos adatgyűjtés során
beszerzett bizonyítékok alapozták meg a határozatok jogszerűségét. Az adóhatósági határozat 199.
oldalán szereplő „ezen bizonyítékok hiányában a tényállás feltáratlan maradna, vagyis érdemi
elbírálásra alkalmatlanná válna” megfogalmazást nem lehet általánosítani, valamennyi vizsgált
adózóra vonatkoztatni. Nem vitásan az adóhatóságra nézve ez egy hátrányos és kedvezőtlen
megállapítás, de ez alperesi határozatban felsorakoztatott további bizonyítékok teljes körű félretételét,
figyelmen kívül hagyását nem alapozza meg.
Az elsőfokú bíróságnak minden egyes közösségi termékértékesítést egyenként kellett volna vizsgálnia,
és megállapítania, hogy az adóhatóság által feltárt bizonyítékok összessége alátámasztja-e a
határozatban levont következtetést, vagyis nem történt közösségi termékértékesítés, a vevők csalárd
módon jártak el és erről a felperes tudott vagy tudhatott és megtett-e minden tőle észszerűen elvárható
intézkedést az adócsalás megakadályozása érdekében. Amely adózónál titkos adatgyűjtés során
beszerzett bizonyítékot is felhasznált az adóhatóság, ott az Európai Bíróság döntésében kifejtettre és az
ez alapján kimunkált kúriai döntésre figyelemmel kellett volna eljárnia, vagyis a Kfv.I.35.594/2016/24.
számú döntés [83-88] pontjainak alapján lehetősége lett volna vagy a bizonyítékok kirekesztésére és
enélkül való jogszerűségi megítélés elvégzésére, vagy ha úgy látja ezek nélkül nem megítélhető az
alperesi határozat törvényessége, úgy a közigazgatási per felfüggesztésére is sor kerülhet a
büntetőeljárás jogerős befejezéséig. Semmiképpen nem törvényes azonban az az utasítása, ami az
alperest a Törvényszék engedélyének beszerzésére kötelezi, így szükségtelen és jogsértő ennek
beszerzésére való felhívása is. Helytálló tehát az alperesi felülvizsgálati kérelem, olyan cselekmények
megtételére hívta fel az elsőfokú bíróság, mely nem az alperes feladata. Az elsőfokú bíróság e körben
félreértelmezte az Európai Unió Bírósága döntést, illetve az ezen alapuló kúriai álláspontot is.
A más adózókat érintő irat megismerés kapcsán a Kúria utal az Európai Bíróság C-189/18. Glencoreügyben kifejtett álláspontjára, vagyis azt kell vizsgálnia, hogy a felperes gyakorolhatta-e
iratbetekintési jogát azon bizonyítékokkal összefüggésben, melyekre az alperes a határozatot alapította.
Ez azonban nem jelent korlátlan irat megismerési lehetőséget, mint ahogy azt az Európai Unió
Bírósága döntésének [56] pontjában kifejtette és ahogy arra alperes felülvizsgálati kérelmében
helyesen utalt.

Kfv.V.35.045/2019/9.
A gazdasági tevékenység és az igénybe vett szolgáltatás közti „azonnali és közvetlen” kapcsolat
értelmezése.
Emlékeztetett a Kúria arra, hogy az adólevonási rendszer célja minden adóköteles gazdasági
tevékenység teljes mentesítése az áfa terhe alól, azok céljától és eredményétől függetlenül
(adósemlegesség), főszabály szerint nem korlátozható, és a teljesített ügyletek teljes összege
vonatkozásában azonnal érvényesül. A 2006/112/EK irányelv (a továbbiakban: Héa-irányelv) 168.
cikke és a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 120. § a) pontja értelmében az
adóköteles tevékenység érdekében igénybe vett szolgáltatás adója levonható.
A közösségi és nemzeti joggyakorlat azt követeli meg, hogy kimutatható, az Európai Unió Bírósága
által alkalmazott formulával élve „azonnali és közvetlen” kapcsolat álljon fenn az igénybe vett
szolgáltatás és az adóalany adóköteles tevékenysége között. Az azonnali és közvetlen kapcsolat
azonban nem csak a szavak hétköznapi jelentésében értendő. Az Európai Unió Bírósága ítéleteiben
rámutatott, hogy például a jövőbeni gazdasági tevékenység előkészítése érdekében megvalósított [C249/17 Ryanair], a saját gazdasági tevékenység végzését elősegítő, de más számára ingyenesen átadott
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szolgáltatás [C-132/16 Iberdrola], a nyilvánosság odavonzása céljából létrehozott, az
önkormányzatnak ingyenesen átadott és a nyilvánosság számára ingyenesen biztosítandó beruházás
[C-126/14 Sveda], azon megvalósíthatósági tanulmány, amely alapján a tervezett gazdasági
tevékenységet utóbb sem kezdték meg [C-110/94 INZO], mind olyan költségeket jelentenek, amelyek
vonatkozásában az adóköteles tevékenységgel való azonnali és közvetlen kapcsolat, így az
adólevonási jog fennáll. Ez az összefüggés nem csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben
egy konkrét beszerzési ügylet egy vagy több értékesítési ügylettel közvetlen, kimutatható kapcsolatban
van, hanem akkor is, ha a beszerzés költsége az adóalany általános költségeit képezi, az értékesítései
árának alkotóeleme, tehát a gazdasági tevékenység egészével áll összefüggésben [Kúria
Kfv.V.35.577/2018/7. számú ítélet]. Ilyennek minősül továbbá az a beszerzés is, amely az adóköteles
tevékenység megkezdése előkészítő tevékenységét jelenti. Ezen beszerzések esetén az adólevonási jog
csak bizonyított visszaélésszerű joggyakorlás esetén vitatható el [Európai Unió Bírósága C-32/03 Fini].
A Kúria Kvf.I.35.340/2016/6. számú végzésének elvi tartalma szerint „1. A közvetlen és azonnali
kapcsolat követelményére hivatkozva nem zárható ki, hogy a még fejlesztés alatt álló, aktuálisan még
nem értékesíthető termék beszerzéséhez kapcsolódóan az adózók gyakorolhassanak áfa levonási jogot.
2. A gazdasági tevékenység érdekében történő beszerzés mellett szólhat az, ha a beszerzéssel az adózó
a saját vagyon terhére tényleges üzleti kockázatot vállal.”

Kfv.V.35.047/2019/7.
Áruazonosságot aggálytalanul bizonyítani kell.
Az irányadó anyagi jogi norma (a 2016. évi XIII. törvény vonatkozó jogszabályhelyei) értelmezésében
nem volt vita a felek között, az elsőfokú bíróságnak tények bizonyítottsága kérdésében kellett döntenie:
a hatósági megállapítások bizonyítottságáról, a felperes részéről importált termékek összetételére,
keményítő/glukóz tartalmára vonatkozóan a hatóság részéről végzett szakértői bizonyítás
eredményének megfelelősségéről.
Az elsőfokú bíróság a perben az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 177.§-ában foglaltak
alkalmazásával szakértői bizonyítást rendelt el, a perszakértő véleményéről nyilatkoztatta a feleket,
majd döntését a perben kirendelt szakértő véleményére alapítottan hozta meg. Ítéletében a
szakvélemények eredményeit ismertette, és a jogi indokolásban a Pp. 206.§ (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a szakvéleményeket értékelte, és megindokolta, hogy a mérési
bizonytalanságot is figyelembe vevő, aggálytalan, teljes körű perszakértői véleményt elfogadta a
kereset bizonyítékaként. A Kúria a bizonyítási eljárásban, a bizonyítékok értékelésében az elsőfokú
bíróság részéről jogszabálysértést nem állapított meg. Az elsőfokú bíróság a perben biztosította a
feleknek jogaik teljes körű gyakorlását, de az alperes sem a szakvélemény kiegészítését, sem a
perszakértő meghallgatását, avagy másik szakértő kirendelését nem kérte. Az alperes a perben nem
volt akadályozva abban, hogy bizonyítási indítványt előterjesszen, bizonyítékot előtárjon, a
perszakértő véleményének ismeretében sem kért további bizonyítást. A bizonyítékok
felülmérlegelésére a Kúriának a jogszabálysértés nélkül meghozott ítélet alapján nincsen lehetősége,
az alperes azon mulasztása, hogy a per elsőfokú szakaszában további bizonyítást nem indítványozott, a
felülvizsgálati eljárásban nem pótolható.
Figyelemmel az Európai Unió Bírósága C-571/12. számú ügyére, mivel a perbeli minták sem voltak
összetételükben azonosak, így a korábbi árukkal azonosságuk nem állapítható meg.

Kfv.V.35.059/2019/6.
Az adóhatósági határozatnak egyértelmű indokolást kell tartalmaznia arról, hogy az adólevonási jog
az adózót milyen tények, bizonyítékok és jogalap alapján nem illeti meg.
Az adólevonási rendszer célja minden adóköteles gazdasági tevékenység teljes mentesítése az áfa
terhe alól, azok céljától és eredményétől függetlenül (adósemlegesség), főszabály szerint nem
korlátozható, és a teljesített ügyletek teljes összege vonatkozásában azonnal érvényesül. A közös
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (a
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továbbiakban: Héa-irányelv) 168. cikke és az 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)
120. § a) pontja értelmében az adóköteles tevékenység érdekében beszerzett termék adója levonható.
Az adólevonási jog elvitatása akkor jogszerű, ha bizonyított, hogy azt az adóalany jogellenesen
gyakorolta, vagy kívánta gyakorolni. Ennek bizonyítása az adóhatóságot terheli, és az ilyen tartalmú
döntés abban az esetben felel meg a törvényesség követelményeinek, ha az adózó, a bíróság és
általában a kívülállók számára is megállapítható a döntésből, hogy milyen tények és bizonyítékok
alapján tagadta meg a hatóság az adózótól joga gyakorlását.
A Kúria mindenekelőtt azt vizsgálta, hogy milyen tények alapján megállapított jogalap volt a felperest
marasztaló döntés indoka, és megállapította, hogy – jelentős terjedelme ellenére – az alperes
határozatából, továbbá a jogerős ítéletből nem tűnik ki, hogy az áfa-levonási jog elvitatására mely
jogalapon, mely bizonyítékok figyelembe vételével rögzített milyen tények alapján került sor. Alappal
hivatkozott a felperes a keresetlevelében és a felülvizsgálati kérelemben arra, hogy az adókijátszás
konkrét mibenlétének, illetve az abban való aktív, vagy az ahhoz hozzájáruló passzív magatartásának
(utóbbi esetén esetleges mulasztásainak) pontos megjelölése nélkül nem állapítható meg az
adóhatósági határozat jogszerűsége. Ez a feltétele annak is, hogy az adózó bírósági jogorvoslati jogát
érdemben gyakorolhassa, a határozatban foglaltakat érdemükben is vitathassa.
Az elsőfokú bíróság sem határozta meg ítéletében, hogy pontosan az adókijátszás az egyes beszállítók
(ügyletcsoportok) vonatkozásában miben áll, ennek hiányában pedig az abban való aktív vagy
mulasztásban megnyilvánuló felperesi részvétel, tudattartalom nem elemezhető. Ennek hiányában az
elsőfokú bíróság nem is végezhette el a határozat érdemi törvényességi felülvizsgálatát, amelyet az
alperesi határozatban foglaltak ismétlése nem helyettesít. Emellett a jogerős ítélet tévesen foglalt állást
abban is, hogy az adóhatóságot nem terheli jogszabályi kötelezettség az egyes ügyletek egyenkénti
vizsgálatára: az adólevonási jog alapja az ügyletről kiállított számla, ennek megfelelően – mint ahogy
azt az ellenőrzés meg is tette – ügyletenként, továbbá az egy beszállítóhoz a vizsgált időszakban
tartózó, azonos sajátosságokat mutató ügyletcsoportokként szerezte be a bizonyítékokat és alakította ki
álláspontját. Az ellenőrzés által lefolytatott, több éven át tartó bizonyítás eredményét az adóhatóságnak
a határozataiban értékelnie kell, és meg kell pontosan határoznia, hogy az adólevonási jogával a
felperes milyen jogsértő magatartása (mulasztása) miatt nem élhet.
A Kúria megítélése szerint az alperes keresettel támadott határozata az adólevonási jog
megtagadásának jogalapja vonatkozásában nem egyértelmű, továbbá abból hiányzik a döntésénél
figyelembe vett tények és bizonyítékok értékelése, az egyes megállapításihoz való kapcsolása. Az
indokolásból nem követhető, hogy a számlák hiteltelensége pontosan milyen tényeknek a
következménye: a Számlakibocsátók nem végeztek tényleges gazdasági tevékenységet vagy a
közösségi beszerzési és értékesítési láncolatokban a felperes az adókijátszásra létrehozott számlázási
láncolat központi szereplője volt. A határozat szerint a felperesnek tudnia kellett az adókijátszásban
való részvételéről, tanúvallomás értékelésekor az jelenik meg, hogy a felperes részt vett az
adókijátszásban. A felperes adókijátszáshoz való tudattartalmának vizsgálata azonban csak akkor
végezhető el, amennyiben az adókijátszás az adott számlakibocsátó, vagy a hozzá kapcsolódó
értékesítési – számlázási láncot illetően meghatározásra kerül. Az adózó magatartását csak az egyes
számlázási láncolatokban feltárt adókijátszáshoz képest lehet vizsgálni.
Az adóhatóság hivatkozott az 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. § (1) bekezdésében
szabályozott rendeltetésszerű joggyakorlás megsértésére is. Az Európai Unió Bírósága C-255/02
Halifax ügyben felállított három lépcsős tesztje szerint az áfa levonási jog megtagadására ezen a
jogalapon akkor van lehetőség, ha 1. a gazdasági esemény formálisan megfelel a Héa-irányelvben,
illetve a nemzeti adótörvényben foglalt feltételeknek, de valós gazdasági tartalma nincsen, 2. az
ügyletek elsődleges célja az adóelőny megszerzése, továbbá 3. az adóelőny ellentétes a hozzáadott
értékadó szabályozás céljával, rendelkezéseivel, vagyis az ügylet tisztán mesterséges jellegű, kizárólag
adóelőny elérése céljából jön létre [pl. Kúria Kfv.I.35.312/2017/10., Kfv.I.35.428/2018/5.]. Ezen
feltételek bizonyítása szintén az adóhatóság kötelezettsége.
Az alperesi határozat alapvető ellentmondásai és hiányosságai miatt a Kúria a KMK véleményben
rögzített iránymutatások szerint nem tudta megállapítani, hogy az adóhatóság a felperes adólevonási
jogát adókijátszásban való aktív részvétel, passzív magatartás, vagy visszaélésszerű joggyakorlás miatt
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vitatta el. Sem az elsőfokú, sem a felülvizsgálati bíróságnak nem feladata az ellenőrzés alapján az
adólevonási jog megtagadása jogalapjának pontos meghatározása, az arra vonatkozó, bizonyítékokon
alapuló tények logikai rendbe állítása és az abból levonható következtetések megfogalmazása
[Kfv.V.35.219/2018/6.]. Ez a közigazgatási döntést hozó hatóság hatáskörébe tartozik.
Az adóhatósági határozat eddig megjelölt lényegi hiányosságait az elsőfokú bíróság nem észlelte, ezért
az ellene előterjesztett keresetet elutasító jogerős ítélete a felülvizsgálati kérelemben foglaltak szerint
jogszabálysértő.
A felperes által elért beszerzési árak tényadatait sem az alperesi határozat, sem a jogerős ítélet nem
rögzíttette, az elsőfokú bíróság a felperes által megjelölt, a vizsgált időszakot megelőző két félév
adatait irrelevánsnak minősítette, azokat nem vetette össze a tárgyi beszerzések ellenértékével. Az
elsőfokú határozat foglalkozik a beszerzési árszinttel, azonban összehasonlító adatokat ez sem
tartalmaz. Mindezek alapján a kifogásolt számlakibocsátóknál elért alacsony árra vonatkozó
megállapítás nem ellenőrizhető, így az megalapozatlan.
A felperes keresetében és felülvizsgálati kérelmében is állította, hogy az adóhatóság tévesen állapította
meg a szállítólevél funkcióját. Mint ahogy arra a felek helytállóan utaltak, ezen okirat tartalmi elemeit
nem szabályozza jogszabály. A 261/2011.(XII.7.) Korm rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22.
§ (2) bekezdés d) pontja az ellenérték fejében végzett közúti árufuvarozás esetén kötelezően
kiállítandó fuvarlevél tartalmi elemként jelöli meg a szállítólevél adatait. Azonban az áru fizikai
mozgatása során annak átadását és átvételét a fuvarlevél is igazolhatja. Ennek megfelelően jogszabályi
akadálya nincs a szállítólevél vevő részére elektronikus úton való megküldésének sem, az adott
szállítmány egyedi körülményei alapján állapítandó meg, hogy milyen dokumentum(ok) szolgált(ak)
az áru átvételére. Ennek elemzése – a kereseti hivatkozások ellenére - az elsőfokú bíróság által nem
történt meg. Itt utal arra a Kúria, hogy az elsőfokú bíróság nem észlelte, hogy az alperes által
beterjesztett iratok nagy része nem a vizsgált 2012. február hónapra, hanem 2012. márciusra
vonatkozik. Ez az érdemi vizsgálat objektív akadálya volt.
Végül a Kúria hangsúlyozta, hogy a felperestől elvárható intézkedéseknek csak abban az esetben van
jelentősége az adólevonási jog szempontjából, amennyiben a felperes nem volt az adókijátszás aktív
részese. Utóbbi esetben az adóhatóság kötelezettsége a felperes visszaélésre irányuló tevőleges
magatartásának bizonyítása. Adókijátszás más általi megvalósítása esetén az adóhatóságnak meg kell
határoznia, hogy melyek azok az észszerűen elvárható intézkedések, amelyeket a felperes elmulasztott.
Az adott ügyletkötésre és bonyolításra vonatkozó követelmények megállapítása során veendők
figyelembe az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásaiban kialakított elvek.
A Kúria a felperes felülvizsgálati kérelme alapján mindezek folytán a jogerős ítéletet és az alperes
határozatát a Pp. 274. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárásra
kötelezte.
Az új eljárásban az alperes mindenekelőtt mind a hét számlakibocsátó vonatkozásában köteles
megjelölni, hogy az adókijátszás a láncolat mely szereplőjénél és miben valósult meg. Ezt követően
döntenie kell arról, hogy a felperest adókijátszás aktív vagy passzív résztvevőjének tekinti.
Amennyiben a felperes bizonyítottan az adókijátszás aktív résztvevője volt, a tudattartalmának további
vizsgálatára nem kerülhet sor. Ebben az esetben a felperes azon konkrét cselekményeit kell bemutatni
a határozatban, amelyek a tudatos, aktív részvételt bizonyítják. Amennyiben az adóhatóság passzív
résztvevőnek minősíti a felperest, az adott számlázási láncolatban bizonyított adókijátszáshoz fűződő
tudattartalmát a tények, és az azok megállapításául szolgáló konkrét bizonyítékok bemutatásával kell
rögzítenie.
Az adóhatóság álláspontját határozata indokolásában az egyes megállapításai alapjául szolgáló
tényeket, a rájuk vonatkozó bizonyítékokkal együtt úgy köteles megjelölni, hogy azok a felperes és a
bíróság számára is követhetőek, beazonosíthatóak legyenek.
Megállapításait a ellenőrzéssel érintett hónap tényei alapján kell megtennie, és amennyiben a vizsgált
időszakon kívüli körülményekre hivatkozik, úgy annak indokait külön meg kell jelölnie. Csak az így
meghozott döntés felel meg az adóhatósági határozattal szemben támasztott törvényes
követelményeknek.
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Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.VI.20.200/2019/4.
I. Ha a vevő a teljesítést megtagadja, az eladó a póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől
elállni. Az eladó a szerződés teljesítése iránti per folyamán, az elállás közlése előtt is jogosult fedezeti
ügylet megkötésére. Az elállás a fedezeti ügylet megkötésével és erre tekintettel eszközölt
keresetmódosítással, mint ráutaló magatartással is jogszerűen gyakorolható. Kárként az eladóval
kötött szerződés és a fedezeti ügylet szerinti vételár közötti különbözet érvényesíthető.
II. Új tény állítására, amelynek az előadására az elsőfokú eljárásban volt lehetőség, a fellebbezési és
felülvizsgálati eljárásban nincs mód.
Az alperes az 593/2008/EK rendelet (a továbbiakban: Róma I. rendelet) 6. cikkének megsértését azon
okból állította, hogy az alperes fogyasztónak minősül. Az alperes azonban – ahogy arra a felperes is
helytállóan utalt – sem az első- sem a másodfokú eljárásban nem hivatkozott a szerződés fogyasztói
jellegére és arra a perben semmilyen körülmény sem utalt. A fogyasztói minőség új tényállításnak
minősül, amelynek a felülvizsgálati eljárásban való előterjesztése az 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: rPp.) 270. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 235. § (1) bekezdése szerint nincs mód.
Az eljárt bíróságok a szerződés fogyasztói jellegére vonatkozó hivatalból történő észlelési és vizsgálati
kötelezettségüket sem szegték meg, ugyanis az csak abban az esetben áll fenn, amennyiben a perben
rendelkezésre álló ténybeli elemek (bizonyítékok, illetve a felek nyilatkozatai) alapján a fogyasztói
jelleg valószínűsíthető. A bíróság hivatalból az eljárási szabályok [rPp. 164. § (2) bekezdése] alapján
bizonyítást e tekintetben sem folytathat le, a fogyasztói jelleget az arra hivatkozó félnek kellett volna
bizonyítania. A perben semmilyen tény, bizonyíték, nyilatkozat nem vetette fel ennek a gyanúját, mert
a felek magánszemélyek, a felperes pedig nyugdíjas. Önmagában az a körülmény, hogy a felperes a
tulajdonát képező vízi járműveket időnként lecserélte, az új hajó vásárlása előtt pedig a régebbit
értékesítette, nem minősült üzletszerű gazdasági tevékenységnek. A Kúria megjegyezte továbbá, hogy
az osztrák jog alkalmazhatóságát az elsőfokú eljárásban az alperes is kifejezetten elfogadta, azt a
másodfokú eljárásban is csak azon okból vitatta, hogy az osztrák jogot a bíróság és az alperesi
képviselő kevésbé ismeri, mint a felperes képviselője. Helyesen került tehát megállapításra, hogy a
felek jogviszonyára, a perbeli jogvitára a Róma I. rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az
osztrák jog az irányadó, így a Róma I. rendelet 6. cikk (1) bekezdésének sérelme nem állt fenn.

Pfv.I.20.386/2019/10.
A bankhitel szerződésben a pénzintézet meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartását és a hitelkeret
korlátai között kölcsönszerződés kötését vagy más hitelművelet végzését helyezi kilátásba. A
"közvetlen" végrehajtás elrendeléséhez két közjegyzői okirat szükséges: az ügyleti okirat és a tartozás
esedékessé válását igazoló ténytanúsító okirat (közjegyzői tanúsítvány). Az ügyleti okirat közhitelesen
tanúsítja a jogügyletre vonatkozó akaratnyilvánítás tényét, a jogügylet tartalmát kitöltő jogokat és
kötelezettségeket, a ténytanúsító okiratban pedig a közjegyző az esedékessé válásra vonatkozó jogi
jelentőségű tényeket tanúsítja közhitelesen. Érvényes az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés,
amelyik - továbbiak mellett - tartalmazza a szerződés tárgyát, a törlesztő részletek számát, összegét, a
törlesztési időpontokat. Az árfolyamkockázatról történt tájékoztatás nem tisztességtelen, ha az megfelel
a világos és érthető megfogalmazás követelményének.
I. A „közvetlen” végrehajtás elrendeléséhez két közokirat szükséges: az ügyleti okirat és a tartozás
esedékessé válását igazoló ténytanúsító okirat (közjegyzői tanúsítvány). Ezek közül az ügyleti okirat
közhitelesen tanúsítja a jogügyletre vonatkozó akaratnyilvánítás tényét, a jogügylet tartalmát kitöltő
jogokat és kötelezettségeket (ezek között az adós kötelezettségvállalását a kölcsön visszafizetésére), a
ténytanúsító okiratban pedig a közjegyző az esedékessé válásra vonatkozó jogi jelentőségű tényeket
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tanúsítja közhitelesen, jegyzőkönyvi vagy záradéki formában.
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 112.§ (1) és (2) bekezdése –
összhangban az 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 23/C.§ (1) és (2) bekezdésével –
kimondja, hogy a közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza a
szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló, vagy egyoldalú kötelezettségvállalást a jogosult és a
kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, a teljesítés módját és
határidejét; ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a
végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa.
Az adott esetben a peres felek szerződésüket közjegyzői okiratba foglalták, a közjegyző által készített
ügyleti okirat megfelelt a jogszabályi előírásainak: tartalmazza a Kjtv. 112.§ (1) bekezdésében említett
kötelező tartalmi elemeket, valamint további kikötéseket, köztük a részletes kockázatfeltáró
nyilatkozatot is.
A végrehajtás kezdeményezése során a közjegyző megvizsgálja, hogy a Kjtv. és a Vht. előbb megjelölt
rendelkezései alapján fennállnak-e a végrehajtási záradékolás feltételei, és ha fennállnak, végrehajtási
záradékkal látja el a közjegyzői okiratot. A végrehajtási záradékoláshoz további körülmények
vizsgálata nem indokolt. Az Európai Unió Bírósága a C-32/14. számú ügyben – továbbiak mellett –
leszögezte, hogy egy eladó vagy szolgáltató és egy fogyasztó között létrejött szerződésre vonatkozó
közokiratot az alakszerűségi követelmények tiszteletben tartása mellett elkészítő közjegyző elláthatja
az említett közokiratot végrehajtási záradékkal, illetve megtagadhatja a végrehajtási záradék törlését,
miközben egyik szakaszban sem kerül sor az említett szerződés kikötései tisztességtelen jellegének
vizsgálatára.
Az a tény, hogy az alperes közjegyzői okirat végrehajtási záradékolása útján kezdeményezte a
végrehajtást a felperesek ellen, nem tekinthető joggal való visszaélésnek, mert a záradékolásra az
alperesnek törvényi (a Kjtv-ben és a Vht.-ben biztosított) alapja volt. A hitelszerződés felmondásával
megnyílt a zálogkötelezett III-IV. rendű felperesek helytállási kötelezettsége is, ehhez az alperesnek a
zálogszerződést nem kellett „felmondania” (ami a zálogszerződés megszűnését jelentené). A
zálogkötelezettség ugyanis a hitel- vagy kölcsönszerződéshez kötődik: a zálogkötelezettek annak a
hitelnek vagy kölcsönnek a dologi kötelezettjei, amelynek az I-II. rendű felperes adósok a személyi
kötelezettjei.
II. A másodfokú bíróság megalapozottan jutott arra a következtetésére, hogy az alperes felhívta a
felperesek figyelmét: a számukra kedvezőtlen árfolyamváltozásból eredő kockázatot teljes egészében
és felső korlát nélkül viselniük kell. Az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses
rendelkezés világos és érthető, ebből következően nem tisztességtelen. Az alperes tájékoztatási
kötelezettsége nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás várható irányára, előre nem látható mértékére,
az árfolyamváltozás – felperesek által hivatkozott – működési mechanizmusára. Az árfolyamkockázati
tájékoztatást a felperesek elfogadták, hiszen teljesítették a folyósítási feltételeket és ennek
eredményeként lehívhatták (és le is hívták) az igényelt kölcsönösszeget.
A
felperesek
árfolyamkockázattal
kapcsolatos
tájékoztatása
megfelelt
annak
a
követelményrendszernek, melyek az Európai Unió Bírósága a C-51/17, a C-186/16. számú ügyekben
megfogalmazott. Megjegyzi a Kúria: a C-483/16. számú ügyben az Európai Unió Bírósága döntése
kifejezetten az árfolyamrés alkalmazásával és az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos nemzeti
szabályozásra vonatkozik.
A peres felek 20 éves futamidőt határoztak meg, változó kamatozásban állapodtak meg olyan módon,
hogy az első négy kamatperiódusra kedvezményes kamatot kellett fizetni. Ilyen hosszúságú futamidő
alatt nem zárható ki a pénzpiaci viszonyok – ezek körében a kamat mértékének – változása, amely
nem tévesztendő össze az egyoldalú szerződésmódosítási joggal, az egyoldalú kamatemeléssel. A
változó kamatozás miatt a szerződés megkötésekor csak az induló törlesztő részlet összegét lehetett
meghatározni, a további részletek összegét a kamat mértékének változása befolyásolta, azonban a
szerződő felek szerződésükben rögzítették azokat az adatokat, amelyek alapján a későbbiekben
esedékessé váló törlesztő részleteket meg lehetett határozni. Az alperes feladata volt a törlesztő
részletek kiszámítása, a felperesek pedig a rendelkezésükre álló adatok alapján követhették, hogy az
alperes megfelelően határozta-e meg az egyes részleteket. A felperesek elfogadták ezt a szerződéses
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konstrukciót és éveken keresztül eleget is tettek az ilyen módon meghatározható törlesztő részletek
megfizetésére vonatkozó kötelezettségüknek.
III. A végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okirat nem szenvedett tartalmi hiányban,
záradékolásra alkalmas volt.
Az Európai Unió Bírósága a C-42/15. számú előzetes döntéshozatali eljárásban meghozott
határozatában kifejtette: a hitel megállapodást nem kell szükségszerűen egyetlen dokumentumban
elkészíteni. Ennek megfelelően: az alperes üzletszabályzatát tartalmazhatja különálló magánokirat,
amelyet nem kell teljes terjedelmében a közjegyzői „ügyleti” okiratba foglalni.
IV. A kezelési költség nem szolgáltatás nélküli díjtétel. Az Európai Unió Bírósága a C-621/17. számú
ügyben kifejtette, hogy az a követelmény, amely szerint a szerződési feltételeket világosan és érthetően
kell megfogalmazni, nem kívánja meg, hogy a fogyasztói kölcsönszerződésben foglalt egyedileg meg
nem tárgyalt szerződési feltételekben, amelyek a fogyasztót terhelő kezelési költség összegét, annak
kiszámításának módját és teljesítésének idejét pontosan meghatározzák, az érintett összeg ellenében
nyújtott valamennyi szolgáltatást is részletezzék, továbbá a kölcsönszerződéshez kapcsolódó kezelési
költségre vonatkozó szerződéi feltétel, amely nem teszi lehetővé az e költség ellenében nyújtott
konkrét szolgáltatások egyértelmű azonosítását, a felek szerződésből eredő jogaiban és
kötelezettségeiben főszabály szerint nem idéz elő jelentős egyenlőtlenséget a fogyasztó kárára a
jóhiszeműség követelményével ellentétben.
A szerződéskötési díj megfizetését a felperesek vállalták, azt a THM tartalmazza. Ez sem szolgáltatás
nélküli (emiatt nem tisztességtelen) díjtétel, mivel mögötte a szerződéskötés során felmerült
szolgáltatások állnak.

Pfv.I.20.712/2019/13.
Nem tekinthető fogyasztónak a jogalany, ha a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén
belül köti. A kötelmi jogviszony nem fogyasztási kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy
üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe. Lakossági kölcsön a természetes személy által kötött
ingatlan célú kölcsön is. Érvényes a lakossági kölcsönszerződés, ha - továbbiak mellett - tartalmazza a
szerződés tárgyát, az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót, a törlesztő részletek számát,
összegét, a törlesztési időpontokat.
I. A Kúria egyetértett a másodfokú bíróságnak azzal az álláspontjával, hogy a perbeli kölcsönszerződés
nem minősült az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 685. § e) pontja szerinti fogyasztói
szerződésnek és az 1996. évi XCII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 2. számú melléklete III.5.
pontja szerinti fogyasztási kölcsönszerződésnek, ugyanakkor megfelelt a régi Hpt. 2. számú melléklete
III.13. pontjában szabályozott lakossági kölcsön kritériumainak.
A szerződés fogyasztói jellege megítélése szempontjából – a régi Ptk. ügyletkötéskor hatályban volt, a
fogyasztó és a fogyasztói szerződés fogalmát rögzítő 685. § d) és e) pontját összevetve – azt kellett az
eljárt bíróságoknak mérlegelnie, hogy az I. és II. rendű felperesek a szerződést a gazdasági vagy
szakmai tevékenységük körén kívül eső célból kötötték-e. A fogyasztó régi Ptk. 685. § d) pontjában
rögzített fogalmát az EBH2005.1321. számú elvi határozat konkretizálta, eszerint a szerződő fél a
szerződési nyilatkozat tekintetében akkor minősül fogyasztónak, ha a szerződést olyan célból köti,
amely független az általa folytatott gazdasági vagy szakmai tevékenységtől.
A felperesek a felülvizsgálati kérelemben megismételték azt az elsőfokú eljárásban tett nyilatkozatukat,
hogy a kölcsönből megvásárolt üzlethelyiségek az I. rendű felperes beltagságával működő betéti
társaság gazdasági tevékenységének folytatását célozták. Ebből pedig az következik, hogy az I. és II.
rendű felperesek gazdasági tevékenysége, azaz a betéti társaság működtetése és az üzlethelyiségek
megvásárlása mint kölcsöncél összefüggött. Az összefüggés szempontjából mellékes az a körülmény,
hogy az ingatlanok a felperesek, és nem a betéti társaság tulajdonába kerültek.
A régi Hpt. szerződéskötéskor hatályos 2. számú melléklete III.5. pontja alapján volt eldönthető, hogy
az adott szerződés fogyasztási szerződésnek minősül-e. Eszerint a fogyasztási jelleget a kölcsön tárgya
határozza meg: ha a kölcsönt a mindennapi élet szokásos használati tárgyának megvásárlásához,
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javíttatásához vették igénybe vagy az felhasználási célhoz nem volt kötött, a szerződés fogyasztási
jellegű. Az ingatlanok megvásárlására irányuló kölcsön egyik feltételnek sem felelt meg.
A jogalkotó a régi Ptk. Hatodik Részében 2003. július 1-i hatállyal éppen az uniós joggal való
jogharmonizáció biztosítása érdekében pontosította a fogyasztó fogalmát és iktatta be a fogyasztói
szerződés fogalmát. Alaptalanul sérelmezték ezért a felperesek, hogy a jogerős ítélet figyelmen kívül
hagyta a 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) 2. cikkének b) és c) pontját.
A régi Hpt. 213. § (1) bekezdésének a szerződéskötéskor hatályban volt rendelkezése nemcsak a
fogyasztási, hanem a lakossági kölcsönszerződésekre irányadó szabályozást adott, ahogyan az 1/2016.
PJE jogegységi határozat is a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződések tárgyának és
törlesztő részleteinek meghatározásával kapcsolatos elvi kérdésekben iránymutató.
A Kúria hangsúlyozta: a régi Hpt. értelmező rendelkezéseiből következően lakossági kölcsönnek
minősül a fogyasztási kölcsön és a természetes személy által kötött ingatlan célú kölcsön is, amiből
eredően nem minden lakossági kölcsön tekinthető egyszersmind fogyasztási kölcsönnek. A felperesek
tehát nem fogyasztói minőségükben szerződtek, nem fogyasztói szerződést kötöttek, az igénybe vett
kölcsön nem fogyasztási kölcsön, hanem lakásossági kölcsön. Az I-II. rendű felperesek a gazdasági,
szakmai tevékenységük körén belül eső célból szerződtek, a Ptk. a fogyasztó magánjogi védelme
szempontjából, azt tekinti lényegi elhatároló ismérvnek, hogy a jogalany a konkrét szerződést
gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén belül, vagy azon kívül köti-e meg.
II. A másodfokú bíróság a régi Hpt. 203. § (6) bekezdésében és a régi Ptk. 209. § (1) bekezdésében
foglaltak megfelelő alkalmazásával jutott arra a következtetésre, hogy az alperest az árfolyamkockázat
viselése tekintetében tájékoztatási kötelezettség terhelte, és az ehhez kapcsolódó kikötés
tisztességtelensége vizsgálható. Lényeges ugyanakkor, hogy hogy a nem fogyasztói szerződés részévé
vált tisztességtelen kikötés a régi Ptk. 209/A. § (1) bekezdése értelmében nem semmis, hanem
megtámadható, a megtámadás joga viszont a régi Ptk. 206. § (1) bekezdés c) pontjában előírt időbeli
korlátok között gyakorolható. Ezt a határidőt a felperesek nem vitásan elmulasztották. Ezen túlmenően
azonban a per adataiból az is megállapítható, hogy az alperes a felpereseket tájékoztatta az
árfolyamváltozás lehetőségéről, azaz az árfolyamkockázatról és arról, hogy az árfolyamkockázat őket
terheli. Ezt alátámasztja a kölcsönszerződés, az annak mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozat,
valamint az egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó közjegyzői okirat tartalma.
Csupán utalt arra a Kúria, hogy az árfolyamkockázatot a felpereseknek azért kell viselniük, mert a
kölcsönszerződés kirovó pénzneme CHF volt, ugyanakkor a jövedelmük nem CHF-ben keletkezett. A
szerződés mellékletét képező, a felperesek által aláírt kockázatfeltáró nyilatkozat, valamint az ezzel
egyező tartalmú közjegyzői okirat részletezi, hogy a bármikor, előre nem becsülhető gyakorisággal,
irányban és mértékben bekövetkező árfolyamváltozás hatására akár jelentős mértékben is
megnövekedhet a tőketartozás és a törlesztő részletek forint ellenértéke. Az árfolyam mellett a változó
nemzetközi pénzpiaci kamatok önmagukban is növelhetik a törlesztő részletek összegét, a két tényező
együtthatása pedig halmozott növekedést eredményezhet. Alaptalanul állították ezért a felperesek,
hogy az alperes nem hívta fel a figyelmüket az árfolyamváltozás és a tartozás növekedésének
összefüggésére. A felperesek írábeli nyilatkozata igazolja, hogy tisztában voltak a kölcsönügylet
kockázataival, ezen kockázatok ismeretében vette fel az I. és a II. rendű felperes a kölcsönt, és vállalta
a III. rendű felperes a készfizető kezességet. Alappal nem gondolhatták azt, hogy az árfolyam rájuk
nézve kedvezőtlen változása nem következhet be, azaz kizárt, illetve, hogy az árfolyamváltozás terhét
nem nekik kellene viselni.
A jogerős ítélet meghozatalakor (2018. november 15.) 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, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó ne
csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz a kölcsön nyilvántartásba vétele
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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 árfolyam alakulása 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.
III. A THM esetleges téves megjelölése a szerződés érvénytelenségét nem eredményezheti, ahogyan
ezt a Kúria ki is fejtette a Gfv.VII.31.057/18. számú ügyben hozott, BH2019.83. szám alatt közzétett
eseti döntésében. Az Európai Unió Bírósága is hangsúlyozta a C-453/10. számú előzetes döntéshozatal
iránti ügyben, hogy a valósnál alacsonyabb mértékű THM megjelölése megtévesztő lehet ugyan, ez
azonban nem gyakorol közvetlen hatást a szerződés érvényességére. A kölcsönszerződés tehát nem
sérti a régi Hpt. 213. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, emiatt érvénytelensége nem állapítható
meg.
IV. A Kúria felhívta a figyelmet az EUB C-32/14. számú előzetes döntéshozatali eljárásban hozott
határozatában tett megállapításra, amely szerint nem ellentétes az irányelv előírásaival az olyan
nemzeti szabályozás, amely egy eladó, vagy szolgáltató és egy fogyasztó között létrejött szerződésre
vonatkozó közokiratot az alakszerűségi követelmények tiszteletben tartása mellett elkészítő közjegyző
számára lehetővé teszi, hogy a közokiratot végrehajtási záradékkal lássa el.
V. A felülvizsgálati kérelemben megjelölt 805/2004/EK rendelet a nem vitatott követelésekre
vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozását szabályozza, ennél fogva határon átnyúló
jogvitákban irányadó, a perbeli pedig nem az. Egyébként is a rendelet a közokirat fogalmának olyan
jellegű meghatározását tartalmazza, amely összhangba hozható az Európai Unió valamennyi
tagállamának jogrendszerével.

Pfv.I.20.914/2019/5.
A kölcsönszerződés létrejöttéhez a szerződő feleknek meg kell állapodniuk egyrészt a hitelező által
folyósítandó kölcsön összegében, másrészt az adós visszafizetési kötelezettségében. Nem
tisztességtelen az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses rendelkezés, ha világos és
érthető. Európai Uniós célkitűzés a szerződő felek közötti egyensúly helyreállítása (elvileg egy
szerződés egésze érvényességének fenntartásával), nem a tisztességtelen feltételeket tartalmazó
valamennyi szerződés semmissé nyilvánítása.
Az uniós jog elsőbbsége azt jelenti, hogy ha az uniós jog és a tagállami szabályozás nincs összhangban,
akkor a tagállami bíróságnak az uniós joggal ellentétes nemzeti szabályt félre kell tennie, azt nem
szabad alkalmaznia. A 93/13/EGK irányelve (a továbbiakban: irányelv) 6. cikkének (1) bekezdése
megköveteli, hogy a tagállamok rögzítsék: a tisztességtelen szerződési feltételek nem jelentenek
kötelezettséget a fogyasztóra, ha viszont a szerződés a tisztességtelen feltételek kihagyásával is
teljesíthető, a szerződés változatlan feltételekkel továbbra is köti a feleket. Az irányelv 6 cikke (1)
bekezdésében megfogalmazott célkitűzés a felek közötti egyensúly helyreállítása (elvileg a szerződés
egésze érvényességének fenntartásával), nem a tisztességtelen feltételeket tartalmazó valamennyi
szerződés semmissé nyilvánítása. Ezen célkitűzés érvényre juttatása adott esetben a felperes érdekét is
szolgálná a szerződő felek közötti egyensúly helyreállításával, de ennek a perbeli esetben azért nincsen
különösebb jelentősége, mert az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződéses rendelkezés világos és
érthető, ebből következően nem tisztességtelen, azaz a szerződéses rendelkezés, illetve a szerződés
nem semmis, nem indokolt a felperes elleni végrehajtás megszüntetése.

Pfv.I.20.930/2019/6.
Érvényes az a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződés amelyik - továbbiak mellett kiszámítható módon tartalmazza a törlesztő részletek számát, összegét és a törlesztési időpontokat.
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A Kúria egyetértett a jogerős ítéletnek azzal a következtetésével, hogy a felperes teljes bizonyító erejű
magánokiratban, az általános szerződési feltételek átvételéről, megismeréséről és elfogadásáról tett
nyilatkozata az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 196. § (1) bekezdése értelmében az
ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál az ott rögzítettek valóságára. A szerződési
okirattal tehát a bank bizonyítási kötelezettségének eleget tett, az okirat tartalmát vitató felperesnek
volt lehetősége ellenbizonyításra, ezzel a lehetőséggel azonban nem élt.
Az eljárt bíróságoknak helyes az az álláspontja, hogy a szerződésben az induló törlesztő részletet a
szerződő felek a szerződéskötéskor ismert árfolyam és kamatmérték figyelembevételével határozhatták
csak meg. A folyósítás szerződésben részletezett feltételeiből szükségszerűen következett, hogy
szerződéskötéskor a folyósítás időpontja nem volt rögzíthető (szerződés I.7., II.4. pontjai). Ezért nem
is volt tudható, hogy a forintban folyósítandó kölcsönnek mennyi lesz a deviza ellenértéke, aminek
következtében csak a szerződéskötéskor ismert devizaösszeg alapján, a hitelkeret teljes igénybevételét
feltételezve, az első kamatperiódusra irányadó kamatmértékre tekintettel egyezhettek meg a havi,
devizában megjelölt törlesztő részlet nagyságában.
Az 1996. évi XCII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 213. §-a a kölcsönszerződés lényeges tartalmi
elemeinek hiányára visszavezethető alaki érvénytelenséget szabályoz. A Ptk. 218. § (1) bekezdése
szerint ugyanis nem a szerződés létrejöttéhez, hanem alaki érvényességéhez kívánja meg a lényeges
szerződési feltételek írásba foglalását. Ez következik a régi Hpt. 210.§ (1) bekezdésének és a 213. § (1)
bekezdésének rendelkezéséből is.
A szerződés egyértelműen tartalmazta azokat a feltételeket is, amelyek a törlesztési kötelezettség
mértékének megállapítását a teljes futamidő alatt lehetővé tették. A felülvizsgálati kérelemben
megjelölt 1/2016. PJE jogegységi határozat – a felperes helyes hivatkozása szerint – továbbiak mellett
– a törlesztő részlet kiszámíthatóságának követelményét fogalmazza meg. Eszerint a deviza alapú
lakossági kölcsönszerződés abban az esetben is megfelel a régi Hpt. 213. § (1) bekezdés e) pontja által
előírtaknak, ha az írásba foglalt szerződés – ideértve az annak a szerződéskötéskor részévé vált
általános szerződési feltételeket is – kiszámítható módon tartalmazza a törlesztő részletek számát,
összegét és a törlesztési időpontokat. A törlesztő részletek összege kiszámíthatónak tekintendő, ha a
szerződés rögzíti legalább azokat az adatokat és azt a számítási módot, amelyek alapján a törlesztő
részletek összege az átszámítás szerződésben rögzített későbbi időpontjában, ennek hiányában az
egyes törlesztő részletek esedékességekor pontosan meghatározható.
Ezen feltételeknek a perbeli szerződés megfelelt. A szerződés alapján a közjegyző előtt tett egyoldalú
kötelezettségvállaló és tartozáselismerő nyilatkozatban a felperes ugyanis arra vállalt kötelezettséget,
hogy a kölcsönt és a kölcsön után járó ügyleti kamatot 240 havi, egyenlő összegű törlesztő részletben
fizeti meg a bank részére (közokirat 1.2.2. pontja). A kamat kiszámításának képletét pedig a
kölcsönszerződés – 11.1. pontjának megfelelően – a részévé vált lakossági üzletszabályzat III.9.2.
pontja rögzítette. A lakossági üzletszabályzat III.1.21. pontja értelmében a törlesztő részlet, eltérő
rendelkezés hiányában, csak az esedékes tőketörlesztés és kamat összegét tartalmazta, az egyedi
szerződés alapján pedig a felperest kezelési költség és a folyósítási jutalék nem terhelte (szerződés I.2.
pontja). Minderre tekintettel a CHF-ben meghatározott tőke összegét el kellett osztani 240 egyenlő
részre és ez az összeg, valamint a kamat összege tette ki a törlesztő részleteket A törlesztő részlet
forintösszege az árfolyamváltozások és a kamat esetleges változásai folytán előre ugyancsak nem volt
meghatározható, de az aktuális időszakra vonatkozóan kiszámítható volt. A hangsúly tehát a törlesztő
részletek kiszámíthatóságán van, nem pedig a felperes által kifogásolt képleten.
A jogerős döntés megfelel a C-227/18. számú végzésében megfogalmazott kritériumoknak is, mivel az
ott rögzített, a törlesztő részletekre irányadó számítási mechanizmust a szerződés átlátható, érthető
módon tartalmazta. A felperesnek módja nyílt arra, hogy a közölt számítási mód alapulvételével
megállapíthassa, helyesen számolt-e a bank.
A bank elsőfokú eljárásban tett nyilatkozata, a felperes álláspontjával ellentétben, nem értékelhető úgy,
hogy elismerte volna: a törlesztő részlet kiszámítása különleges szakértelmet igényelt. A bank
képviselője a 2016. július 6-i tárgyaláson kifejtette, hogy a kölcsönszerződés az induló törlesztő részlet
mértékét – a szerződéskötéskor ismert adatokat figyelembe véve – tartalmazta, a további törlesztő
részlet összetevőjeként pedig a tőkerész osztási művelettel (a kölcsönösszeget a hónapok számával
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elosztva), a kamatrész az üzletszabályzat III.9. pontjában megjelölt képlettel volt kiszámítható. A
számítógép szükségességét illető korábbi nyilatkozatát viszont úgy pontosította, hogy a részletezett
számítások elvégzése számológép használatát indokolhatja.
A fentiek szerint a szerződő felek a törlesztőrészlet összegét nemcsak meghatározták, hanem
szerződésükben rögzítették annak kiszámítási módját is, azaz szerződésük nem sérti a régi Hpt. 213. §
(1) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

Pfv.VII.20.974/2019/5.
I. A 2014. évi LXXVII. törvény (DH3. törvény) nem zárja ki a deviza alapú kölcsönszerződésben
szereplő, az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó kikötés tisztességtelenségének vizsgálatát és az
érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását.
II. Nem tisztességtelen a deviza alapú kölcsönszerződésnek az árfolyamkockázat korlátlan viselésére
vonatkozó kikötése, ha a kölcsönszerződés és a fogyasztó felperesek számára a szerződéskötés előtt
adott tájékoztatás együttesen meghatározott tartalma biztosította a felperesek számára - az
általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó mércéjén keresztül - a
jogügylethez kapcsolódó árfolyamkockázat konkrét lényegének, mibenlétének, a fizetési
kötelezettségükre gyakorolt hatásának, tovább annak felismerését, hogy kockázatviselésüknek nincs
felső határa, az korlátlan.
A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekben alkalmazott árfolyamrés kérdését jogszabály
rendezte a vonatkozó kikötés semmisségének kimondásával, a semmis szerződési feltétel helyébe lépő
árfolyamszabály előírásával [2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH1. tv.) 3. § (1) és (2)
bekezdés], végül az érvénytelen szerződéses feltételek alapján szükségessé váló elszámolás
szabályainak megadásával a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire
vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi
XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014.
évi XL. törvényben (a továbbiakban: DH2. tv.). A felülvizsgálati kérelem hivatkozása a DH1. tv. 3. §
(2) bekezdésének megsértésére nem volt az adott ügyre vonatkoztatható és érdemben vizsgálható.
A felperesek az előző hivatkozásukon túlmenően lényegében a felülvizsgálni kért jogerős ítélet
számukra kedvező megállapításait támadták a felülvizsgálati kérelmükben megjelölt jogszabályi
hivatkozásokon keresztül. A másodfokú bíróság – ítéletének indokolásából kitűnően – az általános
szerződési feltételek, illetve a fogyasztói szerződésekben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési
feltételek tisztességtelenségére vonatkozó szabályok [1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 209.
§ (1) bekezdés, 209/A. § (2) bekezdés] alkalmazásával ugyanis megállapíthatónak találta a keresettel
támadott szerződéses kikötések semmisségét azok tisztességtelen jellege miatt. A jogerős ítélet
felperesek számára sérelmes – keresetük elutasításához vezető – indoka az érvénytelenség
jogkövetkezménye körében jelentkezett. A felpereseknek a másodfokú bíróság jogerős döntésével
szemben – annak megfeleltethetően – kellett volna felülvizsgálati érvelésüket megfogalmazni, vagyis
a 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: DH3. tv.) rendelkezéseinek megjelölésével arra
hivatkozással, hogy ez utóbbi törvény nem zárja ki a perben vizsgált szerződéses kikötés
érvénytelenségéből fakadó jogkövetkezmények alkalmazását. Ilyen jogszabályi hivatkozást azonban a
felülvizsgálati kérelem nem tartalmaz, ez pedig önmagában kizárja a felülvizsgálati kérelemnek
helytadó döntés meghozatalát.
A Kúria ezért csupán elvi szinten mutatott rá arra, hogy a DH3. tv. rendelkezéseinek nem
tulajdonítható a jogerős ítéletben bemutatott joghatás, vagyis az, hogy a törvénnyel elrendelt forintra
átváltás megszüntette a fogyasztó fizetési kötelezettségére vonatkozó további szerződéses feltételek –
idetartozóan az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó kikötés – érvénytelensége vizsgálatának
lehetőségét az érvénytelenség jogkövetkezményeire kiterjedően. A DH3. tv. 1. § (1) bekezdés a) és b)
pontjából, 2. § (1) bekezdés j) pontjából, 3. § (1), (3) és (4) bekezdéséből, 10. §-ából, 15. §-ából
egyértelműen kitűnően, a törvény a jövőre nézve rendelkezett a hatálya alá tartozó fogyasztói
kölcsönszerződések, illetve a DH1. tv. szerint érvénytelen szerződési feltételekkel összefüggésben
[DH1. tv. 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) és (2) bekezdés] a DH2. tv. alapján teljesített elszámolás
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eredményeként kimutatott és még fennálló tartozás tekintetében a meg nem szűnt szerződések törvény
erejénél fogva bekövetkező módosulásáról, illetve a DH2. tv. alapján kimutatott tartozás adott
devizaárfolyamon forintkövetelésre való átváltásáról. A DH3. tv. a fogyasztói kölcsönszerződésekből
eredő követelések közül a DH1. és DH2. tv.-ekkel rendezett két tisztességtelen szerződési feltétel
elhagyásával, a pénzügyi intézmények számára előírt elszámolás eredményeként kimutatott tartozás –
ideértve a még meg nem szűnt szerződésekből eredő törlesztőrészlet fizetési kötelezettség –
árfolyamkockázatnak kitettségét szüntette meg a jövőre nézve, a megjelölt fordulónappal. A törvény
tehát a fogyasztókat terhelő árfolyamkockázatot a hatálya alá tartozó szerződések tekintetében az
elszámoláshoz igazított fordulónap szerinti hatállyal a jövőre nézve szüntette meg, nem küszöbölte ki
a szerződéskötés és a törvényben meghatározott fordulónap között eltelt időben jelentkező
árfolyamváltozás hatását.
A DH3. tv. a hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések megkötésének időpontjára
visszamenőleg nem rendezte az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó – esetleg – érvénytelen
szerződéses kikötések joghatását, mindez a jogszabálynak nem volt célja, szabályaiból közvetve sem
vezethető le az előzőektől ellentétes tartalom. A DH3. tv. – DH1. és DH2. tv.-nyel kifejezetten
összekapcsolt, a részletszabályokban is következetesen érvényesülő – tárgyi hatálya nem terjed ki,
nem érinti tehát az adott fogyasztói kölcsönszerződések egyéb érvénytelen kikötéseiből fakadó
követelések érvényesíthetőségét, nem zárja ki – a forintra átváltás, illetve a kamatszabály
alkalmazásának mellőzésére irányuló bejelentés elmaradása esetére sem – az árfolyamkockázat
viselésére vonatkozó kikötés érvénytelenségére alapított igény bíróság előtti érvényesítését és annak
érdemi vizsgálatát. A jogalkotó előzőeknek megfelelő szándéka kitűnik a DH3. tv. -nek a 2015. évi
CXLV. törvény 29. §-ával beiktatott 15/A. §-ában a fogyasztói kölcsönszerződések
érvénytelenségének megállapítására és az érvénytelenség jogkövetkezményei alkalmazására
kezdeményezett peres eljárásokkal szemben kifejezett elvárásból, iránymutatásból is.
A Kúria a teljesség igényével rögzítette, hogy az alábbiakban részletezettek szerint nem volt
megállapítható az ügyben a keresettel támadott, a korlátlan árfolyamkockázat viselésére vonatkozó
szerződéses tartalom tisztességtelensége, ezen alapuló érvénytelensége.
Az árfolyamkockázat viselését szabályozó kikötések tisztességtelenségének megítéléséhez nem csupán
a megkötött kölcsönszerződés vonatkozó szabályozásának, e körben a kockázatfeltáró nyilatkozat
címmel megszövegezett rendelkezésnek, hanem az előzőek mellett jelentősége volt a felek szerződését
megelőző valamennyi idetartozó tájékoztatásnak, az adott ügyben így a devizahitelek kockázatairól
szóló – a 2007. december 20-án kelt kölcsönkérelem szerint a felperesek részéről a szerződéskötést
megelőzően megismert – ügyféltájékoztatónak (a továbbiakban: ügyféltájékoztató) is, ahogy azt az
elsőfokú ítélet rögzítette, vonatkozó megállapítását a másodfokú bíróság pedig nem érintette. A
kölcsönszerződésben foglalt szerződési feltételekben szereplő, az adós fizetési kötelezettségét
szabályozó kikötések átláthatóságának, vagyis annak megítélése során ugyanis, hogy az
árfolyamkockázat mibenlétéről a fogyasztó megfelelő tartalmú tájékoztatást kapott-e a
szerződéskötéskor – a 2/2014. PJE jogegységi határozat, valamint az Európai Unió Bírósága C-186/16.
számú ügyben hozott ítéletének indokolásából is kitűnően – a felek közti szerződés szövegén túl
jelentősége van a pénzügyi intézmény részéről egyéb úton nyújtott tájékoztatásnak is [rPtk. 205. § (3)
bekezdés, 209. § (1) és (2) bekezdés].
Helyesen hivatkoztak az alperesek a felülvizsgálati ellenkérelemben arra, hogy a keresettel támadott
kikötés – a következőkben kifejtettek szerint – megfelelt az érthető és világos megfogalmazás
követelményének.
Az árfolyamkockázat a kirovó és a lerovó pénznem eltéréséből adódó, szükségképpeni és automatikus
következmény, a deviza alapú kölcsönszerződések jellegéből következik [6/2013. PJE jogegységi
határozat III/2. a) pontjához tartozó indokolás; Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ítélet]. A
kölcsönszerződés részét képező általános szerződési feltételeknek az árfolyamkockázat viselését
szabályozó kikötései a szerződés főszolgáltatására vonatkoznak, ezért adott esetben nem világos, nem
érthető jellegük miatt idézhetik elő a szerződés – egészének – érvénytelenségét, a kikötések
tisztességtelenségén keresztül [1/2014. PJE jogegységi határozat 1. pontjához tartozó indokolása].
Az árfolyamkockázat mibenlétét szabályozó szerződéses feltételek átláthatóságával kapcsolatban
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felállított követelményrendszert maga a 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv), az
irányelvet a hazai jogba átültető szabályozás, valamint az Európai Unió Bírósága-nak a fogyasztói
irányelvet kötelező jelleggel értelmező ítéletei adják meg, miként azokat a Kúria is értékelte és
figyelembe vette vonatkozó jogegységi döntése meghozatalakor [2/2014. PJE jogegységi határozat 1.
pontjához tartozó indokolás].
A C-26/13. számon indult előzetes döntéshozatali eljárásban – amelyet az alapügyben vizsgált deviza
alapú szerződésben kikötött árfolyamrés, vagyis a folyósításra előírt vételi típusú árfolyammal
szemben a törlesztőrészletek kiszámítására az adott deviza eladási árfolyama alkalmazását lehetővé
tévő szerződéses feltétel tett indokolttá – a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdésének
értelmezésével úgy foglalt állást az Európai Unió Bírósága, hogy az adott alapügyben szereplőhöz
hasonló szerződési feltétel esetén a szerződési feltétel világos és érthető megfogalmazásának
követelménye alatt nem kizárólag az érintett feltétel nyelvtani szempontú érhetőségét kell érteni a
fogyasztó számára, hanem azt is, hogy a szerződésnek átlátható jelleggel fel kell tüntetnie az érintett
feltételben meghatározott külföldi pénznem átváltási mechanizmusának konkrét működését, valamint
az e mechanizmus és a kölcsön folyósítására vonatkozó többi feltételben előírt mechanizmus közötti
viszonyt oly módon, hogy a fogyasztónak módjában álljon egyértelmű és érthető szempontok alapján
értékelni a számára ebből eredő gazdasági következményeket.
Az Európai Unió Bírósága az előzőekben hivatkozott ítéletében tehát a fogyasztói irányelv 4. cikk (2)
bekezdésével összefüggésben a világos és érthető megfogalmazás szempontrendszerébe tartozóként
generális jelleggel határozta meg az alaki és nyelvtani érthetőség teljesülését, továbbá ezen felül a
fogyasztó megalapozott döntéséhez olyan egyértelmű és érthető kritériumok megadását, amelyekből a
fogyasztó előre láthatja a kikötés eredményeként jelentkező, őt érintő gazdasági következményeket.
Szintén általánosan megfogalmazott követelményként jelenik meg az Európai Unió Bírósága
ítéletében az az elvárás, hogy a fogyasztó számára ténylegesen lehetőséget kell biztosítani a szerződés
valamennyi feltételének, továbbá a szerződéskötés következményeinek megismerhetőségére. A
felállított szempontrendszer alkalmazása során fogyasztó alatt nem a konkrét fogyasztó értendő,
hanem az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó. Az Európai
Unió Bírósága ítéletének az a része, amely meghatározott külföldi pénznem átváltási
mechanizmusának konkrét működése, valamint az e mechanizmus és a kölcsön folyósítására
vonatkozó többi feltételben előírt mechanizmus közötti viszony bemutatásának elvárására vonatkozik,
a konkrét előzetes döntéshozatali eljárás alapját jelentő szerződéses feltételre specializált megállapítás,
abból következően, hogy az eljárásban vizsgált különnemű árfolyamok kikötése – a szerződéses
feltétel természetéből adódóan – feltételez és magában hordoz egy szükségszerű számítási műveletet.
A Kúria a C-26/13. számú ítélet kihirdetése után, annak iránymutató megállapításai
figyelembevételével hozta meg a 2/2014. PJE jogegységi határozatát, a 6/2013. PJE jogegységi
határozattal addig el nem döntött jogkérdésekről. Idetartozott egyebek mellett a deviza alapú
kölcsönszerződésekben az árfolyamkockázat korlátlan viselésére vonatkozó kikötés megítélése is.
A 2/2014. PJE jogegységi határozat értelmében a világos és érhető megfogalmazás, illetve az
átláthatóság elvéből következően a vizsgált szerződéses feltétel tekintetében a fogyasztót olyan
helyzetbe kell hozni a szerződéskötéskor, hogy megfelelően fel tudja mérni az általa vállalt
kötelezettségeket, árfolyamkockázat esetén azt, hogy a jövedelme szerinti pénznem leértékelődésével
annak hatása a fizetési kötelezettségére korlátlan. Az általános szerződési feltételekben szereplő, az
árfolyamkockázat mibenlétére, tartalmára, viselésére vonatkozó kikötés akkor világos és érthető, ha az
„átlagos fogyasztó” mércéjén keresztül megítélt konkrét fogyasztó számára felismerhető, hogy a
számára kedvezőtlen árfolyamváltozás korlátozás nélkül kizárólag őt terheli, az árfolyam rá nézve
kedvezőtlen változásának felső határa nincs [2/2014. PJE jogegységi határozat III/1. pontjához tartozó
indokolás]. Kiolvasható a jogegységi döntés indokolásából az is, hogy az árfolyamkockázat várható
alakulásának, realitásának megjelölése nem elvárás a fogyasztó felé teljesítendő tájékoztatással
szemben. Ez utóbbi körbe tartozó többletinformációnak – így a fogyasztó által viselendő
árfolyamkockázat nem valós vagy korlátozott jellegére közölt adatnak – csupán a szerződés
egyértelmű megfogalmazásával, illetve a megfelelő tartalmú kockázatfeltáró nyilatkozattal szemben, a
bennük foglalt tájékoztatást lerontó hatás tulajdonítható.
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Mindezeket követően hozta meg az Európai Unió Bírósága a C-51/17. számú ítéletét, amelyben
kifejezetten az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses feltétellel összefüggésben
értelmezte a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdését. Kimondta, hogy a szerződési feltételek világos
és érthető megfogalmazásának követelménye ahhoz, hogy a fogyasztók tájékozott és megalapozott
döntéseket hozhassanak, magában foglalja, hogy 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 általánoson tájékozott, észszerűen figyelmes
és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz
a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem értékelni kell tudnia
egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági
következményeit is. A pénzügyi intézmények feladatába tartozó tájékoztatásnak ki kell terjednie a
kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi
kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre gyakorolt hatására. Mindezek közelebbről annyit
jelentenek, hogy a kölcsönfelvevőnek világos tájékoztatást kell kapnia egyrészt arról, hogy a deviza
alapú kölcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely gazdaságilag
nehezen viselhetővé válhat, amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét kapja, leértékelődik azon
devizához képest, amelyben a kölcsönt nyújtották; másrészt fel kell hívnia a banknak a figyelmet az
átváltási árfolyam lehetséges változásaira és a devizában felvett kölcsönnel összefüggő kockázatokra;
végül pedig a fogyasztó számára tényleges lehetőséget kell biztosítani az összes szerződéses feltétel
megismerésére.
Az előzőekben ismertetett követelményrendszernek a felperesek keresetével támadott szerződéses
feltételre konkretizált alkalmazásával elsőként rögzíti a Kúria, hogy a felperesek az árfolyamkockázat
viseléséről nem egyedül és első ízben az aláírt kölcsönszerződés vizsgált I.10. pontjából szereztek
tudomást és vállaltak kötelezettséget az I.4.7.1. pont szerint, hanem az alperesi jogelődtől már a
szerződéskötést megelőzően tájékoztatást tartalmazó iratot kaptak az árfolyamkockázat mibenlétéről, a
felperesek mindegyike által aláírt kölcsönkérelem szerint megismert – az alábbiakban részletesen
elemzett – ügyféltájékoztató eredményeként.
A szerződési feltételek világos és érhető jellegéhez alapvető jelentőségű – de nem egyedüliként
érvényesülő – alaki, nyelvtani szempontból elvárt érthetőséggel kapcsolatban megállapítható, hogy
mind az ügyféltájékoztató, mind pedig az I.10. szerződéses pont a kockázatfeltáró nyilatkozatról –
szerkezeti elhelyezéséből, valamint megszövegezéséből adódóan – áttekinthető szerkezetben,
egyértelműen azonosítható és értékelésre alkalmas, érthető tartalommal jelent meg a fogyasztó
számára. A perbeli esetben az alaki szempontú érthetőség elvárása nem sérült.
Az alperesi jogelőd az általa alkalmazott megoldással – a külön megszövegezett, a kölcsönkérelem
benyújtásához a szerződéskötés előtt megismerhetővé tett ügyféltájékoztatóval a feltárt és
megismertetett ügyleti kockázatokra, majd a fogyasztók ezt követő, a szerződés megkötésével
egyidejű nyilatkozatával a korlátlan árfolyamkockázat viseléséről – biztosította a szerződéskötés
következményeinek kellő idejű megismerhetőségét, ahogy arra vonatkozó elvárását az Európai Unió
Bírósága is következetesen megfogalmazta korábban vizsgált ítéleteiben.
A felperesek részéről a kölcsönkérelem benyújtása előtt megismert ügyféltájékoztató vizsgálatával
megállapítható, hogy az irat szemléltető, a forint árfolyamának a szerződésben kikötött devizához
képest lehetséges változására (gyengülésére, erősödésére egyaránt) modellezett esetek mellett,
részletes és informatív szöveges magyarázatot adott a deviza alapú kölcsönügyletekben rejlő – a
forintügyletektől eltérő – kockázatokra.
A vizsgált tájékoztató első helyen tartalmazta a devizahitel lényegének közérthető ismertetését.
Eszerint „a devizahitel olyan hitel, amelynek összegét nem forintban, hanem valamely más
pénznemben határozzák meg. Devizában tartozunk tehát, függetlenül attól, hogy forintban folyósítja a
kölcsönt a bank.” Az alperesi jogelőd „euró és svájci frank alapú devizahiteleket kínál. Belföldön
elsősorban forintra van szükségünk, és a hitel törlesztéséhez használt jövedelmünk is forintban
keletkezik, így a hitel visszafizetése is forintban történik. A devizahitel összegét mindig devizában
határozzák meg, annak kamatlába pedig az adott deviza pénzpiaci kamatszintjének megfelelően
általában alacsonyabb, mint a forinthitelek jelenlegi kamatai.”

62

Az alperesi jogelőd az irat ezt követő részében ügyfelei hitelválasztási döntéséhez öt pontba
rendezetten – idetartozott a vételi és eladási árfolyam különbsége, az árfolyamváltozás, a
kamatváltozás lehetősége, a pótfedezet vagy kötelező előtörlesztés, a forint vagy deviza kérdése –
felhívta ügyfelei figyelmét a devizahitelek kapcsán mérlegelendő tényezőkre, amelyeket magyarázattal
látott el, majd további külön pontban összefoglaló jellegű figyelmeztetést tett.
Az 1. pontot követően – amely egyebek mellett ismét utalt a devizában nyilvántartott hitel forintban
történő folyósítására – „Árfolyamváltozás” címszó alatt tartalmazta az irat, hogy a hitel devizaneme és
a forint közötti árfolyamváltozás hatással van mind a folyósítandó hitelösszegek, mind a
törlesztőrészletek (tőke-, kamat- és kezelési költségtartozás) mértékére: ha a szerződéskötés és a
folyósítás között a forint árfolyama gyengül az adott devizával szemben, akkor több forint kerül
folyósításra (de maximum a folyósítási limitnek megfelelő összeg). Ha viszont a forint árfolyama
erősödik, akkor a folyósításra kerülő forintösszeg kevesebb lehet, mint amennyire az ügyfél a
kölcsönszerződés megkötésekor számított. Ez különösen a lakásvásárlási és hitelkiváltási célú
kölcsönöknél okozhat problémát. Ha a forint árfolyama erősödik, akkor kevesebb forintot kell fizetni a
devizában kifejezett törlesztőrészlet fejében, azaz a hitel a futamidő alatt „olcsóbbá” válik. Ha azonban
a forint árfolyama gyengül, akkor a devizában kifejezett törlesztőrészlet forintra átszámított összege
magasabb lesz, azaz „drágul” a hitel. A forint erősödése tehát könnyít a törlesztési terheken,
gyengülése pedig növelheti azokat.
A „Kamatváltozás lehetősége” címszó alatt külön pontban arra tért ki az ügyféltájékoztató, hogy a
devizahitelek kamatai az euró és svájci frank kamatnövekedése miatt változhatnak. Az alperesi jogelőd
az irányadó devizakamatlábat ennek megfelelően módosíthatja, ennek aktuális mértékét mindenkori
hirdetményében teszi közzé. A változásnak megfelelően a fizetendő, devizában kifejezett havi
törlesztőrészletek mértékét az alperesi jogelőd ilyenkor újraszámolja az aktuális kamatlábnak
megfelelően. Hitelfelvételi döntés előtt érdemes szem előtt tartani, hogy hosszabb távon a
forintkamatláb várható csökkenése, illetve a devizakamatlábak potenciális növekedése jelentősen
mérsékelheti a deviza alapú hitelek jelenlegi előnyét. Jelenleg mind az eurózónában, mind Svájcban
rendkívül alacsonyan, történelmi mélyponton van a kamatszint. A múltbeli adatokból kiindulva
középtávon devizakamat-emelésre is lehet számítani. A kamatemeléssel párhuzamosan vagy ettől
függetlenül is bekövetkezhet a forint árfolyamának gyengülése. Az irat ezt követően a
törlesztőrészletek kamat- és árfolyamváltozásnak kitettségét külön táblázatba foglalt számszerű
példákkal is szemléltette, külön szöveges magyarázattal: 0, 1,5, 3 százalékpontos kamatemelkedést és
a forint árfolyamának 0, 10, 20%-os gyengülését feltételezve, valamennyi esetre egyenként
meghatározta a táblázat a havi törlesztőrészlet mértékének százalékban kifejezett változását, 0%-tól (0
százalékpont kamatemelkedés/0%-os árfolyamgyengülés) kezdődően a legsúlyosabb 43%-os mértékig
(3 százalékpont kamatemelkedés/20%-os forint árfolyamgyengülés). Jól szemléltette a táblázat azt a
külön szöveges magyarázatot, miszerint akkor nem változik a törlesztőrészlet, ha a kamatszint
változatlan és az árfolyam sem gyengül, ha azonban a kamat 3%-kal emelkedik, a forintárfolyam
pedig 20%-ot esik, akkor a törlesztőrészlet 43%-kal magasabb lesz, azaz majdnem másfélszeresére nő.
A „Pótfedezet vagy kötelező előtörlesztés” pont figyelmeztette a fogyasztót, hogy a forint gyengülése
megnöveli a devizatartozása arányát a hitel ingatlanfedezetének hitelbiztosítéki értékéhez képest;
ehhez kapcsolódóan kiemelte, hogy bizonyos mérték elérése esetén (ha a fennálló tartozás meghaladja
a hitelbiztosítéki érték 70%-át) az alperesi jogelődnek jogában áll pótfedezet vagy kötelező
előtörlesztés előírása, elmaradásuk esetén a kölcsönszerződés felmondása.
„Forint vagy deviza?” címszó alatt összefoglaló jelleggel mutatott rá az ügyféltájékoztató, hogy a
devizában nyújtott hiteleknél a forinthitelekkel ellentétben a törlesztőrészlet alapját képező tőke,
illetve kamat mértéke is változhat, ezáltal a deviza alapú hitelek törlesztő részletei a forinthiteleknél
gyakrabban és nagyobb mértékben ingadozhatnak. Ebből következően célszerű, hogy az ügyfelek
hitelfelvételi döntésüket ne a jelenlegi kamat- és árfolyamszint alapján maximalizálják – azaz az így
kiszámított törlesztőrészletet ne tekintsék fixnek és jövedelmükből maximálisan hiteltörlesztésre
fordíthatónak –, hanem kalkuláljanak a jövőbeni törlesztőrészlet esetleges jelentős ingadozásával,
illetve tartós növekedésének lehetőségével is.
Megállapítható, hogy az ügyféltájékoztató – amelyet tehát a felperesek a kölcsönszerződés aláírását
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megelőzően megismertek – kitért a fogyasztó fizetési kötelezettségének kitettségére az árfolyam- és az
adott devizára irányadó kamatváltozás szempontjából. Bemutatta mind a forint leértékelődésének,
mind az adott devizára irányadó kamat emelkedésének törlesztőrészletekre gyakorolt hatását. A
tájékoztatóba illesztett táblázat a hozzá fűzött szöveges kiegészítéssel érthetően – sőt félreérthetetlenül
– mutatta a kamatemelkedés, valamint a forint árfolyamgyengülésének eredményét, mind az egyes
változók egyenként előidézett hatását, mind pedig az együttesen bekövetkező változásuk
következményét a törlesztőrészletek mértékében. Világos az irat tartalma arra vonatkozóan is, hogy a
forint gyengülésével együttjár a fogyasztó devizatartozásának és az ügylet biztosítékát jelentő ingatlan
hitelfedezeti arányának romlása, ami a fogyasztó számára további – gazdaságilag jelentős, nehezen
viselhető – kötelezettségeket eredményezhet (pótfedezet, előtörlesztés).
A felek között – a már ismertetett tartalommal – megkötött deviza alapú kölcsönszerződés utalt a
kirovó és a lerovó pénznem eltérésére: svájci frankban meghatározott – forintösszegű folyósítási
limittel korlátozott – kölcsönösszegre, egyúttal a folyósítás és a törlesztések pénznemeként egyaránt a
forintban történő teljesítésre. Mindezeket követően szól a kölcsönszerződés keresettel támadott I.10.
pontja a felperesek megtett nyilatkozataként arról, hogy tisztában vannak a devizahitel
igénybevételével együttjáró, kizárólagosan őket terhelő kockázatokkal, különösen az
árfolyamkockázattal, hogy a futamidő alatt a forintnak a svájci frankhoz viszonyított árfolyamának
kedvezőlen változása (a folyósításkor érvényes árfolyamhoz képest a forintárfolyam gyengülése)
esetén a devizában megállapított törlesztőrészletek forintban fizetendő ellenértéke akár jelentős
mértékben is emelkedhet. A felperesek tudomásul vették, hogy az előttük ismertetett kockázat vagyoni
kihatásait teljes mértékben ők viselik.
A felek közti kölcsönszerződés ismertetett kikötései, valamint a szerződéskötés előtt megismert
ügyféltájékoztató együttesen meghatározott tartalma alapján a felperesek – az általánosan tájékozott,
észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó mércéjén keresztül – nemcsak azt vehették
számításba, hogy a perbeli kölcsönszerződéshez kapcsolódik árfolyamkockázat, de fel kellett ismerjék
annak konkrét lényegét, mibenlétét, a fizetési kötelezettségükre gyakorolt hatását, továbbá azt, hogy
kockázatviselésüknek nincs felső határa, az korlátlan. A korlátlan árfolyamkockázat viselésére
vonatkozóan az alperesi jogelőd részéről nyújtott tájékoztatás teljesítette a világos és érthető
megfogalmazás, illetve az átláthatóság követelményét, ebből következően nem volt megállapítható a
keresettel támadott főszolgáltatást megállapító szerződéses kikötés tisztességtelensége.

Pfv.I.21.160/2019/6.
A kölcsönszerződés létrejöttéhez a szerződő feleknek meg kell állapodniuk egyrészt a hitelező által
folyósítandó kölcsön összegében, másrészt az adós visszafizetési kötelezettségében. A kölcsönszerződés
létrejöttének nem feltétele az árfolyamkockázatról való előzetes tájékoztatás. Nem fogyasztási
szerződés esetében szerződéskötés során az együttműködési kötelezettségre vonatkozó általános
szabályok szerint kell tájékoztatást adni.
A jogerős ítélet – a felperes fellebbezésben tett elismerő nyilatkozatát is figyelembe véve –
megállapította, hogy a kölcsönszerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, ennek okán pedig a
hitelező nem a régi Hpt. 203. § (4) bekezdésében előírtak, hanem a Ptk. szerződéskötés körében
érvényesülő együttműködési kötelezettségre vonatkozó szabályai szerint volt köteles az adósoknak
tájékoztatást adni. Mindezek következtében a perbeli kölcsönjogviszonyban, fogyasztói jelleg
hiányában, a 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) – 1. cikk (2) bekezdésének, 3. cikk (1)
bekezdésének, 4. cikk (2) bekezdésének és a melléklet 1. pontja i) alpontjának – értelmezése tárgyában
az Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ügyben hozott ítélete nyilvánvalóan nem volt alkalmazható.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.096/2019/5.
Deviza alapú kölcsönszerződéshez
tisztességtelenségének vizsgálata.

az

árfolyamkockázatról

rendelkező

szerződési

feltétel
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A Kúria utalt arra, az alperes pergátló kifogását arra alapította, hogy a deviza alapú kölcsönszerződés
konstrukciója „árfolyamfogadást” tartalmaz, az ebből eredő követelések ezért bírói úton nem
érvényesíthetők. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási indítványai nem a konkrét szerződésre, hanem a
szerződéses konstrukcióra vonatkoztak. A devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben
felmerült egyes elvi kérdésekről szóló 6/2013. PJE határozat (a továbbiakban: 6/2013. PJE határozat)
1. és 2. pontja meghatározzák a deviza alapú kölcsönszerződések jellegadó sajátosságait: a kedvezőbb
kamatmérték ellenében az árfolyamkockázat az adósnál jelentkezik. Az Európai Unió Bírósága C312/14. sz. Banif Plus Bank Zrt. kontra Lantos Márton és társa ügyben 2015. december 3-án hozott
ítéletében szintén vizsgálta ezt a szerződéses konstrukciót és úgy foglalt állást: a pénzügyi eszközök
piacairól szóló 2004. április 21-ei 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1)
bekezdésének 2. pontját akként kell értelmezni, hogy nem tekinthetők e rendelkezés értelmében
befektetési szolgáltatásnak vagy tevékenységnek az egy hitelintézet által a devizaalapú
kölcsönszerződés rendelkezései értelmében végrehajtott egyes olyan árfolyamműveletek, amelyek
során a kölcsön összegét a deviza folyósítás időpontjában alkalmazandó vételi árfolyama alapján
rögzítik, és a törlesztőrészletek összegét e devizának az egyes törlesztőrészletek számítása
időpontjában alkalmazandó eladási árfolyama alapján határozzák meg. Ennek értelmében ez a
szerződéses konstrukció „árfolyamfogadást” nem tartalmaz. Mindezek alapján az eljárt bíróságok
helyesen, jogszabálysértés nélkül utasították el az „árfolyamfogadás” tényére vonatkozó bizonyítási
indítványokat és egyúttal az alperes pergátló kifogását.
Az árfolyamkockázatot az alperesre telepítő szerződéses rendelkezések tekintetében az alperes
kifogásként hivatkozott az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: rHpt.) 203. § (6) bekezdésének
sérelmére, valamint az adott tájékoztatás tisztességtelenségére. A Kúria utal arra, az rHpt. 203. § (6)
bekezdése valóban előírta, hogy devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén a pénzügyi
intézménynek fel kell tárnia a devizahitel kockázatát, arra a lakossági ügyfél figyelmét fel kell hívnia.
A perben nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy az alperes nem minősülne lakossági ügyfélnek,
de ennek nincs is ügydöntő jelentősége. A Kúria ugyanis a 6/2013. PJE határozat 3. pontjában
rámutatott: a tájékoztatási kötelezettség megsértéséhez (nem vagy nem a jogszabályoknak megfelelő
teljesítéséhez) sem az rPtk., sem az rHpt. nem fűzi a semmiség jogkövetkezményét.
Az alperes e körben előadott védekezésére is figyelemmel nem annak volt jelentősége, hogy a felperes
tájékoztatása megfelelt-e az rHpt. rendelkezéseinek, hanem annak, hogy további hivatkozásainak
megfelelően a tájékoztatás tartalmilag megfelelő volt-e, és erre való tekintettel a per tárgyát képező
fogyasztói szerződés érvényes-e. A perben nem volt vitatott, hogy a nem gazdasági vagy szakmai
tevékenység folytatásához gépjármű vásárlása céljából kölcsönt felvevő természetes személy alperes
az rPtk. 685. § d) pontja alapján fogyasztónak minősül.
A Kúria az árfolyamkockázatról adott tájékoztatás megítélése tekintetben nem értett egyet a perben
eljárt bíróságok egyező jogi álláspontjával. A perben a felperest terhelte annak bizonyítása, hogy az
általa nyújtott tájékoztatás tisztességes volt.
A felperes az eljárás során e körben kizárólag arra hivatkozott, hogy a szerződés II. pontjában, illetve
az ÁSzF 6., 7., 8. pontjában írtak megfelelnek a tisztességes tájékoztatással szembeni elvárásoknak.
Olyan hivatkozása nem volt, hogy akár szóban, akár írásban pl. szórólapon, reklámban a fentieken
túlmenő tájékoztatást adott volna az alperesnek az adott ügylet kockázatairól. Ilyen adat egyébként a
perben más módon sem merült fel. A Kúriának ezért kizárólag a hivatkozott szerződéses, valamint
ÁSZF rendelkezések alapján kellett vizsgálnia, hogy a felperes tisztességes tájékoztatást adott-e a
kockázatokról.
A Kúria rögzített, hogy a felperes által nyújtott releváns tájékoztatás csak a szerződés II., valamint az
ÁSzF 8. pontjában volt. A 6. pont az árfolyamkockázattal összefüggésben semmilyen tájékoztatást
nem adott, a 7. pont a kamat változásait szabályozta, a 6 hónapos LIBOR esetleges változásaira
figyelemmel. A Kúria úgy ítélte meg, hogy a nyújtott, az [1] pontban részletezett információk alapján
az alperes számára az egyértelmű volt, vagy kellett, hogy legyen, miszerint az árfolyam változásának
hatásait ő viseli. A hivatkozott rendelkezések azonban nem hívták fel az alperes fogyasztó figyelmét az
azzal járó kockázatokra, arra, hogy akár a forint jelentős árfolyamgyengülése is előfordulhat, ami a
fogyasztó által fizetendő törlesztőrészleteket jelentősen megemelheti, a fogyasztót gazdaságilag nehéz
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helyzetbe hozhatja. A Kúria úgy ítélte meg, hogy a felperes által állított és bizonyított tájékoztatás nem
felelt meg a 2/2014. PJE határozat 1. pontjában foglaltaknak, illetve az Európai Unió Bírósága
joggyakorlata által kimunkált követelményeknek (pl. a C-51/17. sz. ügyben hozott ítéletben
kifejtetteknek), ezért az tisztességtelen volt.
A felek között létrejött, a felperes követelése alapjául szolgáló szerződés ezért semmis. A semmisség
általános jogkövetkezménye az, hogy ilyen ügyletre nem lehet jogot alapítani, a felek által célzott
joghatások nem érhetőek el (1/2010. (VI.28.) PK vélemény 1. pont). Az adott kereseti kérelemre
tekintettel, amely a semmisség esetleges jogkövetkezményeinek levonására nem irányult, a Kúria a
szerződés semmisségének jogkövetkezményéről nem dönthetett.

Gfv.VII.30.137/2019/9.
Érvényes az a fogyasztói, lakossági kölcsönszerződés amelyik – egyebek mellett – kiszámítható módon
tartalmazza a törlesztő részletek összegét.
A Kúria osztotta az eljárt bíróságok azon álláspontját, hogy az ÁSZF kifogásolt rendelkezése nem
tisztességtelen. A tisztességtelenség megállapításához ugyanis, ahogyan azt az EU Bíróság több
határozatában – így többek között legutóbb a Kúria kezdeményezésére született a C-621/17. számú
ügyben is – kifejtette, nem csak az szükséges, hogy a szerződéses rendelkezés nem világos vagy nem
érthető, hanem az is, hogy az jelentős egyenlőtlenséget eredményezzen a fogyasztó kárára, és
megállapítható legyen, hogy a tisztességtelen feltételről történő tájékoztatás esetén a fogyasztó nem
köti meg a szerződést.
A Kúria a tekintetben egyetért az alperessel, hogy a III.2.1. pont szerinti képlet nem világos, nem
egyértelmű a nem ismert tényezők szerepeltetésére tekintettel, ugyanakkor ez a tisztességtelenség
megállapításához nem elégséges. Egyrészt az ÁSZF egyéb rendelkezéseiben írtakra tekintettel,
másrészt arra figyelemmel, hogy mind a 93/13/EGK tanácsi irányelvből, mind az 1959. évi IV. törvény
209. § (1) bekezdéséből, de az EU Bíróság következetes joggyakorlatából is az következik, hogy
annak további feltétele, miszerint a nem világos, nem egyértelmű rendelkezés jelentős hátrányt
(egyenlőtlenséget) okozzon a fogyasztónak. Az alperes a per során, de még felülvizsgálati kérelmében
ezt nem állította, ebből következően nem is bizonyította, hogy az ÁSZF-ben szereplő képlet ismeretlen
tényezőinek alkalmazásával számították ki a törlesztő részletek nagyságát és erre tekintettel fizetési
kötelezettsége megnövekedett.

Gfv.VII.30.270/2019/6.
Nem tisztességtelen a deviza alapú kölcsönszerződésnek az árfolyamkockázat korlátlan viselésére
vonatkozó kikötése, ha a kölcsönszerződés és a szerződéskötés előtt aláírt kockázatfeltáró nyilatkozat
együttesen meghatározott tartalma biztosította a felperesek számára - az általánosan tájékozott,
észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó mércéjén keresztül - a jogügylethez kapcsolódó
árfolyamkockázat konkrét lényegének, mibenlétének, a fizetési kötelezettségükre gyakorolt hatásának,
továbbá annak felismerését, hogy kockázatviselésüknek nincs felső határa, az korlátlan.
Nem vezetett az indokolási kötelezettség megsértéséhez, hogy az ügyben másodfokon eljárt bíróság a
C-51/17. számon meghozott határozat általa helyesnek tartott és eszerint követett értelmezése szerint
indokolta döntését, amely mellett külön nem tért ki az Európai Unió Bírósága ítéletének más – a
felülvizsgált határozatban megjelenő értelmezéstől különböző – magyarázatára, az attól való eltérésre.
Utalt ehhez kapcsolódóan a Kúria az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján arra is, hogy az indokolási
kötelezettség alkotmányos követelménye azt a minimális elvárást fogalmazza meg a bírói döntésekkel
szemben, hogy a bíróság az eljárásban szereplő feleknek az ügy lényegi részeire vonatkozó
észrevételeit kellő alapossággal megvizsgálja, és annak értékeléséről határozatában számot adjon
[7/2013. (III. 1.) AB határozat].
Az árfolyamkockázat kérdéskörében helytállóan foglaltak állást az ügyben eljárt bíróságok a felek
szerződését megelőző kockázatfeltáró nyilatkozat és a megkötött kölcsönszerződés vonatkozó
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szabályozásának együttes jelentőségéről, ebből következően együttes vizsgálatuk szükségességéről az
árfolyamkockázat viselését szabályozó kikötések tisztességtelenségének megítélése során. A
kölcsönszerződésben foglalt szerződési feltételekben szereplő, az adós fizetési kötelezettségét
szabályozó kikötések átláthatóságának, vagyis annak megítélése során, hogy az árfolyamkockázat
mibenlétéről a fogyasztó megfelelő tartalmú tájékoztatást kapott-e a szerződéskötéskor – a 2/2014.
PJE jogegységi határozat, valamint az Európai Unió Bírósága C-186/16. számú ügyben hozott
ítéletének indokolásából is kitűnően – a felek közti szerződés szövegén túl jelentősége van a pénzügyi
intézmény részéről egyéb úton nyújtott tájékoztatásnak, magának a kockázatfeltáró nyilatkozatnak is
[1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 205. § (3) bekezdés, 209. § (1) és (2) bekezdés].
A felülvizsgálni kért ítéletben a másodfokú bíróság olyan tartalmat tulajdonított az Európai Unió
Bírósága C-51/17. számú ügyben hozott határozatának, amely abból nem olvasható ki, ezen felül a
hazai jogból levont következtetése is téves. Az adott ügyben a másodfokon eljárt bíróságnak az
árfolyamkockázat kérdéskörében elfoglalt jogi álláspontja lényegében a szerződéskötéskor észszerűen
előre látható, kalkulálható és az előre nem látható árfolyamkockázat megkülönböztetésén, valamint az
észszerűen előre nem látható kockázatra vonatkoztatott külön tájékoztatás elmaradásán alapult. A
jogerős ítélet szerint az észszerűen előre nem látható kockázatra kiterjedő – külön – tájékoztatás nélkül
egyedül a szerződéskötés időpontjában előre megbecsülhető, az észszerű és figyelmesen eljáró
fogyasztó számára előre látható és kalkulálható kockázat „vált részévé” a felek szerződésének.
Amellett, hogy a jogerős ítélet indokolásában a pénzügyi intézményt terhelő tájékoztatási
kötelezettséggel szemben megfogalmazott – az előzőekben ismertetett – elvárással, illetve az annak
alapjául felállított, a kockázatok felismerhetősége szerint differenciált eljárásrenddel szembemenően
maga a másodfokú bíróság is kiemelte, hogy az árfolyamkockázat mértékét a pénzintézet sem
becsülhette meg előre a hiányolt körben, alapvetően a szerződési feltételek tisztességtelenségének és
ezen alapuló érvénytelenségének kérdésétől különböző jogintézmény, az rPtk. 205/B. § (2)
bekezdésében foglalt szabály megalapozatlan és az ügyre nem vonatkoztatható alkalmazása vezetett a
jogerős ítélet téves jogi álláspontjához. A jogerős ítélet indokolásából kiolvashatóan a másodfokú
bíróság érdemi döntését megalapozó jogi okfejtés – külön tájékoztatás hiányában a szerződés részévé
nem vált kikötéssel kapcsolatosan – az rPtk. 205/B. § (2) bekezdésében írt szabályozási logikára mutat.
Az rPtk. hivatkozott rendelkezése azonban a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre
vonatkozó rendelkezésektől vagy a felek között korábban alkalmazott szerződéses kikötésektől eltérő
általános szerződési feltételekre teremt külön szabályt: e kikötések tekintetében követel meg a törvény
– az általános szerződési feltételek másik fél számára lehetővé tett megismerésén és elfogadásán
túlmenően [rPtk. 205/B. § (1) bekezdés] – külön figyelemfelhívó tájékoztatást, mégpedig ahhoz, hogy
az adott szerződéses feltétel részévé váljon a felek szerződésének. Jelen ügyben a másodfokú bíróság
anélkül, hogy felmerült volna az rPtk. 205/B. § (2) bekezdésének hatálya alá vonható tartalmat
hordozó kikötés, ebből következően az rPtk. adott rendelkezése alkalmazásának lehetősége és
indokoltsága (maga a másodfokú bíróság sem foglalt állást ennek ellenkezőjéről), lényegében mégis az
rPtk. 205/B. § (2) bekezdésében megjelenő elvárást vetítette ki és kérte számon a perben az
átláthatóság szempontjából vizsgálandó szerződéses feltétellel szemben, majd az álláspontja szerint
így hiányosnak talált tájékoztatás miatt – ugyancsak az rPtk.-nak az ügyben nem irányadó szabályában
meghatározott jogkövetkezmény alkalmazásával – tett megállapítást a szerződés részévé nem vált
kikötésre, erre alapítottan pedig a támadott kikötés tisztességtelenségére az rPtk. 209. § (1) bekezdése
szerint.
A keresettel támadott kikötés – az alábbiakban részletezettek szerint – megfelelt az érthető és világos
megfogalmazás követelményének. Az árfolyamkockázat a kirovó és a lerovó pénznem eltéréséből
adódó, szükségképpeni és automatikus következmény, a deviza alapú kölcsönszerződések jellegéből
következik [6/2013. PJE jogegységi határozat III/2. a) pontjához tartozó indokolás; Európai Unió
Bírósága C-51/17. számú ítélet]. A kölcsönszerződés részét képező általános szerződési feltételeknek
az árfolyamkockázat viselését szabályozó kikötései a szerződés főszolgáltatására vonatkoznak, ezért
adott esetben nem világos, nem érthető jellegük miatt idézhetik elő a szerződés – egészének –
érvénytelenségét, a kikötések tisztességtelenségén keresztül [1/2014. PJE jogegységi határozat 1.
pontjához tartozó indokolása].
Az árfolyamkockázat mibenlétét szabályozó szerződéses feltételek átláthatóságával kapcsolatban
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felállított követelményrendszert maga a 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv), az
irányelvet a hazai jogba átültető szabályozás, valamint az Európai Unió Bírósága-nak a fogyasztói
irányelvet kötelező jelleggel értelmező ítéletei adják meg, miként azokat a Kúria is értékelte és
figyelembe vette vonatkozó jogegységi döntése meghozatalakor [2/2014. PJE jogegységi határozat 1.
pontjához tartozó indokolás].
A C-26/13. számon indult előzetes döntéshozatali eljárásban – amelyet az alapügyben vizsgált deviza
alapú szerződésben kikötött árfolyamrés, vagyis a folyósításra előírt vételi típusú árfolyammal
szemben a törlesztőrészletek kiszámítására az adott deviza eladási árfolyama alkalmazását lehetővé
tévő szerződéses feltétel tett indokolttá – a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdésének
értelmezésével úgy foglalt állást az Európai Unió Bírósága, hogy az adott alapügyben szereplőhöz
hasonló szerződési feltétel esetén a szerződési feltétel világos és érthető megfogalmazásának
követelménye alatt nem kizárólag az érintett feltétel nyelvtani szempontú érhetőségét kell érteni a
fogyasztó számára, hanem azt is, hogy a szerződésnek átlátható jelleggel fel kell tüntetnie az érintett
feltételben meghatározott külföldi pénznem átváltási mechanizmusának konkrét működését, valamint
az e mechanizmus és a kölcsön folyósítására vonatkozó többi feltételben előírt mechanizmus közötti
viszonyt oly módon, hogy a fogyasztónak módjában álljon egyértelmű és érthető szempontok alapján
értékelni a számára ebből eredő gazdasági következményeket.
Az Európai Unió Bírósága az előzőekben hivatkozott ítéletében tehát a fogyasztói irányelv 4. cikk (2)
bekezdésével összefüggésben a világos és érthető megfogalmazás szempontrendszerébe tartozóként
generális jelleggel határozta meg az alaki és nyelvtani érthetőség teljesülését, továbbá ezen felül a
fogyasztó megalapozott döntéséhez olyan egyértelmű és érthető kritériumok megadását, amelyekből a
fogyasztó előre láthatja a kikötés eredményeként jelentkező, őt érintő gazdasági következményeket.
Szintén általánosan megfogalmazott követelményként jelenik meg az Európai Unió Bírósága
ítéletében az az elvárás, hogy a fogyasztó számára ténylegesen lehetőséget kell biztosítani a szerződés
valamennyi feltételének, továbbá a szerződéskötés következményeinek megismerhetőségére. A
felállított szempontrendszer alkalmazása során fogyasztó alatt nem a konkrét fogyasztó értendő,
hanem az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó. Az Európai
Unió Bírósága ítéletének az a része, amely meghatározott külföldi pénznem átváltási
mechanizmusának konkrét működése, valamint az e mechanizmus és a kölcsön folyósítására
vonatkozó többi feltételben előírt mechanizmus közötti viszony bemutatásának elvárására vonatkozik,
a konkrét előzetes döntéshozatali eljárás alapját jelentő szerződéses feltételre specializált megállapítás,
abból következően, hogy az eljárásban vizsgált különnemű árfolyamok kikötése – a szerződéses
feltétel természetéből adódóan – feltételez és magában hordoz egy szükségszerű számítási műveletet.
A Kúria a C-26/13. számú ítélet kihirdetése után, annak iránymutató megállapításai
figyelembevételével hozta meg a 2/2014. PJE jogegységi határozatát, a 6/2013. PJE jogegységi
határozattal addig el nem döntött jogkérdésekről. Idetartozott egyebek mellett a deviza alapú
kölcsönszerződésekben az árfolyamkockázat korlátlan viselésére vonatkozó kikötés megítélése is.
A 2/2014. PJE jogegységi határozat értelmében a világos és érhető megfogalmazás, illetve az
átláthatóság elvéből következően a vizsgált szerződéses feltétel tekintetében a fogyasztót olyan
helyzetbe kell hozni a szerződéskötéskor, hogy megfelelően fel tudja mérni az általa vállalt
kötelezettségeket, árfolyamkockázat esetén azt, hogy a jövedelme szerinti pénznem leértékelődésével
annak hatása a fizetési kötelezettségére korlátlan. Az általános szerződési feltételekben szereplő, az
árfolyamkockázat mibenlétére, tartalmára, viselésére vonatkozó kikötés akkor világos és érthető, ha az
„átlagos fogyasztó” mércéjén keresztül megítélt konkrét fogyasztó számára felismerhető, hogy a
számára kedvezőtlen árfolyamváltozás korlátozás nélkül kizárólag őt terheli, az árfolyam rá nézve
kedvezőtlen változásának felső határa nincs [2/2014. PJE jogegységi határozat III/1. pontjához tartozó
indokolás]. Kiolvasható a jogegységi döntés indokolásából az is, hogy az árfolyamkockázat várható
alakulásának, realitásának megjelölése nem elvárás a fogyasztó felé teljesítendő tájékoztatással
szemben. Ez utóbbi körbe tartozó többletinformációnak – így a fogyasztó által viselendő
árfolyamkockázat nem valós vagy korlátozott jellegére közölt adatnak – csupán a szerződés
egyértelmű megfogalmazásával, illetve a megfelelő tartalmú kockázatfeltáró nyilatkozattal szemben, a
bennük foglalt tájékoztatást lerontó hatás tulajdonítható.
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Mindezeket követően hozta meg az Európai Unió Bírósága a C-51/17. számú ítéletét, amelyben
kifejezetten az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses feltétellel összefüggésben
értelmezte a fogyasztói irányelv 4. cikk (2) bekezdését. Kimondta, hogy a szerződési feltételek világos
és érthető megfogalmazásának követelménye ahhoz, hogy a fogyasztók tájékozott és megalapozott
döntéseket hozhassanak, magában foglalja, hogy 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 általánoson tájékozott, észszerűen figyelmes
és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz
a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem értékelni kell tudnia
egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági
következményeit is. A pénzügyi intézmények feladatába tartozó tájékoztatásnak ki kell terjednie a
kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi
kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre gyakorolt hatására. Mindezek közelebbről annyit
jelentenek, hogy a kölcsönfelvevőnek világos tájékoztatást kell kapnia egyrészt arról, hogy a deviza
alapú kölcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely gazdaságilag
nehezen viselhetővé válhat, amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét kapja, leértékelődik azon
devizához képest, amelyben a kölcsönt nyújtották; másrészt fel kell hívnia a banknak a figyelmet az
átváltási árfolyam lehetséges változásaira és a devizában felvett kölcsönnel összefüggő kockázatokra;
végül pedig a fogyasztó számára tényleges lehetőséget kell biztosítani az összes szerződéses feltétel
megismerésére.
Az előzőekben ismertetett követelményrendszernek a felperesek keresetével támadott szerződéses
feltételre konkretizált alkalmazásával elsőként rögzíti a Kúria, hogy a felperesek az árfolyamkockázat
viseléséről – eredeti kereseti érvelésüktől eltérően – nem egyedül és első ízben az aláírt
kölcsönszerződés vizsgált II.8.8. pontjából szereztek tudomást, hanem az alperestől már a
szerződéskötést megelőzően tájékoztatást tartalmazó iratot kaptak az árfolyamkockázat mibenlétéről, a
felperesek mindegyike által aláírt – az alábbiakban részletesen elemzett – kockázatfeltáró nyilatkozat
szerint.
A szerződési feltételek világos és érhető jellegéhez alapvető jelentőségű – de nem egyedüliként
érvényesülő – alaki, nyelvtani szempontból elvárt érthetőséggel kapcsolatban megállapítható, hogy
mind a kockázatfeltáró nyilatkozat, mind pedig a vizsgált II.8.8. szerződéses pont – szerkezeti
elhelyezéséből, valamint megszövegezéséből adódóan – áttekinthető szerkezetben, egyértelműen
azonosítható és értékelésre alkalmas, érthető tartalommal jelent meg a fogyasztó számára. A perbeli
esetben az alaki szempontú érthetőség elvárása nem sérült.
Az alperes által alkalmazott megoldás – a külön okiratba foglalt kockázatfeltáró nyilatkozattal a
fogyasztók előtt a szerződéskötést megelőzően feltárt és megismertetett ügyleti kockázatokra, majd a
fogyasztók ezt követő, a szerződés megkötésével egyidejű nyilatkozatával a korlátlan
árfolyamkockázat viseléséről – a szerződéskötés következményeinek kellő idejű megismerhetőségét
biztosította, ahogy arra vonatkozó elvárását az Európai Unió Bírósága is következetesen
megfogalmazta korábban vizsgált ítéleteiben.
A felperesek részéről aláírt kockázatfeltáró nyilatkozat vizsgálatával megállapítható, hogy az irat
szemléltető, a forint árfolyamának a szerződésben kikötött devizához képest lehetséges változására
(gyengülésére, erősödésére egyaránt) modellezett példák mellett, részletes és informatív szöveges
magyarázatot is adott a deviza alapú kölcsönügyletekben rejlő – a forintügyletektől eltérő –
kockázatokra.
A vizsgált kockázatfeltáró nyilatkozat első helyen – mégpedig kiemelten, figyelemfelhívó jelleggel
megszövegezett formában – tartalmazta a nyilatkozat rendeltetésének ismertetését: eszerint a
nyilatkozat célja az alperes üzletfeleinek teljeskörű tájékoztatása a devizakölcsönök sajátosságairól, az
alperes lakossági ügyfeleknek nyújtott devizahitelezési gyakorlatáról, annak érdekében, hogy az
alperes üzletfelei a kölcsönügylet megkötése előtt a devizakölcsönhöz kapcsolódó kockázatokat
megfelelően áttekinthessék. Ezt követő részében meghatározta az irat a devizakölcsön fogalmát:
devizakölcsön alatt olyan kölcsön értendő, amelynél a kölcsön összege nem forintban, hanem
valamely más pénznemben kerül meghatározásra és a futamidő alatt a tartozás nyilvántartása is ebben
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a pénznemben történik. Az alperes (a nyilatkozat idején) a X. Ingatlanfedezetes Devizahitelt svájci
frank és euró alapon nyújtja, az ügyfél igénye alapján a folyósítás és a törlesztés vagy forintban, vagy
a hitel nyilvántartásával azonos devizanemben történik. Az irat mindezeket követően négy pontba
rendezetten – idetartozott a devizahitelezés költségei és kockázatai, a vételi és eladási árfolyam
különbözete, a törlesztőrészletek mértékének változása és a teljes hiteldíjmutató címszó – tartalmazott
külön magyarázatot. A devizahitelezés költségei és kockázatai címszó alatt elsőként az a kiemelt
tájékoztatás szerepelt – külön formázással, keretbe helyezetten –, hogy a devizakölcsönök kamatlába
jelenleg alacsonyabb a forintkölcsönökénél, ezért a devizakölcsönök aktuális törlesztőrészlete
alacsonyabb; a devizában nyilvántartott kölcsönök rendelkeznek azonban néhány olyan jellemzővel,
amelyek további költségeket és kockázatot jelenthetnek az üzletfeleknek. Az alperes a következőkben
ezekre hívta fel az üzletfelei figyelmét.
A „törlesztőrészletek mértékének változása” címszó alatt külön pontban arra tért ki a kockázatfeltáró
irat, hogy a devizában nyújtott, forintban folyósított és törlesztett kölcsönöknél, a kamat- és az
árfolyamváltozások hatásaként a deviza alapú kölcsönök havi törlesztőrészlete a forintkölcsönöknél
gyakrabban és nagyobb mértékben változhat. A törlesztőrészletek ingadozása a kamat- és az
árfolyamváltozás irányának függvényében kedvezően (adott havi törlesztőrészlet csökken) és
kedvezőtlenül (adott havi törlesztőrészlet növekszik) is érintheti az üzletfelet. Amikor a forint
árfolyama gyengül a svájci frankkal/euróval szemben (vagyis 1 svájci frankért/euróért a korábbinál
több forintot kell fizetni), akkor a törlesztőrészlet növekszik. Amikor viszont a forint árfolyama
erősödik a svájci frankkal/euróval szemben (vagyis 1 svájci frankért/euróért a korábbinál kevesebb
forintot kell fizetni), akkor a törlesztőrészlet csökken. Tartalmazta e helyen az irat azt is, hogy a
devizakölcsönök kamatait befolyásolhatja a devizakamatok ingadozása is. Az alperesnél a lakossági
ingatlanfedezetes devizahitel termékeknél alkalmazott éves kamatrögzítés esetén a hitel kamatlába 12
hónapig nem változik, az éves kamatfordulókor pedig a kamatforduló időpontjában hatályos kondíciós
listában szereplő X. Deviza Lakáshitel/X. Ingatlanfedezetes Devizahitel termékre vonatkozó
meghirdetett kamatláb kerül ismét 12 hónapos időtartamra rögzítésre. A kockázatfeltáró nyilatkozat
utolsó, „teljes hiteldíjmutató” címmel megadott szövegrésze – a mutató definíciója, főbb jellemzői
ismertetése mellett – kiterjedt arra is, hogy a THM mértéke a meghatározására tartozó, aktuálisan
figyelembe vett feltételek változása esetén módosulhat, továbbá arra is, hogy a mutató mértéke nem
tükrözi a kölcsön kamatkockázatát és a deviza alapú kölcsönök árfolyamkockázatát.
A felek között – a már ismertetett tartalommal – megkötött deviza alapú kölcsönszerződés utalt a
kirovó és a lerovó pénznem eltérésére: a forintösszegben meghatározott finanszírozási igény alapján
svájci frankban meghatározott kölcsönösszegre, egyúttal a folyósítás és a törlesztések pénznemeként
egyaránt a forintban történő teljesítésre. Mindezeket követően szól a kölcsönszerződés keresettel
támadott II.8.8. pontja a felperesek megtett nyilatkozataként arról, hogy adósként, illetve
adóstársakként tudomásul vették, a kölcsön igénybevételével együttjáró, az árfolyamváltozásokból
eredő kockázatot teljes mértékben maguk viselik.
A felek közti kölcsönszerződés ismertetett kikötései, valamint a szerződéskötés előtt aláírt
kockázatfeltáró nyilatkozat együttesen meghatározott tartalma alapján a felperesek – az általánosan
tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó mércéjén keresztül – nemcsak azt
vehették számításba, hogy a perbeli kölcsönszerződéshez kapcsolódik árfolyamkockázat, de fel kellett
ismerjék annak konkrét lényegét, mibenlétét, a fizetési kötelezettségükre gyakorolt hatását, továbbá
azt, hogy kockázatviselésüknek nincs felső határa, az korlátlan. A korlátlan árfolyamkockázat
viselésére vonatkozóan az alperes részéről nyújtott tájékoztatás teljesítette a világos és érthető
megfogalmazás, illetve az átláthatóság követelményét, ebből következően nem volt megállapítható a
keresettel támadott főszolgáltatást megállapító szerződéses kikötés tisztességtelensége.
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
1. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt Magyarország elleni ügye (201/17. sz. ügy)43
A politikai berendezkedést és kormányt kigúnyoló párt 2016 szeptemberében kifejlesztett egy
mobilalkalmazást, amely lehetővé teszi a szavazók számára, hogy megmutassák és kommentálhassák
az Európai Unió migránskvótákra vonatkozó tervezetéről szóló népszavazás során leadott érvénytelen
szavazatokat. A 2016 októberében a Kormányzat kezdeményezésére tartott népszavazáson, azt a
kérdést tették fel, hogy „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” A kampány
során számos ellenzéki párt arra szólította fel a szavazókat, hogy boikottálják a népszavazást, vagy
adjanak le érvénytelen szavazatokat, amelyek nem számítanak bele a végeredményébe, de mégis úgy
értelmezhetők, hogy elutasítják a népszavazás ötletét. A párt kifejlesztette az „Szavazz érvénytelenül!”
elnevezésű alkalmazást ezzel összefüggésében. A szavazók felhasználhatták az alkalmazást, hogy
anonim fényképeket posztoljanak érvénytelen vagy érvényes szavazólapokról, valamint észrevételeket
tegyenek a szavazólapok leadásának okairól. Egy magánszemély panaszát követően az Országos
Választási Bizottság pénzbírságot szabott ki a pártra, miután megállapította, hogy az alkalmazás
kampánytevékenységet jelent, és megsértette a tisztességes választásokra, a szavazás titkosságára és a
rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó szabályokat. A Kúria végül csak a rendeltetésszerű
joggyakorlás tekintetében tartotta fenn hatályában a határozatot, és csökkentette a bírságot. Az
Alkotmánybírósághoz benyújtott alkotmányjogi panaszt elfogadhatatlannak nyilvánították.
A kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – sérelmezte véleménynyilvánítási
szabadságának megsértését.
A Bíróság úgy találta: a kérelmező párt a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogát gyakorolta
azáltal, hogy elindította a mobil alkalmazást és a szavazókat érvénytelen szavazatok leadására
ösztönözte. A hatóságok intézkedései beavatkoztak ebbe a jogba, amit csak bizonyos körülmények
között lehet igazolni, ideértve azokat, amelyeket egy hozzáférhető és hatását tekintve kiszámítható
törvény meghatároz.
A hatóságok és a bíróságok különösen a választási eljárásról szóló törvény (Ve.) 2. § (1) bekezdésének
e) pontjára, vagyis a rendeltetésszerű joggyakorlására mint a választási eljárás egyik alapelvére,
valamint a kampányszabályok megsértéséért kiszabott bírságokra vonatkozó Ve. 218. §-ára
hivatkoztak. Ezek a jogszabályok kellően hozzáférhetőek voltak, de a Bíróság számára az alapvető
kérdés az volt, hogy a kérelmező párt tudhatta-e, hogy a szavazólapok anonim módon történő
lefényképezése és a fénykép feltöltése megsérti a választási törvényt, ha nincs az ilyen cselekményt
szabályozó törvényhely.
Az Alkotmánybíróság 2008. évi határozata szerint a Ve. nem határozza meg, hogy mi tekinthető a
rendeltetésszerű joggyakorlás elve sérelmének, e kérdésben az Országos Választási Bizottság és a
bíróságok feladata dönteni esetről esetre. A rendelkezés egyértelműségének hiánya ezért azt jelentette,
hogy a hazai hatóságoknak különös óvatossággal kellett eljárniuk annak értelmezése során, tekintettel
a szavazáshoz kapcsolódó jogok lehetséges sérelmére, ideértve a közügyek szabad megvitatásához
való jogot is.
A Bíróság kiemelte, hogy az Alkotmánybíróság és a Kúria bizonyos esetekben úgy találta, hogy a
rendelkezést akkor sértik meg, ha a szavazással kapcsolatos magatartás mások számára „negatív
következményekkel” járt, ideértve jogaik megsértését. A kérelmező párt esetében a Kúria elutasította a
NVB néhány állítását a választási törvény állítólagos megsértéséről, de soha nem magyarázta meg,
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hogy a párt cselekedetei milyen „negatív következményekkel” járnak.
Noha a Nemzeti Választási Bizottság kiadott egy Irányelvet, amely tiltotta a szavazólapok
lefényképezését, az Irányelv nem volt jogilag kötelező. Sőt, a Kúria csak a népszavazást követően
tisztázta az iránymutatások relevanciáját és joghatásait.
A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező fél esete volt az első alkalom, amikor a hazai hatóságok a
rendeltetésszerű joggyakorlás elvét egy, a szavazólapok fényképeinek anonim módon történő
feltöltésére szolgáló mobilalkalmazás használatára alkalmazták. Noha egy rendelkezés első
alkalommal történő alkalmazása önmagában nem teszi előre nem láthatóvá a szóban forgó törvény
értelmezését – minden jogi rendelkezést valamikor először kell megvizsgálni – a kérelmező párt
esetében a kiszámíthatóság különösen fontos volt, mivel egy politikai párt választásokon vagy
népszavazásokon való véleménynyilvánítási szabadságának korlátozásával állt kapcsolatban.
A Bíróság úgy találta, hogy a hazai hatóságok által alkalmazott jogi rendelkezések lehetséges
hatásaival kapcsolatos jelentős bizonytalanság meghaladta az Egyezmény alapján elfogadható
mértéket. Arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező párt véleménynyilvánítás szabadságának
korlátozására alkalmazott törvényt nem fogalmazták meg kellő pontossággal ahhoz, hogy kizárják az
esetleges önkényességet és lehetővé tegyék a kérelmező párt számára, hogy magatartását ennek
megfelelően szabályozza. Az Egyezmény 10. cikkének 2. bekezdését tehát megsértették.
A Bíróság a kérelmező javára 330,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen határozat.

A Kúria emberi jogi vonatkozású iránymutatásai
Közigazgatási ügyszak
EBD 2020.K.4.
Nem tekinthető a gyülekezési jog korlátozását magalapozó körülménynek, ha a rendezvény helyszínén
vagy környékén a közlekedés lelassul, leáll vagy terelést szenved.
A Gytv. 13. § (3) bekezdés c) pontja sem arra ad felhatalmazást a gyülekezési hatóság számára, hogy
bármilyen forgalmi zavar kilátásba helyezése esetére megakadályozhassa a gyűlések megtartását.
A gyülekezési hatóságnak le kell folytatni a Gytv. szerinti érdemi egyeztetési eljárást, és külön kell
indokolni a zavarás körében a Gytv.-ben írt szabályozási mérce alkalmazását.
A Gytv. 8. §-ához fűzött miniszteri indokolás szerint a gyülekezések szervezőinek a rendőrségben
olyan partnert kell látniuk, amelytől a közrend fenntartása, valamint a gyülekezők alapjog gyakorlása
közötti méltányos egyensúly fenntartása várható. Ezt azonban csak a jogalkalmazók következetes, az
alapjog gyakorlati érvényesülésének célját szem előtt tartó és az ügy konkrét körülményeit
megfelelően mérlegelő joggyakorlata segítheti elő. A Gytv. indokolása utalva az EJEB gyülekezési jog
korlátozásával összefüggésben kialakult gyakorlatára hangsúlyozza – figyelemmel az Emberi Jogok
Európai Egyezménye (a továbbiakban: EJEE) 11. cikk 2. pontjában foglaltakra –, hogy annak
kizárólag olyan indokból lehet helye, amely egy „demokratikus társadalomban szükséges”. Ez pedig
feltételezi, hogy „a beavatkozás »nyomós társadalmi szükséglet«-nek tesz eleget, s – különösen – hogy
arányos az elérni kívánt céllal” [Patyi és Mások kontra Magyarország (5529/05), 2008. október 7., 38.
bekezdés]. Az EJEB rámutatott arra is, hogy a gyülekezési jog korlátozására kizárólag „törvényben
előírt” tilalom alapján kerülhet sor. Ennek hiányában nem lehet elvégezni sem a törvényes cél, sem a
demokratikus társadalomban szükségesség vizsgálatát. A megtiltás jogalapjának hiánya ugyanis
önmagában megalapozza az EJEE 11. cikkének sérelmét [Szerdahelyi kontra Magyarország
(30385/07), 2012. január 17.].
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Hivatkozik a Gytv. indokolás a Velencei Bizottság releváns ajánlásaira is, amely a mások jogának és
szabadságának sérelme, mint megtiltási ok kapcsán több ízben kiemelte, hogy a gyülekezési
hatóságnak kötelessége megtalálni az egyensúlyt a békés gyülekezés joga és az azzal versengő jogok
között. A testület EBESZ/ODIHR-el közös ajánlásában rögzítette, hogy amíg pl. a gyalogos forgalom
puszta megnehezítése nem lehet oka egy gyűlés megtiltásának, addig mások jogának és szabadságának
az indokolatlan sérelme megalapozhatja azt. Azt is kiemelte ajánlásában a Velencei Bizottság, hogy a
mások jogának és szabadságának sérelmére való hivatkozás során vizsgálni kell a jogsértés súlyát, a
korlátozás szükségességét (fennáll-e a legitim cél, azaz a korlátozás-e a legenyhébb eszköz), és annak
arányosságát is.
A gyűlés előzetes megtiltása alkalmazhatóságával összefüggésben a Gytv. indokolása kiemeli továbbá
azt a szempontot, miszerint a gyülekezési jog minél szélesebb körű biztosítását eredményező döntés
meghozatala azt is megköveteli a jogalkalmazóktól, hogy a mérlegelés során lehetőleg a gyülekezési
jogukkal élni kívánó személyek számára kedvező döntést hozzanak, tiszteletben tartva az arányosság
és a diszkrimináció-mentesség követelményét. Utalni kell e körben a miniszteri indokolás által szintén
hivatkozott azon követelményre is, mely szerint a gyülekezési szabadság korlátozását szűken kell
értelmezni: egy általános tilalom vagy a túl széles mérlegelési szabadság összeegyeztethetetlen az
EJEE rendelkezéseivel (Çetinkaya kontra Törökország, 2006. június 27).
Fentiekből következik, hogy az alperes a felperes által bejelentett gyűlés esetében a határozatában nem
indokolta megfelelően, hogy a Gytv. közlekedési klauzulája vonatkozásában a jogalkotói célnak
megfelelően alátámasztotta volna a közlekedés rendjének közvetlen, szükségtelen és aránytalan
mértékű veszélyeztetése, mint előzetes tiltási ok megalapozottságát alátámasztó körülményeket.
Mindebből következik, hogy az előzetes megtiltás, különös tekintettel a Gytv. által biztosított egyéb, a
megtiltáshoz képest enyhébbnek minősülő korlátozásokra (lásd így különösen a korlátozó határozat és
a rendezvény feltételeinek meghatározása tekintetében az alperes számára a Gytv-ben biztosított
lehetőségeket) nem felelt meg azon követelménynek sem, hogy a mérlegelés során lehetőleg a
gyülekezési jogukkal élni kívánó személyek számára kedvező döntés meghozatalát eredményezze,
tiszteletben tartva az arányosság elvárt követelményét.
Mindezek alapján a törvényszék az eljárás tárgyát képező esetben – az alperes határozatának
indokolásában foglaltakkal eltérően – arra a megállapításra jutott, hogy a felperes által bejelentett
rendezvény esetében a gyülekezési jog előzetes megtiltás révén való korlátozhatóságának feltételei
nem állnak fenn.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bpkf.I.105/2020/2.
Éven túli felülvizsgálat kapcsán [Be. 291. § (1) bekezdés b) pont] a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab)
alpontjára alapított letartóztatást továbbra is fenntartó határozat helybenhagyása.
Törvényesen járt el az Ítélőtábla, amikor a VII. rendű vádlott letartóztatásának indokoltságát Be. 297.
§ (4) bekezdésére figyelemmel – a Be. 291. § (1) bekezdés b) pontja alapján – felülvizsgálta, és azt
továbbra is fenntartotta.
Érdemben a Kúria osztotta az ítélőtábla azon álláspontját, miszerint az eljárás során európai
elfogatóparanccsal kézre kerített VII. rendű vádlottnál a szökés, elrejtőzés veszélye továbbra is fennáll,
és annak kiküszöbölésére a soronkívüliség követelményének megfelelően folytatott elbírálás során az
eljárásban részvétele biztosítására jelenleg is csak a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmas. A
vádiratban foglalt bűncselekmény tárgyi súlya, büntetési tétele kiemelkedő, akár 16 évig terjedő
szabadságvesztés kiszabásával fenyegetett. Az ebből fakadó szökés, elrejtőzés veszélyét a VII. rendű
vádlott személyi körülményei – így az ítélőtábla előtt ismert befogadói, illetve eltartói nyilatkozatok –
nem ellensúlyozzák.
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A Kúria álláspontja szerint az ítélőtábla okszerűen állapította meg, hogy a VII. rendű vádlott esetében
a kényszerintézkedésnek a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja megállapítható. Az ítélőtábla
helyesen mutatott rá arra, hogy a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt feltételek
fennálltát arra alapította, hogy a külföldi állampolgárságú, Magyarországon sem igazolt lakóhellyel,
sem legális jövedelemmel nem rendelkező, kiemelkedő tárgyi súlyú, jelentős büntetési tétellel
fenyegetett bűncselekménnyel vádolt terhelt esetében – szabadlábra kerülése esetén – ténylegesen
fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.
A fentieken túlmenően a vádlottal szembeni, a személyi szabadságot elvonó kényszerintézkedéssel
azonban sem az arányosság, sem a szükségesség elve nem sérült, figyelemmel a vád tárgyává tett
kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményre. Emellett – ahogy azt az Emberi Jogok Európai Bírósága az
Imre-Magyarország elleni ügyében hozott ítéletében kifejtette – a hosszú időn át tartó
kényszerintézkedés fenntartását indokolhatja a közérdek is, ami nagyobb súllyal esik latba, mint a
személyi szabadság sérthetetlenségének követelménye (BH 2009.7.).
A Kúria annyiban egészíti ki a végzés indokolását, hogy a letartóztatás idejének Be. 298. § (1)
bekezdésében meghatározott felső határa még nem telt el, ezért a kényszerintézkedésnek nincs
törvényes akadálya.
A letartóztatás indokoltságának időszakos felülvizsgálata során behatóan vizsgálni kell, hogy a
letartóztatással elérni kívánt célok enyhébb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéssel
elérhetők-e (BH 2014.206. II.).
Ezzel kapcsolatban a Kúria osztotta a Legfőbb Ügyészség álláspontját, és nem látott lehetőséget a
bűnügyi felügyelet elrendelésére. Ezen kényszerintézkedés rendeltetéséből, jellegéből következik,
hogy a bűnügyi felügyelet elrendelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a terhelt tartózkodási
helyére is figyelemmel biztosított, hogy az ügyben a hatóságok számára ténylegesen elérhető lesz
(EBH 2019.B.21. IV.).
Az európai elfogatóparancs alapján kézre került, külföldi bejelentett lakcímén nem tartózkodó terhelt
esetében a Kúria sem látta igazoltnak az enyhébb kényszerintézkedés feltételeit.
Ezért a letartóztatás elrendelésének alapjául szolgáló ok [Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpont]
továbbra is fennáll, és enyhébb személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés alkalmazása – a
végzésben vázolt körülmények mellett – nem szolgálná kellően a letartóztatással elérni kívánt cél
megvalósulását [Be. 271. § (2) bekezdés].

Bfv.III.809/2019/5.
A másodfokú bíróságnak nincs olyan kötelezettsége, hogy a Be. 598. § (5) bekezdésében írt nyolc
napos határidőn túl előterjesztett indítvány alapján nyilvános ülést vagy tárgyalást tartson, ezért, ha a
tanácsülés tartásának további feltételei fennállnak, felülvizsgálati eljárásra okot adó eljárási
szabálysértés nem valósul meg.
A védő az indítványában azt állítja, hogy a másodfokú bíróság törvénysértően tartott tanácsülést annak
ellenére, hogy a terhelt és a védő indítványozta az ügyben nyilvános ülés vagy tárgyalás tartását.
A Be. 598. § (2) bekezdése alapján a másodfokú bíróság tanácsülésen határoz akkor is, ha az ítélet
ellen a vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést, vagy a vádlott terhére bejelentett fellebbezés
kizárólag az 583. § (3) bekezdés a) vagy c) pontján alapszik, és nyilvános ülés vagy tárgyalás kitűzését
az ügyészség, a vádlott, a védő vagy a fellebbező nem indítványozza. Ekkor az 598. § (4) és (5)
bekezdése szerint a tanács elnöke az ügyészséget, a vádlottat, a védőt és a fellebbezőt értesíti a
tanácsülés kitűzéséről, a tanácsülés időpontjáról és tájékoztatja arról, hogy nyolc napon belül a más
által bejelentett fellebbezésre, indítványra vagy nyilatkozatra észrevételeket tehetnek. A tájékoztatás
kiterjed arra is, hogy az észrevétel előterjesztésére rendelkezésre álló határidő alatt nyilvános ülés,
vagy tárgyalás kitűzése indítványozható. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
Jelen ügyben a Járásbíróság elsőfokú ítélete ellen a terhelt és védője jelentett be fellebbezést
elsődlegesen felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében. A Törvényszék eljáró
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tanácsának elnöke 2018. október 16. napján határozott a tanácsülés kitűzéséről, amelyről az Országos
Bírósági Hivatal által rendszeresített B-29. számú „Értesítő végzés” elnevezésű formanyomtatványon
értesítette a terheltet (akinek testvére 2019. október 19. napján vette át az értesítést), a terhelt akkori
védőjét (2019. október 31. napján vette át), a Megyei Főügyészséget és a magánfél képviselőjét. A
törvény szerinti nyolc napos határidő a terhelt esetében 2019. október 28. napján, a védő esetében
november 8. napján járt le. Nyilvános ülés vagy tárgyalás tartása iránti indítvány nem érkezett a
bíróságra.
A formanyomtatvány szerinti végzés második oldalán lévő tájékoztató tartalmazza, hogy a vádlottként
vagy védőként értesített személy 8 napon belül kérheti az ügy nyilvános ülésen vagy tárgyaláson való
elbírálását, a 8 napos határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ezért nem sértett törvényt a
Törvényszék, amikor annak ellenére tartotta meg a tanácsülést 2019. április 1. napján, hogy a terhelt új
meghatalmazott védője előtte, 2019. március 20. napján tárgyalás kitűzését és ott bizonyítás felvételét
indítványozta. Megjegyezte a Kúria, hogy a védő indítványa a Be. 598. § (6) bekezdésére hivatkozik,
az ott leírt eset azonban arra vonatkozik, hogy a már megkezdett tanácsülésen állapítja meg a
másodfokú bíróság, miszerint az ügy mégsem intézhető el tanácsülésen.
Megjegyezte a Kúria, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága által 30332/02. számú 2005. április 26án kelt (Tánczos Gábor Magyarország elleni ügye) ítéletében azt állapította meg, miszerint a
Legfelsőbb Bíróság nem sértette meg a kérelmező tisztességes tárgyaláshoz való jogát azzal, hogy a
fellebbezési eljárásban megtagadta személyes meghallgatását, tekintettel arra, hogy sem a
bűncselekmény jellege, sem pedig a bizonyítékok természete nem tette feltétlenül szükségessé a
kérelmező másodfokú bíróság általi személyes meghallgatását: a kérelmező szavahihetősége sem volt
döntő fontosságú a bizonyítékok értékelése szempontjából, s a tanúvallomások mellett számos tárgyi
és szakértői bizonyíték is alátámasztotta a kérelmező bűnösségének megállapítását az elsőfokú
ítéletben.

Közigazgatási ügyszak
Kfv.V.35.269/2019/6.
Az Alkotmánybíróság által nemzetközi szerződésbe ütközőnek minősített jogszabály alapján megfizetett
adó az adózónak – kérelmére – visszatérítendő, illetve törlendő.
Az adott, 2010. évre vonatkozó különadóra vonatkozó rendelkezéseket – azok a 184/2010. (X.28.) AB
határozata általi megsemmisítést követő újraszabályozása (2010. évi CXXIV. törvény; a továbbiakban:
Módtv1.), és a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban:
Alkotmány) 2010. CIX. törvénnyel módosított 32/A. § (2) bekezdése és 70/I. §-a alapján – az
Alkotmánybíróság a 37/2011. (V. 10.) AB számú határozattal zárult eljárásában vizsgálta. Döntésében
egyrészt az 2010. évi XC. törvény (a továbbiakban: Egtv.) – Módtv1 1. §-ával kiegészített – 8-12. §-a
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította
(rendelkező rész 2. pont) és csak a Módtv1. azon rendelkezését semmisítette meg a hatályba lépésének
időpontjára, 2010. december 30-ra visszaható hatállyal, amely visszamenőlegesen, 2005. január 1-től
megszerzett jövedelmekre is alkalmazni rendelte az Egtv. szabályait (rendelkező rész 1. pont). Az
alkotmánybírósági döntés értelmében így a 2010. évben megszerzett, az Egtv. 9. §-a szerinti jövedelem
98%-os adókulcs alá esett.
Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezésre az időközben hatályba lépett Alaptörvény alapján 2014ben a 98%-os adókulcs alkotmányosságát vizsgálta. A 6/2014. (II. 26.) AB határozatával
megállapította, hogy az Egtv. Módtv1. 1. §-ával kiegészített, 2013. december 30-ig hatályban volt,
98%-os adómértéket tartalmazó 10. §-a nemzetközi szerződésbe ütközik, és az az indítványozó,
továbbá bármely más bíróság előtt nem alkalmazható (rendelkező rész 1. pont). Ugyanakkor
visszautasította ugyanezen rendelkezés alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói
kezdeményezést (rendelkező rész 2. pont).
A határozata indokolásában kifejtette, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága 41838/11., 66529/11.,
és 49570/11. számú ítéleteiben megállapította: a 98%-os adómérték ellentétes az 1993. évi XXXI.
törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950.
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november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv 1. kiegészítő
jegyzőkönyv 1. Cikkével (a tulajdon védelméhez fűződő jog). Az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése
szerinti, központi adókra vonatkozó, alkotmánybírósági hatáskört korlátozó rendelkezés nem
vonatkozik a jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatára, az Emberi Jogok Európai
Bírósága végleges ítélete a magyar államra kötelező, ezért megállapította az Egtv. 10. §-nak
nemzetközi szerződésbe ütközését. Megállapította, hogy az Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdés
értelmében a magyar állam köteles a nemzetközi és a magyar jog összhangját biztosítani, ezért a
nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség megszegése az Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdése
mellett a jogállamiságot biztosító B) cikk (1) bekezdésével is ellentétes [Indokolás 29-31. bekezdései].
A jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközése jogkövetkezményei meghatározásakor figyelembe
vette, hogy a jogalkotó időközben (2014. január 1-ével) módosította a 98 %-os adókulcsot, ezért úgy
találta, hogy az Egtv. 10. §-a megsemmisítése és hatályvesztésének kimondása meghaladottá vált,
ezért ezen jogkövetkezmények helyett általános alkalmazási tilalmat írt elő. Hangsúlyozta, hogy a
nemzetközi és magyar jog összhangjának biztosítása nem csak jogalkotó, hanem valamennyi állami
szerv kötelessége [Indokolás 39. bekezdés].
A Kúria az alkotmánybírósági döntések alapján megállapította, hogy a különadó 98%-os mértékének
nemzetközi szerződésbe ütközése folytán a felperesi jogelőd több adót fizetett, mint amennyit az állam
nemzetközi kötelezettségei alapján megállapíthatott, ezért keresetében helytállóan utalt arra, hogy a
törvényesnek nem tekinthető mértékű adófizetést teljesített, így visszatérítési igénye keletkezett.
A visszatérítés iránti kérelme előterjesztésekor (2014. augusztus 22.) nem tartalmazott sem a 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban. Art.), sem az Egtv. sajátos rendelkezéseket a különadó visszatérítésére,
így a felperes helytállóan jelölte meg az Art. 124/C. §-át igénye jogalapjaként. Az elsőfokú hatóság –
az alperes által is elismerten – tévesen hívta fel a felperes önellenőrzés benyújtására, majd az
ügyintézési határidő túllépésével kiadott végzése (2014. december 2.) ugyan tájékoztatta a felperest az
időközben hatályba lépett, az adó törlésére vonatkozó rendelkezésekről, azonban a keresettel támadott
határozatában – téves jogalap megjelölésére hivatkozva – a visszatérítés iránti kérelmet elutasította.
A Kúria megállapította, hogy az adóhatóság tévesen helyezkedett arra az álláspontra, hogy a 6/2014.
(II. 26.) AB határozat alapján az adó-visszatérítés Art. 124/C. §-ban írt feltételei nem állnak fenn. Az
Alkotmánybíróság ugyan a 98 %-os adókulcsot előíró jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközését
állapította meg, azonban egyértelműen rögzítette határozata indokolásában, hogy a rendelkezés az
Alaptörvénybe is ütközik. Emellett a jogkövetkezmények körében csupán a jogalkotó általi
módosítására figyelemmel mellőzte a jogszabály megsemmisítését és hatályvesztésének
visszamenőleges kimondását, és általános alkalmazási tilalmat írt elő. A határozat indokolásából
kitűnően az alkalmazási tilalom általános, minden állami szervre vonatkozik és a jogszabály hatályba
lépésétől kezdődően fennáll.
Az Art. 124/C. § (1) bekezdésének a kérelem előterjesztésekor hatályos szövege szerint „Ha az
Alkotmánybíróság, a Kúria, illetve az Európai Unió Bírósága az adófizetési kötelezettséget előíró
jogszabály alaptörvény-ellenességét, önkormányzati rendelet esetén más jogszabályba ütközését,
illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközését a döntés kihirdetéséhez képest
visszamenőleges hatállyal állapítja meg és a döntés alapján az adózónak visszatérítési igénye
keletkezik, az első fokú adóhatóság az adózó kérelmére a visszatérítést – a döntésben foglalt
eltérésekkel – e § rendelkezései szerint teljesíti.”
Mivel az Alkotmánybíróság az Egtv. vizsgált 10. §-nak nemzetközi szerződésbe ütközését kimondta,
egyben megállapította, hogy ezen tény folytán az alaptörvény-ellenes is, és az alkalmazási tilalmat a
hatályba lépésétől kezdődően rendelte el, az Art. 124/C. § (1) bekezdésében foglalt törvényi feltételek
ténylegesen teljesültek.
A Kúria ugyanakkor megállapította, hogy az Egtv. 12/D. §-nak 2014. szeptember 30-i hatályba lépését
követően kizárólag ezen rendelkezések alapján volt a hatóságnak törvényes lehetősége a nemzetközi
szerződésbe ütköző módon beszedett adó visszafizetésére [Egtv. 12/D. § (10) és (12) bekezdések]. Az
adózótól származó, a 98 %-os adó visszatérítése iránti kérelem alapján ekkor már folyamatban lévő
eljárásban az adóhatóságnak, mint állami szervnek kötelezettsége volt az – adózó kinyilvánított
akarata folytán – a jogellenes helyzet orvoslása. Ez következik az Alkotmánybíróság határozatából, és
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az Egtv. 12/D. § egyes rendelkezéseinek a hivatalbóli eljárás elemeit tartalmazó rendelkezéseiből is.
Az ügyintézési késedelem, illetve az eljárási határidő elteltét követően hatályba lépett, a különadó
törlése iránti eljárási rendet szabályozó Egtv. 12/D. §-a az érdemi döntést nem befolyásolta, ugyanis az
Egtv. 12/D. § (11) bekezdése értelmében az adóhatóság abban az esetben is köteles lett volna a
különadó helyett az átalányadó érvényesítésére, amennyiben az adózó a 98%-os adót már
visszaigényelte. A felperes a teljes adó visszatérítésére az Alkotmánybíróság határozata folytán sem
vált jogosulttá, mert nem a különadó, hanem annak mértéke bizonyult a nemzetközi szerződéssel és az
Alaptörvénnyel ellentétesnek.

Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.IV.21.835/2018/5.
Közéleti vita, közügyekkel kapcsolatos álláspontok ütközése esetén a szabad véleménynyilvánítás
lehetőségei az átlagosnál tágasabbak, és az ott kifejtett vélemények alapjául szolgáló tények körében
bekövetkezett tévedés sem vezet feltétlenül személyiségi jogsértés megállapítására.
A Kúria álláspontja szerint a másodfokú bíróság által alkalmazott alapjogi szemléletű vizsgálat felelt
meg az Emberi Jogok Európai Bíróságának, illetve ennek nyomán az Alkotmánybíróság megjelölt
határozataiban kifejtett alapelveknek. Abban az esetben tehát, ha a vitatott kitételek közügyhöz,
közéleti vitához kapcsolódnak, a szabad véleménynyilvánításhoz való jog lehető legszélesebb védelme
illeti meg a közlést. Ebbe a közlésbe nem csupán a vélemények, hanem adott esetben gondatlan,
pontatlan tényállítások is „beleférnek”. A Kúria szerint helyesen állapította meg a jogerős ítélet azt,
hogy alapvetően közéleti vitát képez az, hogy a közéletben ismert tulajdonosokhoz köthető W.cégcsoport milyen uniós megbízás kapcsán vállal szerepet, illetve hogy a szintén a közéletben nagy
vitát kavaró (kiváltó) ún. Y.-ügyhöz milyen módon kapcsolódnak.
A Kúria erre figyelemmel egyetértett a jogerős ítélettel abban, hogy az ehhez kapcsolódó vita kereteit
– jó- vagy rosszhiszeműségétől függetlenül – az I. rendű alperes az I. rendű felperes vonatkozásában
nem lépte túl. A Kúria szerint tehát a jogerős ítélet helytálló következtetéseket vont le az
Alkotmánybíróság 7/2014-es, illetve 13/2014-es, valamint a 18/2014-es határozatának részletesen
idézett megállapításaiból, amelyet a Kúria a jogerős ítélet által részletesen idézett megállapításaiból,
amelyet a Kúria külön megismételni nem kíván. Helyesen értékelte a jogerős ítélet a Kúria szerint azt
a körülményt is, hogy a felperesek számára az adott vitában rendelkezésre állt a válaszadás lehetősége,
amellyel éltek is. A közlések összefüggéseit vizsgálva a Kúria szerint sem volt megállapítható az, hogy
az I. rendű alperes konkrét bűncselekmény elkövetésével gyanúsította volna meg az I. rendű alperest,
illetve közvetve annak tulajdonosait.

Pfv.IV.21.843/2018/4.
A társasház közös ügyeinek intézésében részt vevő személyes tevékenységét ért kritika, bírálat miatt a
jóhírnév sérelme nem állapítható meg.
Az eljárt bíróságok helytállóan értékelték a felperesnek a társasház ügyeiben való meghatározó
részvételét, és erre tekintettel a tevékenységét ért kritika fokozottabb tűrési kötelezettségét. A felperes
által hivatkozott döntésében a Kúria az eljárt bíróságoknak azzal az álláspontjával nem értett egyet,
hogy a társasházi közös képviselő – a politikai közélet szereplőivel azonosan – közszereplőnek
minősül. Az adott esetben az eljárt bíróságok azonban nem azt állapították meg, hogy a felperes, mint
a társasház tisztségviselője közszereplő lenne, hanem arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a
társasházban betöltött szerepénél fogva a felperes a tevékenységével összefüggésben ért kritikát,
bírálatot az átlagosnál jobban köteles tűrni. Ez a tűrési kötelezettség azonban nem éri el a közszereplők
fokozott tűrési kötelezettségének szintjét. A Kúria, illetve a Legfelsőbb Bíróság több eseti döntésében
is kimondta, hogy a társasház közös ügyeinek intézésében szerepet vállaló személyek a
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tevékenységükkel összefüggésben megfogalmazott bírálatot, véleményt, amennyiben az
kifejezésmódjában nem indokolatlanul bántó, sértő, fokozottabban kötelesek tűrni, miután saját
döntésük alapján vesznek részt a közösség ügyeinek intézésében a közösség nyilvánossága előtt.
Mindettől függetlenül a felperes a tevékenységével összefüggésben megfogalmazott véleményt,
kritikát a fokozottabb tűrési kötelezettség terhe nélkül, a véleménynyilvánítás alkotmányos jogának
gyakorlásával szemben eleve tűrni köteles, amely nem alkalmas a jóhírnév megsértésére.

Pfv.IV.21.923/2018/4.
Közéleti szereplő esetében a véleménynyilvánítás jogilag megengedett határai az átlagosnál jóval
tágabbak. A kifejtett vélemény erőteljes, akár irritáló is lehet, de ez a szabadság nem terjed ki a
közéleti szereplő magánéletére, ha ez utóbbi nincs közvetlen összefüggésben a közéleti tevékenységgel.
Magán- és családi életének védelmére a közéleti szereplő is jogosult. Kiemelkedő összegű sérelemdíjra
adhat alapot a kifejezetten lejárató szándékú, a nyilvánosság széles köréhez eljuttatott összeállítás,
amelyben többszörös személyiségi jogsértés történik, a jogi és sajtóetikai normák súlyos
megsértésével.
A szabad véleménynyilvánításhoz való jog tartalmával, terjedelmével, jogi védelmével és korlátaival
az Alkotmánybíróság számos határozata foglalkozott. A 7/2014., a 13/2014, illetve a 18/2014. számú
AB határozatok egymást követően egyértelművé tették azt a gyakorlatot, amely a személyiségi jogok
megítélése körében kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a közlés témájának, vagyis annak, hogy a
közlés közügyekkel, közélettel összefüggésben áll-e vagy sem. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának
gyakorlata, az Alkotmánybíróság ismétlődő határozatai és az ezek nyomán formálódó bírói gyakorlat
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága legmagasabb szintű
védelmének van helye a közlések esetében akkor, ha az közügyekre vonatkozik, közéleti szereplő
közéleti tevékenységével hozható kapcsolatba. A Ptk. idézett 2:44. §-ára figyelemmel ugyanakkor azt
is figyelembe kell venni, hogy a közlések nem sérthetik még közéleti szereplő esetében sem annak
magánéletét, családi kapcsolatait, magánlakását, személyes adatait akkor, ha ezek nem hozhatók
összefüggésbe az adott személy közéleti, gazdasági szereplésével. A Kúria szerint ezt a határvonalat a
jogerős ítélet pontosan megvonta és a mérlegelési szempontokat egyértelműen helyesen alkalmazta.
Helytállóan állapította meg a jogerős ítélet azt, hogy adott esetben a vélemény lehet túlzó, lehet
érdemben negatív tartalmú, de a közéleti tevékenységhez nem kapcsolódó magánéleti vonatkozások
már nem élvezhetik a szabad véleménynyilvánításhoz való jog védelmét.
A Kúria szerint azzal, hogy a jogerős ítélet kiemelte a felperes gazdasági tevékenységére vonatkozó
kitételeket a jogsértések közül, tekintettel volt a kialakítható kényes egyensúlyra, és élesen
elválasztotta a közéleti tevékenységet és a magánéletre vonatkozó kitételeket. Valóban nem tartozik a
Kúria szerint a nyilvánosságra az, hogy a felperes felesége kivel és miért létesített magánéleti
kapcsolatot, mi lett a közös gyermekek sorsa, volt-e a felperesnek súlyos műtétje vagy sem, a jelenben
van-e párkapcsolata vagy sem (és ha igen, akkor kivel), ugyancsak nem tartozik a nyilvánosságra,
hogy a felperes a magánéletében szed-e nyugtatókat vagy sem, hogy magánélete kudarcosnak
tekinthető-e vagy sem. Régi alapelv az, amely a Kúriánál már egy 1939-es határozatban szerepel,
amely szerint a pletykaéhes kíváncsiság kielégítése nem minősül közérdeknek.
A közlemény egészének vizsgálata körében a jogerős ítélet a Kúria szerint helyesen állapította meg,
hogy az alperesnek nem a tényszerű tájékoztatás volt az elsődleges célja, hanem a felperes
személyének tendenciózus lejáratása a „gonosz bankár” képének sulykolása változatos eszközökkel.
Semmiféle értékelhető magyarázat nem született az alperes részéről arra, hogy miért kellett
megengedhetetlen módon lesifotóst (paparazzit) küldeni a felperesre, magánéletéről beazonosításra
alkalmas képeket készíteni, hiszen ezek semmilyen kapcsolatba nem hozhatók közéleti, üzleti- vagy
média- tevékenységével. A Kúria szerint nyilvánvaló, hogy ez a „gyakorlat” súlyosan sérti az érintett
személy személyiségi jogait, és semmiképpen nem elfogadható eszköz egy magánszemély – még ha
egyébként az közéleti szereplő is – magánéletének úgynevezett „feltárásához”. Mivel a felperes a
képmás védelméhez fűződő személyiségi jogai megsértését a fénykép vonatkozásában nem kérte, ezért
a kereseti kérelemhez kötöttség elvéből következően a jogerős ítélet helyesen állapította meg, hogy a
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képekkel a személyes adatok védelméhez fűződő joga sérült a felperesnek.

Pfv.IV.20.019/2019/7.
A közéleti szereplő felperesnek a közmeghallgatáson elhangzott, a személyét érintő közlésekkel
szemben is nagyobb türelmet kell tanúsítania. A középső ujj felmutatására vonatkozó valótlan állítás
azonban közéleti vitát nem mozdít elő, és kellően súlyos ahhoz, hogy az ilyen hamisnak bizonyult
közléssel szemben jogvédelmet kereshessen.
Az Alkotmánybíróság a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott EJEB gyakorlatát is szem előtt tartva a
7/2014. (III. 7.), és 13/2014. (IV. 18.) AB határozataiban kifejtette, hogy a hamis tények önmagukban
nem állnak alkotmányos védelem alatt. A politikai véleménynyilvánítás fokozott védelme ugyanakkor
mind a közügyekben megfogalmazott értékítéletekre, mind pedig a közügyek körébe tartozó
tényállításokra vonatkozik. Az alkotmányos értékkel egyébként nem bíró, utóbb hamisnak bizonyult
tények esetében is indokolt, hogy a jogi felelősségre vonás során a felróhatóság és az esetleges
joghátrányok mértékének meghatározása körében figyelembe vegyék a közéleti viták minél szabadabb
folyásának érdekét. Az Alkotmánybíróság utalt arra is, hogy az értékítéletek és a tényállítások közötti
különbségtétel a közügyeket nem érintő vélemények minősítésekor is döntő jelentőségű, e minősítés
határozza meg ugyanis az adott véleménnyel szemben megengedhető tolerancia határait, a tények
állítójától fokozottabb gondosság követelhető meg.
A fenti alkotmányossági szempontokra figyelemmel arra helyesen hivatkozott a felülvizsgálati
kérelem, hogy nemcsak a vélemények, értékítéletek, hanem a közügyekre vonatkozó tényállítások
tekintetében is fokozottabb a közéleti szereplő tűrési kötelezettsége. A hamis tényállításokkal szemben
ez a tűrési kötelezettség azonban a véleményeknél és a felülvizsgálati kérelemben írtaknál szűkebb
körű. Elsősorban a közéleti tárgyú megszólalásokra vonatkozik, és a jogkövetkezmények,
joghátrányok szükséges és arányos alkalmazásánál kap szerepet. Egy közlekedési helyzetben tanúsított
viselkedésnek is lehet adott körülmények között közérdeklődésre számot tartó vetülete, azonban a nem
közéleti tárgyú, valótlan tényállításokkal szemben a közszereplőtől is kisebb tolerancia várható el.
Kétségtelen, hogy az alperesi közlés egy közmeghallgatáson hangzott el, ahol a közéleti szereplőnek a
személyeskedő megnyilvánulásokkal, a személyét érintő közlésekkel szemben is nagyobb türelmet
kell tanúsítania. A trágár bemutatásra vonatkozó valótlan állítás azonban közéleti vitát nem mozdít elő,
nem a felperes közéleti tevékenységével függ össze, ugyanakkor lejáratásra alkalmas. Kellően súlyos
ahhoz, hogy a felperes az ilyen hamisnak bizonyult közléssel szemben jogvédelmet kereshessen.
Ennek szükségességét és arányosságát alátámasztotta, hogy a hamis tényállítás nagyobb
médianyilvánosságot kapott, és a tanúvallomások alapján a felperes megítélésére is kihatással volt,
annak ellenére, hogy a felperes a mutogatást a közmeghallgatáson cáfolta. Nem sértett jogszabályt a
jogerős ítélet ezért a jóhírnév megsértése miatt a Ptk. 2:51. §-ában foglalt objektív jogkövetkezmények
alkalmazásával.

Pfv.IV.20.042/2019/8.
A jogszabálysértő eljárásban, indokolás nélkül elrendelt letartóztatás nem felel meg a személyes
szabadság jogszerű korlátozásának, ezért sérti a személyes szabadsághoz való személyiségi jogot,
függetlenül attól, hogy az előzetes letartóztatás törvényben meghatározott indokai fennálltak-e vagy
sem. A személyes szabadság megsértése miatt megítélt sérelemdíj nem függ a folyamatban lévő
büntetőeljárás lehetséges végeredményétől.
A Ptk. 2:43. § b) pontja értelmében a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a személyes
szabadság megsértése.
A bírósági gyakorlat az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatát (pl. Buzadji v. Moldova no.
23755/07., Cirstea v. Romania no. 10626/11.) is figyelembe véve töretlen abban, hogy a személyiségi
jogok rendszerében kitüntetett helyet foglal el a személyes szabadság, amely kényszerintézkedéssel
csak törvényben meghatározott, garanciákkal biztosított korlátozásnak vethető alá. A törvényesség
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követelménye kiterjed arra, hogy a korlátozásra jogszabályban meghatározott indokokból,
jogszabályoknak megfelelő eljárásban kerüljön sor.
Nincs jelentősége annak, hogy a személyes szabadság korlátozása azért jogsértő, mert az
elrendeléséhez vezető eljárás során lényeges eljárási szabályokat mellőztek, vagy pedig egyéb,
törvényben meghatározott indokai hiányoztak. Helyesen mutattak rá az eljárt bíróságok, hogy a
felperessel szemben alkalmazott szabadság elvonás során egyértelmű eljárási szabályokat hagyott
figyelmen kívül az alperes. Az alperes nem is védekezett azzal, hogy az alperes a jogalkalmazási
felhatalmazás jogszerű keretei között járt el, létezne az alperes eljárását igazoló jogértelmezési
lehetőség. A Kúria utal arra is, hogy nem volt vitatott a büntető bírósági végzés alapján, hogy az
elfogató parancs kibocsátására a lakcím felkutatására, ellenőrzésére alkalmas, jogszabályban előírt
intézkedések elmulasztásával került sor. Az iratokból továbbá az is megállapítható, hogy az előzetes
letartóztatást elrendelő, jegyzőkönyvbe foglalt elsőfokú végzés indokolást sem tartalmazott, ami
önmagában személyiségi jogot sértővé tette a kényszerintézkedést.
Fentiek alapján a jogerős ítélet nem sértett jogszabályt a személyes szabadság megsértésének
megállapításával. A Ptk. 2:52. § (2) bekezdésére figyelemmel a sérelemdíj nyomban esedékes. A Ptk.
felülvizsgálatban hivatkozott rendelkezéseiből, valamint a 2/2017. (I.10.) AB határozatból nem
következik, hogy az eljárási rendelkezések figyelmen kívül hagyását, illetve a törvénynek nem
megfelelő szabadság elvonást jogszerűvé tenné, vagy az elszenvedett hátrányait kompenzálná egy
későbbi elítélés esetén az előzetes letartóztatás időtartamának beszámítási lehetősége.

Pfv.IV.21.229/2019/7.
A pert megelőzően előterjesztett ideiglenes intézkedés tárgyában hozott jogerős végzés
felülvizsgálattal támadható. A perköltség-biztosíték adására kötelezés iránti kérelem elbírálásának
szempontjai. Nem állapítható meg az indokolási kötelezettség megsértése amiatt, hogy a másodfokú
bíróság az elsőfokú végzés indokolásának – helyesen – mellőzött részére vonatkozó fellebbezési
érvekre nem tért ki. A kérelem elutasítása, ha az ideiglenes intézkedéssel elhárítható azonnali
jogvédelmet igénylő helyzet nem állapítható meg.
A jogerős végzés jogi indokolása megfelel a Pp. 346. § (5) bekezdésének. A bíróságnak a határozatát a
szükséges mértékben kell megindokolnia, amelynek körét az adott ügy jellege, és az eljárás során
tisztázásra váró körülmények terjedelme határozza meg. Az eljárási szabályok 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.). Az Alkotmánybíróság
a 7/2013. (III.1.) számú határozatában vizsgálva a tisztességes eljárás részeként megjelenő indokolt
bírói döntéshez fűződő jog tartalmát, utalt az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) gyakorlatára,
amely 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. Az EJEB elvi éllel szögezte le, hogy az indokolt hatósági döntéshez
való jog semmiképpen sem jelentheti azt, hogy az ügyben eljáró bíróságot a felek valamennyi érvelése
tekintetében részletes indokolási kötelezettség terhelné.
A másodfokú bíróság rögzítette a tényállást, a megállapított tényekre vonatkozó bizonyítékokat
azokkal a körülményekkel együtt, amelyeket a jogvita elbírálása során irányadónak tekintett, és az
abból levont következtetéseiről is számot adott. Ezt meghaladóan a másodfokú bíróság – helytállóan –
mellőzte az elsőfokú bíróság végzésének indokolásából az európai szabadalom sajátosságai körében
kifejtett érveket, amelyek vizsgálata az ideiglenes intézkedés megalapozottságának hiányában
szükségtelen volt. Ezért nem állapítható meg az indokolási kötelezettség megsértése amiatt, hogy a
másodfokú bíróság az elsőfokú végzés indokolásának helyesen mellőzött részére vonatkozó
fellebbezési érvekre nem tért ki, és csupán utalt ebben a körben az előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezésének és a per tárgyalása felfüggesztésének szükségtelenségére. Mindezekre tekintettel
nem volt megállapítható olyan eljárási szabálysértés, amely a jogerős végzés hatályon kívül helyezését
és a másodfokú bíróság új eljárásra utasítását indokolta volna.
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Pfv.IV.21.607/2019/5.
A "kijárásra" vonatkozó közlés értékítéletet is kifejez, és a cikk egésze alapján értelmezhető a
jelentéstartalma. A közéleti megszólalásra vonatkozó véleménynyilvánítás szabadságának fokozottabb
védelmére is figyelemmel a jogerős ítélet által értékelt vékony ténybeli alapon álló közlés nem
helyreigazítható.
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 címből 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” leadben, a „köszönhetően” 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 a 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 a lincselő javára is kártérítést kellett megítélni a
rossz börtönkörülmények miatt. Ezt a szerző szerinti összefüggést tömöríti, emeli ki a „kijárás”
szófordulat használata a leadben, és a „köszönhetően” kifejezés a címben. A „váratlan segítség”
kifejezés is erre utal. A felülvizsgálati eljárásban új bizonyíték nem vehető figyelembe, nem állapítható
meg ugyanakkor az sem, hogy a felperes által hivatkozott akadémiai doktor milyen sajtó forrásból
szerezte meg a kérdése alapjául szolgáló ismereteket.
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. Nem sértette ezért a jogerős ítélet a PK 12. számú
állásfoglalást.
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 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 kártérítési eljárás bevezetését, ezáltal a 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.
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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
Gfv.VII.30.145/2019/4.
Amennyiben az elsőfokú bíróság 2019. január 1. napja előtt rendelkezett a kényszertörlésről és az
eltiltásról, de a jogerős határozatot csak a módosult rendelkezések hatályba lépését követően hozza
meg a másodfokú bíróság, az eljárásra a 2019. január 1-je előtt hatályos szabályok irányadóak.
A felülvizsgálati kérelemben megjelölt az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: EJEE)
6. cikkének (1) bekezdése, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: EU alapjogi
Charta) számos előírást tartalmaz a tekintetben, hogy a bírósági peres eljárásokban milyen elveket
figyelembe véve kell a bíróságoknak eljárniuk, de ezekből nem következik, hogy a bíróságok egy
törvényben rögzített eljárásrendhez és mérlegelést kizáró szankcionálási rendszerhez ne lennének
kötve egy nemperes eljárás keretében. A Kúria rámutatott, az EU Alapjogi Chartája rendelkezéseinek
címzettjei, annak 51. cikk (1) bekezdése értelmében az Unió intézményei, szervei és hivatalai,
valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Rendelkezéseire tagállami
bíróság előtt kizárólag uniós jogi aktusok értelmezése, illetve jogszerűségének megítélése tekintetében
lehet hivatkozni. Egy cég kényszertörlése mellett a (volt) vezető tisztségviselő eltiltása uniós
szabályozás hiányában kizárólag a fent hivatkozott nemzeti szabályokon alapul, amikre az EU
Alapjogi Chartájának alkalmazási köre nem terjed ki.
Az Alaptörvény felülvizsgálati kérelemben is hivatkozott cikkei a bírósági eljárásokra vonatkozó, a
fenti egyezményekben rögzített elveket tartalmazzák. A bíróságok egyébként észlelték a
kényszertörlési eljárással kapcsolatos alkotmányossági problémákat, és épp bírói kezdeményezésre
döntött az Alkotmánybíróság a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9/C. §-ának megsemmisítéséről. Ezzel a
jogalkotót a vonatkozó törvényi szabályozás módosítására kényszerítette, ugyanakkor sem az AB
határozatból, sem a módosított szabályozásból, sem a Jat. hivatkozott rendelkezéséből nem
következik, hogy a másodfokú eljárásban a módosított szabályozást alkalmazni kellett volna.
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