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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek
Büntető ügyszak
26. A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2020. május 26-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-219/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az EJEE 6. cikkét, az Alapjogi Charta 41. cikkének (1) bekezdését és 47. cikkének
második bekezdését, hogy e rendelkezésekkel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a
szabálysértési eljárásban kötelező jelleggel öt éves elévülési időt ír elő a gondatlanságból elkövetett
jogsértések esetében?

27. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2020. június 3-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-231/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Egy, valamely monopólium rendszer védelmét szolgáló büntetőeljárásban kell e vizsgálnia a nemzeti
bíróságnak az általa alkalmazandó, büntetőjogi szankcióra vonatkozó normát a szolgáltatásnyújtás
szabadsága alapján, ha a monopólium rendszert korábban az Európai Unió Bírósága rendelkezéseinek
megfelelően már megvizsgálta, és e vizsgálatból az következett, hogy a monopólium rendszer
igazolható?
2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
2. a) Úgy kell e értelmezni az EUMSZ 56. cikket, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti norma, amely
a szerencsejátékról szóló törvény szerinti illegális szerencsejátéknak vállalkozási tevékenység
keretében a nyilvánosság rendelkezésére történő bocsátása esetére kötelező jelleggel
játékautomatánként fizetendő pénzbírság kiszabását írja elő anélkül, hogy meghatározná a kiszabott
pénzbírságok együttes összegének abszolút felső határát?
2. b) Úgy kell e értelmezni az EUMSZ 56. cikket, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti norma, amely
a szerencsejátékról szóló törvény szerinti illegális szerencsejátéknak vállalkozási tevékenység
keretében a nyilvánosság rendelkezésére történő bocsátása esetére kötelező jelleggel
játékautomatánként 3 000 euró összegű minimumbírság kiszabását írja elő?
2. c) Úgy kell e értelmezni az EUMSZ 56. cikket, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti norma, amely
a szerencsejátékról szóló törvény szerinti illegális szerencsejátéknak vállalkozási tevékenység
keretében a nyilvánosság rendelkezésére történő bocsátása esetére a pénzbírság helyébe lépő
szabadságvesztés büntetés játékautomatánkénti kiszabását írja elő anélkül, hogy meghatározná a
pénzbírság helyébe lépő, kiszabott szabadságvesztés büntetések együttes mértékének abszolút felső
határát?
2. d) Úgy kell e értelmezni az EUMSZ 56. cikket, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti norma, amely
a szerencsejátékról szóló törvény szerinti illegális szerencsejátéknak vállalkozási tevékenység
keretében a nyilvánosság rendelkezésére történő bocsátása miatti büntetés esetén a büntetőeljárás
költségeihez való, a kiszabott pénzbírságok 10 % ának megfelelő összegű hozzájárulás előírásáról
rendelkezik?
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3) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
3. a) Úgy kell e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Alapjogi Charta) 49.
cikkének (3) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti norma, amely a szerencsejátékról
szóló törvény szerinti illegális szerencsejátéknak vállalkozási tevékenység keretében a nyilvánosság
rendelkezésére történő bocsátása esetére kötelező jelleggel játékautomatánként fizetendő pénzbírság
kiszabását írja elő anélkül, hogy meghatározná a kiszabott pénzbírságok együttes összegének
abszolút felső határát?
3. b) Úgy kell e értelmezni az Alapjogi Charta 49. cikkének (3) bekezdését, hogy azzal ellentétes az
olyan nemzeti norma, amely a szerencsejátékról szóló törvény szerinti illegális szerencsejátéknak
vállalkozási tevékenység keretében a nyilvánosság rendelkezésére történő bocsátása esetére kötelező
jelleggel játékautomatánként 3 000 euró összegű minimumbírság kiszabását írja elő?
3. c) Úgy kell e értelmezni az Alapjogi Charta 49. cikkének (3) bekezdését, hogy azzal ellentétes az
olyan nemzeti norma, amely a szerencsejátékról szóló törvény szerinti illegális szerencsejátéknak
vállalkozási tevékenység keretében a nyilvánosság rendelkezésére történő bocsátása esetére a
pénzbírság helyébe lépő szabadságvesztés büntetés játékautomatánkénti kiszabását írja elő anélkül,
hogy meghatározná a pénzbírság helyébe lépő, kiszabott szabadságvesztés büntetések együttes
mértékének abszolút felső határát?
3. d) Úgy kell e értelmezni az Alapjogi Charta 49. cikkének (3) bekezdését, hogy azzal ellentétes az
olyan nemzeti norma, amely a szerencsejátékról szóló törvény szerinti illegális szerencsejátéknak
vállalkozási tevékenység keretében a nyilvánosság rendelkezésére történő bocsátása miatti büntetés
esetén a büntetőeljárás költségeihez való, a kiszabott pénzbírság 10 % ának megfelelő összegű
hozzájárulás előírását rendeli el?

28. A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2020. július 31-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-354/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a 2002/584/IB kerethatározattal, az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második
albekezdésével és/vagy a Charta 47. cikkének második bekezdésével az, ha a végrehajtó igazságügyi
hatóság végrehajtja a valamely bíróság által kibocsátott európai elfogatóparancsot, ha az európai
elfogatóparancs kibocsátását követően a kibocsátó tagállam nemzeti jogszabályai oly módon
módosultak, hogy a bíróság már nem felel meg a hatékony bírói jogvédelem vagy a hatékony
jogvédelem követelményeinek, mivel ezek a jogszabályok már nem biztosítják függetlenségét?
2) Ellentétes-e a 2002/584/IB kerethatározattal és a Charta 47. cikkének második bekezdésével az, hogy
a végrehajtó igazságügyi hatóság az európai elfogatóparancsot végrehajtja, ha megállapította, hogy a
kibocsátó tagállamban minden gyanúsított személy – így a keresett személy – esetében fennáll e
tagállamnak a keresett személlyel szembeni eljárásokra hatáskörrel rendelkező bíróságaitól, a személyes
helyzetétől, a büntetőeljárás alapjául szolgáló bűncselekmény jellegétől és az ezen európai
elfogatóparancs alapjául szolgáló tényállástól függetlenül a független bírósághoz forduláshoz való
alapvető jog megsértésének valós veszélye, ami azzal áll összefüggésben, hogy a kibocsátó tagállam
bíróságai a rendszerszintű és általános hiányosságok miatt már nem függetlenek?
3) Ellentétes-e a 2002/584/IB kerethatározattal és a Charta 47. cikkének második bekezdésével az, hogy
a végrehajtó igazságügyi hatóság az európai elfogatóparancsot végrehajtja, ha megállapította, hogy
— a kibocsátó tagállamban minden gyanúsított személy esetében fennáll a tisztességes eljáráshoz való
alapvető jog megsértésének valós veszélye, ami az adott tagállam igazságszolgáltatásának
függetlenségét érintő rendszerszintű és általános hiányosságokkal függ össze,
— ezek a rendszerszintű és általános hiányosságok ezért e tagállamnak a keresett személlyel szemben
indított eljárások elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságait nemcsak érinthetik, hanem
ténylegesen érintik is, és
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— komoly és bizonyítékokkal alátámasztott okokból vélelmezhető tehát, hogy a keresett személyt annak
a valós veszélye fenyegeti, hogy megsértik a független bírósághoz való fordulás alapvető jogát, és
ezáltal sérül a tisztességes eljáráshoz való alapvető jogának lényeges tartalma,
még ha a keresett személy a rendszerszintű és általános hiányosságoktól eltekintve nem is fejezte ki
konkrét aggályait, és a személyes körülményei, az európai elfogatóparancs alapjául szolgáló
bűncselekmény jellege e rendszerszintű és általános hiányosságoktól eltekintve sem ad aggodalomra
okot a tekintetben, hogy a végrehajtó hatalom és/vagy a törvényhozó hatalom a szóban forgó
büntetőeljárás keretében nyomást gyakorol vagy befolyásolja azt?

Közigazgatási ügyszak
Általános közigazgatási jogterület
107. A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2020. április 7-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-176/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Ellentétes-e a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a
637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1307/2013/EU rendelettel az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a szokásosan legeltetésre
alkalmas állapotban tartott mezőgazdasági területen elvégzendő minimumtevékenység a mezőgazdasági
termelő által felhasznált állatok legeltetése?
2) Amennyiben a fent említett [uniós] joggal nem ellentétes az első kérdésben megjelölt nemzeti
szabályozás, úgy lehet-e értelmezni a 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelet 4. cikke (1)
bekezdésének a) és c) pontjában, valamint 9. cikkének (1) bekezdésében szereplő rendelkezéseket, hogy
„aktív mezőgazdasági termelőnek” tekinthető az olyan jogi személy, amely az alapjogvitában
fennállóhoz hasonló körülmények között koncessziós szerződést kötött, és amely állatokat tart
természetes személyekkel megkötött egyes olyan haszonbérleti szerződések alapján, amelyek révén a
haszonbérbeadók a tulajdonosként tartott állatokat ingyenesen a haszonbérlőkre bízzák abból a célból,
hogy azok az állatokat a rendelkezésükre bocsátott legelőterületeken legeltessék a megállapodás szerinti
időintervallumokban?
3) Úgy kell-e értelmezni a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a
352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelet 60. cikkében
szereplő rendelkezéseket, hogy mesterséges feltételek alatt az alapjogvitában szóban forgó koncessziós
szerződés és egyes haszonbérleti szerződések esetét is érteni kell?

108. A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2020. április 7-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-179/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
a) Az EUMSZ 107. cikk értelmében vett állami támogatásnak, vagyis az állam által vagy állami források
révén finanszírozott intézkedésnek minősül-e a román állam által elfogadott azon szabályozás, amely
többségi állami tulajdonban lévő két társaság javára:
a.1. a teherelosztáshoz való hozzáférésnél elsőbbséget biztosít és az átvitelirendszer-üzemeltetőt arra
kötelezi, hogy e társaságoktól műszaki szolgáltatásokat vegyen igénybe, valamint
a.2. előírja, hogy a villamosenergia-hálózathoz való hozzáférésnél a szóban forgó két társaság által
előállított villamos energia garantált hozzáféréssel rendelkezzen, ami e két társaság folyamatos
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üzemeltetését biztosítja,
ha szelektív jellegű, és ha érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet. Amennyiben e kérdésre igenlő
választ kell adni, az EMSZ 108. cikk (3) bekezdése alapján be kell-e jelenteni a szóban forgó állami
támogatást?
b) Összeegyeztethető-e a 2009/72/EK irányelv 15. cikkének (4) bekezdésében szereplő
rendelkezésekkel az, ha a román állam a villamosenergia-hálózathoz való garantált hozzáférési jogot
nyújt többségi állami tulajdonban lévő két társaság számára, amely jog az említett két társaság
folyamatos üzemeltetését biztosítja?

109. Az Appeals Service Northern Ireland (Egyesült Királyság) által 2020. április 7-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-247/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: angol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Köteles-e az állandó tartózkodásra jogosult, EGT-állampolgársággal rendelkező gyermek teljes körű
egészségbiztosítást fenntartani ahhoz, hogy megőrizze a 2016. évi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése
értelmében önellátó személyként őt megillető tartózkodási jogot?
2) A 2004/38 irányelv 7. cikkének (1) bekezdésére és az Európai Unió Bírósága Teixiera ítéletének (C480/08) 70. pontjában szereplő ítélkezési gyakorlatra tekintettel ellentétes-e az uniós joggal a
bevándorlásról (Európai Gazdasági Térség) szóló 2016. évi rendelet 4. cikke (3) bekezdésének (b)
pontjában meghatározott követelmény (amely szerint a bevándorlásról [Európai Gazdasági Térség]
szóló 2016. évi rendelet 16. cikke (2) bekezdése (b) pontjának (ii) alpontjára tekintettel valamely diák
vagy önellátó személy kizárólag abban az esetben rendelkezik az Egyesült Királyságban teljes körű
egészségbiztosítással, ha e személy és az összes releváns családtagja is a szóban forgó egészségbiztosítás
kedvezményezettje)?
3) Az Ahmad v. Secretary of State for the Home Department ítélet [2014] EWCA Civ 988, 53. pontjában
szereplő határozatot követően „kölcsönös megállapodásoknak” minősülnek-e az egészségbiztosítást
illetően az Egyesült Királyság és az Ír Köztársaság között hatályban lévő, a közös utazási térségre
vonatkozó kölcsönös megállapodások, következésképpen azok a 2016. évi rendelet 4. cikkének (1)
bekezdése értelmében vett teljes körű egészségbiztosításról rendelkeznek-e?

110. A Curtea de Apel Constanţa (Románia) által 2020. május 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-225/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
1) Ellentétes-e az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és
visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési
támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében
történő kiegészítéséről szóló 6[4]0/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 23. pontjával és
19. cikkével az olyan nemzeti szabályozás, amely az alapeljárásban szereplőhöz hasonló körülmények
között azon okból alkalmaz túlzott mértékű bejelentések esetén alkalmazandó közigazgatási szankciókat
a mezőgazdasági termelővel szemben, hogy a mezőgazdasági termelő a túlzott mértékben bejelentettnek
tekintett terület vonatkozásában nem teljesíti a támogathatósági feltételeket, mivel egy koncessziós
szerződés alapján a birtokában lévő, akvakultúrás létesítményekkel rendelkező földterületet annak
bizonyítása nélkül műveli meg, hogy a koncesszióba adó hozzájárult a földterület mezőgazdasági célra
történő hasznosításához?

111. A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanyolország) által 2020. június 8-án
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benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-244/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Érvénytelenné kell-e nyilvánítani vagy annak kell-e tekinteni a férfiak és a nők közötti egyenlő
bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról szóló, 1978.
december 19-i 79/7 irányelv 3. cikkének a túlélő feleknek nyújtott ellátásokat és a családi ellátásokat az
említett irányelv hatálya alól kizáró bekezdését amiatt, hogy e rendelkezés ellentétes az uniós jog egyik
olyan általános elvével, mint a férfiak és a nők közötti egyenlőség elve, amelyet az Európai Unióról
szóló szerződés 2. cikke és 3. cikke, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 19. cikke
az Európai Unió egyik alapvető értékének, az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikkének (1)
bekezdése, valamint a Bíróság hosszú ideje alkalmazott és állandó ítélkezési gyakorlata pedig alapvető
jognak nyilvánított?
2) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkét, valamint az Európai Unió
Alapjogi Chartája 17. cikkének (1) bekezdését az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről
szóló, 1950. november 4-én Rómában aláírt európai egyezmény 1. kiegészítő jegyzőkönyve (kihirdette:
1993. évi XXXI. törvény) 1. cikkével összefüggésben, hogy azokkal ellentétes (a Tribunal
Constitucional [alkotmánybíróság] 2014. március 11-i 40/2014 ítéletén, az azt értelmező ítélkezési
gyakorlaton, valamint az azt végrehajtó jogalkotási reformon alapuló) olyan nemzeti intézkedés, mint
amely az alapeljárásban szerepel, amely – a gyakorlatban, valamint a formalizálttá tételre vonatkozó
követelménnyel kapcsolatos általános tájékozatlanság és az e követelmény teljesítéséhez való
alkalmazkodásra nyitva álló időszak hiánya miatt – először lehetetlenné tette, később pedig rendkívül
megnehezítette a Código Civil Catalán (katalán polgári törvénykönyv) által szabályozott élettársi
kapcsolatból származó özvegyi nyugdíjhoz való hozzáférést?
3) Úgy kell-e értelmezni az európai uniós jog egyik olyan alapvető elvét, mint a férfiak és nők közötti
egyenlőség elve – amely az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikkében alapvető értékként
szerepel – és a nemen alapuló hátrányos megkülönböztetés elve – amelyet az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 21. cikke alapvető jogként ismer el – az Emberi Jogok Európai Egyezménye 14. cikkével
összefüggésben, hogy azzal ellentétes (a Tribunal Constitucional [alkotmánybíróság] 2014. március 11i 40/2014 ítéletén, az azt értelmező ítélkezési gyakorlaton, valamint az azt végrehajtó jogalkotási
reformon alapuló) olyan nemzeti intézkedés, mint amely az alapeljárásban szerepel, amely – a
gyakorlatban, valamint a formalizálttá tételre vonatkozó követelménnyel kapcsolatos általános
tájékozatlanság és az e követelmény teljesítéséhez való alkalmazkodásra nyitva álló időszak hiánya
miatt – először lehetetlenné tette, később pedig rendkívül megnehezítette a katalán polgári törvénykönyv
által szabályozott élettársi kapcsolatból származó özvegyi nyugdíjhoz való hozzáférést, és ezzel a
nőknek sokkal nagyobb arányban okozott hátrányt, mint a férfiaknak?
4) A „születésre” vagy – másodlagosan – a „nemzeti kisebbséghez való tartozásra”, mint az Európai
Unió Alapjogi Chartája 21. cikkének (1) bekezdése által tiltott hátrányos megkülönböztetés okára vagy
„indokára” való alapítás tilalmát az Emberi Jogok Európai Egyezménye 14. cikkével összefüggésben
úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes (a Tribunal Constitucional [alkotmánybíróság] 2014.
március 11-i 40/2014 ítéletén, az azt értelmező ítélkezési gyakorlaton, valamint az azt végrehajtó
jogalkotási reformon alapuló) olyan nemzeti intézkedés, mint amely az alapeljárásban szerepel, amely
– a gyakorlatban, valamint a formalizálttá tételre vonatkozó követelménnyel kapcsolatos általános
tájékozatlanság és az e követelmény teljesítéséhez való alkalmazkodásra nyitva álló időszak hiánya
miatt – először lehetetlenné tette, később pedig rendkívül megnehezítette a katalán polgári törvénykönyv
által szabályozott élettársi kapcsolatból származó özvegyi nyugdíjhoz való hozzáférést?

112. A Juzgado de lo Social no 1 de Barcelona (Spanyolország) által 2020. június 11-én
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benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-258/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság
területén történő fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EK tanácsi irányelvet,
hogy azzal ellentétes az alapeljárás tárgyát képező rendelkezéshez (a TRLGSS 60. cikkének (4)
bekezdése) hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely a felnevelt gyermekek után járó nyugdíjkiegészítéshez való jogot azon nők számára állapítja meg, akiknek legalább két vér szerinti vagy
örökbefogadott gyermekük van és járulékalapú öregségi nyugdíjban részesülnek, miközben más nők,
akik azonos helyzetben vannak, nem jogosultak ilyen öregségi nyugdíj-kiegészítésre azért, mert
önkéntesen előrehozott nyugdíjban részesültek, amely esetben jogszabály alapján szigorúbb
járulékfizetési feltételek állnak fenn a rendes nyugdíjhoz képest, az életkorra vonatkozó feltételek
azonosak vagy nagyon hasonlóak, a munkaerőpiacon való megtartásukkal kapcsolatos, női mivoltukból
eredő nehézségek pedig azonosak?

113. A Giudice di pace di Massa (Olaszország) által 2020. június 19-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-274/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az „állampolgárság alapján történő megkülönböztetés” tilalmának az EUMSZ
18. cikk értelmében vett fogalmát, hogy a tagállamok részéről tilos minden olyan szabályozás, amely
akár közvetetten, rejtetten és/vagy anyagi szempontból nehézséget okozhat a többi tagállam
állampolgárai számára?
2) Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, a Codice della Strada (közúti törvénykönyv)
93. cikkének 1-bis. bekezdése szerinti, a hatvan napot meghaladó olaszországi tartózkodást követően a
külföldi rendszámmal történő közlekedésre vonatkozó (a gépjármű tulajdonosától független) tilalom
nehézséget okozhat-e más tagállamok (külföldi rendszámú gépkocsival rendelkező) állampolgárai
számára, következésképpen állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetésnek
minősülhet-e?
3) Úgy kell-e értelmezni a következő fogalmakat:
a. „a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog” az EUMSZ 21. cikk
értelmében,
b. a „belső piac” az EUMSZ 26. cikk értelmében, amely egy olyan „belső határok nélküli térség,
amelyben a Szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a
szolgáltatások és a tőke szabad mozgása”;
c. „[a]z Unión belül biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását” az EUMSZ 45. cikkértelmében,
d. „tilos a valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad
letelepedésére vonatkozó minden korlátozás” az EUMSZ 49–55. cikk értelmében,
e. „tilos az Unión belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás a tagállamok
olyan állampolgárai tekintetében, akik nem abban a tagállamban letelepedettek, mint a szolgáltatást
igénybe vevő személy” EUMSZ 56–62. cikk értelmében,
hogy az olyan nemzeti rendelkezések is tiltottak, amelyek az uniós polgárok számára – akár közvetetten,
rejtetten és/vagy anyagi szempontból – korlátozhatják, megnehezíthetik vagy bármilyen módon
érinthetik a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog, a munkavállalók
Unión belüli szabad mozgáshoz való joga, valamint a letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás
szabadsága gyakorlását?
4) Amennyiben a harmadik kérdésre igenlő választ kell adni, a Codice della Strada (közúti
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törvénykönyv) 93. cikkének 1-bis. bekezdése szerinti, a hatvan napot meghaladó olaszországi
tartózkodást követően a külföldi rendszámmal történő közlekedésre vonatkozó (a gépjármű
tulajdonosától független) tilalom korlátozhatja-e, megnehezítheti-e vagy bármilyen módon érintheti-e a
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog, a munkavállalók Unión
belüli szabad mozgáshoz való joga, a letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága
gyakorlását?

114. A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2020. június 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-285/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 883/2004/EK rendelet 65. cikkének (2) és (5) bekezdését, hogy az a teljes
munkanélküli személy, aki az e rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti ellátásokban az illetékes
tagállamban való részesülés ideje alatt és/vagy munkaviszonyának megszűnése előtt másik tagállamba
helyezte át a lakóhelyét, a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai szerint jogosult munkanélküliségi
ellátásra?
2) Jelentőséggel bír-e e tekintetben, hogy az említett személy milyen – például családi – okokból
helyezte át lakóhelyét az illetékes tagállamtól eltérő tagállamba?

115. A Satversmes tiesa (Lettország) által 2020. június 30-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-290/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2009/73/EK irányelv 23. cikkét és 32. cikkének (1) bekezdését, hogy a
tagállamoknak olyan jogi szabályozást kell elfogadniuk, amely szerint egyfelől valamennyi végső
felhasználó kiválaszthatja, hogy milyen típusú hálózathoz – szállító vagy elosztó hálózat – csatlakozik,
másfelől pedig a rendszerüzemeltető köteles számára megengedni a szóban forgó hálózathoz történő
csatlakozást?
2) Úgy kell-e értelmezni a 2009/73/EK irányelv 23. cikkét, hogy a tagállamoknak olyan jogi
szabályozást kell elfogadniuk, amelynek értelmében a földgázszállító hálózathoz történő csatlakozás
csak a nem háztartási végfelhasználók (tehát kizárólag az ipari felhasználók) számára megengedett?
3) Úgy kell-e értelmezni a 2009/73/EK irányelv 23. cikkét és különösen az „új ipari felhasználó”
fogalmát, hogy az említett cikk azt a kötelezettséget írja elő, miszerint a tagállamoknak olyan jogi
szabályozást kell elfogadniuk, amely értelmében a földgázszállító hálózathoz történő csatlakozás csak
az olyan, nem háztartási végfelhasználók (tehát kizárólag az ipari felhasználók) számára megengedett,
akik korábban nem csatlakoztak az elosztó hálózathoz?
4) Úgy kell-e értelmezni a 2009/73/EK irányelv 2. cikkének 3. pontját és 23. cikkét, hogy azokkal
ellentétes az olyan tagállami jogi szabályozás, amely szerint a földgázszállítás magában foglalja a
földgáznak közvetlenül a végső felhasználó földgázellátó hálózatára történő szállítását?

116. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2020. július 7-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-300/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról
szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdésének
a) pontját, hogy már akkor meghatározzák a 2011/92/EU irányelv (KHV-irányelv) I. és II. mellékletében
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felsorolt projektek végrehajtása jövőbeli engedélyének kereteit, ha egy természet- és tájvédelmi rendelet
olyan, mentesülési lehetőséget tartalmazó általános tilalmakat, valamint engedélyezési kötelezettségeket
ír elő, amelyek nem mutatnak különös kapcsolatot a KHV-irányelv mellékleteiben felsorolt
projektekkel?
2) Úgy kell-e értelmezni a 2001/42 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy a tervek és
programok akkor készülnek a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, földhasználat stb. terén, ha arra
irányulnak, hogy éppen e területek egyikére vagy több ilyen területre vonatkozó referenciakeretet
határozzanak meg? Vagy elegendő, ha a természet és a táj védelme céljából olyan általános tilalmakat
és engedélyezési kötelezettségeket írnak elő, amelyeket az engedélyezési eljárásban számos projekt és
használat tekintetében vizsgálni kell, és amelyek közvetve („reflexszerűen”) hatást gyakorolhatnak e
területek egyikére vagy több ilyen területre?
3) Úgy kell-e értelmezni a 2001/42 irányelv 3. cikkének (4) bekezdését, hogy akkor határozzák meg a
projektek végrehajtása jövőbeli engedélyének kereteit, ha a természet- és tájvédelmi célból elfogadott
rendelet számos, absztrakt módon leírt, a védett területre vonatkozó projekt és intézkedés tekintetében
általános tilalmakat és engedélyezési kötelezettségeket határoz meg, az elfogadásakor azonban konkrét
projektek nem várhatók és nincsenek is tervben, és ennélfogva hiányzik a konkrét projektekkel fennálló
különös kapcsolat?

117. A cour d'appel de Paris (Franciaország) által 2020. július 9-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-302/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Először,
a) Úgy kell-e értelmezni a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló,
2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 2003/6/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a bennfentes információ meghatározása és közzététele, valamint a
piaci manipuláció meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2003. december 22-i
2003/124/EK bizottsági irányelv 1. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 1. cikke
1. pontjának első albekezdését, hogy egy pénzügyi eszköz kibocsátójával kapcsolatos piaci
híresztelésről tudósító újságcikk közelgő megjelenésére vonatkozó információ eleget tesz a
hivatkozott cikkek által a bennfentes információnak minősüléshez megkövetelt pontosság
követelményének?
b) A szóban forgó információ pontosságának értékelése szempontjából jelentőséggel bír-e az a
körülmény, hogy az újságcikk, amelynek a közelgő megjelenése a szóban forgó információt jelenti,
– piaci híresztelésként – említést tesz a nyilvános vételi ajánlatban szereplő árról?
c) A cikket jegyző újságíró hírneve, a megjelenést biztosító sajtóorgánum tekintélye és e megjelenésnek
az annak tárgyát képező értékpapírok árfolyamára való ténylegesen jelentős (ex post) hatása releváns
tényezők-e a szóban forgó információ pontosságának értékelése során?
2) Másodszor, azon válasz esetére, amely szerint a szóban forgó információhoz hasonló információ
eleget tesz a megkövetelt pontosság követelményének:
a) Úgy kell-e értelmezni a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a
2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkét, hogy „újságírás céljából” történik egy piaci híresztelésről
tudósító, az újságíró által jegyzett újságcikk közelgő megjelenésére vonatkozó információnak az
újságíró egyik szokásos forrásának történő átadása?
b) Az e kérdésre adandó válasz függ-e többek között attól, hogy az újságírót a forrás tájékoztatta-e a
piaci híresztelésről, vagy sem, vagy hogy a cikk közelgő megjelenésére vonatkozó információ
átadása hasznos volt-e ahhoz, hogy a híresztelés hitelességére vonatkozó pontosítást szerezzen e
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forrástól, vagy sem?
3) Harmadszor, úgy kell-e értelmezni az 596/2014/EU rendelet 10. és 21. cikkét, hogy még ha a
bennfentes információt az újságíró a 21. cikk alapján „újságírás céljából” teszi is közzé, a közzététel
jogos vagy jogosulatlan jellege megköveteli annak értékelését, hogy arra a 10. cikk alapján „[…] (az
újságírói) foglalkozás […] szokásos teljesítése keretében” került-e sor?
4) Negyedszer, úgy kell-e értelmezni az 596/2014/EU rendelet 10. cikkét, hogy az újságírói foglalkozás
szokásos teljesítése keretében a bennfentes információ közzétételének e foglalkozás gyakorlásához
feltétlenül szükségesnek kell lennie és tiszteletben kell tartania az arányosság elvét?

118. Az Administratīvā apgabaltiesa (Lettország) által 2020. július 9-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-306/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lett
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A jelen ügyben szóban forgó, valamely gyártó és egyes forgalmazók közötti megállapodás (amely
értelmében a potenciális ügylet nyilvántartásba vételétől számított 6 – hat – hónapos időtartamban a
forgalmazó, akinek részéről a nyilvántartásba vétel a potenciális ügylet előtt megtörtént, elsőbbséget
élvez az értékesítési eljárásnak a szóban forgó végfelhasználóval történő lefolytatására, kivéve ha ez
utóbbi kifogást emel ellene) – az Európai Unió működéséről szóló szerződés helyes értelmezése alapján
– tekinthető-e vállalkozások közötti olyan megállapodásnak, amelynek célja az [EUMSZ] 101. cikk (1)
bekezdése értelmében a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása?
2) A jelen ügyben szóban forgó, valamely gyártó és egyes forgalmazók közötti, az Európai Unió
működéséről szóló szerződés rendelkezéseivel összhangban értelmezett megállapodás hordoz-e olyan
elemeket magában, amelyek lehetővé teszik annak értékelését, hogy e megállapodás nem mentesül-e az
általános kartelltilalom alól?
3) Úgy kell-e tekinteni, hogy a jelen ügyben szóban forgó, valamely gyártó és egyes forgalmazók
közötti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezéseivel összhangban értelmezett
megállapodás kivételt jelent? Azon kivétel, amely lehetővé teszi olyan vertikális megállapodások
megkötését, amelyek a szállító számára fenntartott, vagy a szállító által más vevőhöz rendelt kizárólagos
területen vagy kizárólagos ügyfélcsoportnak történő aktív értékesítés korlátozását írják elő, amennyiben
ez a korlátozás nem korlátozza a vevő ügyfelei általi értékesítést, és amennyiben a szállító (a felperes)
piaci részesedése nem haladja meg a 30 %-ot, csak a kizárólagos forgalmazási rendszerekre
alkalmazandó?
4) A jelen ügyben szóban forgó, valamely gyártó és egyes forgalmazók közötti, az Európai Unió
működéséről szóló szerződés rendelkezéseivel összhangban értelmezett megállapodásnak a jogsértés
tényállását megvalósító eleme állhat-e csak egyetlen gazdasági szereplő jogellenes magatartásából? A
jelen ügynek az Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezéseivel összhangban értelmezett
körülményei között vannak-e az egyetlen gazdasági szereplő kartellben való részvételére utaló
valószínűsítő körülmények?
5) A jelen ügynek az Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezéseivel összhangban
értelmezett körülményei között vannak-e a forgalmazási rendszeren belüli versenykorlátozásra
(torzításra), a felperes javára fennálló előnyre, illetve a versenyre gyakorolt negatív hatásra utaló
valószínűsítő körülmények?
6) A jelen ügynek az Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezéseivel összhangban
értelmezett körülményei között, ha a forgalmazási hálózat piaci részesedése nem haladja meg a 30 %-ot
(a felperes egy gyártó, ami miatt a piaci részesedése magában foglalja a forgalmazói értékesítési
volumenét is), vannak-e a forgalmazási rendszerben és/vagy azon kívül a versenyre gyakorolt negatív
hatásokra utaló valószínűsítő körülmények, és e megállapodás a kartelltilalom hatálya alá tartozik?
7) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkének (3) bekezdésével és a 2010. április 20i 330/2010 bizottsági rendelet 2. cikkével összhangban, e rendelet 4. cikkének b) pontjával együttesen
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értelmezve:
— Alkalmazandó-e a mentesség egy olyan forgalmazási rendszerre, amely értelmében i. maga a
forgalmazó (kereskedő) választja meg azt a potenciális ügyfelet, amellyel együtt fog működni; ii. a
szállító nem határozta meg előzetesen, objektív, egyértelműen ismert és ellenőrizhető kritériumok
alapján az ügyfeleknek egy olyan konkrét csoportját, amely számára az egyes forgalmazók a
szolgáltatásaikat nyújtják; iii. a szállító a forgalmazó (kereskedő) kérésére a potenciális ügyfeleket
fenntartja az említett forgalmazó számára; iv. a többi forgalmazó nem ismeri, illetve őket korábban
nem tájékoztatták a potenciális ügyféllel kapcsolatos fenntartásról; illetve amely értelmében v. a
potenciális ügyfél fenntartásának és az ebből eredő, egy konkrét forgalmazó javára szolgáló
kizárólagos forgalmazási rendszer létrejöttének egyetlen kritériuma az említett forgalmazó kérése,
nem pedig a szállító elhatározása; illetve amely értelmében vi. a fenntartás a potenciális ügylet
nyilvántartásba vételétől számított 6 – hat – hónapig marad hatályban (amely időszak leteltével a
kizárólagos forgalmazás hatálya megszűnik)?
— Úgy kell-e tekinteni, hogy a passzív értékesítések korlátozására nem kerül sor, ha a szállító és a
forgalmazó között kötött megállapodás magában foglalja azt a feltételt, hogy a vevő (végfelhasználó)
kifogást emelhet a hivatkozott fenntartással szemben, azonban őt erről a feltételről nem
tájékoztatták? A vevő (végfelhasználó) magatartása érintheti-e (igazolhatja-e) a szállító és a
forgalmazó közötti megállapodás feltételeit?

119. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2020. július 13-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-315/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: olasz
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A Bíróság álláspontja szerint: abban az esetben, ha a veszélyes hulladékot nem tartalmazó vegyes
települési hulladékot energetikai hasznosítás (a Codice dell’Ambiente [környezetvédelemről szóló
törvénykönyv] C) melléklete szerinti R1/R12-es művelet) céljából valamely üzemben mechanikusan
kezelték, és e kezelési művelet befejezését követően úgy tűnik, hogy a kezelés feltehetőleg nem
változtatta meg alapvetően a vegyes települési hulladék eredeti tulajdonságait, a vegyes települési
hulladékot azonban a 19 12 12-es EWC-kód alá sorolják be, amit a felek nem vitatnak; azon kifogások
jogszerűségének a származási ország által történő elbírálása céljából, amelyeket ezen ország hatáskörrel
rendelkező hatósága emelt a 2008/98/EK irányelvben szereplő elvek alapján a kezelt hulladék
együttégetés keretében vagy egyébként energiafejlesztés érdekében valamely uniós országban található
üzembe szállításához való előzetes hozzájárulás iránti kérelemmel szemben, különösen pedig a jelen
ügyben felhozott kifogásokhoz hasonló olyan kifogások jogszerűségének elbírálása céljából, amelyek
alapját a következők képezik:
— az emberi egészség és a környezet védelmének elve (13. cikk);
— az önellátásnak és a közelségnek a 16. cikk (1) bekezdésében megállapított elve, amelynek
értelmében „A tagállamok, amennyiben szükséges vagy tanácsos, a többi tagállammal
együttműködésben meghozzák a szükséges intézkedéseket a hulladékártalmatlanító létesítmények és
a háztartásokból összegyűjtött vegyes települési hulladékokat – ideértve az egyéb termelőktől
származó ilyen hulladékokat is – hasznosító létesítmények integrált és megfelelő hálózatának
létrehozása érdekében, figyelembe véve az elérhető legjobb technikákat.”;
— a 16. cikk (1) bekezdésének utolsó mondatában megállapított elv, amelynek értelmében „A
tagállamok az 1013/2006/EK rendeletben foglaltak szerint környezetvédelmi okokból korlátozhatják
a kimenő hulladékszállítmányokat is.”;
— a 2008/98/EK irányelv (33) preambulumbekezdése, amelynek értelmében „A hulladékszállításról
szóló, […] 1013/2006/EK […] rendelet alkalmazásában a rendelet 3. cikkének (5) bekezdésében
említett vegyes települési hulladék abban az esetben is vegyes települési hulladék marad, ha olyan
hulladékkezelési műveletnek vetették alá, amely nem változtatta meg alapvetően a tulajdonságait”,
az európai hulladékkatalógus (a jelen ügyben a 19 12 12-es EWC-kód: R1/R12-es hasznosítási
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műveletek céljából mechanikus kezelést végző üzemek által előállított hulladék) és a vonatkozó
besorolások érintik-e a mechanikus kezelést megelőzően vegyes települési hulladéknak minősülő
hulladék szállításával kapcsolatos [uniós jogi] szabályozást, igenlő válasz esetén pedig milyen
határokon belül és milyen mértékben;
ami különösen a vegyes települési hulladék kezeléséből származó hulladék szállítását illeti, az európai
hulladékkatalógusból következő besorolással szemben elsőbbséget élveznek-e vagy sem az említett
200/98/EK irányelv 16. cikkének rendelkezései, valamint (33) preambulumbekezdése, amelyek
kifejezetten a hulladékszállításra vonatkoznak;
amennyiben a Bíróság azt célszerűnek és hasznosnak ítéli meg, tisztázza, hogy a fent említett katalógus
normatív jellegű-e vagy – ezzel szemben – pusztán olyan műszaki tanúsítványnak minősül, amely
alkalmas valamennyi hulladék egységes nyomon követésére?

120. A Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgium) által 2020. július
24–én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-335/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A menedékkérő kötelező tartózkodási helyét megváltoztató, azt valamely befogadó központban előíró
– az állami közigazgatási hatóság által hozott és a tényleges átadást előkészítő intézkedésként
értelmezett – határozat, amelynek elsődleges célja a menedékkérőnek a menedékjog iránti kérelme
megvizsgálásáért felelős államnak történő tényleges átadásának megkönnyítése, a „Dublin III” rendelet
értelmében már a kiutasítási intézkedés végrehajtásának minősül-e, amennyiben a menedékkérő e
kiutasítási intézkedés ellen a nemzeti bíróság előtt megsemmisítés és felfüggesztés iránti jogorvoslatot
terjesztett elő?
2) Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, azon egyetlen, halasztó hatályú jogorvoslat, azaz a
különösen sürgős felfüggesztés iránti jogorvoslat, amelyet a loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (a külföldieknek az ország területére történő
beutazásáról, tartózkodásáról, letelepedéséről és kiutasításáról szóló, 1980. december 15-i törvény)
39/82. cikkének 4. § -a biztosít a nemzetközi védelem iránti kérelmének másik tagállamban történő
megvizsgáltatására felhívott menedékkérő számára a kiutasítás vagy visszaküldés azonnali végrehajtása
esetére, a „Dublin III” rendelet 27. cikke értelmében hatékony jogorvoslatnak minősül-e?

Pénzügyi jogterület
74. A Curtea de Apel Suceava (Románia) által 2020. április 23-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-182/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Az alapeljárásban fennállóhoz hasonló körülmények esetén ellentétes-e a 2006/112/EK irányelvvel,
valamint az adósemlegesség, a héa levonásához való jog és az adóztatás kiszámíthatóságának elvével
az olyan nemzeti szabályozás, amely azáltal, hogy a fizetésképtelenségi eljárás gazdasági szereplővel
szembeni megindítása esetén nem teszi lehetővé a fizetésképtelenné nyilvánítást megelőzően teljesített
adóztatandó ügyletekhez kapcsolódó héa levonását és a gazdasági szereplőt a levonható héa
megfizetésére kötelezi, a héa automatikus, további vizsgálat nélküli korrekcióját írja elő? Az
alapeljárásban fennállóhoz hasonló körülmények esetén ellentétesek-e az arányosság elvével a nemzeti
jog ezen előírásai, azok gazdasági szereplőre gyakorolt hatásait és az említett korrekció véglegességét
is figyelembe véve?

75. A Tribunal de première instance du Luxembourg (Luxemburg) által 2020. június 5-én

13

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-241/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az EUMSZ 45. cikkel ellentétes-e az olyan szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi –
függetlenül attól, hogy azt valamely kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyezmény átveszi-e vagy
sem –, amelynek alapján az adóalany a lakóhelye szerinti államban fizetendő jövedelemadó
számításánál elveszíti az adómentes jövedelemhányadon és a személyes körülményein alapuló
adókedvezményekre (mint például hosszú távú megtakarítás, nevezetesen egyéni életbiztosítási
szerződés alapján fizetett díj, és energiamegtakarításra fordított költségek után járó adókedvezmény)
vonatkozó igény egy részét amiatt, hogy ezen adóalany az érintett évben másik tagállamban is szerzett
ott adóztatott jövedelmet?
2) Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, a válasz továbbra is igenlő-e, ha az adóalany –
mértékét és arányát tekintve – noha nem ér el számottevő jövedelmet a lakóhely szerinti államában,
ugyanakkor ez utóbbinak módjában áll ezen adókedvezmények részére történő biztosítása?
3) Amennyiben a második kérdésre igenlő választ kell adni, a válasz továbbra is igenlő-e, ha a lakóhely
szerinti állam és egy másik állam közötti kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyezmény értelmében
az adóalany e másik államban az ott adózó jövedelme tekintetében ezen állam adójogi szabályozása által
biztosított személyes adókedvezményekben részesült, de ezek nem tartalmaznak egyes olyan
kedvezményeket, amelyekre az adóalany a lakóhely szerinti államban főszabály szerint jogosult lenne?
4) Amennyiben a harmadik kérdésre igenlő választ kell adni, a válasz továbbra is igenlő-e, ha ez utóbbi
különbség ellenére az adóalany e másik államban ily módon legalább akkora összegű
adókedvezményben részesül, mint amelytől a lakóhelye szerinti államban elesik?
5) Ugyanezeket a válaszokat kell-e adni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 63. cikkének (1)
bekezdése és 65. cikkének (1) bekezdésére tekintettel az olyan szabályozással kapcsolatban, mint amely
az alapügy tárgyát képezi – függetlenül attól, hogy azt valamely kettős adóztatás elkerülésére irányuló
egyezmény átveszi-e vagy sem –, amelynek alapján az adóalany a lakóhelye szerinti államban fizetendő
jövedelemadó számításánál elveszíti az adómentes jövedelemhányadon és a személyes körülményein
alapuló adókedvezményekre (mint például hosszú távú megtakarítás, nevezetesen egyéni életbiztosítási
szerződés alapján fizetett díj, és energiamegtakarításra fordított költségek után járó adókedvezmény)
vonatkozó igény egy részét amiatt, hogy ezen adóalany az érintett évben egy másik tagállamban a
tulajdonában álló ingatlan bérbeadásából szerzett ott adóztatott jövedelmet?

76. A Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgium) által 2020.
június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-246/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2006/126/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, hogy a vezetői engedélyt
akkor is minden további nélkül el kell ismerniük a tagállamoknak, ha ezen okmány kiállítása a kiállító
államban elveszettként nyilvántartásba vett és érvényességét vesztett vezetői engedély cseréjén alapul?
2) Megtagadhatja-e valamely tagállam a lecserélt vezetői engedély elismerését a 2006/126 irányelv 11.
cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján, ha a cserére olyan időpontban került sor,
amelyben az eredeti vezetői engedélyt kiállító tagállam bizonyos továbbképzések elvégzéséig
visszavonta a járművezetési jogosultságot?
3) Mindenesetre megtagadhatja-e valamely tagállam a lecserélt vezetői okmány elismerését akkor, ha a
tagállam, amelynek területén felmerül a vezetői okmány elismerésének kérdése, konkrét és alátámasztott
adatok alapján meg tudja állapítani, hogy a járművezetési jogosultság a vezetői okmány cseréjének
időpontjában már nem állt fenn?
4) Mindenesetre megtagadhatja-e valamely tagállam a lecserélt vezetői okmány elismerését akkor, ha
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az elismerés kérdése azon tagállam állampolgárához kötődik, amelyben az elismerés kérdése felmerül,
és e tagállam konkrét és alátámasztott adatok alapján megállapítja, hogy a csere és/vagy az elismerés
kérelmezésének időpontjában az érintett nem felelt meg a vezetői engedély e tagállamban történő
kiállítására vonatkozó minimumkövetelményeknek?
5) Úgy kell-e értelmezni a 2006/126 irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, hogy az egyenlőtlenséget idéz
elő valamely tagállam olyan állampolgára, aki csak továbbképzések elvégzését követően kapja vissza
járművezetési jogosultságát, és az olyan állampolgár között, aki szintén köteles továbbképzések
elvégzésére, időközben azonban – adott esetben a tartózkodási helyre vonatkozó követelmény
megsértésével vagy a kiállító tagállamban érvényességét vesztett vezetői engedélyen alapuló csere révén
– külföldi vezetői engedélyt szerez?

77. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2020. június 18-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-269/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1. Úgy kell-e élni azzal a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról
szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének második
albekezdésében a tagállamok számára biztosított lehetőséggel, hogy együtt, egyetlen adóalanyként
kezeljék azokat a területükön letelepedett alanyokat, amelyek ugyan jogilag függetlenek, de amelyeket
kölcsönös pénzügyi, gazdasági és szervezeti kapcsolatok egymással szorosan összefűznek,
a) hogy az említett alanyok közül azon alany tekintetében kell az egyetlen adóalanyként való kezelésnek
megvalósulnia, amely ezen alanyok valamennyi ügylete tekintetében adóalanynak minősül, vagy
úgy,
b) hogy az egyetlen adóalanyként való kezelésnek feltétlenül – és ezáltal jelentős mértékű adóbevételkiesés elviselése mellett is – az egymással szoros kapcsolatban álló alanyoktól elkülönülő, külön a
héával összefüggő célokra létrehozandó fiktív adóalanynak minősülő héacsoporthoz kell vezetnie?
2. Amennyiben az első kérdésre az a) választ kell adni: Az következik-e az Európai Unió Bíróságának a
tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 6. cikkének (2) bekezdése értelmében vett vállalkozásidegen
célokkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatából (az Európai Unió Bíróságának 2009. február 12-i VNLTOítélete, C-515/07, EU:C:2009:88), hogy az olyan adóalany esetében, amely
a) egyrészt gazdasági tevékenységet végez, és ennek során a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 2.
cikkének 1. pontja értelmében vett, ellenszolgáltatás fejében teljesített szolgáltatásnyújtást végez,
b) másrészt pedig olyan tevékenységet végez, amelyet hatóságként folytat (közhatalmi tevékenység), és
amelyre vonatkozóan a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról
szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 4. cikkének (5) bekezdése értelmében
nem minősül adóalanynak,
az adóalany gazdasági tevékenységi ága által a közhatalmi tevékenységi ág részére ingyenesen végzett
szolgáltatásnyújtást nem kell megadóztatni a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 6. cikke (2)
bekezdésének b) pontja alapján?

78. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2020. június 26-án benyújtott előzetes
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döntéshozatal iránti kérelem (C-281/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv 168. cikkét és azt követő cikkeit, valamint az adósemlegességnek az ezen
irányelvből eredő elvét, illetve az Európai Unió Bíróságának az irányelvet értelmező ítélkezési
gyakorlatát, hogy azok nem teszik lehetővé az előzetesen felszámított héa levonását azon vállalkozások
számára, amelyek a fordított adózási eljárásban az általuk végrehajtott, termékbeszerzésre irányuló
ügyletekre vonatkozó igazoló dokumentumot (számla) oly módon állítják ki, hogy azon egy fiktív
értékesítőt tüntetnek fel, ily módon nem vitatott, hogy a beszerzést ténylegesen a szóban forgó
vállalkozó hajtotta végre, aki a megvásárolt termékeket a saját kereskedelmi vagy üzleti
tevékenységéhez használta fel?
2) Abban az esetben, ha az említetthez hasonló gyakorlat – amelyet az érdekelt személynek ismernie
kell – visszaélésszerűnek vagy csalárdnak minősíthető, az előzetesen felszámított héa levonása
vonatkozásában szükséges-e a hivatkozott levonás megtagadásához annak teljeskörű bizonyítása, hogy
a héaszabályozás által követett célkitűzésekkel összeegyeztethetetlen adóelőny áll fenn?
3) Végül, ha az említett bizonyítás szükséges, a levonás megtagadását lehetővé tevő adóelőnynek,
amelyet – ha szükséges – a konkrét esetben kell meghatározni, kizárólag az adóalanynál (a termék
megszerzőjénél) kell-e jelentkeznie, vagy esetleg az eljárás során résztvevő más szereplők tekintetében
is fenn kell állnia?

79. Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2020. július 1-jén benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-294/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Érvényesnek kell-e tekinteni azt, hogy egy adóalany – miután őt az adóhatóság több alkalommal
felszólította arra, hogy igazolja a visszatérítéshez való jog feltételeinek fennállását – a felszólításnak
észszerű indok nélkül nem tesz eleget, és – miután megtagadták tőle a visszatérítést – az iratokat később,
a közigazgatási felülvizsgálat során vagy a bírósági szakaszban adja át?
2) Joggal való visszaélésnek minősülhet-e az, hogy az adóalany a jogának alátámasztásához szükséges
információt nem akkor közli az adóhatósággal, amikor ezt megtehetné, illetve amikor azt kérik tőle, és
ezt érvényes indok nélkül teszi, ezzel szemben ezen információ közlésére később, önkéntes módon, a
felülvizsgálati szerv vagy a bíróság útján kerül sor?
3) A nem letelepedett adóalany – vagy azért, mert határidőben és észszerű indok nélkül nem közölte a
visszaterítéshez való jogának igazolása szempontjából releváns információt, vagy pedig visszaélésszerű
magatartása miatt – elveszíti-e a visszatérítéshez való jogát, ha az e tekintetben előírt vagy biztosított
határidő eltelt és az adóhatóság a visszatérítés elutasításáról szóló határozatot hozott?

80. A Conseil d’État (Franciaország) által 2020. július 6-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-299/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A 2006. november 28-i irányelv 392. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy az az árrés adóztatására
vonatkozó szabályozás alkalmazását az olyan ingatlanokkal kapcsolatos értékesítési ügyletekre
korlátozza, amelyek megszerzése az hozzáadottérték-adó hatálya alá tartozott anélkül, hogy az azokat
újraértékesítő adóalany jogosult lett volna ezen adó levonására? Vagy lehetővé teszi e szabályozás
alkalmazását olyan ingatlanokkal kapcsolatos értékesítési ügyletekre, amelyek megszerzése nem
tartozott ezen adó hatálya alá akár azért, mert e megszerzés nem tartozik az adó hatálya alá, vagy azért,

16

mert bár annak hatálya alá tartozik, de mentesül alóla?
2) A 2006. november 28-i irányelv 392. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy az kizárja az árrés
adóztatására vonatkozó szabályozás alkalmazását az építési telkekkel kapcsolatos értékesítési
ügyletekre az alábbi két esetben:
— ha az ilyen, nem beépítettként megszerzett telkek a megszerzésük és az adóalany általi
újraértékesítésük időpontja között építési telekké váltak;
— ha a megszerzésük és az adóalany általi újraértékesítésük időpontja között megváltoztatták e telkek
jellemzőit, így például parcellákra osztották azokat, vagy kiépítették az e parcellákat kiszolgáló
különböző hálózatokat (utak, ivóvíz, villamos energia, gáz, szennyvíz, távközlés)?

81. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2020. július 22-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-324/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Az egyszeri, és ezért nem időszakosan teljesített szolgáltatás esetében a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: héairányelv) 64.
cikke (1) bekezdésének értelmében vett egymást követő elszámolásokat vagy fizetéseket már
önmagában megalapozza a részletfizetésre vonatkozó megállapodás?
2) Másodsorban, az első kérdésre adott nemleges válasz esetén: a héairányelv 90. cikke (1)
bekezdésének értelmében vett nemfizetésből kell-e kiindulni, amennyiben az adófizetésre kötelezett a
szolgáltatása teljesítéskor abban állapodik meg, hogy annak ellenértékét öt éves részletben kell
kiegyenlíteni, és a nemzeti jog a későbbi fizetés esetére korrekciót ír elő, ami által az adóalap korábbi
csökkentése e rendelkezés alapján figyelmen kívül marad?

Munkaügyi ügyszak
41. A Rechtbank Overijssel (Hollandia) által 2020. május 25-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-217/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i
2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését, hogy a munkavállaló az
éves szabadsághoz való jogának gyakorlása miatt nem veszíti el a munkabérét vagy annak egy részét?
Vagy úgy kell értelmezni e rendelkezést, hogy a munkavállaló részére az éves szabadsághoz való
jogának gyakorlásának ideje alatt a szabadság alatti munkavégzés hiányának okától függetlenül tovább
folyósítják a munkabérét?
2) Úgy kell-e értelmezni a [2003/88 irányelv] 7. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétesek az
olyan nemzeti szabályok és/vagy gyakorlat, amely szerint a betegség miatt munkaképtelen munkavállaló
részére a szabadságának igénybevétele esetén a munkabérét továbbra is a közvetlenül a szabadságának
igénybevétele előtt kapott összegben folyósítják akkor is, ha e munkabér a munkaképtelenségének
hosszú időtartama miatt alacsonyabb, mint a teljes munkaképesség esetén járó munkabér?
3) A [2003/88 irányelv] 7. cikke és az állandó uniós ítélkezési gyakorlat alapján úgy kell-e értelmezni a
minden munkavállalót megillető, éves fizetett szabadsághoz való jogot, hogy sérti e jogot, ha
munkaképtelenség esetén csökkentik a szabadság ideje alatt folyósított munkabért?

42. A Tribunalul Mureş (Románia) által 2020. május 27-án benyújtott előzetes
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döntéshozatal iránti kérelem (C-218/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: román
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet („Róma I”) 8. cikkének értelmezése[:] kizárja-e az egyéni
munkaszerződésre alkalmazandó jog megválasztása a munkavállaló rendszerinti munkavégzésének
helye szerinti ország jogának alkalmazását / kizárja-e az alkalmazandó jog megválasztása a rendelet 8.
cikke (1) bekezdése második mondatának alkalmazását?
2) A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet („Róma I”) 8. cikkének értelmezése: a munkavállaló rendszerinti
munkavégzésének helye szerinti országban alkalmazandó minimálbér olyan jogosultságnak minősül-e,
amely a rendelet 8. cikke (1) bekezdésének második mondata értelmében „a jogválasztás hiányában […]
alkalmazandó jog olyan rendelkezései [közé tartozik], amelyektől megállapodás útján nem lehet
eltérni”?
3) A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet („Róma I”) 3. cikkének értelmezése: a román jog megválasztásának felele meg a román munka törvénykönyve rendelkezéseinek az egyéni munkaszerződésben történő
megjelölése, mivel Romániában közismert, hogy a munkavállaló előre meghatározza az egyéni
munkaszerződés tartalmát?

43. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2020. június 4-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-233/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdésével és a
2003/88/EK munkaidő-irányelv 7. cikkével az olyan nemzeti rendelkezés, amely szerint a munkavállaló
nem jogosult a ki nem vett fizetett éves szabadság pénzbeli megváltására a folyó (utolsó) munkaév
tekintetében, ha munkaviszonyát a szerződésének lejártát megelőzően súlyos ok nélkül, egyoldalúan
szünteti meg („távozás”)?
2) E kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
2.1) Azt is meg kell-e vizsgálni, hogy a munkavállaló képtelen volt-e felhasználni a szabadságot?
2.2) Milyen kritériumok alapján kell elvégezni ezt a vizsgálatot?

44. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2020. június 5-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-237/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni a 2001/23/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdését, hogy azon feltétel, amely
szerint „[a] csődeljárás vagy ezzel egyenértékű más […] fizetésképtelenségi eljárás […] az átadó
vagyonának felszámolása céljából indult”, akkor teljesül, ha
i. az átadó csődje elkerülhetetlen, és az átadó ennélfogva ténylegesen fizetésképtelen,
ii. a csődeljárás célja a holland jog szerint az, hogy az adós vagyonának felszámolásával elérjék
valamennyi hitelező jövedelmének maximalizálását, és
iii. a csőd megállapítása előtt egy úgynevezett pre-pack keretében előkészítik a vállalkozás (egy
részének) átruházását, és azt csak a csőd megállapítását követően hajtják végre, mindamellett
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iv. a bíróság által kirendelt kijelölt csődgondnoknak a csőd megállapítása előtt valamennyi hitelező
érdekei, valamint társadalmi érdekek, mint például a munkahelyek megtartásához fűződő érdek
figyelembevételével kell eljárnia, amit a szintén a bíróság által kirendelt kijelölt csődbírónak kell
felügyelnie,
v. a pre-pack célja az, hogy az ezt követő csődeljárásban lehetővé tegye a felszámolás olyan módját,
amelynek során az átadó vagyonához tartozó „going concern” vállalkozást („folyamatos
vállalkozást”) (illetve annak egy részét) eladják, hogy elérjék valamennyi hitelező jövedelmének
maximalizálását, és hogy a munkahelyek lehetőleg megmaradjanak, és
vi. az eljárás formája biztosítja, hogy ez a cél ténylegesen irányadó?
2) Úgy kell-e értelmezni az irányelv 5. cikkének (1) bekezdését, hogy az a feltétel, amely szerint „[a]
csődeljárás vagy ezzel egyenértékű más […] fizetésképtelenségi eljárás […] az illetékes hatóság […]
felügyelete alatt zajlik”, akkor teljesül, ha a csőd megállapítása előtt a vállalkozás (egy részének)
átruházását pre-pack keretében a csőd megállapítása előtt előkészítik, és a csőd megállapítását követően
végrehajtják, és
i. ennek betartását a csőd megállapítása előtt a bíróság által kirendelt kijelölt csődgondnok és kijelölt
csődbíró felügyeli, akik azonban nem rendelkeznek jogkörökkel,
ii. a kijelölt csődgondnoknak a csőd megállapítása előtt a holland jog szerint valamennyi hitelező érdekei
és más társadalmi érdekek, mint például a munkahelyek megtartásához fűződő érdek
figyelembevételével kell eljárnia, amit a kijelölt csődbírónak kell felügyelnie,
iii. a kijelölt csődgondnok és a kijelölt csődbíró feladatai nem különböznek a csődgondnokok és a
csődbírók feladataitól,
iv. a szerződést, amelynek alapján a vállalkozást átruházzák, és amelyet pre-pack keretében készítettek
elő, csak a csőd megállapítását követően kötik meg és hajtják végre,
v. a bíróság a csőd megállapításakor szükségesnek tarthatja, hogy a kijelölt csődgondnok vagy a kijelölt
csődbíró helyett másik csődgondnokot vagy csődbírót rendeljen ki, és
vi. a csődgondnokra és a csődbíróra az objektivitással és függetlenséggel kapcsolatos ugyanazon
követelmények vonatkoznak, mint az olyan csődeljárásban eljáró csődgondnokra és csődbíróra,
amelyet nem előzött meg pre-pack, és e személyek a csőd megállapítása előtti részvételük mértékétől
függetlenül a jogköreik alapján kötelesek vizsgálni, hogy a vállalkozásnak (a vállalkozás egy
részének) a csőd megállapítása előtt előkészített átruházása valamennyi hitelező érdekeit szolgálja-e
– és ennek elutasítása esetén – kötelesek megállapítani, hogy az átruházás nem fog létrejönni,
miközben továbbra is jogosultak más okból – például azért, mert más társadalmi érdekek, mint a
foglalkoztatás jelentősége az átruházást kizárja – megállapítani, hogy a vállalkozásnak (a vállalkozás
egy részének) a csőd megállapítása előtt előkészített átruházására nem fog sor kerülni?

45. A Hof van beroep Antwerpen (Belgium) által 2020. június 15-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-265/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról
kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező,
1999. március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4.
szakaszának 1. pontját és az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött
keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a
részmunkaidős foglalkoztatásról szóló keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját, hogy azokkal
ellentétes az, hogy valamely felsőoktatási intézmény a nemzeti szabályozás (egyetemi rendelet 91.
cikke) alapján, amely szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott független egyetemi személyzetet
véglegesen nevezik ki, a részmunkaidőben foglalkoztatott személyzetet pedig kinevezik, vagy hat évet
meg nem haladó, megújítható időszakokra foglalkoztatják, jogosult
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1. egyetemi oktatót a szabad mérlegelési jogkörre hivatkozva 20 éven keresztül mintegy 20 egymást
követő rövid időtartamú részmunkaidős munkaszerződéssel, illetve egy és három év közötti,
határozott időre szóló szerződéssel a megújítások teljes számának korlátozása nélkül foglalkoztatni,
miközben az összehasonlítható feladatokat ellátó más munkatársak teljes munkaidőre szóló végleges
kinevezésben részesültek?
2. személyi szabályzatában általános, 50 %-os foglalkoztatási arány formájában csupán a végleges
kinevezés feltételeként elérendő alsó küszöbértéket meghatározni, azonban egyetlen olyan
kritériumot sem megállapítani, amely alapján az 50 %-os vagy magasabb arányú részmunkaidőben
foglalkoztatott munkavállalókat véglegesen kinevezik, illetve határozott időre foglalkoztatják?
3. a részmunkaidős egyetemi oktatóhoz a korlátlan „szabad mérlegelési jogkör” alapján foglalkoztatási
arányokat rendelni anélkül, hogy objektív kritériumokat állapítana meg, vagy a munkaterhelést
objektív módon értékelné?
4. azon határozott időre és részmunkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanártól, akit a felsőoktatási
intézmény „szabad mérlegelési jogkörére” hivatkozva nem foglalkoztat tovább, a foglalkoztatási
feltételek állítólagos korábbi visszaélésszerű jellegére való hivatkozás jogát azzal az indokkal
megtagadni, hogy ezen egyetemi tanár e feltételeket a rá bízott munkák elvégzése révén úgymond
elfogadta, így nem részesülhet az uniós jog szerinti védelemből?

46. A tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgium) által 2020. június 25-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-283/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló,
2008. február 4-i 2008/124/KKBP tanácsi együttes fellépés 2014. június 12-i 2014/349/KKBP tanácsi
határozattal történt módosítását megelőző szövege – adott esetben minden más, esetlegesen releváns
rendelkezéssel összefüggésben értelmezett – 8. cikkének (3) bekezdését és 10. cikkének (3) bekezdését,
hogy az a misszióvezetőt saját nevében és saját javára az EULEX KOSOVO misszió szolgálatában a
2014. június 12-ét megelőző időszakban foglalkoztatott nemzetközi polgári személyzet
munkáltatójakénti minőséggel ruházza fel, vagy pedig – figyelemmel különösen a 2008/124/KKBP
együttes fellépés 2014. június 12-i módosítását megelőző szövege 8. cikkének (5) bekezdésére és 9.
cikkének (3) bekezdésére – úgy, hogy azok munkáltatói minőséggel az Európai Uniót és/vagy az Európai
Unió valamely intézményét ruházzák fel, például az Európai Bizottságot, az Európai Külügyi
Szolgálatot, az Európai Unió Tanácsát vagy bármely más intézményt, amelynek javára a misszióvezető
eddig az időpontig megbízás, hatáskör-átruházás vagy adott esetben meghatározandó bármely más
képviseleti forma alapján eljárt?

Polgári ügyszak
46. A Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lengyelország) által 2020. május
12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-213/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv III. mellékletének a) 12. pontjával összefüggésben értelmezett 36. cikkének (1)
bekezdését, hogy az e rendelkezésben említett információk közlésének kötelezettsége a biztosítottra is
vonatkozik, ha az egyidejűleg nem minősül szerződő félnek, és a mögöttes befektetési alaphoz kötött
élet- és meghatározott életkor elérésére szóló, biztosító és a szerződő fél vállalkozás közötti csoportos
biztosítási szerződéshez fogyasztói minőségben csatlakozó személyként, illetve a biztosítási díjként
befizetett pénzeszközök tekintetében befektetőként jár el?
2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: úgy kell-e értelmezni az életbiztosításról szóló, 2002.
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november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ezen irányelv III. mellékletének a) 11.
és 12. pontjával összefüggésben értelmezett 36. cikkének (1) bekezdését, hogy az első kérdésben
szereplőhöz hasonló jogviszony keretében a mögöttes befektetési alaphoz kapcsolódó pénzügyi
eszközök jellemzőiről való tájékoztatás kötelezettsége azt is jelenti, hogy a fogyasztót – biztosítottat
teljeskörűen és érthetően kell tájékoztatni a mögöttes befektetési alap eszközeibe (például a strukturált
kötvényekbe vagy származtatott eszközökbe) való befektetés összes kockázatáról, azok típusáról és
szintjéről, vagy a hivatkozott rendelkezés értelmében elegendő a fogyasztóval – biztosítottal kizárólag
az eszközök biztosítási alap közvetítésével történő befektetésével kapcsolatos kockázatok legfőbb
típusaira vonatkozó alapvető információkat közölni?
3) Úgy kell-e értelmezni az az életbiztosításról szóló 2002/83/EK irányelv III. mellékletének a) 11. és
12. pontjával összefüggésben értelmezett 36. cikkének (1) bekezdését, hogy e rendelkezés alapján az
első és második kérdésben szereplőhöz hasonló jogviszony keretében az életbiztosítási szerződéshez
biztosítotti minőségben csatlakozó fogyasztót mindazon befektetési kockázatról és ahhoz kapcsolódó
feltételekről tájékoztatni kell, amelyekről a biztosítási alap portfólióját kitevő eszközök (strukturált
kötvények vagy származtatott eszközök) kibocsátója a biztosítót tájékoztatta?
4) Az előző kérdésekre adott igenlő válasz esetén: úgy kell-e értelmezni az életbiztosításról szóló
2002/83/EK irányelv 36. cikkének (1) bekezdését, hogy a mögöttes befektetési alaphoz kötött élet- és
meghatározott életkor elérésére szóló csoportos biztosítási szerződéshez biztosítottként csatlakozó
fogyasztót a szerződéskötést megelőzően a szerződéskötést megelőző elkülönített eljárás keretében kell
a pénzügyi eszközök jellemzőiről és az ezen eszközökbe történő befektetés kockázatairól tájékoztatni,
vagy azzal ellentétes a nemzeti jognak az ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dn. 22 maja 2003 r.
(a biztosítási tevékenységről szóló, 2003. május 22-i törvény, Dz. U. 124. szám, 11510. alszám; 2009.
december 16-i egységes szöveg, Dz. U. 2010. 11. szám, 66. alszám) 13. cikkének (4) bekezdéséhez
hasonló rendelkezése, amely szerint elegendő, ha ezeket az információkat csak a biztosítási
szerződésben és annak megkötésekor közlik, és a tájékoztatás időpontja a szerződéshez való csatlakozási
eljárás során nincs világosan és egyértelműen megkülönböztetve és elkülönítve?
5) A 1–3. kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az életbiztosításról szóló 2002/83/EK
irányelv III. mellékletének a) 11. és 12. pontjával összefüggésben értelmezett 36. cikkének (1)
bekezdését, hogy az e rendelkezésben foglalt tájékoztatási kötelezettség megfelelő teljesítése a mögöttes
befektetési alaphoz kötött élet- és meghatározott életkor elérésére szóló csoportos biztosítási szerződés
alapvető elemének tekintendő, és hogy annak megállapítása, hogy e kötelezettséget nem megfelelően
teljesítették, azt eredményezheti, hogy a szerződés érvénytelenségének esetleges megállapítása, annak
semmisége vagy az e szerződéshez való csatlakozásról szóló egyéni nyilatkozat érvénytelenségének,
illetve semmiségének esetleges megállapítása miatt a biztosított fogyasztó jogosult lesz az összes
befizetett biztosítási díjat visszakövetelni?

47. A Rechtbank Midden Nederland (Hollandia) által 2020. május 29-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-245/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az általános adatvédelmi rendelet 55. cikkének (3) bekezdését, hogy „a
bíróságok által igazságügyi feladataik ellátása során végzett adatkezelési műveletek” kifejezés alatt
személyes adatokat tartalmazó eljárási iratokba való betekintésnek valamely igazságügyi hatóság által
történő biztosítását lehet érteni, minek során – ahogy az előzetes döntéshozatalra utaló határozatban a
bíróság kifejti – e betekintést ezen eljárási iratok másolatainak újságírók részére történő rendelkezésre
bocsátásával biztosítják?
a. E kérdés megválaszolása szempontjából jelentőséggel bír-e, hogy az adatkezelés e típusa feletti
felügyeletnek a nemzeti felügyeleti hatóság általi gyakorlása befolyásolja-e a független bírói
ítélkezést az egyes ügyek tekintetében?
b. E kérdés megválaszolása szempontjából jelentőséggel bír-e, hogy az adatkezelés típusa és célja az
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igazságügyi hatóság szerint az, hogy az újságírók részére tájékoztatást adjanak, és ezáltal lehetővé
tegyék számukra, hogy megfelelőbben tudósítsanak a bírósági eljárásban tartott nyilvános
tárgyalásról, ami a bírósági eljárások nyilvánosságának és átláthatóságának elvét szolgálja?
c. E kérdés megválaszolása szempontjából jelentőséggel bír-e, hogy van-e az adatkezelésnek kifejezett
nemzeti jogalapja?

48. A Cour de Cassation (Franciaország) által 2020. június 10-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-251/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
A 2012. december 12-i 1215/2012/EU rendelet 7. cikkének 2. pontját úgy kell-e értelmezni, hogy az a
személy, aki úgy véli, hogy sértő megjegyzéseknek az interneten történő terjesztése révén a jogai
sérültek, és egyszerre jár el az állítások helyesbítése és a tartalmak törlése érdekében, valamint az ebből
eredő nem vagyoni és gazdasági kárának megtérítése érdekében, a [Bíróság által a C-509/09. és C161/10. sz. egyesített ügyekben 2011. október 25-én hozott] eDate Advertising ítéletnek (51. és 52. pont)
megfelelően minden olyan tagállam bírósága előtt kérheti az e tagállam területén okozott kár
megtérítését, amelynek területén az interneten közzétett tartalom hozzáférhető, vagy hozzáférhető volt,
vagy a [Bíróság által a C-194/16. sz. egyesített ügyben 2017. október 17-én hozott] Svensk Handel ítélet
(48. pont) alapján e kártérítési keresetet azon bíróság előtt kell megindítania, amely az állítások
helyesbítésének és a sértő hozzászólások törlésének elrendelésére joghatósággal rendelkezik?

49. A Hof van beroep Brussel (Belgium) által 2020. június 9-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelmek (C-253/20. és C-254/20. sz. ügy)1
Az eljárás nyelve: holland
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 34–EUMSZ 36. cikket, hogy abban az esetben, ha egy védjeggyel
ellátott gyógyszert (referencia-gyógyszer) és egy generikus gyógyszert egymással gazdasági
kapcsolatban álló vállalkozások hoztak forgalomba az EGT-ben, a tagállamok között a piacok egymástól
való mesterséges elzárásához vezethet, ha a védjegyjogosult fellép a generikus gyógyszernek az e
gyógyszert a védjeggyel ellátott gyógyszer (referencia-gyógyszer) védjegyének elhelyezése révén
újracsomagoló párhuzamos importőr által az importáló államban történő további forgalmazása ellen?
2) Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a BMS-kritériumok alapján kell-e ebben az esetben
megvizsgálni a védjegyjogosult ezen újracímkézés elleni fellépését?
3) Jelentőséggel bír-e ezen kérdések megválaszolása szempontjából, hogy a generikus gyógyszer és a
védjeggyel ellátott gyógyszer (referencia-gyógyszer) azonos gyógyszer, illetve a párhuzamos importról
szóló, 2001. április 19-i királyi rendelet 3. cikkének 2. § -a szerint azonos terápiás hatással rendelkezik?

50. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2020. június 15-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-261/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Megállapítható-e az uniós jog, különösen az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése, az EUMSZ 288. cikk (3)
bekezdése és az EUMSZ 260. cikk (1) bekezdése alapján, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló,
2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikke (1) bekezdése, (2)
bekezdésének g) pontja és (3) bekezdése magánszemélyek között folyamatban lévő bírósági eljárás
1

A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek.
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keretében közvetlen hatállyal bír abban az értelemben, hogy már nem alkalmazható az építészek és
mérnökök munkadíjáról szóló német rendelet (HOAI) 7. §-ában foglalt, ezen irányelvvel ellentétes
nemzeti szabályozás, amely szerint az építészek és mérnökök tervezési és felügyeleti szolgáltatásaira
vonatkozó, e díjszabásban megállapított legalacsonyabb díjtételeket – meghatározott kivételekkel –
alkalmazni kell, és az építészekkel vagy mérnökökkel kötött szerződésekben foglalt, legalacsonyabb
díjtételeket el nem érő munkadíjakban való megállapodás érvénytelen?
2) Az 1. kérdésre adott nemleges válasz esetén:
a) Az építészek és mérnökök tervezési és felügyeleti szolgáltatásaira kötelezően alkalmazandó
legalacsonyabb díjtételek Németországi Szövetségi Köztársaság által a HOAI 7. §-ában történő
szabályozása sérti-e az EUMSZ 49. cikk szerinti letelepedési szabadságot vagy az uniós jog egyéb
általános elveit?
b) A 2. a) kérdésre adott igenlő válasz esetén: Megállapítható-e egy ilyen jogsértés alapján, hogy a
magánszemélyek között folyamatban lévő bírósági eljárás keretében a kötelező legalacsonyabb
díjtételekre vonatkozó nemzeti szabályozás (a jelen esetben: a HOAI 7. §-a) már nem alkalmazható?

51. Az Audiencia Provincial de León (Spanyolország) által 2020. június 15-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-267/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: spanyol
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket és a tényleges érvényesülés elvét, hogy azokkal
ellentétes a nemzeti jogi szabály olyan értelmezése, amely szerint az irányelv 10. cikke által
meghatározott 5 éves keresetindítási határidő, valamint a bírósági kárbecslésről szóló 17. cikk nem
alkalmazható visszamenőleges hatállyal, és a visszaható hatály vonatkozásában irányadó időpont a
szankcionálás, nem pedig a keresetindítás időpontja?
2) Úgy kell-e értelmezni a 2014/104/EU irányelv (1) 22. cikkének (2) bekezdését és a „visszamenőleges
hatály” kifejezést, hogy ugyanezen irányelv 10. cikke alkalmazható az alapjogvitában előterjesztetthez
hasonló kereset esetén, amelyet bár az irányelv és az átültető jogszabály hatálybalépését követően
nyújtottak be, korábbi tényállásra vagy szankciókra vonatkozik?
3) A Ley de Defensa de la Competencia (a verseny védelméről szóló törvény) 76. cikkéhez hasonló
rendelkezés alkalmazásakor úgy kell-e értelmezni a 2014/104/EU irányelv bírósági kárbecslésről szóló
17. cikkét, hogy az alapjogvitára alkalmazható eljárásjogi jellegű szabályról van szó, amely jogvitában
a keresetet az átültető nemzeti jogszabály hatálybalépését követően terjesztették elő?

52. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2020. június 24-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-277/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési
ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított
közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről
szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b)
pontját, hogy az e rendelkezés értelmében vett öröklési szerződésnek minősül az olyan, Németországban
szokásos tartózkodási hellyel rendelkező két német állampolgár között létrejött, egy ausztriai ingatlanra
vonatkozó, halál esetére szóló ajándékozási szerződés, amely szerint a megajándékozott az ajándékozó
halálát követően a hagyatékkal szembeni kötelmi jogi igénnyel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a
tulajdonjogát e szerződés és az ajándékozó halotti anyakönyvi kivonata alapján, tehát a hagyatéki
bíróság közreműködése nélkül az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék?
2) Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén:
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Úgy kell e értelmezni a 650/2012 rendelet 83. cikkének (2) bekezdését, hogy ezzel a 650/2012 rendelet
3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett öröklési szerződésnek minősítendő halál esetére
szóló ajándékozási szerződésre vonatkozó, 2015. augusztus 17. előtti jogválasztás érvényességét is
szabályozzák?

53. A cour d'appel de Paris (Franciaország) által 2020. június 30-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-289/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:
Amennyiben – mint a jelen ügyben is – a ténybeli körülményekből kitűnik, hogy az egyik házastárs
életét két tagállam között osztja meg, a 2201/2003/EK rendelet 3. cikke értelmében és alkalmazása
céljából tekinthető-e úgy, hogy e házastárs két tagállamban rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel,
miáltal – amennyiben az e cikkben felsorolt feltételek mindkét tagállamban teljesülnek – e két állam
bíróságai egyaránt joghatósággal rendelkeznek arra, hogy a házasság felbontásáról határozzanak?

54. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2020. július 7-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem (C-301/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) Úgy kell-e értelmezni az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési
ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított
közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről
szóló 650/2012/EU rendelet 70. cikkének (3) bekezdését, hogy a bizonyítvány e rendelkezés ellenére
lejárati idő nélkül, határozatlan időre kiállított másolata
a) határozatlan időre érvényes és hatályos, vagy
b) csak a hiteles másolat kiállításának napjától számított hat hónapig érvényes, vagy
c) csak egy másik időponttól számított hat hónapig érvényes, vagy
d) érvénytelen, és a 650/2012 rendelet 63. cikke értelmében vett felhasználásra alkalmatlan?
2) Úgy kell-e értelmezni az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési
ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított
közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről
szóló 650/2012/EU rendelet 69. cikkének (3) bekezdésével összhangban értelmezett 65. cikkének (1)
bekezdését, hogy a bizonyítvány joghatásai mindazon személyek javára állnak be, akiket a
bizonyítványban örökösként, hagyományosként, végrendeleti végrehajtóként, illetve hagyatéki
gondnokként név szerint szerepelnek, így az a személy is felhasználhatja a 650/2012 rendelet 63. cikke
szerinti bizonyítványt, aki annak kiállítását nem maga kérelmezte?
3) Úgy kell-e értelmezni a 650/2012 rendelet 70. cikkének (3) bekezdésével összhangban értelmezett
69. cikkét, hogy az öröklési bizonyítvány hiteles másolatának joghatását el kell ismerni, ha e másolat az
első bemutatásakor még érvényes volt, de a hatóság kérelmezett határozatát megelőzően lejárt, vagy
azzal nem ellentétes a nemzeti jog, ha az a bizonyítvány érvényességét a határozat meghozatalának
időpontjában is megköveteli?

Gazdasági ügyszak
52. A Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lengyelország) által 2020. május
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11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-198/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április
5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének b) pontját, 3. cikkének (1) és (2) bekezdését, 4. cikkét,
valamint a következő preambulumbekezdéseit:
— mivel a fogyasztónak egyenértékű védelemben kell részesülnie akár szóban, akár írásban kötötték
meg a szerződést, függetlenül attól, hogy az utóbbi esetben a szerződési feltételeket egy vagy több
irat tartalmazza;
— mivel a szerződési feltételek tisztességtelen jellegének a rögzített általános ismérvek alapján történő
megítélését, különösen a felhasználók közötti szolidaritást figyelembe vevő közszolgáltatási
értékesítési és szolgáltatási tevékenységekben ki kell egészíteni a különféle érintett érdekeltségek
átfogó kiértékelését biztosító eszközökkel; mivel ez a jóhiszeműség követelményét valósítja meg;
mivel a jóhiszeműség megítélésében különös figyelmet fordítanak a szerződő felek alkupozíciójának
erősségére, arra, hogy ösztönözték-e valamilyen módon a fogyasztót a feltétel elfogadására, és hogy
az árut vagy szolgáltatást a fogyasztó külön megrendelésére bocsátották-e a fogyasztó
rendelkezésére; mivel a jóhiszeműséggel kapcsolatosan támasztott elvárást az eladó vagy a
szolgáltató kielégíti, ha a másik féllel szemben, akinek törvényes érdekeit szem előtt kell tartania,
méltányosan és tisztességesen jár el;
— mivel a szerződéseket egyszerű, érthető nyelven kell megfogalmazni; mivel a fogyasztó számára
lehetőséget kell biztosítani, hogy megismerhesse az összes feltételt; és mivel kétség esetén a
fogyasztó számára legkedvezőbb értelmezést kell irányadónak elfogadni;
tekintettel a Bíróság 2015. szeptember 3-i Horațiu Ovidiu Costea kontra SC Volksbank România SA
ítéletének (C-110/14, ECLI:EU:C:2015:538) 16. és 21. pontjára, valamint Pedro Cruz Villalón
főtanácsnok 2015. április 23-i indítványának (ECLI EU:C:2015:271) 20. és 26–33. pontjára,
úgy kell-e értelmezni, hogy a 93/13 irányelv által biztosított fogyasztóvédelem minden fogyasztót
megillet?
Vagy pedig, amint azt a Bíróság 2014. április 30-i Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP
jelzálogbank Zrt. ítéletének (C-26/13, ECLI, EU:C:2014:282) 74. pontja sugallja, a fogyasztóvédelem
csak a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztókat illeti-e meg?
Másképpen fogalmazva, a nemzeti bíróság bármely fogyasztó által kötött szerződésben foglalt feltételek
tisztességtelen voltát megállapíthatja, vagy csak az olyan fogyasztó által kötött szerződés
rendelkezéseinek tisztességtelen voltát állapíthatja meg, aki szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes
és körültekintő átlagos fogyasztónak tekinthető?
2) Abban az esetben, ha az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a fogyasztóvédelem a 93/13
irányelv alapján nem minden fogyasztót, hanem csak a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és
körültekintő átlagos fogyasztót illeti meg: szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő
átlagos fogyasztónak tekinthető-e az a fogyasztó, aki a 150 000 PLN összegre szóló, 30 évre kötött,
külföldi pénznemben indexált jelzáloghitel-szerződést annak megkötését megelőzően nem olvasta el?
Megilletheti-e a 93/13 irányelv szerinti védelem az ilyen fogyasztót?
3) Abban az esetben, ha az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a fogyasztóvédelem a 93/13
irányelv alapján nem minden fogyasztót, hanem csak a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és
körültekintő átlagos fogyasztót illeti meg: szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő
átlagos fogyasztónak tekinthető-e az a fogyasztó, aki ugyan elolvasta az 150 000 PLN összegre szóló,
30 évre kötött, külföldi pénznemben indexált jelzáloghitel-szerződés tervezetét, azonban azt teljes
mértékben nem értette meg, és ennek ellenére e szerződés tartalmát a szerződéskötést megelőzően nem
próbálta megérteni, így különösen nem fordult a másik szerződő félhez, vagyis a bankhoz, annak
érdekében, hogy az fejtse ki számára a szerződés és egyes rendelkezéseinek tartalmát? Megilletheti-e a
93/13 irányelv szerinti védelem az ilyen fogyasztót?
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53. A Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lengyelország) által 2020. május
12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-212/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: lengyel
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április
5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének, 4. cikke (1) bekezdésének és 5. cikkének,
valamint preambulumbekezdéseinek fényében, amelyek előírják, hogy a szerződéseket egyszerű,
érthető nyelven kell megfogalmazni, valamint kétség esetén a fogyasztó számára legkedvezőbb
értelmezést kell irányadónak elfogadni, a külföldi pénznemben indexált kölcsönszerződésben a külföldi
pénznem vételi és eladási árfolyamát megállapító szerződéses rendelkezést egyértelműen kell-e
megfogalmazni, vagyis oly módon, hogy az adós/fogyasztó ezen árfolyamot adott nap tekintetében
önállóan meg tudja állapítani, vagy a fentiekben említett irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében említett
szerződéstípusra, a szerződés hosszú távú (több évtizedes) jellegére, valamint arra tekintettel, hogy a
külföldi pénznemben kifejezett összeg állandóan (bármikor) változhat, a szerződéses rendelkezés
általánosabb jelleggel, azaz a külföldi pénznemben kifejezett összeg piaci értékére hivatkozva is
megfogalmazható, ami nem teszi lehetővé a fentiekben említett irányelv 3. cikkének (1) bekezdése
értelmében a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenség létrejöttét
a fogyasztó kárára?
2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 5. cikke, valamint
preambulumbekezdései fényében értelmezhető-e úgy a külföldi pénznem vételi és eladási árfolyamának
a hitelező (bank) általi rögzítésére vonatkozó szerződési feltétel, hogy a szerződéssel kapcsolatos
kétségek esetén a fogyasztó számára kedvező megoldást kell találni, és abból kell kiindulni, hogy a
szerződés a külföldi pénznem vételi és eladási árfolyamát nem szabadon, hanem a szabadpiaci árfolyam
alapján állapítja meg, különösen abban a helyzetben, amikor a külföldi pénznem vételi és eladási
árfolyamát megállapító szerződéses rendelkezéseket mindkét fél hasonlóképpen értelmezte, vagy az
adós/fogyasztó a szerződés megkötésének és teljesítésének időpontjában nem érdeklődött a
megtámadott rendelkezés iránt, így a szerződés tartalmával annak megkötésekor, illetve annak egész
időtartama alatt nem foglalkozott?

54. A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Spanyolország) által 2020.
június 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-268/20. 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 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
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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?

55. A tribunal judiciaire – Bobigny (Franciaország) által 2020. június 30-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-288/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: francia
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
1) 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?
2) 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?
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3) Abban az esetben, ha a második 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 20 éves időtartamú
szerződésben a [második] kérdésben említett elemek kizárólag a lerovó pénznemnek a kirovó
pénznemhez képest 5,27 %-os leértékelődésére vonatkozó szimulációval egészülnek ki, anélkül hogy a
továbbiakban megjelenne a „kockázat” vagy a „nehézség” kifejezés?
4) 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?
5) 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 kapták 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?
6) 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?

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

Közigazgatási ügyszak
Általános közigazgatási jogterület
109. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. január 16-i végzése (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-368/19. sz. ügy)2
A Consiglio di Stato (államtanács, Olaszország) által a 2018. február 2-i határozattal előterjesztett
előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

110. A Bíróság (kilencedik tanács) 2020. február 6-i végzése (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Azienda ULSS n. 6 Euganea kontra
Pia Opera Croce Verde Padova (C-11/19. sz. ügy)3
1) 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 és 12. cikkének (4)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan tartományi szabályozás, amely a
közbeszerzési szerződések odaítélését attól a körülménytől teszi függővé, hogy a közszférához tartozó
jogalanyok közötti partnerség nem teszi lehetővé a rendes egészségügyi szállítási szolgáltatás
2
3

A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 204. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 90. sz. alatt.
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biztosítását, amennyiben a szolgáltatás nyújtásának valamely különös módja melletti döntést a
közbeszerzési szerződés odaítélését megelőző szakaszban hozták meg, és az megfelel az egyenlő
bánásmód elvének, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, a kölcsönös elismerés, az arányosság és
az átláthatóság elvének.
2) A 2014/24 irányelv 10. cikkének h) pontját és 12. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
azokkal nem ellentétes az olyan tartományi szabályozás, amely indokolási kötelezettséget ró az
ajánlatkérőre azon döntése vonatkozásában, hogy a rendes egészségügyi szállítási szolgáltatásra
irányuló szerződést közbeszerzési eljárás útján, nem pedig közvetlenül, egy másik ajánlatkérővel kötött
megállapodás alapján ítéli oda.

111. A Bíróság (kilencedik tanács) 2020. február 6-i végzése (a Consiglio di Stato
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Rieco SpA kontra Comune di
Lanciano, Ecolan SpA (C-89/19. sz. ügy), Comune di Ortona, Ecolan SpA (C-90/19. sz.
ügy), Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA (C-91/19. sz. ügy)4
1) A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az „in house szerződésnek” is nevezett
valamely belső ügylet megkötését a közbeszerzési szerződés odaítélésének lehetetlenségétől, és
mindenesetre annak az ajánlatkérő általi bizonyításától teszi függővé, hogy a belső ügylet igénybevétele
kifejezetten milyen előnyökkel jár a köz javára.
2) A 2014/24 irányelv 12. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan
nemzeti szabályozás, amely valamely ajánlatkérő szervet megakadályoz abban, hogy részesedéseket
szerezzen olyan jogalany tőkéjében, amelynek a részvényesei más ajánlatkérő szervek, amennyiben e
részesedések nem alkalmasak arra, hogy irányítást vagy vétójogot biztosítsanak, és amennyiben az
említett ajánlatkérő szerv később együttes irányítási helyzetbe kíván kerülni, és ebből következően
lehetőséget kíván szerezni arra, hogy e jogalany javára, amelyek a tőkéje több ajánlatkérő szerv
tulajdonában van, közvetlenül ítéljen oda szerződéseket.

112. A Bíróság elnökének 2020. február 14-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-217/18. sz. ügy)5
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

113. A Bíróság elnökének 2020. február 14-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-218/18. sz. ügy)6
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

114. A Bíróság elnökének 2020. február 14-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-219/18. sz. ügy)7
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

115. A Bíróság elnökének 2020. február 14-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország]
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 101. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, 131. sz. alatt.
6
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, 131. sz. alatt.
7
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, 131. sz. alatt.
4
5
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előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-337/18. sz. ügy)8
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

116. A Bíróság elnökének 2020. február 14-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-338/18. sz. ügy) 9
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

117. A Bíróság elnökének 2020. február 14-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-339/18. sz. ügy) 10
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

118. A Bíróság elnökének 2020. február 14-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-464/19. sz. ügy)11
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

119. A Bíróság elnökének 2020. február 21-i végzése (a Bundesverwaltungsgericht
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-536/18. sz. ügy)12
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

120. A Bíróság elnökének 2020. március 3-i végzése (a Landgericht Frankenthal
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-685/19. sz. ügy)13
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

121. A Bíróság elnökének 2020. május 7-i végzése (a Sąd Apelacyjny w Krakowie
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-763/19–C-765/19. sz. egysített
ügyek)14
A Bíróság elnöke elrendelte az ügyek törlését.

122. A Bíróság elnökének 2020. március 11-i végzése (a Tribunal Económico
Administrativo Central [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) (C694/18–C-697/18. sz. egyesített ügyek)15
A Bíróság elnöke elrendelte az ügyek törlését.

A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 171. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 171. sz. alatt.
10
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 171. sz. alatt.
11
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, 230. sz. alatt.
12
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 230. sz. alatt.
13
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 15. sz.
alatt.
14
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 22. sz.
alatt.
15
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, 40. sz. alatt.
8
9
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123. A Bíróság (hatodik tanács) 2020. március 26-i végzése (a Cour administrative
[Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Luxaviation SA kontra Ministre de
l’Environnement (C-113/19. sz. ügy)16
1) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. és 47. cikkét, valamint 49. cikkének (3) bekezdését akként
kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, hogy a 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvvel módosított, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003.
október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében előírt
átalánybírságot a nemzeti bíróság nem módosíthatja.
2) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkét akként kell értelmezni, hogy az nem vonatkozik az
annak meghatározásával kapcsolatos helyzetre, hogy kötelezettséget, nem pedig egyszerű lehetőséget
jelent-e a tagállamok számára az olyan véleményezési, újrakezdési és előre hozott átadási
mechanizmusok létrehozása, amelyek lehetővé teszik a jóhiszemű üzemeltetők számára azt, hogy
tökéletesen informáltak legyenek átadási kötelezettségükről, és ezáltal a 2009/29 irányelvvel módosított
2003/87 irányelv 16. cikkének (3) bekezdésén alapuló semmilyen bírság kockázatát ne viseljék.
3) A bizalomvédelem elvét akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a 2009/29 irányelvvel
módosított 2003/87 irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében előírt bírság kiszabása egy olyan helyzetben,
amelyben a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem értesítették az üzemeltetőt az átadási határidő lejárta
előtt, holott ezt az előző évben annak ellenére megtették, hogy erre nem voltak kötelesek.
4) A kérdést előterjesztő bíróság feladata értékelni, hogy a „vis maiort képező körülmények”2013.
október 17-i Billerud Karlsborg és Billerud Skärblacka ítélet (C-203/12, EU:C:2013:664) 31. pontja
értelmében vett fogalmát az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló helyzetre alkalmazni kell-e.

124. A Bíróság elnökének 2020. április 28-i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-726/18. sz. ügy)17
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

125. A Bíróság elnökének 2020. április 30-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-525/19. sz.
ügy)18
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

126. A Bíróság elnökének 2020. május 18-i végzése (a Landgericht Gera [Németország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-759/19. sz. ügy)19
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

127. A Bíróság elnökének 2020. június 5-i végzése (a Fővárosi Törvényszék
[korábban Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság] [Magyarország]
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 85. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 52. sz. alatt.
18
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 1. sz.
alatt.
19
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 21. sz.
alatt.
16
17
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előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-40/19. sz. ügy)20
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.
128. A Bíróság (ötödik tanács) 2020. július 16-ai ítélete (a Bundesverwaltungsgericht
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Milkiyas Addis kontra
Bundesrepublik Deutschland (C-517/17. sz. ügy)21
A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június
26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. és 34. cikkét úgy kell értelmezni, hogy
azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében azon kötelezettség megsértése,
hogy a nemzetközi védelmet kérelmező személy számára lehetőséget biztosítsanak a személyes
meghallgatásra az ezen irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjára alapított, elfogadhatatlanságot
megállapító határozat meghozatala előtt, nem vonja maga után e határozat megsemmisítését és az
ügynek az eljáró hatóság elé történő visszautalását, kivéve, ha e szabályozás lehetővé teszi e kérelmező
számára az ilyen határozattal szembeni jogorvoslati eljárás keretében az említett határozat ellen szóló
valamennyi érve személyesen, az említett irányelv 15. cikkében megállapított, alkalmazandó alapvető
feltételek és garanciák tiszteletben tartása mellett történő meghallgatás során való kifejtését, és ha ezen
érvek figyelembevételével sem hozható eltérő határozat.

129. A Bíróság (első tanács) 2020. július 16-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – OC és társai, Adusbef, Federconsumatori, PB és
társai, QA és társai kontra Banca d'Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
dell'Economia e delle Finanze (C-686/18. sz. ügy)22
1) A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a
648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 29. cikkét, az 575/2013 rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre
alkalmazandó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2014. január
7-i 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikkét, valamint az Európai Unió
Alapjogi Chartájának 16. és 17. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, amely tiltja az e tagállamban letelepedett hitelszövetkezetek számára, hogy megtagadják a
tőkeinstrumentumok visszaváltását, amely azonban lehetővé teszi az említett hitelszövetkezetek számára,
hogy a kilépő tag részvényeinek a visszaváltását korlátlan ideig elhalasszák, és e visszaváltható összeget
részben vagy egészben korlátozzák, amennyiben az e lehetőség gyakorlásának keretében megállapított
visszaváltási korlátozások nem haladják meg azt a mértéket, amely az érintett hitelszövetkezetek
prudenciális helyzetére tekintettel annak biztosításához szükséges, hogy az általuk kibocsátott
tőkeinstrumentumokat – figyelembe véve többek között a 241/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet 10.
cikkének (3) bekezdésében említett tényezőket – elsődleges alapvető tőkeinstrumentumoknak minősítsék,
amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.
2) Az EUMSZ 63. és azt követő cikkeket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan
tagállami szabályozás, amely az eszközök tekintetében olyan felső határt állapít meg a banki
tevékenységek e tagállamban letelepedett és korlátolt felelősségű szövetkezeti részvénytársaságok
formájában létrehozott hitelszövetkezetek általi gyakorlásához, amely felett e hitelszövetkezetek
kötelesek részvénytársasággá alakulni, eszközeiket csökkenteni annak érdekében, hogy azokat e felső
határ alá csökkentsék, vagy a felszámolásukról határozni, amennyiben e szabályozás alkalmas az általa
elérni kívánt közérdekű célok megvalósításának biztosítására, és nem haladja meg az azok eléréséhez
szükséges mértéket, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.

A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 78. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél VIII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, 251. sz. alatt.
22
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 2. szám, Gazdaság ügyszak, 11. sz. alatt.
20
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130. A Bíróság (hatodik tanács) 2020. július 16-i ítélete (a Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – WWF Italia
o.n.l.u.s., és társai kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale
Autonoma Strade SpA (ANAS) (C-411/19. sz. ügy)23
1) A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, amely nyomós közérdeken alapuló kényszerítő okokból lehetővé teszi az olyan terv vagy
projekt engedélyezésére vonatkozó eljárás lefolytatását, amelynek a valamely különleges
természetmegőrzési területre gyakorolt hatásai nem enyhíthetők, és amely tekintetében az illetékes
hatóság már negatív véleményt adott, kivéve ha létezik olyan alternatív megoldás, amely kisebb
hátrányokkal jár az érintett terület épségére nézve, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság
feladata.
2) Amennyiben egy terv vagy projekt valamely különleges természetmegőrzési területre gyakorolt
hatásainak a 92/43 irányelv 6. cikkének (3) bekezdése alkalmazásában végzett vizsgálata kedvezőtlen
eredményre vezetett, és az érintett tagállam, e cikk (4) bekezdésének alapján, mindazonáltal úgy döntött,
hogy e tervet vagy projektet nyomós közérdeken alapuló kényszerítő okokból megvalósítja, ezen irányelv
6. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi,
hogy e tervet vagy projektet, annak e cikk (3) bekezdése szerinti, kedvezőtlen eredményre vezető
vizsgálatát követően és az e cikk (4) bekezdése szerinti végleges elfogadását megelőzően kiegészítsék az
e területre gyakorolt hatások enyhítését célzó intézkedésekkel, és hogy hatásvizsgálatot folytassanak.
Ezzel szemben a 92/43 irányelv 6. cikkével ugyanebben az esetben nem ellentétes az olyan nemzeti
szabályozás, amely lehetővé teszi a kiegyenlítő intézkedéseknek az ugyanezen határozat keretében való
meghatározását, feltéve, hogy az ezen irányelv 6. cikke (4) bekezdése alkalmazásának egyéb feltételei
teljesülnek.
3) A 92/43 irányelvet akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás,
amely azt írja elő, hogy a kérelmezőnek a szóban forgó terv vagy projekt érintett különleges
természetmegőrzési területre gyakorolt hatásaira vonatkozó vizsgálatot kell végeznie, amely alapján az
illetékes hatóság lefolytatja a hatásvizsgálatot. Ezzel szemben ezen irányelvvel ellentétes az olyan
nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a kérelmezőt arra kötelezzék, hogy a tervbe vagy
végleges projektbe tájvédelmi és környezetvédelmi előírásokat, észrevételeket és ajánlásokat foglaljon
azt követően, hogy e terv tekintetében az illetékes hatóság vizsgálata negatív eredményre vezetett,
anélkül, hogy az ekként módosított tervet vagy projektet e hatóság újból vizsgálná.
4) A 92/43 irányelvet akként kell értelmezni, hogy noha az a tagállamokra bízza, hogy gondoskodjanak
a valamely terv vagy projekt egy különleges természetmegőrzési területre gyakorolt hatásának a Bíróság
ítélkezési gyakorlatában kimondott szempontokkal összhangban történő vizsgálata tekintetében
hatáskörrel rendelkező hatóság kijelöléséről, ezen irányelvvel mindazonáltal ellentétes, hogy e
vizsgálatot, miután egyszer elkészült, bármely hatóság folytassa vagy kiegészítse.

Pénzügyi jogterület
75. A Bíróság (hatodik tanács) 2020. február 13-i végzése (a Commissione tributaria
regionale per il Veneto [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-468/19. sz.
ügy)24
A Commissione tributaria regionale del Veneto (a Veneto tartományi adóügyi bíróság, Olaszország)
2019. június 10-i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan
elfogadhatatlan.

76. A Bíróság elnökének 2020. február 14-i végzése (a Bundesfinanzhof [Németország]
23
24

A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 207. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, 231. sz. alatt.
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előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-797/19. sz. ügy)25
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

77. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. február 26-i végzése (a Tribunal Arbitral
Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Portugália] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – PAGE International Lda kontra Autoridade Tributária e
Aduaneira (C-630/19. sz. ügy)26
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 168.
cikkének a) pontját és 176. cikkét úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezésekkel nem ellentétesek azok a
nemzeti jogszabályok, amelyek az érintett tagállamnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását
követően csökkentik a hozzáadottérték-adó levonásának jogából kizárt kiadások körét azáltal, hogy
bizonyos feltételek mellett az ilyen – többek között az élelmiszerekkel kapcsolatos – kiadásokat terhelő
hozzáadottérték-adó részleges levonását engedik meg, még akkor is, ha az adóalany igazolja, hogy e
kiadásokat teljes egészében az adóköteles gazdasági tevékenységének gyakorlására fordították.

78. A Bíróság (második tanács) 2020. július 16-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pfeifer & Langen GmbH & Co.
KG kontra Hauptzollamt Köln (C-97/19. sz. ügy)27
A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 78.
cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a vámhatóságok helyt adhatnak a vámáru-nyilatkozat
felülvizsgálata iránti, annak feltüntetésére irányuló kérelemnek, hogy közvetett képviseleti viszony áll
fenn egyrészt egy olyan meghatalmazott, aki ugyan rendelkezett a behozatali engedély jogosultjának a
meghatalmazásával, tévedésből azt tüntette fel, hogy kizárólag saját nevében és saját érdekében jár el,
másrészt azon meghatalmazó között, akinek az érdekében a nyilatkozatot tették.

79. A Bíróság (harmadik tanács) 2020. július 16-i ítélete (a Conseil d'État [Belgium]
előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – B. M. M. (C-133/19. sz. ügy és C-136/19. sz. ügy),
B. S. (C-133/19. sz. ügy), B. M. (C-136/19. sz. ügy), B. M. O. (C-137/19. sz. ügy) kontra
État belge28
1) A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 4. cikke (1)
bekezdése első albekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy annak meghatározása érdekében,
hogy valamely nem házas, harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy az e rendelkezés
értelmében vett kiskorú gyermeknek minősül, abból az időpontból kell kiindulni, amikor a kiskorú
gyermekek javára családegyesítési célú beutazás és tartózkodás iránti kérelmet nyújtottak be, nem pedig
abból az időpontból, amikor e tagállam illetékes hatóságai e kérelemről – adott esetben az ilyen kérelmet
elutasító határozattal szembeni keresetindítást követően – határoztak.
2) A 2003/86 irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével összefüggésben értelmezett
18. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy a valamely kiskorú gyermek családegyesítés
iránti kérelmét elutasító határozattal szemben indított keresetet mint elfogadhatatlant kizárólag azzal
az indokkal utasítják el, hogy a gyermek a bírósági eljárás során nagykorúvá vált.

80. A Bíróság (hatodik tanács) 2020. július 16-i ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cabinet de avocat UR kontra
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Adó- és vámügyek, 17. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 263. sz. alatt.
27
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 106. sz. alatt.
28
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak 114-115. sz. alatt.
25
26
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Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK (C424/19. sz. ügy)29
1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 9.
cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ügyvédi hivatást gyakorló személyt az e rendelkezés
értelmében vett „adóalanynak” kell tekinteni.
2) Az uniós joggal ellentétes az, hogy valamely nemzeti bíróság a hozzáadottérték-adóval (héa)
kapcsolatos jogvita keretében a jogerő elvét alkalmazza, ha e jogvita nem olyan adózási időszakra
vonatkozik, amely megegyezik az e jogerővel bíró bírósági határozat alapjául szolgáló jogvitában
szóban forgó adózási időszakkal, és nem is ugyanaz a tárgya, mint ez utóbbinak, és ha ezen elv
alkalmazása akadályát képezné az uniós héaszabályozás e bíróság általi figyelembevételének.

81. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. július 16-i ítélete (a Commissione tributaria
regionale della Campania [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Antonio
Capaldo SpA kontra Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno
(C-496/19. sz. ügy)30
A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 78.
cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az általa szabályozott, a vámáru-nyilatkozat
felülvizsgálatára irányuló eljárás megindítása még akkor sem, ha az érintett árut egy korábbi behozatal
során – annak vitatása nélkül – fizikai vizsgálatnak vetették alá, amely megerősítette annak tarifális
besorolását.

82. A Bíróság (kilencedik tanács) 2020. július 16-i végzése (a Rechtbank van eerste aanleg
te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) (C-632/19. és C-633/19. sz.
ügyek)31
A rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (antwerpeni elsőfokú bíróság, Belgium) által a 2019.
március 27-i határozatokkal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek nyilvánvalóan
elfogadhatatlanok.

Munkaügyi ügyszak
43. A Bíróság (harmadik tanács) 2020. január 29-i végzése (a Sąd Najwyższy
[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-522/18. sz. ügy)32
A C-522/18. sz. ügyben a Sąd Najwyższy (legfelsőbb bíróság, Lengyelország) 2018. augusztus 2-i
határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelemről már nem szükséges határozni.

44. A Bíróság elnökének 2020. február 3-i végzése (a Sąd Najwyższy [Lengyelország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-537/18. sz. ügy)33
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

45. A Bíróság elnökének 2020. február 4-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak 190. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak 234. sz. alatt.
31
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak 264. sz. alatt.
32
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak 58. sz. alatt.
33
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 12. szám, Munkaügyi ügyszak 59. sz. alatt.
29
30
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Canarias [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-811/18. sz. ügy)34
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

46. A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2020. február 14-i végzése (a Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme)
(C-314/19. sz. ügy)35
A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

47. A Bíróság elnökének 2020. március 2-i végzése (a Landesgericht Salzburg [Ausztria]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-805/19. sz. ügy)36
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

48. A Bíróság elnökének 2020. március 5-i végzése (a Juzgado de lo Social no 26 de
Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-861/19. sz. ügy)37
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

49. A Bíróság (hetedik tanács) 2020. június 4-i végzése (Corte di appello di Napoli
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-32/20. sz. ügy)38
Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Corte d’appello di Napoli
(nápolyi fellebbviteli bíróság, Olaszország) által a 2019. szeptember 18-i határozattal előterjesztett
kérdések megválaszolására.

50. A Bíróság (nagytanács) 2020. július 16-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep
[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AFMB Ltd és társai kontra Raad van
bestuur van de Sociale verzekeringsbank (C-610/18. sz. ügy)39
A 2004. március 31-i 631/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az 1996.
december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a szociális biztonsági
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra
történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 14. cikke (2)
bekezdésének a) pontját, valamint a 2012. május 22-i 465/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i
883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontját
úgy kell értelmezni, hogy valamely nemzetközi tehergépkocsi-vezetőnek az e rendelkezések értelmében
vett munkáltatója az a vállalkozás, amely tényleges utasítási jogot gyakorol e tehergépkocsi-vezető
felett, ténylegesen viseli a megfelelő bérköltségeket és a tehergépkocsi-vezető elbocsátására vonatkozó
tényleges jogkörrel rendelkezik, nem pedig az a vállalkozás, amellyel az említett tehergépkocsi-vezető
munkaszerződést kötött, és amely e szerződésben hivatalosan úgy került megjelölésre, mint ugyanezen
tehergépkocsi-vezető munkáltatója.

A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 5. szám, Munkaügyi ügyszak, 25. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak, 45. sz. alatt.
36
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak, 19. sz. alatt.
37
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 3. szám, Munkaügyi ügyszak, 13. sz. alatt.
38
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak, 25. sz. alatt.
39
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 1. szám, Munkaügyi ügyszak, 3. sz. alatt.
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51. A Bíróság (második tanács) 2020. július 16-i ítélete (a Giudice di pace di Bologna
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UX kontra Governo della
Repubblica italiana (C-658/18. sz. ügy)40
1) Az EUMSZ 267. cikket akként kell értelmezni, hogy a Giudice di pace (békebíróság, Olaszország) a
„tagállami bíróság” e cikk értelmében vett fogalmába tartozik.
2) A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését és az Európai Unió Alapjogi Chartája 31.
cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az a békebíró, aki feladatkörében olyan nem pusztán
kiegészítő és járulékos, hanem valóságos és tényleges munkát végez, amelyért díjazás jellegű
juttatásokban részesül, a „munkavállaló” e rendelkezések értelmében vett fogalmába tartozhat, amit a
kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.
3) Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött
keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, 1999.
március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 2.
szakaszának 1. pontját akként kell értelmezni, hogy a „határozott időre alkalmazott munkavállaló” e
rendelkezésben szereplő fogalma magában foglalhatja azt a korlátozott időszakra kinevezett békebírót,
aki feladatkörében olyan nem pusztán kiegészítő és járulékos, hanem valóságos és tényleges munkát
végez, amelyért díjazás jellegű juttatásokban részesül, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell
vizsgálnia.
4) Az 1999/70 irányelv mellékletét képező, 1999. március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó
munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját akként kell értelmezni, hogy azzal
ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely nem írja elő, hogy a békebírák jogosultak a rendes bírák
vonatkozásában előírthoz hasonló 30 nap fizetett éves szabadságra abban az esetben, ha a békebírák a
„határozott időre alkalmazott munkavállaló” e keretmegállapodás 2. szakaszának 1. pontja értelmében
vett fogalmába tartoznak, továbbá ha a rendes bírákéval összehasonlítható helyzetben vannak, kivéve,
ha ezt az eltérő bánásmódot az e bírák vonatkozásában megkövetelt képesítések közötti különbségek és
felelősségi körükbe tartozó feladatok jellege igazolja, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell
vizsgálnia.

Polgári ügyszak
58. A Bíróság (kilencedik tanács) 2020. január 15-i végzése (a Curtea de Apel Cluj
[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Banca E S. A. kontra G. D. (C381/19. sz. ügy)41
A jogbiztonság és a tényleges érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az
olyan eljárási szabály, amely a belső jogrend szerinti jogorvoslati rendszert további jogorvoslati
lehetőség és bírósági szint beiktatásával módosítja, és amely az e módosítás időpontjában már
folyamatban lévő, fogyasztó, illetve eladó vagy szolgáltató közötti jogvitára is alkalmazandó, mivel ezen
új jogorvoslati lehetőség a fogyasztó, illetve az eladó vagy szolgáltató által egyaránt igénybe vehető.

59. A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2020. január 17-i végzése (a Court of Appeal
[England & Wales] [Civil Division] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) (C-114/18. sz. ügy)42
A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

60. A Bíróság (kilencedik tanács) 2020. február 6-i végzése (a Landgericht Dresden
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 2. szám, Munkaügyi ügyszak, 5. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 51. sz. alatt.
42
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak, 32. sz. alatt.
40
41
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[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – hapeg dresden gmbh kontra
Bayrische Straße 6–8 GmbH & Co. KG (C-137/18. sz. ügy)43
A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, (2) bekezdésének g) pontját és (3) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint tilos az építészekkel vagy a
mérnökökkel kötött szerződésekben olyan díjat megállapítani, amely nem éri el az építészek és a
mérnökök díjáról szóló rendelet alapján kiszámítandó díjazás legalacsonyabb díjtételeit.

61. A Bíróság elnökének 2020. február 12-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción no 6 de Ceuta [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C522/19. sz. ügy)44
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

62. A Bíróság elnökének 2020. február 13-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia no 2
de Nules [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-524/19. sz. ügy)45
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

63. A Bíróság elnökének 2020. március 13-i végzése (a High Court of Justice [England &
Wales], Queen's Bench Division [Divisional Court] [Egyesült Királyság] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) (C-814/19. sz. ügy)46
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

64. A Bíróság elnökének 2020. április 23-i végzése (a Landgericht Saarbrücken
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-785/19. sz. ügy)47
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

65. A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2020. április 24-i végzése (az Oberlandesgericht
Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-438/19. sz. ügy) 48
A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

66. A Bíróság (nagytanács) 2020. július 16-i ítélete (a High Court (Ireland) [Írország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Data Protection Commissioner kontra Facebook
Ireland Limited, Maximillian Schrems (C-311/18. sz. ügy)49
1) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016.
április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 2.
cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelet hatálya alá tartozik a személyes
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak, 43. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak, 1. sz. alatt.
45
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak, 76. sz. alatt.
46
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak, 14. sz. alatt.
47
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak, 11. sz. alatt.
48
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak, 65. sz. alatt.
49
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak, 47. sz. alatt.
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adatoknak a valamely tagállamban letelepedett gazdasági szereplő által valamely harmadik országban
letelepedett másik gazdasági szereplő részére kereskedelmi célból végzett továbbítása, függetlenül attól,
hogy ezeket az adatokat e továbbítás során vagy azt követően az érintett harmadik ország hatóságai
közbiztonsági, honvédelmi és nemzetbiztonsági célból kezelhetik.
2) A 2016/679 rendelet 46. cikkének (1) bekezdését és 46. cikke (2) bekezdésének c) pontját úgy kell
értelmezni, hogy az e rendelkezések által megkövetelt megfelelő garanciáknak, érvényesíthető jogoknak
és hatékony jogorvoslati lehetőségeknek biztosítaniuk kell, hogy azon személyek jogai, akiknek a
személyes adatait az általános adatvédelmi kikötések alapján továbbítják harmadik országba, olyan
védelmi szinttel rendelkezzenek, amely lényegében azonos az Európai Unió Alapjogi Chartája fényében
értelmezett e rendelet által az Európai Unióban biztosított védelmi szinttel. E célból az ilyen
továbbítással összefüggésben biztosított védelmi szint értékelésének figyelembe kell vennie többek között
mind az Európai Unióban letelepedett adatkezelő vagy az ott letelepedett adatfeldolgozója és a
továbbításnak az érintett harmadik országban letelepedett címzettje között létrejött szerződéses
kikötéseket, mind pedig – e harmadik ország hatóságainak az így továbbított személyes adatokhoz való
esetleges hozzáférését illetően – az ezen ország jogrendszerének releváns elemeit, különösen az említett
rendelet 45. cikkének (2) bekezdésében felsorolt elemeket.
3) A 2016/679 rendelet 58. cikke (2) bekezdésének f) és j) pontját úgy kell értelmezni, hogy az illetékes
felügyeleti hatóság – feltéve, hogy nem létezik az Európai Bizottság által érvényesen elfogadott
megfelelőségi határozat – köteles felfüggeszteni vagy megtiltani a személyes adatoknak a Bizottság által
elfogadott általános adatvédelmi kikötéseken alapuló, harmadik országba irányuló továbbítását, ha e
felügyeleti hatóság az e továbbítás sajátos körülményeinek összességére tekintettel úgy ítéli meg, hogy
e kikötéseket e harmadik országban nem tartják be, vagy azokat ott nem lehet tiszteletben tartani, és
hogy a továbbított adatok védelme, amelyet az uniós jog, különösen az e rendelet 45. és 46. cikke,
valamint az Alapjogi Charta megkövetel, más eszközzel nem biztosítható, amennyiben az Unióban
letelepedett adatkezelő vagy az ott letelepedett adatfeldolgozója maga nem függesztette fel vagy fejezte
be az adattovábbítást.
4) A 2016. december 16-i (EU) 2016/2297 bizottsági végrehajtási határozattal módosított, a 95/46/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók
részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló, 2010. február 5-i
2010/87/EU bizottsági határozatnak az Alapjogi Charta 7., 8. és 47. cikkére tekintettel történő
vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőt, amely e határozat érvényességét érintené.
5) A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az EU–USA adatvédelmi pajzs által
biztosított védelem megfelelőségéről szóló, 2016. július 12-i (EU) 2016/1250 bizottsági végrehajtási
határozat érvénytelen.

67. A Bíróság (első tanács) 2020. július 16-i ítélete (a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
[Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E. E. által indított eljárás (C-80/19. sz.
ügy)50
1) Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok
elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012.
július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy a „határokon
átnyúló vonatkozású öröklés” fogalma alá tartozik az olyan helyzet, amelyben az egyik tagállam
állampolgárságával rendelkező örökhagyó a halála időpontjában egy másik tagállamban rendelkezett
lakóhellyel, de nem szakította meg kapcsolatait az előbbi tagállammal, amelyben a hagyatéki
vagyontárgyak találhatók, feltéve hogy az örökösök lakóhelye e két tagállam valamelyikében található.
Az örökhagyó e rendelet értelmében vett utolsó szokásos tartózkodási helyét az öröklés ügyében eljáró
hatóságnak az említett tagállamok közül egyetlen tagállam vonatkozásában kell meghatároznia.

50

A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak 29. sz. alatt.
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2) A 650/2012 rendelet 3. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy – a kérdést előterjesztő
bíróság által elvégzendő vizsgálat függvényében – a litván közjegyzők a nemzeti öröklési bizonyítvány
kiállítása során nem látnak el igazságszolgáltatási feladatokat. Mindazonáltal a kérdést előterjesztő
bíróság feladata annak meghatározása, hogy e közjegyzők felhatalmazás alapján vagy igazságügyi
hatóság felügyelete mellett járnak-e el, következésképpen pedig az ugyanezen rendelkezés értelmében
vett „bíróságnak” minősülhetnek-e.
3) A 650/2012 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének g) pontját úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a
kérdést előterjesztő bíróság úgy ítéli meg, hogy a litván közjegyzők az e rendelet értelmében vett
„bíróságnak” minősülhetnek, az általuk kiadott öröklési bizonyítvány az e rendelkezés értelmében vett
„határozatnak” tekinthető, így pedig annak kiállítása érdekében e közjegyzők alkalmazhatják az említett
rendelet II. fejezetében előírt joghatósági szabályokat.
4) A 650/2012 rendelet 4. és 59. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az e rendelet értelmében vett
„bíróságnak” nem minősülő tagállami közjegyző kiállíthat nemzeti öröklési bizonyítványokat az említett
rendeletben előírt, joghatóságra vonatkozó általános szabályok betartása nélkül. Amennyiben a kérdést
előterjesztő bíróság úgy ítéli meg, hogy ezek a bizonyítványok megfelelnek az ugyanezen rendelet 3.
cikke (1) bekezdésének i) pontjában előírt feltételeknek, és ennélfogva az ugyanezen rendelkezés
értelmében vett „közokiratnak” tekinthetők, azok a többi tagállamban olyan joghatásokat váltanak ki,
mint amelyeket a 650/2012 rendelet 59. cikkének (1) bekezdése és 60. cikkének (1) bekezdése tulajdonít
a közokiratoknak.
5) A 650/2012 rendelet 4., 5., 7. és 22. cikkét, illetve 83. cikkének (2) és (4) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy az örökhagyó akarata, valamint az örökösök közötti megállapodás az öröklési
ügyekben joghatósággal rendelkező bíróság meghatározásához és az e rendeletben meghatározott
szempontok alkalmazásából eredőtől eltérő tagállam öröklési jogának alkalmazásához vezethet.

68. A Bíróság (nagytanács) 2020. július 16-i ítélete (a Corte suprema di cassazione
[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Presidenza del Consiglio dei
Ministri kontra BV (C-129/19. sz. ügy)51
1) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy valamely tagállamnak az e jog megsértésével okozott kárért
fennálló szerződésen kívüli felelősségével kapcsolatos rendszert alkalmazni kell azon oknál fogva, hogy
e tagállam nem ültette át megfelelő időben a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004.
április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelv 12. cikkének (2) bekezdését az említett tagállamban – amelynek
területén a szándékos erőszakos bűncselekményt elkövették – lakóhellyel rendelkező áldozatok
tekintetében.
2) A 2004/80 irányelv 12. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a szándékosan elkövetett
erőszakos bűncselekmények áldozataira kiterjedő nemzeti kárenyhítési rendszer alapján a szexuális
erőszak áldozatai számára nyújtott átalány-kárenyhítés nem minősíthető az e rendelkezés értelmében
vett „igazságos és megfelelő” kárenyhítésnek, ha annak meghatározására az elkövetett jogsértés
áldozatokra gyakorolt következményeinek súlyosságát figyelmen kívül hagyva kerül sor, és ha e
kárenyhítés ezért nem jelent megfelelő hozzájárulást az elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár
megtérítéséhez.

69. A Bíróság (első tanács) 2020. július 16-i ítélete (a Tribunalul Bucureşti [Románia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – JE kontra KF (C-249/19. sz. ügy)52
A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített
együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 1259/2010/EU tanácsi rendelet 10. cikkét
úgy kell értelmezni, hogy az „[a]mennyiben az 5. vagy a 8. cikk szerint alkalmazandó jog nem
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A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak, 6. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak, 45. sz. alatt.
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rendelkezik a házasság felbontásáról” fordulat kizárólag azokra a helyzetekre vonatkozik, amelyekben
az alkalmazandó külföldi jog a házasság felbontásáról egyáltalán nem rendelkezik.

Gazdasági ügyszak
54. A Bíróság elnökének 2020. január 8-i végzése (a Handelsgericht Wien [Ausztria]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-661/19. sz. ügy)53
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

55. A Bíróság (hatodik tanács) 2020. január 15-i végzése (az Okrazhen sad – Vidin
[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-647/18. sz. ügy)54
Az Okrazhen sad Vidin (vidini regionális bíróság, Bulgária) által a 2018. október 15-i határozatával
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

56. A Bíróság elnökének 2020. január 23-i végzése (az Amtsgericht Hamburg
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-542/19. sz. ügy)55
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

57. A Bíróság elnökének 2020. február 12-i végzése (a Landgericht Köln [Németország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-792/19. sz. ügy)56
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

58. A Bíróság elnökének 2020. február 27-i végzése (a Tribunal d'instance Epinal
[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-782/18. sz. ügy)57
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

59. A Bíróság második tanácsa elnökének 2020. március 2-i végzése (a Tribunal d'instance
Epinal [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-616/18. sz. ügy)58
A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

60. A Bíróság elnökének 2020. március 6-i végzése (az Amtsgericht Hamburg
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-816/19. sz. ügy)59
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

61. A Bíróság elnökének 2020. március 11-i végzése (a Landgericht Hamburg

A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 1. szám, Gazdasági ügyszak, 7. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 1. szám, Gazdasági ügyszak, 6. sz. alatt.
55
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 12. szám, Gazdasági ügyszak, 62. sz. alatt.
56
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 2. szám, Gazdasági ügyszak, 8. sz. alatt.
57
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak, 17. sz. alatt.
58
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 1. szám, Gazdasági ügyszak, 3. sz. alatt.
59
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak, 11. sz. alatt.
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[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-918/19. sz. ügy)60
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

62. A Bíróság elnökének 2020. április 15-i végzése (az Audiencia Provincial de Almería
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-283/18. sz. ügy)61
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

63. A Bíróság elnökének 2020. április 23-i végzése (az Amtsgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-880/19. sz. ügy)62
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

64. A Bíróság elnökének 2020. május 7-i végzése (a Cour d'appel de Mons [Belgium]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-687/19. sz. ügy)63
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

65. A Bíróság elnökének 2020. június 5-i végzése (az Amtsgericht Düsseldorf
[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-10/20. sz. ügy)64
A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

66. A Bíróság (első tanács) 2020. július 16-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen
[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Belgische Staat, képviselik a Minister
van Werk, Economie en Consumenten, belast met de Buitenlandse handel és a DirecteurGeneraal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.
M. O., Middenstand en Energie, jelenleg Algemene Directie Economische Inspectie,
Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD
Economie, K. M. O., Middenstand en Energie, jelenleg Algemene Directie Economische
Inspectie kontra Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International
BV (C-73/19. sz. ügy)65
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.
cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a „polgári és kereskedelmi ügyeknek” az e
rendelkezésben szereplő fogalmába tartozik az olyan kereset, amelyet valamely tagállam hatóságai
valamely más tagállamban letelepedett eladók vagy szolgáltatók ellen indítanak, és amelynek keretében
e hatóságok elsődlegesen az állítólagosan jogellenes tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot képező
jogsértések fennállásának a megállapítását és azok megszüntetésének az elrendelését kérik, valamint
járulékos jelleggel közzétételi intézkedések elrendelését, és kényszerítő bírság kiszabását.

67. A Bíróság (negyedik tanács) 2020. július 16-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak, 22. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél IX. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak, 37. sz. alatt.
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A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak, 19. sz. alatt.
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A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 12. szám, Gazdasági ügyszak, 66. sz. alatt.
64
A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak, 31. sz. alatt.
65
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak, 28. sz. alatt.
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no 17 de Palma de Mallorca, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – CY kontra Caixabank SA (C224/19, sz. ügy), LG, PK kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C-259/19. sz. ügy)66
1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy azokkal ellentétes az, hogy egy olyan tisztességtelen szerződési feltétel semmissége esetén, amely
értelmében a jelzálogjog alapításával és törlésével kapcsolatos teljes költség a fogyasztót terheli, a
nemzeti bíróság megtagadja az e szerződési feltétel alapján megfizetett összegek fogyasztó részére
történő visszatérítésének elrendelését, kivéve ha az említett szerződési feltétel hiányában alkalmazandó
nemzeti jogi rendelkezések a fogyasztót kötelezik e költségek egészben vagy részben történő
megfizetésére.
2) A 93/13 irányelv 3. cikkét, 4. cikkének (2) bekezdését és 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a
„szerződés elsődleges tárgyának” fogalmába tartozó szerződési feltételek alatt azon szerződési
feltételek értendők, amelyek e szerződés alapvető szolgáltatásait állapítják meg, és – mint ilyenek – a
szerződést jellemzik. Ezzel szemben azok a szerződési feltételek, amelyek a magának a szerződéses
jogviszonynak a lényegét meghatározó feltételekhez képest járulékos jelleggel rendelkeznek, nem
tartoznak e fogalom körébe. A szerződéskötési díj nem tekinthető a jelzálogkölcsön-szerződés alapvető
szolgáltatásának pusztán amiatt, hogy az a jelzálogkölcsön teljes költségének részét képezi. A tagállami
bíróság minden esetben köteles megvizsgálni a szerződés elsődleges tárgyára vonatkozó szerződési
feltétel világos és érthető jellegét, éspedig függetlenül attól, hogy ezen irányelv 4. cikkének (2)
bekezdését e tagállam jogrendjébe átültették-e.
3) A 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a fogyasztó és a pénzügyi
intézmény között létrejött kölcsönszerződésnek a fogyasztót szerződéskötési díj fizetésére kötelező
feltétele a jóhiszeműség követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és
kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idézhet elő a fogyasztó kárára, amennyiben a pénzügyi
intézmény nem bizonyítja, hogy e díj ténylegesen nyújtott szolgáltatásoknak és a részéről felmerült
költségeknek felel meg, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.
4) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
azokkal nem ellentétes az, hogy a tisztességtelen szerződési feltétel semmisségének megállapításához
fűződő restitutív joghatások érvényesítése iránti keresetindítás elévülési időhöz van kötve, amennyiben
e határidő kezdő időpontja és időtartama gyakorlatilag nem teszi lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé
azt, hogy a fogyasztó az ilyen visszatérítés követeléséhez való jogát érvényesítse.
5) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését, valamint a tényleges
érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan szabályozás, amely lehetővé
teszi, hogy a szerződési feltétel tisztességtelen jelleg miatti semmisségének megállapítását követően a
fogyasztót kötelezzék az eljárási költségek egy részének viselésére a jogalap nélkül kifizetett, számára
visszatérítendő összegek mértékétől függően, mivel az ilyen szabályozás olyan jelentős akadályt jelent,
amely visszatarthatja a fogyasztót a 93/13 irányelvben biztosított, a szerződési feltételek esetlegesen
tisztességtelen jellegének hatékony bírósági felülvizsgálatához való jog gyakorlásától.

68. A Bíróság (kilencedik tanács) 2020. július 16-i ítélete (a Tribunal da Relação de
Guimarães [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MH, NI kontra OJ, Novo
Banco SA (C-253/19. sz. ügy)67
A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 3. cikke (1) bekezdésének első és negyedik albekezdését akként kell értelmezni, hogy a
fizetésképtelenségi eljárás megindításával kapcsolatos joghatóság meghatározása érdekében általuk
felállított azon vélelem, amely szerint az önálló üzleti vagy szakmai tevékenységet nem végző
magánszemély fő érdekeltségei központjának a szokásos tartózkodási helyét kell tekinteni, nem dől meg
66
67

A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 8. szám, Gazdasági ügyszak, 44. sz. alatt.
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 7. szám, Gazdasági ügyszak, 38. sz. alatt.
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önmagában azon tény alapján, hogy e személy egyetlen ingatlanvagyona a szokásos tartózkodási hely
szerinti tagállamon kívül fekszik.

69. A Bíróság (hatodik tanács) 2020. július 16-i ítélete (az Augstākā tiesa (Senāts)
[Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SIA „Soho Group” kontra
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (C-686/19. sz. ügy)68
„A hitel fogyasztó által viselt teljes költségének” a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 3. cikkének g) pontjában szereplő fogalmát úgy kell értelmezni, hogy ez a fogalom
magában foglalja az esetleges hitelmeghosszabbítás költségeit is abban az esetben, ha egyrészt a hitel
esetleges meghosszabbítására vonatkozó konkrét és pontos feltételek – köztük a meghosszabbítás
időtartama – a hitelező és a hitelfelvevő által a hitelmegállapodásban elfogadott kikötések és feltételek
részét képezik, másrészt pedig ezek a költségek a hitelező előtt ismertek.

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt
XXX. A Bíróság (kilencedik tanács) 2020. július 16-i ítélete – Európai Bizottság kontra
Magyarország (C-771/18. sz. ügy)69
1) Magyarország – mivel nem biztosította a nemzeti szabályozó hatóság hálózatokhoz való hozzáférés
díjait megállapító rendeleteivel szembeni hatékony jogorvoslathoz való jogot – nem teljesítette 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 37. cikkének
(17) bekezdéséből és a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
41. cikkének (17) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.
2) A Bíróság a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.
3) Az Európai Bizottság és Magyarország maguk viselik saját költségeiket.

XXXI. 2020. július 22-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Osztrák
Köztársaság (C-328/20. sz. ügy)
Az eljárás nyelve: német
Kereseti kérelmek:
A Bíróság
— állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság a családi támogatás és a gyermekek után járó adójóváírás
tekintetében az olyan munkavállalókat érintő kiigazítási mechanizmus bevezetésével, akiknek a
gyermekei állandó jelleggel egy másik tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, megsértette a
883/2004/EK rendelet 7. és 67. cikkéből, a 883/2004 rendelet 4. cikkéből, valamint a 492/2011/EU
rendelet 7. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;
— állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság ezenkívül a család bónusz plusz, az egyetlen
munkajövedelemmel rendelkezőknek járó adójóváírás, a gyermeket egyedül nevelőknek járó
adójóváírás, valamint a tartásdíj után járó adójóváírás tekintetében az olyan migráns munkavállalókat
érintő kiigazítási mechanizmus bevezetésével, akiknek a gyermekei állandó jelleggel egy másik
tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, megsértette a 492/2011 rendelet 7. cikkének (2) bekezdéséből
eredő kötelezettségeit;
A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 12. szám, Gazdasági ügyszak 65. sz. alatt.
A keresetet l.: Hírlevél X. évfolyam 5. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XIII.
sz. alatt.
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— az Osztrák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:
Ausztria az Ausztriában dolgozó személyek számára gyermekeik javára egységes átalány formájában
családi ellátást, a családi támogatás és a gyermekek után járó adójóváírás szociális kedvezményét,
valamint a család bónusz plusz, az egyetlen munkajövedelemmel rendelkezőknek járó adójóváírás, a
gyermeket egyedül nevelőknek járó adójóváírás, valamint a tartásdíj után járó adójóváírás
adókedvezményét biztosítja. Az osztrák szabályok 2019. január 1-je óta előírják, hogy ezeket az állami
támogatásokat azon tagállam általános árszintje szerint kell kiigazítani, amelyben a gyermek állandó
jelleggel tartózkodik.
Első jogalap:
A Bizottság arra hivatkozik, hogy a családi támogatás és a gyermek után járó adójóváírás a 883/2004
rendelet értelmében vett családi ellátásnak minősül. E rendelet 7. és 67. cikke tiltja, hogy valamely
tagállam a családi ellátások biztosítását vagy azok mértékét attól tehesse függővé, hogy a kereső
tevékenységet folytató személy családtagjai a szolgáltatást nyújtó tagállamban rendelkezzenek
lakóhellyel. A kiigazítás bevezetésével azonban Ausztria a gyermekek javára biztosított családi
ellátásokat illetően pontosan aszerint dönt, hogy a gyermek melyik tagállamban rendelkezik lakóhellyel.
Ausztria ezáltal sérti a 883/2004 rendelet 7. és 67. cikkét.
Második jogalap:
A Bizottság továbbá arra hivatkozik, hogy a kiigazítás, ahogyan azt Ausztria bevezette, a jogosult
személyeket, akiknek a gyermekei magasabb árszinttel rendelkező tagállamokban rendelkeznek
lakóhellyel, kedvezőbb helyzetbe hozza azon személyekhez képest, akiknek a gyermekei Ausztriában
rendelkeznek lakóhellyel, miközben azokat a személyeket, akiknek a gyermekei alacsonyabb árszinttel
rendelkező tagállamokban rendelkeznek lakóhellyel, kedvezőtlenebb elbánásban részesíti. A kiigazítás
bevezetésekor Ausztria azonban a nemzeti költségvetés olyan megtakarításából indult ki, amely csak azt
jelentheti, hogy az ilyen ellátásoknak és kedvezményeknek több olyan kedvezményezettje van, akiknek
a gyermeke az Ausztriánál alacsonyabb árszinttel rendelkező tagállamokban rendelkezik lakóhellyel.
A kiigazítási mechanizmussal Ausztria ezért végeredményben a migráns munkavállalók tekintetében
közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít meg. E hátrányos megkülönböztetés igazolására nem áll
fenn jogszerű cél. Ausztria ezáltal megsértette a családi támogatás és a gyermekek után járó adójóváírás
tekintetében az egyenlő bánásmód elvét, amit a 883/2004 rendelet 4. cikke és a 492/2011 rendelet 7.
cikkének (2) bekezdése ír elő, továbbá a család bónusz plusz, az egyetlen munkajövedelemmel
rendelkezőknek járó adójóváírás, a gyermeket egyedül nevelőknek járó adójóváírás, valamint a tartásdíj
után járó adójóváírás tekintetében a 492/2011 rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében előírt egyenlő
bánásmód elvét.

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

Közigazgatási ügyszak
Általános közigazgatási jogterület
Kf.IV.37.468/2019/17.
Nem jogszerűtlen a párhuzamosan folyó és még be nem fejezett büntetőeljárás keretében jogszerűen
beszerzett bizonyítékok felhasználása közigazgatási eljárás keretében, amennyiben a tisztességes eljárás
garanciái érvényesülnek.
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1. A jogi személyek alapjogi jogképessége
Bár a magyar alkotmányos rend nem tesz különbséget az alapjogi jogképesség és az alapjog
gyakorlásához való jog között, a jogi személyek egyes alapjogokra való eredményes hivatkozása
kezdetektől fogva az alkotmánybírósági ítélkezés része volt [lásd pl. a 7/1991. (II. 28.) AB határozat
(ABH 1991, 25.), 28/1991. (VI. 3.) AB határozat (ABH 1991, 114.)]. Az alapjogi jogképességgel
rendelkező természetes személyek [ahogy az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdése megjelöli EMBER] és
a szervezetek alapjogi hivatkozása között azonban különbséget kell tenni. A különbségtétel alapja lehet
– amire az alperes is hivatkozik, s aminek eredete Magyarországon a ’90 évek alkotmánybírósági
gyakorlata –, hogy amíg a természetes személyeknek van egy mindenki más rendelkezése alól kivont
magja, egy, az emberi méltóságban megtestesülő „érinthetetlen lényege” [Lásd a 23/1990. (X.31.) AB
határozathoz tartozó Sólyom László által írt párhuzamos indokolás 3. pontját], addig a jogi személyek
elvileg teljesen a szabályozás alá vonhatók, nincs ún. jogmentes magánszférájuk. A különbségtétel
alapja lehet továbbá az is, hogy a szervezeteteket törvény hozza létre, így azok mesterséges entitások.
Végül – amit az Alaptörvény I. cikk (4) bekezdése is nevesít, azaz hogy – a jogi személyek, egyéb
szervezetek élhetnek azokkal a jogokkal, amelyek természetüknél fogva nemcsak az emberre
vonatkoznak.
Mindezt jelen ügyre vetítve megállapítható, hogy a felperesek, mint jogi személyek vonatkozásában a
magánszférához jog, illetve egyéb magánszféra-jogok, így a személyes adatok védelméhez való jog
megsértésre történő hivatkozás nem lehet vizsgálat tárgya [személyes adat is csak a „természetes
személlyel kapcsolatba hozható” adatra vonatkozik, szervezetek nem lehetnek e jog alanya, így pl. jelen
ügyben az 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 90. § (1) bekezdésre való felperesi
hivatkozás is alaptalan].
Mindemellett a felperesek által hivatkozható és a Kúria által vizsgálható a tisztességes ügyintézéshez,
tisztességes eljáráshoz való jog, a védelemhez való jog, vagy az ún. meghallgatáshoz való jog sérelme.
E jogok „természetüknél” fogva a felpereseket is megilletik, a jogok korlátozását, korlátozhatóságát
illetően az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésébe foglalt szükségességi/arányossági teszt az irányadó.
2. A titkos információgyűjtés jogszerűsége
A Kúria megállapította, hogy a jelen perrel érintett magatartás a versenyjog hatálya alá tartozik, és mint
ilyen potenciális hatással bír a tagállamok közötti kereskedelemre, azaz a belső piac működésére is. Mint
ilyen, az uniós jog hatálya alá tartozik (az Európai Unió Bírósága 2010. szeptember 14-i, C‑550/07. P.
számú Akzo Nobel Chemicals és Akcros Chemicals kontra Európai Bizottság ügyben hozott ítéletének
(ECLI:EU:C:2010:512, a továbbiakban: Akzo Nobel-ügy) [171] pontja) és a szubszidiaritás elve e
területen nem alkalmazható.
Az Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési gyakorlata szerint továbbá az uniós jogrendben biztosított
alapvető jogokat az uniós jog által szabályozott valamennyi tényállásra alkalmazni kell (az Európai Unió
Bírósága 2013. február 26-i, C–617/10. számú Åklagaren kontra Hans Åkerberg Fransson ítélet
(ECLI:EU:C:2013:105) [19] pont, C–419/14. számú, WebMindLicenses Kft. kontra Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság számú ügyben (a továbbiakban: WML-ügy) hozott
ítélet [66] pont). Az alkalmazandó jog értelmezése körében a Kúria utalt az Európai Unió Bírósága
WML-, az C–469/15. számú FSL Holdings N.V. és társai kontra Európai Bizottság ügyben (a
továbbiakban: FSL Holdings-ügy) és a T–54/14. számú Goldfish BV és társai kontra Európai Bizottság
ügyben (a továbbiakban: Goldfish-ügy) és a Kúria EBH 2018.K.1. számú döntéseiben foglaltakra. Az
ezekben a határozatokban megjelenő és a felek, valamint az elsőfokú bíróság által is részletesen
kifejtettek megismétlése nélkül a Kúria a következőkre mutatott rá:
A feleket az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése és a XXVIII. cikk (1) bekezdése alapján mind a
hatósági eljárásban, mind a közigazgatási perben megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog. Az
Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban megállapította, hogy „a fair trial olyan minőség, amelyet az
eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet csupán megítélni. Ezért egyes részletek
hiánya ellenére éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára lehet az eljárás »méltánytalan«
vagy »igazságtalan«, avagy »nem tisztességes«” {3254/2018. (VII. 17.) AB határozat, Indokolás [41]}.
A lefolytatandó vizsgálat során értékelni kell az alkalmazandó jogszabályi környezetet, a felülvizsgált
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határozatot, a szabályozás célját és a konkrét ügy tényállását {lásd ebben az értelemben 23/2018. (XII.
28.) AB határozat, Indokolás [25]}.
Az Alkotmánybíróság a 30/2014. (IX. 30.) AB határozatában, az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a
továbbiakban: EJEB), az Európai Unió Bíróságának, az Európai Törvényszéknek és az
Alkotmánybíróságnak a gyakorlatára utalva kiemelte, hogy a kartellügyekben lefolytatott hatósági
eljárások kimenetele az eljárás alá vont személy számára a büntetőjogi elmarasztaláshoz sok tekintetben
hasonló hátrányokkal járhat, azonban versenyügyekben a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban:
GVH) nem természetes személyek bűnössége felől dönt. A versenyfelügyeleti eljárás nem tekinthető a
szoros értelemben vett büntetőjogi vád elbírálására irányuló eljárásnak, ugyanolyan szigorú
követelmények, mint a tulajdonképpeni büntetőeljárások tekintetében, az ilyen eljárásokkal szemben
nem támaszthatóak. Ezzel kapcsolatban az államnak az a kötelezettsége fakad, hogy a GVH
határozatának bírósági felülvizsgálatát az Alaptörvény XXVIII. cikknek megfelelő tisztességes
eljárásban biztosítsa. A kétséget kizáróan nem bizonyított tényeknek a terhelt terhére való értékelésének
tilalma – az ártatlanság vélelmének részeként – a versenyfelügyeleti ügyekben is köti a hatóságot, illetve
felülvizsgálatot végző bíróságokat.
Mindehhez kapcsolódik a védelemhez való jog [Alaptörvény XXVIII. cikk (3) bekezdés], amely
magában foglalja a felek azon jogát, hogy a velük szemben állított jogsértések alapjául szolgáló
bizonyítékokat megismerhessék, azokra észrevételeket tehessenek, továbbá bizonyítást ajánljanak föl.
A 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 2. § (3) bekezdése szerint, a közigazgatási hatóság az
eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden bizonyítékot súlyának
megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza. A közigazgatási hatóság hivatalból
állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, ennek során nincs kötve az
ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás tisztázása során minden, az ügy
szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie. A 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 44. § (1) bekezdése alapján irányadó Ket. 50. § (6) bekezdése szerint pedig a hatóság a
bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja
meg a tényállást.
Nem vitatható, hogy a titkos információgyűjtés valóban behatolás az azzal érintett személy
magánszférájába. A Kúria a felek által is idézett EBH 2018.K.1. számú döntésében rámutatott, hogy a
bizonyítékok megítélése szempontjából fontos jelentősége van a titkos információgyűjtés során
begyűjtött bizonyítékok jogszerűségi felülvizsgálatának. A jogszerűtlenül beszerzett bizonyíték
felhasználása ugyanis a Kúria megítélése szerint összeegyeztethetetlen a tisztességes eljárás elvével,
még abban az esetben is, ha a büntetőeljárással (jelen esetben a versenyeljárással) érintett személlyel
szemben az eljárási garanciák egyébként érvényesülnek. Ezzel egyező megállapítást tartalmaz a WMLítélet is, amikor a bizonyítékok beszerzése jogszerűségének vizsgálatát kívánja meg, amely magában
foglal egy arányossági értékelést is.
Annak meghatározása azonban, hogy a fentiek szerinti jogszerűségi vizsgálat milyen eljárásban
történhet – a tagállamok eljárási autonómiájából fakadóan (Akzo Nobel-ügyben hozott ítélet [113]
pontja) – már nem tartozik az uniós jog hatálya alá. A Kúria ezzel kapcsolatban az EBH 2018.K.1. számú
döntésében rámutatott, hogy mivel a titkos információgyűjtés kizárja a hatékony jogorvoslat lehetőségét,
a bizonyítékok beszerzése jogszerűségének ellenőrzésére csak a büntetőeljárás keretein belül kerülhet
sor. A nyomozó bíró döntése „csupán” a titkos információgyűjtés eredményének a büntetőeljárásban
bizonyítékként történő felhasználásának lehetőségéről dönt, ez az ún. „nyílttá tételi eljárás” azonban
még nem elegendő ahhoz, hogy azok az adóhatósági eljárásban szabadon felhasználhatóvá váljanak.
Ugyanis a 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 78. § (4) bekezdése a bizonyítás
törvényességének felülvizsgálatát a büntetőbíróságra bízza és általános elvként fogalmazza meg, hogy
nem értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó tény, amelyet a bíróság, az
ügyész vagy a nyomozó hatóság bűncselekmény útján, más tiltott módon vagy a résztvevők eljárási
jogainak lényeges korlátozásával szerzett meg. A titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok
jogszerűségi felülvizsgálatát így törvényi felhatalmazás alapján csak a büntető bíróság végezheti, ilyen
jogosultsága a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságoknak nincs.
A titkos információgyűjtés jogszerűségének ellenőrzése ennek megfelelően a beszerzéséhez kapcsolódó
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büntetőeljárásban történt meg az azzal érintett személy vonatkozásában. Erre vonatkozó megállapítást
tartalmaz a X. büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet is. Ehhez kapcsolódóan a felek által hivatkozott
WML-üggyel kapcsolatban a következő megállapítások teendők. Abban az ügyben – jelen ügytől
eltérően – a bizonyítékok beszerzésére bírói engedély nélkül került sor, amely az Európai Unió Bírósága
szerint a jogszerűség további vizsgálatát tette szükségessé, illetve – ahogyan arra a WML-ítélet [70][72] pontjai is utalnak – a beszerzés jogszerűsége kérdésében a büntetőeljáráshoz fűződő érdekek a
magán- és családi élet tiszteletben tartásához fűződő joggal állnak szemben. Ezen jogok pedig az ember
természetéből fakadnak és a jogi személyeket nem illetik meg.
Helytállóan mutatott rá az alperes, hogy a jogi személyek „magánszférával” nem rendelkeznek. A jogi
személyek esetében a magán- és családi élet nem értelmezhető, az otthon, a magánlakás, mint a
magánélet helyszíne ennek megfelelően nem azonosítható a székhellyel, vagy a telephellyel. A Kúria
nem tudta továbbá értelmezni a IV. r. felperes által hivatkozott „jogi személy lehallgatása” kategóriát,
figyelemmel arra, hogy a lehallgatás az azt folytató természetes személyek kommunikációjára terjedhet
ki, a jogi személy ilyen minőségében a kommunikációnak nem alanya.
Utalt a Kúria ebben a körben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: új Be.)
214. § (1) bekezdésére, amely szerint a leplezett eszközök alkalmazása olyan, a magánlakás
sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok, a levéltitok és a személyes adatok védelméhez fűződő
alapvető jogok korlátozásával járó, a büntetőeljárásban végzett különleges tevékenység, amelyet az erre
feljogosított szervek az érintett tudta nélkül végeznek. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 3. § 2. pontja szerint
személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, az 1. pont szerint érintett: bármely
információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Ezen jogszabályi
rendelkezésekből is látható, hogy a leplezett eszközök alkalmazása során a természetes személyek
magánszférája részesül védelemben, amely így nem terjed ki a jogi személyek védelmére.
A felperesek helyesen hivatkoztak arra, hogy a kifejtettek szerinti felülvizsgálat kontradiktórius
eljárásban kell, hogy megtörténjen, tévedtek azonban, amikor azt állították, hogy ezen kontradiktórius
eljárásban minden olyan személynek részt kellene vennie, akikkel szemben az adott bizonyítékot
ténylegesen, vagy potenciálisan felhasználnák. A jogszerűség vizsgálata ugyanis a már kifejtettek szerint
a büntetőeljárásban, mint kontradiktórius eljárásban történik. Ahogyan arra a Kúria a korábbiakban már
rámutatott, a titkos információgyűjtés beavatkozás az információgyűjtéssel érintett személy alapvető
jogaiba. A perbeli korlátozás ennek megfelelően jogi személyek – és így különösen jelen ügy felperesei
– vonatkozásában nem értelmezhető, mindezért a jogszerűség vizsgálatára irányuló kontradiktórius
eljárásnak (büntetőeljárásnak) sem kellett, hogy részesei legyenek.
A Kúria kiemelte továbbá: abban a körben, hogy X. alapvető jogainak a sérelme megvalósulhatott-e, a
felperesek – az őket ebben a körben megillető anyagi jog hiányában – kereshetőségi joggal nem
rendelkeztek, tehát erre a bíróság érdemi vizsgálata sem terjedhetett ki.
A kifejtetteknek a felek perbeli hivatkozásaira alkalmazásával a Kúria megállapította, hogy az elsőfokú
bíróság a hivatkozott bizonyítékok beszerzése és felhasználása vonatkozásában jogszerű indokolást
adott, mellyel így a Kúria is egyetértett. A titkos információszerzés jogszerűsége a büntetőeljárásban
megállapítást nyert. Ebben a körben nem csupán a nyomozó bírói határozatnak volt jelentősége, hanem
a X. büntetőjogi felelősségét jogerősen megállapító és ezen bizonyítékokon alapuló ítéletnek is.
Helyesen vizsgálta továbbá az elsőfokú – közigazgatási – bíróság, hogy a büntetőeljárás olyan eljárásnak
volt tekinthető, amely a bizonyíték beszerzésével kapcsolatos eljárási garanciákat teljesítette.
3. A beszerzett adatok átadásának a jogszerűsége
A Ket. 26. § (1) bekezdés c) pontja szerint jogsegélyt akkor lehet kérni, ha az ügy elbírálásához olyan
adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami, önkormányzati szerv vagy – ha törvény
meghatározott ügyfajtában lehetővé teszi – egyéb szerv vagy személy rendelkezik. A Be. 71/B. § (1)
bekezdése kimondja, hogy bíróság, ügyészség, közjegyző, bírósági végrehajtó, pártfogó felügyelő,
megelőző pártfogó felügyelő, jogi segítő, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, kormányzati
ellenőrzési szerv megkeresésére – törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges
mértékben és időtartamban – a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság felvilágosítást ad, a
büntetőügy iratait vagy annak másolatát megküldi, illetve azokba betekintést engedélyez.
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A Tpvt. 64/B. § (3) bekezdése szerint a belföldi jogsegély keretében adat vagy irat szolgáltatása iránt
megkeresett más hatóság, állami vagy önkormányzati szerv – ha az érintett adat védelmét szabályozó
külön törvény azt nem zárja ki – köteles a megkeresés teljesítéséhez szükséges személyes és védett
adatot a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére bocsátani.
A Kúria a nyomozati iratok alperes részére történő átadása kapcsán is osztotta az elsőfokú bíróság
érvelését. Az iratok átadása konkrét törvényi felhatalmazáson alapult. Emlékeztetni szükséges arra, hogy
az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése a szabályozás törvényi szintjét írja elő, ezzel kapcsolatban további
kötelezettséget nem tartalmaz. A három jogszabály hivatkozott rendelkezései pedig együttesen kellően
egyértelmű és pontos felhatalmazást jelentettek, így a titkos információszerzés útján gyűjtött adatok
átadása nem ütközött jogszabályba.
A felperesek által hivatkozott WML-ítélet [79] bekezdése szintén rögzíti, hogy „...a bizonyítékok
adóhatóság által történő átvételét és felhasználását illetően meg kell állapítani, hogy a jelen ügyben nem
kell megvizsgálni, hogy a bizonyítékoknak a nyomozati szerv általi átadása és azoknak a közigazgatási
eljárást lefolytató szerv általi felhasználás céljából való átvétele az Európai Unió Alapjogi Chartájának
(a továbbiakban: Charta) 8. cikkében biztosított, a személyes adatok védelméhez való jog megsértésének
minősül‑e, mivel a WML nem természetes személy, és mivel ennélfogva nem hivatkozhat e védelemre,
amennyiben hivatalos neve alapján egyetlen természetes személlyel sem azonosítható.”
4. A rajtaütés elrendelésének jogszerűsége
A Tpvt. 65/A. § (4) bekezdése szerint a bíróság a kérelmezett helyszíni kutatást akkor engedélyezi, ha a
GVH valószínűsíti, hogy más vizsgálati cselekmény nem vezetne eredményre, és észszerű
megalapozottsággal feltehető, hogy az indítvány szerinti helyen a vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel
kapcsolatos bizonyítási eszköz fellelhető, és feltételezhető, hogy azt önként nem bocsátanák
rendelkezésre vagy felhasználhatatlanná tennék. Ezen konjunktív feltételek tehát szükségessé tették,
hogy az alperes a jogsértés gyanúját alátámasztó bizonyítékokat ismerje, a további bizonyítékok
észszerű fellelhetőségét ezzel is alátámassza. Hangsúlyozandó ezzel kapcsolatban, hogy a Tpvt.
szabálya csak valószínűsítést ír elő a hatóság számára, ami nem azonos a bizonyítási mércével.
Másrészt a rajtaütéssel beszerzendő bizonyítékok nem azonosak a lehallgatás során beszerzett és már
rendelkezésre álló bizonyítékokkal. Az pedig az ügy irataiból is megállapítható, hogy az alperes az NNI
megkereséséből értesült a titkos információgyűjtés tényéről és a IV. r. felperes fellebbezésében található
kronológiából is látható, hogy az alperes a rajtaütés engedélyezése iránti kérelem előterjesztésekor
(2013. március 20-án) még nem volt az NNI által – utóbb (2013. július 18-án) – átadott iratok birtokában.
Ennek megfelelően az ismereteire tehát utalhatott és arra köteles is volt, míg a konkrét bizonyítékot nem
tudta rendelkezésre bocsátani. A tényálláshoz tartozik továbbá, hogy a hivatkozott bizonyítékok valóban
léteztek, így az alperes a kérelmét nem valótlan adatok alapján terjesztette elő, tehát a fellebbezésben
állított jogsérelem ezen okból sem állhatott fenn.
5. A titkos információszerzés útján gyűjtött bizonyítékok felhasználása
Az előzőektől elkülönül a jogszerűen beszerzett és jogszerűen átadott bizonyítékok felhasználásának
jogszerűsége. A felperesek ebben a körben vitatták, hogy azok felhasználhatósága az uniós jognak, az
Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: EJEE), az Alaptörvénynek megfelelően
igazolható lett volna. Az alperes hivatkozásai szerint ezzel szemben jelen ügy uniós jog relevanciával
nem bírt, továbbá az ilyen módon beszerzett bizonyítékok még abban az esetben is felhasználhatók a
felperesi gazdasági társaságokkal szemben, amennyiben a beszerzésük jogellenesen történt, azonban
alkalmasak a kartelljogsértés alátámasztására.
Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 19. cikk (3) bekezdése b) pontjának és az
Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk első bekezdése b)
pontjának rendelkezései szerint az Európai Unió Bírósága rendelkezik hatáskörrel előzetes döntés
meghozatalára az uniós jog értelmezésére vonatkozóan (az Európai Unió Bírósága 1989. december 13i, C-322/88. számú Salvatore Grimaldi kontra Fonds des maladies professionnelles ügyben hozott ítélet
(ECLI:EU:C:1989:646) [8] pont; a 2017. június 13-i, C-258/14. számú Eugenia Florescu és társai kontra
Casa Judeţeană de Pensii Sibiu és társai ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:C:2017:448), [30] pont; a 2018.
február 27-i, C-266/16. számú Western Sahara Campaign UK kontra Commissioners for Her Majesty's
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Revenue and Customs és Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs ügyben hozott
ítélet (ECLI:EU:C:2018:118) [43]-[44] pont). Az uniós jog – beleértve a másodlagos jogot is – valamely
rendelkezésének értelmezése ugyanis főszabály szerint az Európai Unió Bírósága állásfoglalását
követeli meg, amennyiben e rendelkezés több lehetséges értelmezés tárgya lehet. Márpedig, ha nem
volna megengedett, hogy a Bíróság értelmezze végérvényesen a másodlagos jogot, és ha az e jog EJEEnek való megfelelőségére irányuló vizsgálat során magának az EJEB‑nek kellene az elképzelhető
értelmezések közül az egyiket kiválasztania, bizonyosan sérülne a Bíróságnak az uniós jog végérvényes
értelmezésére irányuló kizárólagos hatáskörének elve. (Az Európai Unió Bírósága 2014. december 18i, 2/13. sz. véleményének (ECLI:EU:C:2014:2454) [245]-[246] pontjai) Az Európai Unió Bírósága
ítéletei között a nemzeti bíróság nem válogathat, azok tartalmát nem minősítheti sem helyesnek, sem
helytelennek. Ebből következően az elsőfokú bíróság tévedett akkor, amikor bizonyos uniós bírósági
ítéletek alkalmazhatóságát kizárta. Másrészt az alkalmazandó uniós jog helyes tartalma rendszerint nem
csupán egy döntésből, hanem több értelmezésből együttesen állapítható meg. Mindezért nem mellőzhető
annak figyelembe vétele, hogy egy-egy jogértelmezés milyen körülmények között született, az jár-e
egyes korábban érintett kérdések pontosításával, megerősítésével.
A Kúria a kapcsolódó uniós jog meghatározása során vizsgálta az Európai Unió Bírósága
jogértelmezését, és megállapította, hogy az nem hagyott észszerű kétséget annak helyes értelmezése
felől. Különösen utalt ezzel kapcsolatban a felek által felhívott ítélkezési gyakorlaton túl az Európai
Unió Bírósága 2019. október 16-i, C–189/18. számú Glencore Agriculture Hungary Kft. kontra Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága számú ügyben (a továbbiakban: Glencore-ügy) hozott
ítéletében (ECLI:EU:C:2019:861) kifejtett, a felek által felhívott döntéseket követően meghozott
ítéletében foglaltakra, amelyben az Európai Unió Bírósága összefoglalta a kapcsolódó jogértelmezés
lényegét. Eszerint a bizonyításfelvételre vonatkozó nemzeti jog nem sértheti az uniós jog hatékony
érvényesülését, és tiszteletben kell tartaniuk az uniós jog és különösen a Charta által biztosított jogokat
([37] pont). Nem ellentétes az uniós joggal, a párhuzamosan folyó és még be nem fejezett büntetőeljárás
keretében beszerzett bizonyítékok felhasználása közigazgatási eljárás keretében a héa területén fennálló
visszaélésszerű gyakorlat bizonyítása érdekében ([38] pont, WML-ítélet [68] pont).
Az ítélet megköveteli azonban a védelemhez való jog tiszteletben tartását, ami a tagállamok
közigazgatási szerveire hárul, amennyiben azok az uniós jog hatálya alá tartozó intézkedéseket fogadnak
el, akkor is, ha maga az uniós jog nem ír elő kifejezetten ilyen alakszerűséget ([39] pont). Az Európai
Unió Bírósága állandó ítélkezési gyakorlata szerint azonban a védelemhez való jog tiszteletben
tartásának elve nem minősül abszolút követelménynek ([43] pont).
Az Európai Unió Bírósága az iratbetekintés terjedelmével kapcsolatban rögzítette, hogy azon
követelmény, hogy valamely személy megfelelően ismertethesse álláspontját azon elemekkel
kapcsolatban, amelyekre a közigazgatási szerv a határozatát alapozni kívánja, feltételezi, hogy annak
címzettjei számára lehetővé tették ezen elemek megismerését ([51] pont), azonban nem ír elő általános
kötelezettséget, 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 ([56] pont). Az ítélet
a szükséges bírósági felülvizsgálat terjedelmét akként határozta meg, hogy a bíróságnak lehetőséggel
kell rendelkeznie arra, hogy kontradiktórius eljárás keretében vizsgálja a más adóalanyokkal szemben
indult kapcsolódó közigazgatási eljárások keretében beszerzett bizonyítékok beszerzésének és
felhasználásának jogszerűségét, valamint az ezen eljárások eredményeként hozott közigazgatási
határozatokban tett olyan megállapításokat, amelyek a kereset kimenetele szempontjából
meghatározóak. Sérülne ugyanis a fegyveregyenlőség, és nem érvényesülne a kontradiktórius eljárás
elve, ha az adóhatóság azzal az indokkal, hogy kötve van a más adóalanyokkal szemben hozott és
jogerős közigazgatási határozatokhoz, nem lenne köteles ezen bizonyítékoknak a bíróság elé
terjesztésére, ha az adóalany e bizonyítékokról nem szerezhetne tudomást, ha a felek kontradiktórius
eljárásban nem vitathatnák meg az említett bizonyítékokat vagy e megállapításokat, és ha az említett
bíróság nem vizsgálhatná mindazon ténybeli és jogi elemet, amelyek e határozat alapjául szolgálnak, és
amelyek az előtte folyamatban lévő jogvita elbírálása szempontjából meghatározóak ([67] pont).
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Az Európai Unió Bírósága jogértelmezése szerint pedig a kontradiktórius eljárás elve főszabályként
magában foglalja az eljárásban részt vevő felek jogát arra, hogy megismerjék a bírósághoz benyújtott
bizonyítékokat és észrevételeket, és hogy azokat megvitathassák, másrészt pedig, hogy alapvető jogelvet
sértene, ha valamely bírósági határozat olyan tényeken vagy iratokon alapulna, amelyekről a felek vagy
a felek valamelyike nem szerezhetett tudomást, és amelyekről ezáltal álláspontjukat sem adhatták elő.
(az Európai Unió Bírósága 2009. december 2-i, C-89/08. P. számú Európai Bizottság kontra Írország és
társai ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:C:2009:742) [52] bekezdés)
Összefoglalva megállapítható, hogy az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata is egyértelmű abban
a kérdésben, hogy a más személlyel szembeni büntetőeljárásban bizonyítékként felhasznált
bizonyítékok azok jogszerű beszerzése esetén felhasználhatók, amennyiben azon bizonyítékok tartalmát
a fél megismerhette, arra észrevételeit előterjeszthette. A felet a más eljárás irataiba való korlátlan
betekintési jog nem illeti meg, azonban lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy kérelmére tájékoztassák
a közigazgatási iratokban található és e közigazgatási szerv által a határozatának elfogadása céljából
figyelembe vett információkról. Az így beszerzett bizonyítékok továbbá az eljárásban önálló értékelést
kell, hogy nyerjenek. Az ügyben a tisztességes eljáráshoz, a védelemhez, illetve a meghallgatáshoz való
jog nem sérült.
A Kúria megállapította, hogy az Európai Unió Bírósága ezen jogértelmezése pedig összhangban áll az
EBH 2018.K.1. határozatban foglalt jogértelmezéssel. Figyelemmel továbbá az uniós jog egyértelműen
meghatározható tartalmára, illetve a IV. r. felperes kérelméhez kapcsolódóan a WML-ítélet már idézett
[79] bekezdésére, jelen ügyben nem volt szükséges az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése.
A Tpvt. preambuluma szerint a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi felemelkedést szolgáló piaci
verseny fenntartásához fűződő közérdek, továbbá az üzleti tisztesség követelményeit betartó
vállalkozások és a fogyasztók érdeke megköveteli, hogy az állam jogi szabályozással biztosítsa a
gazdasági verseny tisztaságát és szabadságát. Az Európai Unió Bírósága gyakorlata szerint pedig az
uniós jog egyik alapvető célja az európai belső piac versenyszabályainak hatékony érvényesítése
{Juliane Kokott Főtanácsnoknak az FSL Holdings-ügyben, 2016. november 17-i, adott indítványa
(ECLI:EU:C:2016:884) [46] bekezdés és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat}. A hivatkozott
bizonyítékok felhasználása pedig ezen jogszerű célkitűzések érvényesítése érdekében történt.
A Kúria a kifejtettekre tekintettel jelen ügyben megállapította, hogy a titkos információgyűjtés útján
beszerzett bizonyítékok átvételét követően pedig a szükséges eljárási garanciák megvalósultak, a
felperesek az alperes által a határozatának elfogadása céljából figyelembe vett információkat
megismerhették, arra lehetőségük volt észrevételt tenni. Az alperes pedig a határozatát nem alapozta
olyan bizonyítékra, amelyet a felperesek a kifejtettek szerint ne ismerhettek volna meg, ilyenre a felek
sem hivatkoztak.
A felperesek megalapozatlanul utaltak arra, hogy a büntetőeljárás és a lehallgatás teljes anyagát nem
ismerhették meg, csak azok kivonatait. Helytállóan érvelt ezzel kapcsolatban az elsőfokú bíróság, hogy
a lehallgatott személy alapvető jogainak korlátozását éppen ez jelenthette volna, továbbá a teljes
iratanyag felperesek részére történő nyilvánossá tételét a már leírtak szerint sem a magyar, sem az uniós
jog nem teszi lehetővé, illetve szükségessé.
6. A bizonyítékok értékelése
A büntetőeljárásban beszerzett bizonyítékok felhasználása nem jelentheti azt, hogy a büntetőeljárás
eredménye egyben ítélt dolgot keletkeztetne, a 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 4. § (1)
bekezdése szerint ugyanis a bíróságot határozatának meghozatalában más hatóság döntése vagy a
fegyelmi határozat, illetve az azokban megállapított tényállás nem köti. A szabad bizonyítás elvét a Pp.
rendelkezései csak annyiban törik át, hogy 4. § (2) bekezdése szerint ha jogerősen elbírált
bűncselekmény vagyoni jogi következményei felől polgári perben kell határozni, a bíróság a
határozatában nem állapíthatja meg, hogy az elítélt nem követte el a terhére rótt bűncselekményt. Jelen
per azonban nem minősült ilyennek, így a bemutatottak szerint a jogszerűen beszerzett és átadott
bizonyítékok a tisztességes eljáráshoz kapcsolódó eljárási garanciák mellett a közigazgatási ügyben
bizonyítékként felhasználhatóak voltak, azaz azoknak az összevetését és értékelését a hatóságnak – és a
bíróságnak – el kellett végezni, annak eredményéről számot kellett adni.
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A Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást kellő mértékben feltárta, a bizonyítékokat
egyenként és összességében megfelelően értékelte, értékelése a Pp. 206. §-ban foglalt
követelményeknek megfelelt. Helyesen állapította meg, hogy az alperes Tpvt. 44. § (1) bekezdése
alapján irányadó Ket. 50. § (6) bekezdésében foglaltak szerint járt el. A feltárt tényállás okszerű, az
észszerűség és a logika követelményeinek megfelelő volt és az elsőfokú eljárásban sem merült fel a
bizonyítékok értékelésének egy másik értelmezést erősítő okszerűbb és észszerűbb magyarázata. Az
elsőfokú ítélet nemcsak arra épít, hogy X. telefonbeszélgetésében Y. és Q. keresztnevű személyeket is
megnevez, hanem a bizonyítékok láncolatára, arra például, hogy többször említésre kerül a „W.”
részesedése a tenderből, vagy például az, hogy „háromszereplős” sztori stb. Ehhez képest a felperesek
nem adtak elő olyan okszerűbb és ésszerűbb értékelést, amely megdöntötte volna azt a tényállást,
amelyen a versenyhivatal határozata alapszik.
A Kúria kialakult gyakorlata szerint sem az Alkotmánybíróság, sem az Emberi Jogok Európai Bírósága,
sem az Európai Unió Bírósága joggyakorlata nem követel meg a versenyügyekben sajátos tartalommal
bíró, egzakt bizonyítási sztenderdet. A bírói gyakorlat ilyen ügyekben az alperes közvetett bizonyítékok
láncolatán alapuló határozatát is jogszerűnek fogadhatja el (Kúria Kf.V.39.062/2020/4.).
Sem a magyar jog, sem az uniós jog nem kívánja meg a beszerzéshez és a felhasználáshoz a
jogszerűséget vizsgáló büntetőeljárás lezárását. A Kúria egyetértett az elsőfokú bírósággal abban is,
hogy a titkos információszerzés jogszerűsége az információszerzés befejezésével fennállt. Figyelemmel
arra továbbá, hogy a büntetőbíróság a beszerzés és a felhasználás jogszerűségét megállapította, az utóbb
más eljárásban már nem vonható kétségbe, illetve annak ismételt vizsgálatára a közigazgatási bíróság a
felek hivatkozása esetén sem jogosult.
7. A kétszeres értékelés tilalma
A kétszeres értékelés tilalma azaz a „ne bis in idem” elv az Alaptörvény XXVIII. cikk (6) bekezdésében
került meghatározásra, akként, hogy a jogorvoslat törvényben meghatározott rendkívüli esetei
kivételével senki nem vonható büntetőeljárás alá, és nem ítélhető el olyan bűncselekményért, amely
miatt Magyarországon vagy – nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által
meghatározott körben – más államban törvénynek megfelelően már jogerősen felmentették vagy
elítélték. Ezen alapelv a kétszeres büntetőjogi szankció alkalmazását zárja ki. Ennek előfeltétele a külön
eljárásban történő elbírálás. A Kúria megállapította, hogy a felperesekkel szemben csak egy eljárás
került lefolytatásra.
A IV. r. felperes hivatkozásai csak akkor foghatnának helyt, ha vele szemben több büntetőjogi szankció
alkalmazására került volna sor. A büntetőjogi jelleg vizsgálata – összhangban az Emberi Jogok Európai
Bíróságának ítélkezési gyakorlatával {1976. június 8-i Engel és társai kontra Hollandia ügy
(ECLI:CE:ECHR:1976:0608JUD000510071), megerősítette 2009. február 10-i Zolotoukhine kontra
Oroszország ügyben (ECLI:CE:ECHR:2009:0210JUD001493903)} – az úgynevezett Engel-teszt
alapján történhet. Ennek értelmében vizsgálni szükséges, hogy a jogrendszer a hivatkozott szankciót a
büntetőjog körébe sorolja-e, mi a szankció célja és címzetti köre, végül értékelni kell az előírt büntetés
jellegét és súlyát.
Az alperes által megállapítottak szerint a jogsértés egységes, folyamatos és komplex jogsértésnek
minősült, amely több következménnyel is járt, melyek közül az egyik ráadásul nem szankció, hanem
eljárási jellegű volt, az az alperes bizonyítási kötelezettségének mértékét érintette. Ennek megfelelően
az alperes eljárására vonatkozó következmény fogalmilag sem volt a felpereseket sújtó büntetőjogi
jellegű következménynek tekinthető. A kifejtettek szerint tehát az alperes eljárása és az általa kiszabott
szankció nem ütközött a kétszeres értékelés tilalmába.

Kfv.IV.38.286/2019/14.
A tagállamok saját állampolgárainak a harmadik országbeli családtagjait megillető származékos joga
az Irányelv 3. cikk (1) bekezdéséből és az Európai Unió Bírósága gyakorlatából még analógia útján
sem vezethető le, ha az uniós polgár a szabad mozgás és tartózkodás jogát nem gyakorolta.
A Kúriának a felülvizsgálati kérelem alapján elsőként a 2019. január 1-jén bekövetkezett
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jogszabályváltozás uniós joggal és az Európai Unió Bírósága gyakorlatával való összhangját és annak a
megismételt eljárásokra gyakorolt joghatásait illetően abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a
2004/38/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 3. cikke alapján a tagállamokat a saját
állampolgárságuk szerinti tagállamban tartózkodó uniós polgárok vonatkozásában köti-e az Irányelvben
rögzített szabályozás, az Irányelv hatálya kiterjed-e a tagállamok saját állampolgárainak családtagjaira.
A 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 1. § (1) bekezdése c) pontjának (mely szerint
Magyarország biztosítja a szabad mozgás és tartózkodás jogának gyakorlását a magyar állampolgár
magyar állampolgársággal nem rendelkező, a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó
családtagjának) hatályon kívül helyezése a 2018. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.2.) által
jelentős változást idézett elő a hatályos szabályozásban. A magyar állampolgárok harmadik országbeli
családtagjai a továbbiakban nem bírnak a szabad mozgás és tartózkodás jogával, ehelyett rájuk 2019.
január 1-től a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.
A magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagjának a 2007. évi II. törvény (a
továbbiakban: Harmtv.) hatálya alá kerülésével a jogalkotó az Szmtv. 94. §-ában az átmeneti
rendelkezések között szabályozta, hogy a már korábban szabad mozgás jogával rendelkező azon
kérelmezőkre, akiknek kérelme a jogszabály hatálybalépésekor folyamatban van, mely jogszabályok
irányadóak. Az (1) bekezdése kimondja, hogy a Harmtv. szabályait a módosító jogszabály hatályba
lépését követően indult és megismételt eljárásokra kell alkalmazni. Azon személyek, akik a módosító
jogszabály hatályba lépésekor már rendelkeznek tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási
kártyával, az okmány érvényességi ideje alatt kérelmezhetik a nemzeti letelepedési engedélyt. A nemzeti
letelepedési engedély kiadására bizonyos feltételek teljesülése esetén további feltételek vizsgálata nélkül
kerülhet sor. A hatóság vizsgálata így – egyéb feltételek mellett – arra terjed ki, hogy a tartózkodási jog
megszerzése érdekében történt-e valótlan adat vagy tényközlés, illetve a családi kapcsolat a tartózkodási
jog megszerzése érdekében jött-e létre. [Szmtv. 94. § (2) bekezdés a)-b) pontjai]
A Kúria az azonos ténybeli alapokon nyugvó Kfv.IV.37.954/2019/11. számú ítéletében kimondta, hogy
a megismételt eljárásban 2019. január 1-jét követően tartózkodási kártya kiállítására akkor sem kerülhet
sor, ha a harmadik országbeli állampolgárságú személy ezt megelőző időpontban kötött házasságot
magyar állampolgárral és tartózkodási jogának megszűnését a hatóság nem állapította meg. Rámutatott
arra, hogy 2019. január 1-jét követően a jogalkotó a magyar állampolgárral kötött házasságot
tartózkodási jogot keletkeztető jogi tényként nem ismeri el, ezért a megismételt eljárásban nincs
törvényes lehetőség nem létező jogosultságot igazoló okmány kiállítására. A módosult szabályozás
alapján már csak a Harmtv. 35. § (1) bekezdése szerinti nemzeti letelepedési engedély kiadása kérhető,
ha a kérelmező az előírt feltételeknek megfelel. A feltételek vizsgálata nélküli okmánycserére kizárólag
azok a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgárságával rendelkező családtagjai tarthatnak
igényt, akik 2019. január 1-jén már rendelkeztek érvényes tartózkodási kártyával.
II. Az Irányelv alkalmazásában „uniós polgár”: egy tagállam állampolgárságával rendelkező bármely
személy; (2. cikk 1. pont) E rendelkezésből kiindulva a magyar állampolgárt is az Irányelv hatálya alá
tartozónak kell tekinteni. Az irányelv hatályát szűkítő rendelkezést tartalmaz a 3. cikk (1) bekezdése,
amikor kimondja, hogy „[e]zt az irányelvet kell alkalmazni mindazokra az uniós polgárokra, akik olyan
tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai, valamint az
őket kísérő vagy hozzájuk csatlakozó, a 2. cikk 2. pontjában meghatározott családtagjaikra.”
Annak megítélésében, hogy az Szmtv. 1. § (1) bekezdés a) pontja – mely a szabad mozgás és
tartózkodást jogát a saját állampolgárai kivételével valamennyi EGT-állampolgárnak biztosítja –
sértheti-e az Irányelv szabályozását, lényeges a C-89/17. számú, ún. Banger-ügy
(ECLI:EU:C:2018:570), amire a bírói ítélet is hivatkozott. A felülvizsgálati kérelem ezzel kapcsolatban
csak annyit állít, hogy az elsőfokú bíróság tévesen hivatkozott az Európai Unió Bírósága C-89/17. számú
ügyben kifejtett álláspontjára, mivel felperes jogorvoslati jogának sérelme jelen ügyben nem állapítható
meg.
Az ítéletben hivatkozott Banger-ügyben nem annyira a jogorvoslati jog volt a hangsúlyos kérdés, hanem
az, hogy köteles-e valamely tagállam tartózkodási engedélyt adni vagy annak megadását megkönnyíteni
valamely olyan uniós polgár harmadik országbeli élettársa számára, aki – miután valamely másik
tagállamban való munkavállalás érdekében gyakorolta a szabad mozgáshoz való, [az EUM-]
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Szerződésben rögzített jogát – az említett élettársával együtt visszatér az állampolgársága szerinti
tagállamba. A Banger-ügy tényállása olyan szempontból azonos volt jelen ügy tényállásával, hogy
szintén az Irányelv 3. cikkének hatályát kellett értelmezni a saját tagállamban élő uniós polgár
családtagjának (ebben az esetben nem házastársa, hanem élettársa) származékos joga tekintetében. A
hangsúly azonban a saját tagállamban élő uniós polgár státuszból levezethető származtatott jogon van,
mert ha az megáll a házastársra, akkor megáll az élettársra is.
A Banger-ítéletben tetten érhető, hogy az Irányelv 3. cikk (1) bekezdése értelmezése kapcsán az Európai
Unió Bírósága gyakorlata hogyan változott. Az Európai Unió Bírósága ebben a döntésében egyrészt
hivatkozott a korábbi ítélkezési gyakorlatára, amely az Irányelv 3. cikkének (1) bekezdését illetően
kimondta, hogy az irányelv rendelkezéseinek szó szerinti, rendszertani és teleologikus értelmezésből az
következik, hogy az irányelv kizárólag valamely uniós polgár olyan tagállamba való belépésének és
tartózkodásának feltételeit szabályozza, amelynek e személy nem állampolgára, valamint hogy az
irányelv nem keletkeztet származékos tartózkodási jogot az uniós polgár harmadik állam
állampolgárságával rendelkező családtagja számára olyan tagállamban, amelynek ez az uniós polgár az
állampolgára (Banger-ítélet, 23. pont, Coman és társai ítélet, C-673/16, EU:C:2018:385, 20.pont, O. és
B. ítélet, C-456/12, EU:C:2014:135, 37. pont; Chavez-Vilchez és társai ítélet, C-133/16,
EU:C:2017:354, 53. pont; Lounes-ítélet, C-165/16, EU:C:2017:862, 33. pont). Ez az Irányelv 3. cikk
(1) bekezdése értelmezésének egy megszorítóbb iránya.
Ezt az értelmezést ugyanakkor – az előbbi bekezdésben hivatkozott ítéletek eredményét tekintve is –
felülírta több esetben egy megengedőbb értelmezési irány. A Bíróság bizonyos esetekben – így a Bangerügyben is – elismerte, hogy a harmadik államok azon állampolgárai, akik uniós polgárok családtagjai,
és akiket a 2004/38 irányelv rendelkezései alapján nem illet meg a származékos tartózkodási jog az ezen
uniós polgár állampolgársága szerinti tagállamban, az EUMSZ 21.cikk (1) bekezdése alapján mégis
rendelkezhetnek e joggal (Banger-ítélet, 27. pont, Coman és társai ítélet, 23. pont). A Bíróság tehát
közvetlenül az EUMSz 21. cikkéből vezette le ezt a kiterjesztőbb értelmezést. E rendelkezés (1)
bekezdése szerint „A Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított
korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz.” Az EUMSz 21. cikke és az Irányelv 3. cikk (1) bekezdésével
összefüggésben a Bíróság kiemelte, hogy az állandó ítélkezési gyakorlatának megfelelően a 2004/38
irányelv célja, hogy megkönnyítse a tagállamok területén való szabad mozgás és tartózkodás alapvető
és egyéni jogának a gyakorlását, amelyet közvetlenül az EUMSZ 21.cikk (1) bekezdése ruház az uniós
polgárokra, és az irányelv célja különösen az említett jog megerősítése (Banger ítélet, 28. pont, O. és B.
ítélet, C-456/12, EU:C:2014:135, 35.pont; Coman és társai ítélet, 18.pont).
Ezen ítélkezési gyakorlat értelmében, noha ezen irányelv nem terjed ki az uniós polgárnak az
állampolgársága szerinti tagállamba ott-tartózkodás céljából történő visszatérésének esetére, azt
analógia útján alkalmazni kell (Banger-ítélet, 29. pont, O. és B. ítélet, 50. és 61.pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat; 2018. június 5-i Coman és társai ítélet, C-673/16, EU:C:2018:385, 25.
pont).
A többi uniós bírósági ítélet tényállása – amelyben e megengedőbb értelmezési irányt az Európai Unió
Bírósága megerősítette – szintén olyan helyzetekre vonatkozik, amikor a más tagállamból saját
országába visszatérő uniós polgár családtagjának tartózkodási jogáról van szó. A Coman és társai
ítéletben a nem uniós polgár házastársa volt az uniós polgárnak, akárcsak jelen ügyben. A Lounesügyben az állampolgársága szerintitől eltérő tagállamba utazott, és ott tartózkodott, majd – eredeti
állampolgárságának megőrzése mellett – megszerezte e tagállam állampolgárságát, több évvel ezután
pedig házasságot kötött egy harmadik állam olyan állampolgárával, akivel továbbra is e második
tagállam területén tartózkodik.
A jelen ügy tényállása azonban eltér azon lényeges körülmény tekintetében, hogy a felperes olyan
magyar állampolgár családtagja (házastársa), aki uniós polgárként az EUMSz 21. cikke és az Irányelv
alapján őt megillető szabad mozgás és másik tagállamban való tartózkodás jogát nem gyakorolta, nincs
szó a saját tagállamába való visszatérésről, ahogyan az a többi ügyben minden esetben tényállási elem
volt. Tehát az Európai Unió Bírósága fentiekben bemutatott gyakorlata alapján és az Irányelv 3. cikk (1)
bekezdéséből – attól függetlenül, hogy az EUMSz 21. cikk (1) bekezdése tekintetében a közvetlen hatály
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meglétét az Európai Unió Bírósága elismerte (C-413/99 Baumbast-ítélet) – a saját tagállamában
tartózkodó uniós polgár nem uniós állampolgárságú házastársának származékos joga még analógia útján
sem vezethető le, azaz hogy az Irányelv rendelkezéseit Magyarországnak a saját tagállamában
tartózkodó állampolgárai harmadik országbeli családtagjai vonatkozásában is alkalmazni kellene.
A kifejtettek alapján megalapozottan hivatkozott az alperes felülvizsgálati kérelmében arra, hogy az
elsőfokú bíróság tévesen értelmezte a vonatkozó jogszabályokat és az Európai Unió Bíróságának (a
továbbiakban: Európai Unió Bírósága) gyakorlatát akként, hogy felperes fennálló házassága a perbeli
tényállás mellett önmagában megalapozza a felperes jogszerű magyarországi tartózkodását az Irányelv
közvetlen hatályosulása következtében. A Módtv.2. rendelkezései, mely alapján Magyarország 2019.
január 1-jétől a Harmtv. alapján biztosítja a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgárságú
családtagjának magyarországi tartózkodását, nem ellentétes az Irányelv szabályozásával.
Egy uniós norma közvetlen alkalmazhatósága azt jelenti, hogy a norma kellően konkrét rendelkezéseket
tartalmaz, és nem kíván további kihirdető, átültető, végrehajtó vagy bármilyen egyéb jogszabályt ahhoz,
hogy belépjen a belső jogalkalmazásba, és ott a jogalkalmazó konkrét ügyekben alkalmazza. A közvetlen
hatály feltétele az, hogy a kérdéses rendelkezés tartalma „világos és feltétel nélküli” legyen. E két feltétel
általános szempont valamely uniós norma közvetlen hatályának eldöntésénél. Az Irányelv 2. cikk. 1.
pont közvetlen hatályának megállapítása körében a feltétel nélküli, megfelelően, világosan és pontosan
meghatározott fogalommeghatározás követelményét ezért tévesen vizsgálta az elsőfokú bíróság az
átültető jogszabály, az Szmtv. 1. § (1) a) pontja vonatkozásában.

Kfv.IV.35.022/2020/6.
A területalapú támogatásra való jogosultság szempontjából a bizonyítási kötelezettség az ügyfelet
terheli. Az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés ügyfél által ismert hiánya, annak ismert
megtagadása – más használati jogcím igazolásának hiányában – nem tekinthető a tényleges használat
jogszerű alapjának.
Az ügyfél kérelmének benyújtásakor tett nyilatkozata kapcsán megállapítható volt, hogy a kérelemben
feltüntetett parcella tekintetében nem minősült jogszerű földhasználónak, valamint teljes mértékben
tisztában volt azzal a jogi helyzettel, hogy az illetékes földhivatal a tulajdonjog bejegyzésére irányuló
kérelmét elutasította. Ezáltal az ügyfél jogszerű földhasználónak – tulajdonjog jogcímen – nem volt
tekinthető. Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések lehetőséget adtak a földterület egyéb jogcímen
történő használatára is, amely által az ügyfél jogszerű földhasználata igazolható lett volna, de ilyet a
felperes nem hozott fel. A felperes tehát nem a tőle elvárható magatartást tanúsította a kérelem
benyújtásakor.
A felperes hivatkozott az 1306/2013/EU rendelet 77. cikk (2) bekezdés d) pontjára, miszerint nincs
felelőssége, ha igazolni tudja az illetékes hatóság számára, hogy nem hibáztatható az (1) bekezdésben
említett kötelezettségeknek való meg nem felelés miatt, illetve, ha az illetékes hatóság más módon
meggyőződött arról, hogy az érintett személy nem hibáztatható. A Kúria szerint nem hivatkozhat a
felperes alappal az 1306/2013/EU rendelet 77. cikk (2) bekezdésére, mivel a felperes esetében nem
állnak fenn sem az a), sem a c), sem a d) pontban foglalt feltételek. A felperes a jogosultsági feltételeknek
nem felelt meg. A meg nem felelés oka azonban nem természeti katasztrófa volt, nem elháríthatatlan
külső ok, azt nem az illetékes hatóság vagy más hatóság hibája okozta, és nem áll fenn az az eset sem,
hogy a felperes nem hibáztatható a meg nem felelés miatt.
Összességében tehát a felperes a kérelem benyújtásakor nem tudta igazolni sem a tulajdonjogát, sem a
földhasználati jogát.

Kfv. IV.35.207/2020/7.
A 2988/95 EU (Euratom) rendelet 3. cikke szerint az elévülési idő főszabály szerint a szabálytalanság
elkövetésétől számított 4 év azzal, hogy a többéves programok esetén addig tart, amíg a program
véglegesen le nem zárult. Az elévülés megszakadása szempontjából nem általában a közigazgatási szerv
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aktusai, hanem csak az adott jogviszonyra vonatkozó döntései lehetnek okai az elévülési idő esetleges
újrakezdődésének. A konkrét szabálytalansággal össze nem függő közigazgatási cselekmények
határolatlan elévülést megszakító hatása sértené a jogbiztonságot.
A 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási tv.) 57. § (1) bekezdése szerint, ha a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására
jogosult szerv vagy a bíróság által még el nem bírált döntése jogszabálysértő, a határozatát az ügyfél
terhére a döntés közlésétől számított egy éven belül, az ügyfél javára az intézkedésekben való
részvételhez való jog közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban, illetve jogszabályban
meghatározott elévüléséig módosítja vagy visszavonja.
Az MVH eljárási tv. 57. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti, a döntés ügyfél terhére történő
módosítására vagy visszavonására – közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése
hiányában – öt éven belül van lehetőség, amennyiben az ügyfél az intézkedésben jogosulatlanul vett
részt. Az MVH eljárási tv. továbbá általánosan is rögzíti 64. § (1) bekezdésében, hogy az ötéves elévülési
időtartam az esetben irányadó, amennyiben közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus nem
rendelkezik eltérően (Kfv.1V.35.548/2013/5., Kfv.1V.35279/2017/4., Kfv.1V.35.662/2017.7.,
Kfv.IV.35.681/2017/7., Kfv. IV. 35.745/2017/9., Kfv.IV.35.637/2017/12., Kfv. IV. 35.312/2018/8.).
Jelen esetben azonban közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus az 2988/95/EK, EURATOM
rendelet (a továbbiakban: EURATOM rendelet). Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, és a felek
között sem volt vitatott, valamint a Kúria Kfv.IV.35.637/2017/12. számú ítéletében is rögzítette, hogy
az EURATOM rendelet – amelyik rendeletként és 11. cikke alapján kimondottan is valamennyi
tagállamban kötelező és közvetlenül alkalmazandó – elévülésre vonatkozó szabályai alkalmazandók az
ügyben.
Az EURATOM rendelet a többéves program tekintetében az elévülés speciális szabályait állapítja meg.
Jelen ügyben a támogatás megítélésének jogalapjaként a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a
továbbiakban: Jogcímrendelet) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 63. cikkének végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket határoz meg.
Az EMVA forrásból finanszírozott AKG a Jogcímrendelet alapján folyósított támogatás. A
Jogcímrendelet 11. §-a igazolja, hogy többéves kötelezettségvállalással érintett támogatásról van szó. A
1698/2005/EK tanácsi rendelet 94. cikke szerint a rendeletet a 2007. január 1-jével kezdődő
programozási időszakra vonatkozó közösségi támogatásra kell alkalmazni. A 2007–2013-s
programozási időszakban a vidékfejlesztési támogatások estén a kifizetési időszak 2015. december 31ig tart.
Mindezek alapján az alperesi határozatok olyan uniós költségvetési forrásból finanszírozott támogatásra
vonatkoznak, amely az EURATOM rendelet 3. cikk (1) bekezdés szerinti többéves programnak minősül.
A program végleges lezárásának időpontjára vonatkozóan a 1698/2005 EK tanácsi rendelet 82. cikkének
(1) bekezdése ad iránymutatást, mely szerint „az irányító hatóság első alkalommal 2008-ban és minden
évben június 30-ig a program végrehajtásáról szóló éves időközi jelentést küld a Bizottságnak. Az
irányító hatóság 2016. június 30-ig a program megvalósításáról szóló záró jelentést küld a
Bizottságnak.” Azaz a záró jelentés megküldésének a rendelet által meghatározott legkésőbbi időpontja,
azaz 2016. június 30. jelenti az EMVA jogcímek vonatkozásában a program lezárását.
Az elévülést illetően az EURATOM rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerint többéves programok esetén
az elévülési idő minden esetben addig tart, amíg a program véglegesen le nem zárult. Az Európai Unió
Bírósága értelmezésében azonban a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdésében írt, „a program
véglegesen le [nem] zárult” kifejezés nem jelenti szükségszerűen az elévülés bekövetkeztét az említett
program végrehajtása során elkövetett valamennyi esetleges szabálytalanság tekintetében. Ez csak azon
szabálytalanságok esetében van így, amelyeket több mint négy évvel – azaz a 3. cikk (1) bekezdésében
általánosan megállapított elévülési időtartammal – „a program végleges [lezárulását]” megelőzően
követtek el, melyek – az elévülési időnek az EURATOM rendelet 3. cikke (1) bekezdésének harmadik
albekezdésében meghatározott okok valamelyike miatti megszakadása hiányában – a lezárulást
követően azonnal elévülnek. Azaz, a „többéves programokra” az EURATOM rendelet 3. cikk (1)
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bekezdés második albekezdésének második mondata értelmében alkalmazandó elévülési idő kizárólag
az elévülési idő kiterjesztését teszi lehetővé, nem annak lerövidítését (C-436/15 sz. UAB Alytaus
regiono ítélet 68–69. pontok).
Megállapítható, hogy jelen ügyben a vitatott kérdésben a szabálytalanság elkövetése időpontjaként a
kifizetési kérelem benyújtása, azaz 2013. május 5. napja tekintendő. A 2010. október 12-én megítélt
támogatás jogosulatlanság címén történő visszavonására és a támogatás visszavonására 2017. augusztus
29-én került sor. A fentiek szerint a programon belül a négyéves elévülés abszolút határideje 2016. június
30. Mivel a szabálytalanság elkövetésétől a program zárásáig kevesebb idő volt hátra, mint négy év,
ezért a „relatív” elévülési idő letelte is 2017. május 5. A visszavonásra tehát az EURATOM rendelet 3.
cikk (1) bekezdése sérelmével került sor, figyelemmel az Európai Unió Bírósága értelmezésére is.
Mindezek alapján és ezért nem volt jogalapja a 2019. szeptember 25-én kelt visszafizetésre kötelező
határozatnak.
Az alperes továbbá az EURATOM rendelet 3. cikk (1) bekezdés harmadik szövegbekezdésére
hivatkozással akként érvel, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságnak a szabálytalansággal kapcsolatos
bármely vizsgálata vagy eljárása, amelyről az érintett személyt tájékoztatták, megszakítja az elévülést,
és a megszakadást kiváltó cselekményt követően az elévülés újrakezdődik. Figyelemmel az abszolút és
relatív elévülési idő határidőire, azonban e rendelkezés csak mindezek összefüggésében értelmezhető.
Az alperes megállapításával ellentétben ugyanis a szabálytalanság megvalósítása nem értelmezhető
folyamatosként. A szabálytalanság megszűnésének időpontja a támogatás végéig szóló kizárásra
tekintettel, nem lehet a Jogcímrendelet 2. § 63. pontja szerinti támogatási időszak záró napja. A
támogatásból kizárásra ugyanis a fentiek szerint csak később került sor. Másfelől a programzárásra
vonatkozó EURATOM-szabályok nem azonosíthatók a programnál kisebb egységet jelentő
meghatározott támogatási egység támogatási időszakára.
A Kúria ugyancsak nem értett egyet az elévülés megszakadásának alperes által való fogalmi
értelmezésével, miszerint „az ügyben meghozott valamennyi alperesi határozat — melyet a felperes akár
tudomásul vett, akár fellebbezéssel élt ellene — az elévülést szintén megszakította, ami az elévülési idő
újrakezdését jelentette”. Jelen esetben ugyanis csak a vitatott poligon támogatásával kapcsolatos
határozatokról, és csakis azokról lehet szó, az alperes más eljárásai indifferensek, hiszen nem általában
a közigazgatási szerv aktusai, hanem adott jogviszonyra vonatkozó döntései képezhetik a konkrét
elévülési kérdés jogi tényeit.
Az Európai Unió Bírósága a C‑367/09. számú Belgisch Interventie- en Restitutiebureau kontra SGS
Belgium NV és társai ügyben hozott ítéletében az EURATOM rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében
rögzített elévülési idővel, illetve annak megszakadásával kapcsolatban kimondta, hogy „[a]z elévülési
határidők rendeltetése általában véve az, hogy biztosítsák a jogbiztonságot. Ez a rendeltetés nem
teljesülne teljes mértékben, ha a 2988/95 rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében rögzített elévülési időt
a nemzeti hatóság minden, a körülírt tevékenységet nem érintő, és kellő pontossággal körülírt ügyleteket
érintő szabálytalanság gyanújával össze nem függő általános ellenőrzési cselekménye megszakíthatná”
(C‑367/09. sz. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau kontra SGS Belgium NV és társai ítélet 68.
pont).
Mindezekből az következik, hogy ha az ügyben meghozott valamennyi, a szabálytalansággal össze nem
függő alperesi határozat — melyet a felperes akár tudomásul vett, akár fellebbezéssel élt ellene —
általánosságban az elévülést megszakítaná és ez az elévülési idő újrakezdését jelentené, az a
jogbiztonságot sértené.
Az EURATOM rendelet 2. cikk (4) bekezdése szerint, figyelemmel az alkalmazandó közösségi jogra, a
közösségi ellenőrzések, intézkedések és szankciók alkalmazásának eljárásaira nézve a tagállamok
jogszabályai az irányadók. Ebben a tekintetben az elsődlegesen alkalmazandó MVH eljárási törvényen
túl általános szabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (a továbbiakban: Ptk.)
az elévülés összefüggésében az időmúlás joghatásaira rámutató 6:21. §-ára kell utalni. Jogosultság
gyakorlására és követelés érvényesítésére jogszabályban előírt határidő eltelte eszerint „jogvesztéssel
akkor jár, ha ezt jogszabály kifejezetten így rendeli. Ha a határidő nem jogvesztő, arra az elévülés
szabályait kell alkalmazni.”
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Az elévülés megszakadásának rendelkezéseit tehát jelen esetben sem lehet a vonatkozó közigazgatási
szabályozástól elrugaszkodva általánosítani. A meghatározott speciális szabályokon túl ugyanis az
általános szabály az, hogy ha jogszabály jogvesztő határidőket ír elő, mint jelen esetben is, akkor azokat
az elévülés nem töri át.
Az EURATOM rendelet speciális szabályai tehát nem alkalmazhatók a konkrét normák jogi tényállásain
túlterjeszkedve. A Kúria a Kp. 85. § (3) bekezdés b) pontja alapján, a fentiek szerint a Ptk.-ra
hivatkozással, hivatalból veszi figyelembe ezt a körülményt.

Kfv.IV.35.212/2020/9.
Agrártámogatáshoz kapcsolódó szabálytalanságok elévülése
Az 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási tv.) 57. § (1) bekezdése szerint, ha a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására
jogosult szerv vagy a bíróság által még el nem bírált döntése jogszabálysértő, a határozatát az ügyfél
terhére a döntés közlésétől számított egy éven belül, az ügyfél javára az intézkedésekben való
részvételhez való jog közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban, illetve jogszabályban
meghatározott elévüléséig módosítja vagy visszavonja.
Az MVH eljárási tv. 57. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti, a döntés ügyfél terhére történő
módosítására vagy visszavonására – közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése
hiányában – öt éven belül van lehetőség, amennyiben az ügyfél az intézkedésben jogosulatlanul vett
részt. Az MVH eljárási tv. továbbá általánosan is rögzíti 64. § (1) bekezdésében, hogy az ötéves elévülési
időtartam, valamint az elévülés kezdetének időpontjaként a naptári év utolsó napának rögzítése abban
az esetben irányadó, amennyiben közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus nem rendelkezik
eltérően
(Kfv.1V.35.548/2013/5.,
Kfv.1V.35279/2017/4.,
Kfv.1V.35.662/2017.7.,
Kfv.IV.35.681/2017/7.).
Jelen esetben azonban közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus a 2988/95/EK., EURATOM
Rendelet (a továbbiakban: Euratom rendelet). Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, és a felek
között sem volt vitatott, valamint a Kúria Kfv.IV.35.637/2017/12. számú ítéletében is rögzítette, hogy
az Euratom rendelet – amelyik rendeletként és 11. cikke alapján kimondottan is valamennyi tagállamban
kötelező és végrehajtandó – elévülésre vonatkozó szabályai alkalmazandók az ügyben, amely így kizárja
az MVH eljárási tv. 64. §-a szerinti elévülési szabályok alkalmazását.
Az Euratom rendelet a többéves program tekintetében az elévülés speciális szabályait állapítja meg. Az
ügyben a felek sem vitatták, hogy a felperes többéves programban vett részt, amely a támogatási
határozat 2008. szeptember 3-i átvételére és az 5 éves támogatási időszakra tekintettel 2013. szeptember
3-áig tartott. A perbeli támogatás nem naptári évre került megállapításra, az MVH eljárási tv. szabályai
nem alkalmazhatók.
Az elévülést illetően az Euratom rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerint többéves programok esetén az
elévülési idő minden esetben addig tart, amíg a program véglegesen le nem zárult. Az Európai Unió
Bírósága értelmezésében azonban a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdésében írt, „a program
véglegesen le [nem] zárult” kifejezés nem jelenti szükségszerűen az elévülés bekövetkeztét az említett
program végrehajtása során elkövetett valamennyi esetleges szabálytalanság tekintetében. Ez csak azon
szabálytalanságok esetében van így, amelyeket több mint négy évvel – azaz a 3. cikk (1) bekezdésében
általánosan megállapított elévülési időtartammal – „a program végleges [lezárulását]” megelőzően
követtek el, melyek – az elévülési időnek az EURATOM rendelet 3. cikke (1) bekezdésének harmadik
albekezdésében meghatározott okok valamelyike miatti megszakadása hiányában – a lezárulást
követően azonnal elévülnek. Azaz, a „többéves programokra” az EURATOM rendelet 3. cikk (1)
bekezdés második albekezdésének második mondata értelmében alkalmazandó elévülési idő kizárólag
az elévülési idő kiterjesztését teszi lehetővé, nem annak lerövidítését (C–436/15 sz. UAB Alytaus
regiono ítélet 68–69. pontok).
A szabálytalanságok elkövetése időpontjának meghatározása körében azonban tévedett az elsőfokú
bíróság, amikor azt állapította meg, hogy a 2013-ban elkövetett szabálytalanságok időpontja, és így az
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elévülés kezdete 2013. december 31. napja lett volna. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a szabálytalanság
elkövetése nem történhet meg a kötelezettségvállalási időszakon túl, így figyelemmel arra, hogy a
program 2013. szeptember 3. napjáig tartott, a felperes a programban szabálytalanságot ezen időpont
után fogalmilag sem követhetett el. Nem következik ez a Kfv.IV.35.745/2017/9. számú ítéletből sem.
A kifejtettek szerint felperes esetében a „relatív” elévülési idő letelte is 2017. szeptember 3. napja volt.
Az ezt követően kelt és kézbesített elsőfokú határozat így az Európai Unió Bírósága értelmezésére is
figyelemmel az Euratom rendelet 3. cikk (1) bekezdésébe ütközött. Az elévülés folytán megismételt
eljárásnak sincs helye.
Az elévülés megállapítására tekintettel a felek további hivatkozásainak vizsgálata szükségtelen volt. A
Kúria azonban a teljesség kedvéért megjegyezte, hogy az Európai Unió Bírósága a C‑367/09. számú
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau kontra SGS Belgium NV és társai ügyben hozott ítéletében az
EURATOM rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében rögzített elévülési idővel, illetve annak
megszakadásával kapcsolatban kimondta, hogy „[a]z elévülési határidők rendeltetése általában véve az,
hogy biztosítsák a jogbiztonságot. Ez a rendeltetés nem teljesülne teljes mértékben, ha a 2988/95
rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében rögzített elévülési időt a nemzeti hatóság minden, a körülírt
tevékenységet nem érintő, és kellő pontossággal körülírt ügyleteket érintő szabálytalanság gyanújával
össze nem függő általános ellenőrzési cselekménye megszakíthatná” (C‑367/09. sz. Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau kontra SGS Belgium NV és társai ítélet 68. pont). Ennek megfelelően
az elévülés megszakadásának szabályait nem lehet kiterjesztően értelmezni. (Kfv.IV.35.207/2020/6.)

Kfv.I.35.343/2020/3.
Tiltott bennfentes kereskedelem megvalósulhat a végrehajtási eljárás keretében bonyolított részvény
megszerzése által is.
A bennfentes információ felhasználása a végrehajtás keretében értékesítendő részvényekre adott
megbízásban megvalósult, így a bennfentes kereskedelem fogalmi elemei teljessé váltak. Az értékesítés
formájának (nem tőzsdei aukció) nincs perdöntő jelentősége, az információ felhasználását a vételi
megbízás, vagyis a bennfentes információ birtokában bejelentett ügylet objektíve megvalósította. Ennek
megfelelően az elsőfokú bíróság jogszabálysértés nélkül mellőzte a bróker társaság üzletszabályzata
részletes értékelését, illetve alkalmazottjának tanúkénti meghallgatását. Az e körben fennálló,
joggyakorlat [Európai Unió Bírósága C-45/08 – Spector, Kúria EBH2011.2374] által kialakított, a vétel
folytán a bennfentes információ felhasználásának vélelmét a felperes a perben nem döntötte meg, és a
fentebb megjelölt, bizonyítékokkal alátámasztott tények meg is erősítették, hogy a vételi megbízásra a
végrehajtótó származó információk felhasználásával került sor.

Kfv.II.37.385/2020/17.
A GVH helyezheti a határozatát kettős jogalapra akként, hogy egy magatartást mind versenykorlátozó
célúnak, mind hatás alapján versenykorlátozónak is minősíthet, de ebben az esetben a megállapításokat
és azok bizonyítékait is el kell különíteni és a minősítéseket önállóan kell indokolnia. A cél szerinti és
hatás alapú versenykorlátozás megkülönböztetésének szempontjai és bizonyítási sztenderdjei.
A Kúria 2018. március 6. napján hozott végzésével az eljárást felfüggesztette és az Európai Bírósághoz
fordult előzetes döntéshozatali kérelemmel, melyet az Európai Bíróság C–228/18 számú, 2020. április
2. napján hozott ítéletével [ECLI:EU:C:2020:265] (a továbbiakban: Európai Bíróság ítélete) bírált el.
Az Európai Bíróság ítélete szerint az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy
azzal nem ellentétes, ha ugyanazon versenyellenes magatartást e rendelkezés értelmében egyszerre
versenykorlátozó célúnak és hatásúnak minősítik. Emellett az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését akként
kell értelmezni, hogy a bankok közötti olyan megállapodás, amely egységes mértékben határozza meg
azt a bankközi jutalékot, amely kártyás fizetési művelet teljesítése esetén az érintett nemzeti piacon
tevékenykedő kártyatársaságok által kínált ilyen kártyákat kibocsátó bankoknak jár, nem minősíthető
olyan megállapodásnak, amelynek az e rendelkezés értelmében vett „célja” a verseny megakadályozása,
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korlátozása vagy torzítása, hacsak e megállapodás a tartalmára, a célkitűzéseire és a hátterére tekintettel
olyannak nem tekinthető, amely a verseny tekintetében elegendő károssági fokot mutat ahhoz, hogy
ekként lehessen minősíteni, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.
A Kúria megállapította, hogy az Európai Bíróság ítéletének 92. 1. rendelkezése és 43-44. megfontolásai
megerősítették a másodfokú bíróság ítéletének azon álláspontját, hogy az alperesi határozat
jogszerűtlenségét nem lehet önmagában a cél és a hatás általi jogsértés egyidejű megállapítására
alapítani, de a jogsértés mibenlétét egyértelműen, világosan és ellentmondásmentesen kell meghatározni
az alperesi határozatban.
Ahhoz, hogy a megállapodás az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésében meghatározott tilalom hatálya alá
tartozzon, az szükséges, hogy annak „célja vagy hatása” a belső piaci verseny megakadályozása,
korlátozása vagy torzítása legyen. A másodfokú bíróság az Allianz ügy 35. megfontolására hivatkozva
szintén helyesen fejtette ki, hogy ha magatartás versenykorlátozó célú, akkor nem szükséges a hatás
bizonyítása, de nem zárja ki a hatás igazolását sem, noha kettős jogalap egyszerre logikailag nem állhat
fenn, mivel a kettő közötti különbség épp abban áll, hogy bizonyos formák már jellegüknél fogva úgy
tekinthetők, amelyek károsak a rendes versenyre.
Az Európai Bíróság ítélete megerősítette, hogy az Európai Bíróságnak az LTM-ítélet (56/65,
EU:C:1966:38) óta érvényes állandó ítélkezési gyakorlata szerint e feltételeknek a „vagy” kötőszóval
jelzett vagylagos jellege miatt először is meg kell vizsgálni a megállapodás tulajdonképpeni célját (2015.
november 26-i Maxima Latvija ítélet, C-345/14, EU:C:2015:784, 16. pont; 2016. január 20-i Toshiba
Corporation kontra Bizottság ítélet, C-373/14 P, EU:C:2016:26, 24. pont). Így, amennyiben valamely
megállapodás versenyellenes célja bizonyított, már nem szükséges megvizsgálni annak versenyre
gyakorolt hatásait (2015. november 26-i Maxima Latvija ítélet, C-345/14, EU:C:2015:784, 17. pont;
2016. január 20-i Toshiba Corporation kontra Bizottság ítélet, C-373/14 P, EU:C:2016:26, 25. pont). Az
Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatából ugyanis kitűnik, hogy a vállalkozások közötti egyeztetés
bizonyos típusai a verseny tekintetében elegendő károssági fokot mutatnak ahhoz, hogy azokat célja
szerinti korlátozásoknak lehessen minősíteni, vagyis nem szükséges a hatásaik vizsgálata.
Ezen ítélkezési gyakorlat azzal a körülménnyel függ össze, hogy a vállalkozások közötti egyeztetés
bizonyos formái jellegüknél fogva úgy tekinthetők, hogy károsak a rendes verseny megfelelő
működésére (2014. szeptember 11-i MasterCard és társai kontra Bizottság ítélet, C-382/12 P,
EU:C.2014:2201, 184. és 185. pont; 2016. január 20-i Toshiba Corporation kontra Bizottság ítélet, C373/14 P, EU:C:2016:26, 26. pont). Így általánosan elfogadott, hogy az összejátszásra irányuló bizonyos
magatartások, úgymint a kartellek révén való horizontális árrögzítéshez vezető magatartások annyira
valószínűen negatív hatásokkal járnak különösen a termékek és szolgáltatások árára, mennyiségére vagy
minőségére, hogy úgy tekinthető, hogy az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában
szükségtelen bizonyítani, hogy tényleges hatásokat gyakorolnak a piacra. A tapasztalat ugyanis azt
mutatja, hogy az ilyen magatartások a termelés csökkenésével és az árak növekedésével járnak, és a
forrásoknak különösen a fogyasztók hátrányára való kedvezőtlen elosztásához vezetnek (2014.
szeptember 11-i CB kontra Bizottság ítélet, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, 51. pont; 2015. november 26i Maxima Latvija ítélet, C-345/14, EU:C:2015:784, 19. pont). Az Európai Bíróság ítéletének 35. és 36.
pontjában felidézett ítélkezési gyakorlatára tekintettel az annak meghatározásához lényeges jogi
kritérium, hogy valamely megállapodás tartalmaz-e „célja szerinti” versenykorlátozást, annak
megállapításában áll tehát, hogy az ilyen megállapodás önmagában elegendő károssági fokot mutat a
verseny tekintetében ahhoz, hogy úgy legyen tekinthető, hogy a hatásainak vizsgálatára nincs szükség
(2015. november 26-i Maxima Latvija ítélet, C-345/14, EU:C:2015:784, 20. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
Amennyiben azonban a vállalkozások közötti egyeztetés valamely típusának elemzése nem tár fel a
verseny tekintetében elegendő károssági fokot, meg kell vizsgálni az egyeztetés hatásait, és az
egyeztetés megtiltásához olyan tényezők együttes megléte szükséges, amelyek azt bizonyítják, hogy a
verseny működése ténylegesen érezhetően akadályozva vagy korlátozva volt, illetve torzult (2014.
szeptember 11-i CB kontra Bizottság ítélet, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, 52. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Jóllehet az Európai Bíróság ítéletének 33–38. pontjában említett
ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy amennyiben valamely megállapodás az EUMSZ 101. cikk (1)
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bekezdése alapján „cél általi” versenykorlátozásnak minősül, nem szükséges ezenkívül e megállapodás
hatásait is bizonyítani annak megállapítása érdekében, hogy e megállapodás e rendelkezés értelmében
tiltott, az Európai Bíróság másfelől már egy és ugyanazon magatartás vonatkozásában megállapította,
hogy annak mind célja, mind pedig hatása a verseny korlátozása volt (lásd ebben az értelemben többek
között: 1987. október 1-jei Vlaamse Reisbureaus ítélet, 311/85, EU:C:1987:418, 17. pont; 1988. április
19-i Erauw-Jacquery ítélet, 27/87, EU:C:1988:183, 14. és 15. pont; 1988. szeptember 27-i Ahlström
Osakeyhtiö és társai kontra Bizottság ítélet, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 és 125/5–129/85,
EU:C:1988:447, 13. pont; 2015. július 9-i InnoLux kontra Bizottság ítélet, C-231/14 P, EU:C.2015:451,
72. pont). Ugyanakkor a cél általi versenykorlátozás megállapítása mentesíti a hatáskörrel rendelkező
hatóságot vagy bíróságot e korlátozás hatásainak vizsgálata alól, semmiképpen nem foglalja magában
azt, hogy e hatóság vagy bíróság ne folytathatna le ilyen vizsgálatot, amennyiben azt célszerűnek ítéli.
Az előző pontban kifejtett megfontolásokat semmilyen módon nem vonják kétségbe, hogy a „cél általi”
versenykorlátozás esetében nehezebb igazolni az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése alapján történő
mentesülést, mint a „hatás általi” korlátozások esetében, másrészt pedig a „cél általi” korlátozásokat
szigorúbban szankcionálják, mint a „hatás általi” korlátozásokat. Ahogy azt a főtanácsnok is kiemelte
jelen ügy kapcsán tett indítványának 29. és 30. pontjában – a hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy
bíróságot megillető azon lehetőség, hogy ugyanazon versenyellenes magatartást mind „cél általi”, mind
pedig „hatás általi” korlátozásnak minősítse, e hatóságot vagy bíróságot semmilyen módon nem
mentesíti azon kötelezettség alól, hogy egyrészt az ezzel kapcsolatos megállapításait a szükséges
bizonyítékokkal alátámassza, másrészt pedig pontosítsa, hogy az említett bizonyítékok mennyiben
vonatkoznak az így megállapított korlátozás egyik vagy másik típusára.
A Kúria álláspontja szerint mindebből az következik, hogy nem volt önmagában jogsértő – ahogy azt a
másodfokú bíróság is megállapította – az körülmény, hogy az alperes jelen ügyben kettős jogalapra
helyezte határozatát, annak elkerülése végett, hogy a későbbi bírói felülvizsgálat részben eltérő
értékelése ne okozza a marasztaló határozat ügy érdemére kiható jogsértését, ami az uniós jog hatékony
érvényesítésének elvével is összhangban lévőnek tűnik [Vö.: 1990. június 19-i Factortame ítélet, C213/89, EU:C:1990:257, 20. pont, 1978. március 9-i Simmenthal ítélet, 106/77, EU:C:1978:49, 22. pont,
illetve 2015. november 11-i Klausner Holz Niedersachsen ítélet, C-505/14, EU:C:2015:742, 34. pont],
annak ellenére, hogy ez a felperesek védekezését annyiban megnehezíti, hogy egyszerre két jogalappal
szemben kell álláspontjukat kifejteni és megalapozni.
Ugyanakkor ez az Európai Bíróság által megerősített elsődleges és másodlagos jogalapra helyezésének
lehetősége jelen ügyben azt jelenti, hogy az egyes jogalapokhoz önállóan kell az elemzést elvégezni a
mentesítési feltételek körében, és azt is határozottan kell elkülönítenie a bírság körében, mi az, ami a cél
alapú versenykorlátozásból következik, mi az, ami a versenykorlátozás hatására tekintettel súlyosítja a
kiszabott bírságot, és abban a kérdésben is határozott állásfoglalást kell foglalni, hogy a másodlagos
jogalap alapján milyen mértékű bírság volna indokolt, melynek önálló kiszabására azért nem került sor,
mert az elsődleges jogalap alapján került sor a bírság kiszabására. Ugyanis a Kúria által ismert – és az
Európai Bíróság ítéletében implicite megerősített – európai bírósági gyakorlatból következik, hogy bár
a célja szerinti versenykorlátozás esetében is mód van mentesülésre, de annak lehetősége meglehetősen
elvi jellegű, szemben a hatás alapú versenykorlátozásokkal [Lásd pl.: 2008. november 20-i Beef Industry
Development Society Ltd. ítélet, C-209/07, EU:C:2008:643, 21. pont, a továbbiakban: BIDS ítélet].
Emellett a versenykorlátozó célú megállapodások szükségszerűen súlyosabban szankcionálandók, mivel
vállalkozások közötti összejátszás ezen formái már természetüknél fogva úgy tekinthetők, hogy károsak
a rendes verseny megfelelő működésére. [BIDS ítélet 17. pont, 2012. december 13-i Expedia ügy, C226/11., EU:C:2012:795, 36. pont, a továbbiakban: Expedia ítélet].
A perbeli időszakban – jelen ügyben felülvizsgálandó határozat meghozatalakor – alkalmazandó 1952.
évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 339/B. §-ának nem tett eleget egy olyan határozati indokolás és
mérlegelés, amely a kettős jogalapra tekintettel a jogkövetkezmények önálló indokolását nem
tartalmazta, és a másodlagos jogalap tekintetében nem volt megállapítható sem a figyelembe vett tények,
sem azok mérlegelés szempontjai a felperesek által bizonyítandó mentesülési feltételek körében, sem a
bírság kiszabása körében, amely szükségszerűen eredményezte a Tpvt. 44. §-a folytán alkalmazandó
Ket. 72. §-ának indokolási kötelezettségre vonatkozó előírásainak sérelmét. Mindezen eljárási
szabályszegéseknek az ügy érdemére kihatása csak akkor van, ha egyébként az elsődleges jogalap nem
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áll fenn, vagy nem kellően bizonyított, mint jelen esetben is. Ezen kérdéssel ugyan a másodfokú bíróság
ítélete az elsődleges jogalap hiányában nem foglalkozott, azonban a megfelelő iránymutatás megadása
érdekében e tekintetben pontosítani szükséges a másodfokú ítéleti iránymutatást, mivel ezek
elválaszthatatlanul függtek össze azzal a kérdéssel – amit a másodfokú bíróság is elbírált –, hogy lehete és milyen módon lehet a határozatot kettős jogalapra helyezni.
A Kúria ezért – az alábbiakban ismertetendő elsődleges jogalap kellő bizonyítottságának hiányában –
azt az iránymutatást adja a kettős jogalapra helyezés körében, hogy amennyiben a megismételt eljárás
eredményeként továbbra is indokolt a kettős jogalapra helyezése az ügyben hozandó alperesi
határozatnak, akkor a másodlagos jogalap megfelelő megalapozása mellett szükséges az ehhez
kapcsolódó egyedi mentesülési feltételek – felperesi mentesülési körülményekre hivatkozásától függő –
értékelése, és az esetleges bírság kiszabása körében a másodlagos jogalap esetén kiszabható bírságra
vonatkozó értékelés, és ennek kapcsolatának meghatározása, az elsődleges jogalapból következő bírság
kiszabása tekintetében.
A másodfokú bíróság ítélete a versenykorlátozó cél bizonyítottságának hiányát állapította meg, az
iránymutatás szerint ugyanakkor a perbeli megállapodásrendszer versenykorlátozó hatása vizsgálható a
továbbiakban az alperes részéről. A másodfokú bíróság iránymutatása, amely saját megállapításával
sincs teljes szinkronban, az alperesi felülvizsgálati kérelemre figyelemmel – az Európai Bíróság ítéletét
is értékelve - annyiban szorul pontosításra, ami egyébként a másodfokú bíróság ítéletének érveléséből
is következik, hogy a megismételt eljárásban nem zárható el alperes attól, hogy a célja szerinti
versenykorlátozást bizonyítsa. A másodfokú ítélet indokolásának helyes értelmezése az, hogy az alperes
nem tárta fel kellőképpen a tényállást a célja szerinti versenykorlátozás megállapításához (pl.
kártyatársaságok versenye, kibocsátói oldal működése), ebből viszont logikusan nem az következik,
hogy nem lehet célja szerinti versenykorlátozást megállapítani, csak az, hogy az alperes által feltárt
tények ehhez nem elégségesek.
A Törvényszék megállapította, hogy az európai joggyakorlatban a hasonló MIF megállapodásokat nem
tekintették versenykorlátozó célúnak, de elfogadta felperesek azon érvét is, hogy a kibocsátói banki
oldali versenynyomás miatt a kártyatársaságok a magasabb IF-ben érdekeltek, és e magasabb árnak az
árrugalmatlanabb kereskedői oldali nyomás gyengébb korlátot támaszt, mint az árrugalmas
kártyabirtokosi oldal a kibocsátó bankok felé, ezért a MIF megállapodás valójában az áremelkedés ellen
hatott (e levezetés helyessége tűnik ki a 2012. május 24-i MasterCard ítélet, T-111/08, EU:T:2012:260,
137. pontjából, Vö: Visa II. határozat 80. pont), ezért a megállapodás károssága nem egyértelmű. Ezt
támasztotta alá az is, hogy nem vételi és eladási árak rögzítéséről van szó jelen ügyben, a megállapodás
nem rögzítette közvetve a kereskedői jutalékokat sem, valamint nem volt kötelezettség arra nézve sem,
hogy az MSC kialakításakor a MIF-et kötelesek lettek volna a bankok érvényesíteni. Mivel a MIF
egységessége miatt nem veszett el az elfogadó bankok MSC-re vonatkozó szabad ármeghatározásának
joga, ezért az egységesség ténye emiatt sem alapozta meg a másodfokú bíróság ítélete szerint a
versenykorlátozó cél megállapíthatóságát. Érvelt azzal is, hogy kétoldalú, bonyolult és több piacot érintő
hatásokkal kell számolni az értékeléskor, ráadásul csak a 2004-2007 közötti piaci jellemzőket tárta fel a
hatóság, a változó viszonyok miatt statikusan nem, csak a verseny dinamikájában értékelhetőek a
versenykorlátozó hatások, ami szintén a versenykorlátozó cél megállapíthatóságát kérdőjelezi meg. A
bankközi jutalék egységes megállapítását nem lehetett volna csak az elfogadói oldalon vizsgálni, a
kibocsátói oldali összefüggéseket is be kellett volna mutatni. Emellett megállapította azt is, hogy az
elfogadó bankok közti verseny egy adott kártyatársaságon belüli versenyt jelent és nem kártyatársaságok
közötti versenyt, ezért az egységes MIF nincs hatással az elfogadó bankok közti versenyre. A
MasterCard ügyben hozott bizottsági határozat alapján utalt arra is, hogy pusztán közgazdasági-logikai
alapon nem lehet eldönteni, hogy a két kártyatársaságra együttesen megállapított MIF olyan természetű
megállapodás-e, amely szükségszerűen kihat az elfogadó bankok közti versenyre és ezért célja szerint
korlátozó [MasterCard, COMP/34.579, Bizottsági határozat, [2007], 407. pont, a továbbiakban:
MasterCard határozat]. Mindemellett legitim célként fogadta el, hogy a jóval kisebb piaci részesedésű
VII. rendű felperes, Visa szolgáltatásának elfogadhatósága érdekében akarták egységes szintre hozni a
díjakat (a VII. rendű felperes IF díjai alacsonyabbak voltak), tehát a VISA tagbankok felzárkózni
szerettek volna és nem az elfogadó bankok közti árversenyt korlátozni.
A Kúria megállapította, hogy az ügy lényegi kérdése az, hogy a per tárgyát képező megállapodás
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minősíthető-e célja szerint versenykorlátozónak. Az Európai Bizottság hasonló MIF megállapodások
esetében hatás alapon állapított meg versenykorlátozást [Visa II határozat 71-73. pont, MasterCard 410521. pont], de ugyanakkor nem foglalt határozottan állást abban a kérdésben, hogy e megállapodások
céljuk szerinti versenykorlátozásnak minősülhetnek-e [Visa II határozat 69. pont, MasterCard határozat
407. pont], melynek következményeket az Európai Bíróság gyakorlatából is csak az a következtetés volt
levonható, hogy bár nem kizárt, hogy célja szerinti versenykorlátozásról van szó, de egyértelműen nem
állapítható meg, mivel ez a kérdés a konkrét ügyben előtte nem merült fel. További elbizonytalanodást
okozott, hogy bankközi jutalékkal kapcsolatos, nem a MIF megállapodást érintő, más
versenykorlátozások esetében sem látta megállapíthatónak az Európai Bíróság a versenykorlátozó célt,
ami a cél megállapítását erősen kétségessé tette jelen esetben is [2014. szeptember 11-i Groupement des
cartes bancaires (CB) ítélet, C-67/13. P., EU:C:2014:2204, 87. pont, a továbbiakban: CB ítélet].
Másrészt viszont jelen ügynek voltak releváns eltérései az európai joggyakorlatban előforduló, MIF
megállapodásokat érintő ügyektől. Az egyik releváns eltérés az volt, hogy az Európai Bizottság által
vizsgált, illetve Európai Unió Bírósága elé került ügyekben nem vizsgálták azt a körülményt, hogy a két
kártyatársaság díjai vajon azonos mértékben kerültek-e megállapításra. Ez a jelen ügy tárgyát képező
magatartás vonatkozásában igen jelentős eltérés az eddigi esetekhez képest, melyre kialakult
joggyakorlata az Európai Unió Bíróságának nem volt, ezért a Kúria e kérdésben feltétlenül szükségesnek
látta előzetes döntéshozatali eljárás indítványozását. E vonatkozásban az Európai Bíróság ítélete
rendelkező részének 2. pontja egyértelműen állást foglalt akként, hogy a díjak egységes mértékének
meghatározása önmagában nem eredményez célja szerinti versenykorlátozást.
Az Európai Bíróság ítélete rendelkező részének 2. pontja szerint rendelkezés értelmében az EUMSZ
101. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a bankok közötti olyan megállapodás, amely
egységes mértékben határozza meg azt a bankközi jutalékot, amely kártyás fizetési művelet teljesítése
esetén az érintett nemzeti piacon tevékenykedő kártyatársaságok által kínált ilyen kártyákat kibocsátó
bankoknak jár, nem minősíthető olyan megállapodásnak, amelynek az e rendelkezés értelmében vett
„célja” a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, hacsak e megállapodás a tartalmára, a
célkitűzéseire és a hátterére tekintettel olyannak nem tekinthető, amely a verseny tekintetében elegendő
károssági fokot mutat ahhoz, hogy ekként lehessen minősíteni, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak
kell megvizsgálnia.
A Kúria az Európai Bíróság ítéletének 51-86. megfontolásaival egyezően állapította meg, hogy valamely
vállalkozások közötti megállapodás vagy vállalkozások társulása által hozott döntés a verseny
tekintetében elegendő károssági fokot mutat-e ahhoz, hogy az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése
értelmében vett „cél általi” versenykorlátozásnak kelljen tekinteni, e megállapodás rendelkezéseinek
tartalmát és az általa elérni kívánt célkitűzéseket, valamint azt a gazdasági és jogi hátteret kell
megvizsgálni, amelybe a megállapodás illeszkedik. Az említett háttér értékelése keretében figyelembe
kell venni továbbá az érintett termékek vagy szolgáltatások jellegét, valamint az érintett piac vagy
piacok működésének és szerkezetének tényleges feltételeit is (2014. szeptember 11-i CB kontra
Bizottság ítélet, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, 53. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése alapján lefolytatott értékelés tárgyát képező intézkedéssel
megvalósítani kívánt célkitűzések figyelembevételét illetően valamely intézkedés olyannak tekinthető,
mint amely jogszerű célkitűzést követ, nem zárja ki, hogy az ezen intézkedés által követett olyan másik
célkitűzés fennállására tekintettel, amelyet viszont jogellenesnek kell tekinteni, továbbá figyelembe
véve ezen intézkedés tartalmát és azt a hátteret is, amelybe az illeszkedik, az említett intézkedést
versenykorlátozó célúnak lehessen minősíteni (lásd ebben az értelemben: 2014. szeptember 11-i CB
kontra Bizottság ítélet, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, 70.pont).
Másfelől, jóllehet a felek szándéka nem szükséges elem a vállalkozások közötti megállapodás korlátozó
jellegének meghatározásához, a versenyhatóságokat, a nemzeti bíróságokat vagy az uniós bíróságot
semmi nem akadályozza abban, hogy tekintetbe vegyék e szándékot (2014. szeptember 11-i CB kontra
Bizottság ítélet, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, 54. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
Ráadásul a „célja szerinti” versenykorlátozás fogalmát „megszorítóan” kell értelmezni. A „célja
szerinti” versenykorlátozás fogalma ugyanis a vállalkozások közötti egyeztetéseknek csak bizonyos
típusaira alkalmazható, amelyek a verseny tekintetében elegendő károssági fokot mutatnak ahhoz, hogy
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úgy lehessen tekinteni, hogy hatásaikat nem szükséges megvizsgálni; ellenkező esetben ugyanis az
alperesi versenyhatóság mentesülne azon kötelezettsége alól, hogy bizonyítsa az olyan megállapodások
piacra gyakorolt tényleges hatásait, amelyek esetében egyáltalán nem nyert bizonyítást, hogy jellegüknél
fogva károsak a rendes verseny megfelelő működésére. Abban az esetben, ha az érintett megállapodást
nem lehet versenykorlátozó célúnak minősíteni, meg kell vizsgálni, hogy e megállapodás tiltottnak
tekinthető-e a versenyfeltételek azon változásai folytán, amelyek annak hatásaként következnek be.
Ennek érdekében – mint azt az Európai Bíróság több alkalommal megállapította – meg kell vizsgálni a
verseny alakulását azon valós keretek között, amelyek mellett az akkor folyna, ha e megállapodás nem
létezett volna, annak értékelése érdekében, hogy e megállapodás milyen hatással van a verseny olyan
paramétereire, mint különösen a termékek vagy szolgáltatások ára, mennyisége és minősége (2014.
szeptember 11-i MasterCard és társai kontra Bizottság ítélet, C-382/12 P, EU:C.2014:2201, 161. és 164.
pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
Az alperes a határozatában úgy ítélte meg, hogy a MIF-megállapodás különösen azért volt a céljánál
fogva versenykorlátozó, mert először is semlegesítette a magyarországi rendszerközi piacon fennálló
árverseny legfontosabb elemét; másodszor, a bankok a magyarországi elfogadói piacon maguk is
versenykorlátozó szerepet tulajdonítottak e megállapodásnak; harmadszor pedig, a megállapodás ez
utóbbi piacon szükségképpen kihatott a versenyre. A MIF-megállapodás azért minősült „célja szerinti”
versenykorlátozásnak, mert azon kereskedői jutalékok közvetett meghatározásával járt, amelyek a
magyarországi elfogadói piacon érvényesülő árként szolgálnak. Ezzel szemben a felperesek vitatták,
hogy ez lett volna a helyzet.
Az Európai Bíróság ítélete előírta, hogy a Kúria elemezze az ügy gazdasági és jogi háttérét, amelybe e
helyzet illeszkedik, döntse el, hogy a MIF-megállapodáshoz hasonló megállapodás „célja szerinti”
korlátozásnak minősíthető-e. A Kúria e vonatkozásban a másodfokú bíróság ítéletével – és az Európai
Bíróság ítéletével – egyezően állapította meg, hogy nem állt rendelkezésére az összes olyan elem, amely
e tekintetben relevánsnak bizonyulhat.
Azon elemeket illetően, amelyek a közigazgatási iratok és alperesi határozat alapján megállapíthatóak
voltak, mindenekelőtt a MIF-megállapodás tartalma vonatkozásában meg kell jegyezni, hogy nem
vitatott, hogy e megállapodás egységesítette azon bankközi jutalékok összegét, amelyeket az elfogadó
bankok akkor fizettek a kibocsátó bankoknak, amikor a Visa vagy a MasterCard által kínált kártyás
fizetési rendszer tagjának minősülő bank által kibocsátott kártya használatával teljesítettek fizetési
műveletet.
E tekintetben meg kell állapítani, mint jelen ügyben a Kúria kérelme, majd az előterjesztett főtanácsnoki
indítvány 53. pontja, majd az Európai Bíróság 61. pontja is kiemelte, hogy a MIF-megállapodáshoz
hasonló megállapodás akár a két kártyás fizetési rendszer közötti verseny, akár pedig az elfogadó bankok
között a kereskedői jutalék vonatkozásában fennálló verseny szempontjából nem rögzíti közvetlenül a
beszerzési vagy eladási árakat, hanem azon költségek egyik vetületét egységesíti, amellyel az elfogadó
bankok a kibocsátó bankok javára szembesülnek azon szolgáltatások ellenértékeként, amelyeket az
utóbbi bankok által kibocsátott kártyák fizetési eszközként történő használata aktivál. A fenti
megfontolás ellenére az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése a) pontjának magából a szövegéből kitűnik,
hogy „a beszerzési vagy eladási árak […] közvetett rögzítés[éről]” szóló megállapodás is minősülhet
olyannak, amelynek célja a belső piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása.
Felmerül tehát a kérdés, hogy a MIF-megállapodáshoz hasonló megállapodás olyannak tekinthető-e,
amely az e rendelkezés értelmében vett közvetett árrögzítés körébe tartozik, amennyiben közvetetten
meghatározta a kereskedői jutalékokat.
Ezenkívül az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése a) pontjának szövegéből, főként pedig az „így különösen”
fordulatból az is kitűnik, hogy – mint az az Európai Bíróság ítéletének 54. pontjában is megállapítást
nyert – az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésében említett megállapodástípusok nem képezik a tiltott
összejátszások kimerítő felsorolását, így pedig egyéb megállapodástípusok esetében is alkalmazható a
„célja szerinti” korlátozás minősítés, amennyiben az ilyen minősítésre az Európai Bíróság ítéletének 33–
39., 47. és 51–55. pontjában felidézett ítélkezési gyakorlatából eredő követelményekkel összhangban
kerül sor. Következésképpen nem lehet eleve kizárni azt sem, hogy a MIF-megállapodáshoz hasonló
valamely megállapodást „célja szerinti” korlátozásként minősítsenek amiatt, hogy az semlegesíti a két
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kártyás fizetési rendszer közötti verseny egyik elemét.
A Kúria a rendelkezésre álló iratok alapján azt állapította meg, hogy a MIF-megállapodás egységes
mértékű bankközi jutalékokat rögzített a VII. rendű és a VIII. rendű által kínált kártyákkal teljesített
különböző fizetési műveletek vonatkozásában. Másfelől e korábban is egységes díjak egy része
növekedett, más részük viszont ugyanazon a szinten maradt, mint amelyen azelőtt volt. Azon
időszakban, amelynek során a MIF-megállapodás hatályban volt, vagyis 1996. október 1-jétől 2008.
július 30-ig, több alkalommal csökkent a bankközi jutalékok mértéke. Jóllehet a MIF-megállapodásban
százalékos mértékeket és konkrét összegeket állapítottak meg a bankközi jutalékok rögzítése érdekében,
e megállapodás tartalma mégsem tár fel szükségképpen „célja szerinti” korlátozást, amennyiben az
abban foglalt rendelkezések vonatkozásában nem bizonyított, hogy azok károsak a versenyre. Annak
értékelése érdekében, hogy valamely vállalkozások közötti egyeztetés jellegénél fogva káros-e a rendes
verseny megfelelő működésére, figyelembe kell venni valamennyi, azon gazdasági vagy jogi háttérre
vonatkozó releváns elemet, amelybe az említett összehangolás illeszkedik, különös tekintettel a szóban
forgó szolgáltatások jellegére, valamint a piacok működésének és szerkezetének tényleges feltételeire,
anélkül hogy jelentősége lenne annak, hogy az ilyen elem az érintett piac részét képezi-e, vagy sem
(2014. szeptember 11-i CB kontra Bizottság ítélet, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, 78. pont). Erről van szó
különösen akkor, ha ezen elem éppen az érintett piac és valamely kapcsolódó, de elkülönülő piac közötti
kölcsönhatások fennállásának figyelembevételében áll, és még inkább akkor, ha – amint a jelen ügyben
is – valamely kétoldalú rendszer két ága között kölcsönhatások vannak (2014. szeptember 11-i CB
kontra Bizottság ítélet, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, 79. pont).
A Kúria megállapította, hogy a több mint egy évtizedet átölelő MIF-megállapodás e hosszú időszak alatt
több célkitűzést is követett, az MSC-megállapodásban rögzített célkitűzések – még ha e megállapodás
nem is lépett hatályba – szerepet játszottak a MIF-megállapodás megkötésében és az abban
meghatározott értékek kiszámításában. Márpedig az MSC-megállapodásnak éppen az volt a célja, hogy
kereskedői kategóriánként meghatározza az e kereskedők által fizetendő egységes kereskedői jutalék
minimális szintjét. Mindemellett a MIF-megállapodásnak az volt az egyik célja, hogy a kártyás fizetési
rendszeren belül bizonyos egyensúlyt biztosítson a kibocsátási tevékenységek és az elfogadási
tevékenységek között.
Közelebbről, egyrészt, a bankközi jutalékokat nem minimális vagy maximális határértékekkel, hanem
rögzített összegekkel egységesítették. Ha a MIF-megállapodás célkitűzése csak abban nyilvánult volna
meg, hogy gondoskodjanak arról, hogy a kereskedők olyan jutalékokat fizessenek, amelyek elérnek egy
bizonyos szintet, az e megállapodásban részt vevő feleknek lehetőségük lett volna arra, hogy a bankközi
jutalék vonatkozásában csak minimális határértékeket írjanak elő. Másrészt, miközben a bankközi
jutalékot olyan szolgáltatások ellenértékeként folyósítják a kibocsátó bankoknak, amelyeket fizetésre
szolgáló kártya használatával aktiválnak, az Európai Bíróság elé terjesztett iratanyagból kitűnt, hogy a
2006. és a 2007. év során a MasterCard és a Visa tájékoztatta a bankokat, hogy a mindkét kártyatársaság
által elvégeztetett költségtanulmányok kimutatták, hogy a MIF-megállapodásban rögzített
költségszintek nem voltak elegendők ahhoz, hogy a kibocsátó bankok által viselt összes költséget
lefedjék. Az Európai Bíróság ítélete 73. pontja szerint márpedig nem zárható ki, hogy az ilyen elemek
arra utalnak, hogy a MIF-megállapodás olyan célkitűzést követett, amely nem arra irányult, hogy a
kereskedői jutalékok vonatkozásában küszöbértéket biztosítson, hanem arra, hogy az alapügyben
vizsgált kártyás fizetési rendszerek mindegyikén belül bizonyos egyensúlyt állítson fel a „kibocsátási”
tevékenységek és az „elfogadási” tevékenységek között, annak biztosítása érdekében, hogy a fizetési
műveletek keretében történő kártyahasználat folytán keletkező bizonyos költségek fedezve legyenek,
ezzel együtt védve e rendszereket azon nemkívánatos hatásoktól, amelyek a bankközi jutalékok, így
pedig adott esetben a kereskedői jutalékok túl magas szintjéből származnának.
A Kúria mindemellett megállapította azt is, hogy mind az alperes határozata, mind alperes felülvizsgálati
kérelme azon az előfeltevésen alapul, amely szerint a felperesi kártyatársaságok által kínált termékek
lényegileg azonos jellemzőkkel bírnak. E körben hangsúlyozandó, hogy e jellemzők változhattak abban
az időszakban, amelynek során a jelen ügyben kifogásolt versenyellenes magatartást kifejtették, a
bankközi jutalékok egységesítése versenyt válthatott ki a termékek egyéb jellemzői, üzleti feltételei és
árai vonatkozásában, melyet azonban alperes nem vizsgált, ezért érdemben nem állapítható meg semmi
e körben, így a piac gazdasági szerkezetének jogi értékelésére e körben érdemi következtetés nem
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vonható le.
Az Európai Bíróság ítéletének 75. pontja szerint ha a termékek egyéb jellemzői, üzleti feltételei és árai
vonatkozásában a jutalékok egységesítése versenyt válthatott ki – melyet alperesnek kell a megismételt
eljárásban megvizsgálnia, akkor az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésével ellentétes versenykorlátozás
csak annak értékelését követően állapítható meg, hogy milyenek lettek volna a piaci verseny feltételei,
ha a MIF-megállapodás nem létezett volna, amely értékelés – mint kitűnik az Európai Bíróság ítéletének
55. pontjából – e megállapodás hatásainak vizsgálata körébe tartozik, és ez esetben a cél általi
versenykorlátozás nem állapítható meg.
Mint azt ugyanis a főtanácsnok is kiemelte az indítványának 54. és 63–73. pontjában, annak igazolása
érdekében, hogy valamely megállapodást „célja szerinti” versenykorlátozásnak minősítsenek anélkül,
hogy hatáselemzésre lenne szükség, kellően szilárd és megbízható tapasztalatnak kell fennállnia ahhoz,
hogy megállapítható legyen, hogy e megállapodás önmagában a jellegénél fogva káros a verseny
megfelelő működésére. Márpedig, ami a jelen ügyben egyrészt a két kártyás fizetési rendszer közötti
versenyt illeti, a Kúria számára rendelkezésére álló adatok nem teszik lehetővé annak eldöntését, hogy
a bankközi jutalékokban megnyilvánuló költségelemet illetően a kártyatársaságok közötti verseny
megszüntetése a verseny tekintetében önmagában elegendő károssági fokot mutat-e ahhoz, hogy
megállapítható legyen, hogy nincs szükség a hatásainak vizsgálatára. E tekintetben meg kell jegyezni
azt is, hogy a Kúria előtt annak bizonyítása érdekében előadott érvek, hogy a jelen ügyben „célja
szerinti” korlátozás áll fenn, lényegében annak kijelentésén alapulnak, hogy az e két rendszer közötti
azonos szintű bankközi jutalék létezése megerősítette az egyes rendszereken belüli ilyen jutalékok
egységesítéséből eredő versenyellenes hatásokat.
Másrészt, ami a magyarországi elfogadói piacot illeti, még ha feltételezzük is, hogy a MIFmegállapodásnak többek között az volt a célja, hogy a kereskedői jutalékokra irányadó küszöbértéket
rögzítsen, a Kúriának nem állt rendelkezésére elegendő olyan adat, amelyek alapján megállapítható
lenne, hogy e megállapodás az e piacon fennálló verseny tekintetében elegendő károssági fokot mutatott
ahhoz, hogy „cél általi” versenykorlátozást lehessen megállapítani, különös tekintettel arra, hogy az
MSC megállapodás nem volt jelen eljárás tárgya.
Közelebbről, a jelen ügyben – annak fenntartásával, hogy a fent említett vizsgálatokat az alperesnek a
megismételt eljárásban el kell végezni – az ennek érdekében előadott körülmények nem teszik lehetővé
annak megállapítását, hogy kellően általános és állandó tapasztalat áll fenn ahhoz, hogy ki lehessen
jelenteni, hogy jelen megállapodásnak versenyellenes célja volt, a versenyre gyakorolt konkrét hatások
vizsgálata nem mellőzhető. A jelenlegi európai és hazai joggyakorlat állása – ahogy ezt az Európai
Bíróság 79. pontja megállapította – éppen azt mutatja, hogy alapos vizsgálatot kell lefolytatni az ilyen
megállapodás hatásaira vonatkozóan annak megállapítása érdekében, hogy e megállapodásnak
ténylegesen az volt-e a hatása, hogy a kereskedői jutalékokra irányadó küszöbértéket vezetett be,
továbbá hogy arra a helyzetre tekintettel, amely akkor állt volna fenn, ha e megállapodás nem létezett
volna, e megállapodás a hatásai folytán versenykorlátozó volt-e.
A Kúria megítélése szerint amennyiben a kártyatársaságok közötti verseny az áron kívüli egyéb
feltételek között érdemben nem mutatható ki e szolgáltatások minőségét illetően – ha kimutatható, akkor
eleve csak a hatás alapú versenykorlátozás jöhet szóba –, akkor a célja szerinti versenykorlátozás
megállapításához szükséges, hogy az alperes igazolja, hogy a magyarországi kártyás fizetési rendszerek
közötti verseny a bankközi jutalékoknak a csökkenését, és nem az emelkedését váltotta ki. Ennek
igazolására többek között azért van szükség, mert ha a kereskedők csak korlátozott nyomást tudnak
gyakorolni a bankközi jutalékok meghatározására, miközben a kibocsátó bankoknak az áll érdekükben,
hogy a jutalékokból magasabb jövedelmekre tegyenek szert, ahogy azt a felperesek állították, és ahogy
ezt a másodfokú bíróság elfogadta, akkor az cáfolná azt az alperesi kiindulópontot, hogy a perbeli
megállapodás hiányában költségalapú versenyzői árak, az árak csökkenése volna várható a bankközi
jutalékok tekintetében. Ezt az érvelést erősíti a VI. rendű felperes által hivatkozott 2013. évi bizottsági
hatástanulmány, az a tény, hogy a VISA önként vállalt alacsony szintű bankközi jutalékával nemhogy
piacot nyert volna a magasabb díjakkal dolgozó Mastercard-dal szemben, hanem piacai nagy részét (a
kibocsátói oldalon) elvesztette. Ami nem túl erős érv a normál piaci működés mellett, és az alperesnek
ezt is értékelnie kell.
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Utalva az Európai Bíróság ítéletének 82. pontjára, a Kúria – a másodfokú bírósággal egyezően – első
ránézésre olyan körülmények fennállását látja megállapíthatónak a felperesek érvei alapján, amelyek
komolyan alátámaszthatják, hogy a MIF-megállapodás az emelkedés irányába ható ilyen nyomást
gyakorolt, vagy legalábbis egymásnak ellentmondó vagy többértelmű utalások vannak e tekintetben, és
e körülményeket vagy utalásokat a Kúria nem hagyhatta figyelmen kívül az arra vonatkozó vizsgálat
keretében, hogy a jelen ügyben „célja szerinti” korlátozás áll-e fenn. Ellentétben ugyanis azzal, amit az
alperes határozata és felülvizsgálati kérelme állít, levezethetőnek tűnik az, hogy a MIF-megállapodás
hiányában a bankközi jutalékoknak a versenyből eredő szintje magasabb lett volna releváns az e
megállapodásból eredő korlátozás fennállásának vizsgálata szempontjából, mivel az ilyen körülmény
éppen a magyarországi elfogadói piacot illetően az említett megállapodással szemben kifogásolt
versenyellenes célra, vagyis arra vonatkozik, hogy ugyanezen megállapodás korlátozta a bankközi
jutalékok csökkentését, következésképpen pedig a csökkenés irányába ható azon nyomást, amelyet a
kereskedők az elfogadó bankokkal szemben kifejthettek volna annak érdekében, hogy elérjék a
kereskedői jutalékok csökkentését.
Ahogy arra az Európai Bíróság ítéletének 83. pontja kitér, ha komoly jelei vannak annak, hogy ha a
MIF-megállapodást nem kötötték volna meg, abból a bankközi jutalékok emelkedésére irányuló nyomás
származott volna, így nem lehetne azt állítani, hogy e megállapodás a magyarországi elfogadói piacon
„célja szerinti” versenykorlátozást valósított volna meg, akkor alaposan meg kellene vizsgálni az
említett megállapodás hatásait, amely vizsgálat keretében – annak érdekében, hogy értékelni lehessen e
megállapodásnak a verseny paramétereire gyakorolt hatását, így pedig ellenőrizni lehessen, hogy e
megállapodás ténylegesen kiváltott-e versenykorlátozó hatásokat, elemezni kellene, összhangban az
Európai Bíróság ítéletének 55. pontjában felidézett ítélkezési gyakorlattal, hogy miként alakult volna a
verseny, ha e megállapodás nem létezett volna.
Harmadsorban ki kell emelni, hogy annak vizsgálata keretében, hogy a MIF-megállapodás „célja
szerinti” korlátozásnak minősíthető-e, relevánsnak bizonyult az Európai Bíróság ítéletének 84. pontja
szerint a Kúria által hangsúlyozott azon körülmény is, hogy az e megállapodásban félként részt vevő
bankok különbségtétel nélkül magukban foglalták azokat a gazdasági szereplőket, amelyeket
közvetlenül érintenek a bankközi jutalékok, vagyis a kibocsátó bankokat ugyanúgy, mint az elfogadó
bankokat, amely jogállások egyébként gyakran egybeesnek. Különösen, az ilyen körülmény, jóllehet a
vizsgált megállapodást illetően önmagában semmilyen módon nem képezi akadályát a „célja szerinti”
versenykorlátozás megállapításának, bizonyos szempontból relevánsnak bizonyulhat annak vizsgálata
keretében, hogy a MIF-megállapodásnak az volt-e a célja, hogy bizonyos egyensúlyt biztosítson a jelen
ügyben érintett egyes kártyás fizetési rendszereken belül. E megállapodás révén ugyanis nem csupán a
kibocsátó bankok és az elfogadó bankok törekedhettek arra, hogy valamilyen módon
összeegyeztethessék az adott esetben eltérő érdekeiket, hanem a kibocsátási és az elfogadási piacon
egyaránt jelen lévő bankoknak is szándékában állhatott, hogy a bankközi jutalék olyan mértékét érjék
el, amely lehetővé teszi az e két piacon gyakorolt tevékenységeik lehető legjobb védelmét.
A 2008. november 7-i vizsgálói köztes jelentés 35. oldala szerint a kibocsátói státusz alapozta meg a
MIF-ben való részvételt, amit jól mutat, hogy kizárólag az elfogadói tevékenységet folytató
pénzintézetek nem kaptak oda meghívást. Ebből viszont következik, hogy az alperesi ellenkérelem 57.
pontjának azon megjegyzése miszerint az elfogadói bankok érdekeltsége nyilvánvaló, csak korlátozottan
igaz, továbbá mint maga alperes is állítja, a bankközi jutalék szintje az elfogadói oldalnak csak akkor
közömbös, ha két kártyatársaság esetén minden feltétel azonos, ami visszavezet ahhoz a kérdéshez, hogy
a két kártyatársaság közötti egyéb versenyfeltételek vizsgálata akkor sem mellőzhető, ha a célja szerinti
versenykorlátozás fennáll, mert az egyértelmű, hogy ha a bankközi jutalék kártyatársaságonként eltérő,
akkor a magasabb jutalékot nyújtó kártyatársaság lesz jelentős versenyelőnyben, ami azt is megmutatja,
hogy a bankközi jutalékok mértéke valóban a legfontosabb versenyelem. De mindez csak akkor igaz
állítás, ha az egyéb versenyfeltételekben nincs érdemi különbség, és ez esetben az elfogadó bankoknak
a bankközi jutalékok egységessége vagy eltérésének kérdése valóban közömbös.
A Kúria mindemellett úgy látja az európai joggyakorlat alapján [2012. május 24-i MasterCard ítélet, T111/08, EU:T:2012:260, 137. pont, Visa II. határozat 80. pont], hogy a MIF megállapodás olyan piacot
érint, amelynél első ránézésre az tűnik ki külön hatáselemzés nélkül, közgazdasági-logikai levezetés
alapján is beláthatóan, hogy az eleve nem versenyzői piac. E körülményt az alperes, bár a mentesülés
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körében értékelte, mégis a határozatában (188., 196., 210. pontok) és a per során vitatta.
A Kúria itt tartja szükségesnek utalni a jelen ügyben előterjesztett főtanácsnoki indítvány 51. pontjába
foglalt azon túlzó metaforára, amely szerint, ha valami úgy néz ki, mint egy hal, és a szaga is olyan,
mint a halnak, feltételezhetjük, hogy az egy hal. Hacsak első látásra nincs valami szokatlan ennél a
vizsgált halnál – például nincs uszonya, a levegőben lebeg, vagy illatos, mint a liliom –, nem szükséges
e hal részletesebb vizsgálata ahhoz, hogy azt halnak minősítsük. Ha azonban van valami, a szokásostól
eltérő a kérdéses hal esetében, még besorolható halként, de csak a kérdéses élőlény részletes vizsgálatát
követően.
A főtanácsnoki indítvány – Európai Bíróság ítéletével egybehangzó – megállapításai szerint ebben
kérdésben az Európai Bizottság gyakorlata a mai napig nem tekinthető egységesnek (főtanácsnoki
indítvány 67. pont), másrészt arra is kitér, hogy a „célja szerinti” korlátozás mellett érvelő alperesi
határozatban, felülvizsgálati kérelemben, de az Európai Bíróság előtti eljárásban részt vett felek
észrevételeiben sincs nyoma olyan tanulmányoknak vagy jelentéseknek, amelyeket független szerzők
készítettek, és amelyek az álláspontjukat támogató nemzetközi gazdasági közösség által elismert
módszereken, elveken és normákon alapulnak. A Kúria számára ugyanis – ahogy az a főtanácsnok is
megjegyezte – az tűnne a legfontosabbnak, hogy a közgazdászok között kellő mértékű egyetértés áll-e
fenn azzal kapcsolatban, hogy a szóban forgóhoz hasonló megállapodások lényegüket tekintve
versenyellenesek. A verseny korlátozásának fogalma tulajdonképpen főként gazdasági fogalom
(főtanácsnoki indítvány 72. pont).
A főtanácsnoki indítvány 78-81. megfontolásai kifejtik, hogy ha a MIF-megállapodásnak észszerűen
lehetett néhány olyan hatása, amelyek elősegítik a versenyt, és hogy ezeket a pozitív hatásokat nem
semlegesítették egyértelműen más, mélyebb versenyellenes hatások, ez a megállapodás nem
minősíthető a versenyt cél által korlátozónak. Ebben az esetben az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének
megsértése csak akkor állapítható meg, miután a megállapodás hatáselemzésére sor került. A mércét
tehát olyan ellentétes feltevésnek kellene képeznie, amely első látásra nem valószínűtlen, és amely az
adott ügy összefüggésében kétségbe vonja az általános konvencionális ismeretet. Ehhez két
kulcstényező tartozik: először is az ellentétes álláspontnak első látásra eléggé valószínűnek kell tűnnie
ahhoz, hogy további vizsgálatot indokoljon. Másodszor azonban az ellentétes feltevésnek észszerűnek
kell lennie. Nem szükséges, hogy teljes mértékben megállapított, érvelt és bizonyított legyen: ez a teljes
körű hatáselemzés feladata.
E tekintetben hozzá kell tenni, hogy az Európai Bíróság régóta elismeri, hogy azokra a
megállapodásokra, amelyek „jogszerű célkitűzést” követnek, nem szükségszerűen vonatkozik az
EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése. [Lásd például: 2011. október 13-i Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
ítélet (C-439/09, EU:C:2011:649, 40. pont); CB ítélet (75. pont)] Ez azt jelenti, hogy az olyan
megállapodásokra, amelyeknek mind versenyt elősegítő, mind pedig versenyellenes hatásuk van, csak
akkor vonatkozhat az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésében meghatározott tilalom, ha a versenyellenes
hatás fölénybe kerül. [Lásd e tekintetben: 2006. november 23-i Asnef-Equifax és Administración del
Estado ítélet (C-238/05, EU:C:2006:734, 46–63. pont)] Például az árverseny csökkentése elfogadható,
ha az azt jelenti, hogy javítja a versenyt ott, ahol az nem csupán az árak vonatkozásában folyik.
Következésképpen bármikor, amikor úgy tűnik, hogy a megállapodás ambivalens hatásokat gyakorol a
piacra, szükséges a hatáselemzés. [Lásd e tekintetben: Wahl főtanácsnok CB kontra Bizottság ügyre
vonatkozó indítványa (C-67/13 P, EU:C:2014:1958, 56. pont)]. Más kifejezésekkel, ha a
megállapodásnak a lehetséges versenyt elősegítő gazdasági alapgondolata nem zárható ki a piacra
gyakorolt tényleges hatások figyelembevétele nélkül, ez a megállapodás nem minősíthető „célja szerint”
korlátozónak [Lásd e tekintetben: CB ítélet (80–87. pont); Maxima Latvija ítélet (22–24. pont)].
Ezért nem tud a Kúria az alperessel egyetérteni abban, amikor úgy érvel, hogy a MIF-megállapodás
bármely jogszerű és versenyt elősegítő hatása csak az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése értelmében vett
mentesség lehetséges biztosítása érdekében vehető figyelembe. A Kúria álláspontja szerint nem
elfogadható az EUMSZ 101. cikk olyan értelmezése, miszerint azt a megállapodást, amely teljes
egészében versenyt elősegítő, az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése fő szabály szerint tiltja, azonban ezt
követően azonnal mentességben részesülhet az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése alapján.
A Kúria megítélése szerint az eddigiekből következően a főtanácsnoki indítvány és Európai Bíróság
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ítélete közötti különbség annyiban érhető tetten, hogy amennyiben van „liliom illat” akkor a
főtanácsnoki indítvány szerint hatás alapú megállapodás vizsgálata jöhet szóba, míg az Európai Bíróság
ítélete ebben az esetben sem tartja lehetetlennek a rendelkezésre álló adatok kúriai értékelése alapján,
hogy célja szerinti versenykorlátozásról legyen szó.
Az eddig ismertetett megfontolások és érvek tükrében a Kúria csak azt tudta megállapítani, hogy a
másodfokú bíróság által elfogadott azon fentebb ismertetett érvelés, amely arra vonatkozik, hogy
versenyzői piacokra jellemző bankközi jutalékot csökkentő versenynyomás lett volna várható, a
bankközi jutalékok fixálása és egységesítése nélkül nem nyilvánvaló – a megállapodásnak “liliom illata”
is volt – olyan megállapítás, melyen a másodfokú bíróság döntése érdemben alapult, és amely
megállapítása, a rendelkezésre álló bizonyítékok az 1952. évi Pp. 206. §-a között történő értékelése
mentén elfogadható, nem kirívóan okszerűtlen, nem mond ellent a formális logika szabályainak, sőt
egyáltalán nem mondható, hogy felmerülhetne ezen értékelés során az 1952. évi Pp. 206. §-ának
sérelme. Mindezért a Kúria megállapította, hogy az Európai Bíróság ítéletében foglalt vizsgálati
követelményeknek a másodfokú bíróság eleget tett, és a Kúria is – a rendkívüli jogorvoslati eljárás
kereteire is figyelemmel – csak erre következtetésre juthatott. Mindehhez képest az alperes Mastercard
II ügyben hivatkozott kifogás közlése, amely a Bizottság jelen ügyben lefolytatott előzetes
döntéshozatali eljárásban is képviselt álláspontját tükrözi csak -és melyet sem a főtanácsnok, sem maga
az Európai Bíróság a fentiek szerint nem osztott – súlytalan érvelés.
A Kúria az Európai Bíróság ítélete következtében abban a helyzetben van, hogy a másodfokú bíróság
iránymutatását tovább pontosítva meg tudja határozni, hogy mi az, ami jelen ügyben a célja szerinti
versenykorlátozás körébe tartozó vizsgálat és bizonyítás, és mi az, ami hatás általi versenykorlátozás
körébe tartozik. A Törvényszék másodfokú ítéletéből és az Európai Bíróság ítéletének 55., 75. és 83. és
jelen kúriai ítélet 103. és 120. megfontolásaiból egyaránt az következik, hogy az alperesnek a
megismételt eljárásban azt kell megvizsgálnia, milyenek lettek volna a piaci verseny feltételei, ha a MIF
megállapodás nem létezett volna. Különösen segíti a megismételt eljárásban lefolytatandó bizonyítást
az a körülmény, hogy egy 12 évig tartó feltételezett versenykorlátozó megállapodás léte óta jelen kúriai
ítélet meghozataláig ugyancsak 12 év telt el (az alperesi határozathoz képest is több mint 10 év), ami
lehetővé teszi azt, hogy közgazdasági bizonyítást ne sztochasztikusan érvényesülő feltevésekre, vagy
többszörösen közvetett bizonyítékokra, hanem tényekre lehessen alapozni, különösen a megállapodás
megszűnését követő évek adataira, amennyiben más különös, a versenyt torzító – és ekként az elemzést
megnehezítő – körülmény, vagy más, a körülményeket gyökeresen megváltoztató piacszabályozás nem
áll fenn.
Amennyiben egyszerű banki jutalék áradatok elemzése (összehasonlítása) alapján különösebb
közgazdasági bizonyítási apparátus nélkül ezekből megállapítható, hogy a megállapodás alatti és a
megállapodást követő – egyéb speciális piaci körülmények által nem torzított piacon – a bankközi
jutalékok érdemben csökkentek, sőt netán különböző árszinteket vettek fel stb., akkor vélelmezhető,
hogy a felperesek e körben tett – és a bíróságot elméletben meggyőző – érvelése minden alapot
nélkülözött, és a megállapodásnak versenyt korlátozó károssága részletes hatáselemzés és vizsgálat
nélkül is fennáll, ekként célja szerint versenykorlátozó.
Ha ez nem állapítható meg egyértelműen és nyilvánvalóan egy áradat összehasonlító elemzés alapján,
akkor viszont nem mellőzhető a hatás alapú versenykorlátozás megállapításához a részletes
hatáselemzés, amely kiterjed az érintett időszakban zajlott piaci verseny egyéb versenyfeltételeinek
vizsgálatára, továbbá ha kimutatható a felperesek által feltételezett fordított irányú árfelhajtó
versenynyomás, akkor pedig különösen részletes elemzésre van szükség a versenyre gyakorolt hatások
vonatkozásában (kiterjedően az MSC-re gyakorolt hatásra is), és a hatáselemzésnek azt kell igazolnia,
hogy a káros hatások dominánsak. Ez esetben a felperesek által hivatkozott esetleges mentesülési
körülmények és a hatás alapú versenykorlátozás körében értékelhető körülmények elkülönítésének
szempontjaira is hangsúlyt kell fektetni a határozat indokolásában.
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Kf.VI.39.029/2020/14.
I. A GDPR szerinti feladat- és hatáskörök elkülönülnek az alperes egyéb, az Infotv.-ben szabályozott
feladat- és hatásköreitől. A jogalkotó a GDPR 54. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően
elkülönítette az Infotv. 38. §-ában a GDPR szerinti feladatokat a hatóság egyéb, más feladataitól. Az
alperes hatásköre a GDPR hatályba lépésével, kötelező alkalmazásának bekövetkeztével nem enyészik
el, nem szűnik meg, hanem az folyamatosan fennáll.
II. A vallási szervezetek adatkezelési tevékenységének vizsgálata során az alperesi hatóság gyónási
titkokat tartalmazó iratokat is jogszerűen lefoglalhat, a vallási szervezetek adatkezelési tevékenysége
nem esik az Infotv. tárgyi hatályán kívülre. Az egyház és az állam elválasztásának az elvét nem sérti az,
ha az alperesi hatóság az Infotv. alapján a vallási szervezetek gyónási titkot tartalmazó iratait is
vizsgálja az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében.
III. Különbséget kell tenni a között, hogy az alperesi hatóság egyes panaszok alapján a vallási szervezet
adatkezelési gyakorlatát vizsgálja, avagy az egyes panaszokat vizsgálja meg.
IV. Amennyiben az alperesi hatóság szakvéleményt szerzett be, de azt nem használta fel, úgy a
szakvélemény határozatban történő megjelenítése, ismertetése és a honlapon való közzététele
tisztességtelen az Alaptörvény XXIV. Cikk (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
I. Az alperes az 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
eljárást indított és folytatott le (hivatalbóli adatvédelmi eljárás). A 2016/679/EK rendelet (a
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, illetve GDPR) 2016. május 24-től hatályba lépett, de
rendelkezéseit – a GDPR 99. cikk (2) bekezdése értelmében – csak 2018. május 25-től kellett
alkalmazni. A GDPR 57. cikk (1) bekezdése határozta meg a tagállami hatóságok által a GDPR szerint
ellátandó feladatokat. A GDPR 51. cikk (1) bekezdése és 54. cikk (1) bekezdés e) pontja e rendelet
alkalmazásnak ellenőrzéséért felelős felügyeleti hatóság kijelölését írta elő. A GDPR 54. cikk (1)
bekezdés a) pontjában foglalt előírásnak megfelelően a 2018. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.)
1. §-a iktatta be az Infotv. 38. § (2a) bekezdését, amely a GDPR szerinti feladat- és hatáskörök ellátására
az alperest jelölte ki 2018. június 30-i hatállyal.
A felperesek álláspontjával szemben hangsúlyozandó, hogy a GDPR szerinti feladat- és hatáskörök
elkülönülnek az alperes egyéb, az Infotv.-ben szabályozott feladat- és hatásköreitől. Ennek megfelelően
az Infotv. 38. § (2a) bekezdésével a jogalkotó kiegészítette az addigi szabályozást, megtartva a korábbi
szabályokat, így az alperes korábban fennálló hatáskörét is. A jogalkotó a GDPR 54. cikk (1) bekezdés
a) pontjának megfelelően elkülönítette az Infotv. 38. §-ában a GDPR szerinti feladatokat az alperes
egyéb más feladataitól.
Mindezek alapján megállapítható, hogy az alperesi eljárás jogszerűségét nem érintette a kijelölés
késedelme, sem a GDPR hatályba lépése (2016. május 24.), sem annak kötelező alkalmazási időpontja
(2018. május 25.). Helytállóan rögzítette tehát az elsőfokú bíróság, hogy az alperes hatásköre a GDPR
hatályba lépésével, kötelező alkalmazásának bekövetkeztével nem enyészett el, nem szűnt meg, hanem
az folyamatosan fennállt a határozat meghozataláig. Figyelemmel a vizsgált időszakra is (2012 január
1.-2018. május 24.), az alkalmazandó jogszabállyal kapcsolatos felperesi kifogás is alaptalan, mert a
GDPR kötelező alkalmazása előtti időszakra tekintettel az alperes az Infotv. rendelkezéseinek való
megfelelést és nem a GDPR-nak való megfelelést vizsgálta. A határozati kötelezés – amely
értelemszerűen a határozathozatal utáni, jövőbeni kötelezés – és az mivel az a GDPR kötelező
alkalmazásának időszakára esik, illetve arra tekintettel is, hogy az alperes a GDPR szerinti hatáskörre
való kijelölése a határozathozatalkor már fennállt, helytállóan fogalmazta meg a kötelezéseit akként,
hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítást, megfelelést írt elő. Az alperesnek mindebből
következően nem a GDPR szerinti hatáskörre való kijelölésétől függött a jelen ügyre vonatkozó
hatásköre, ezért az I. rendű felperes ügyfélként történő bevonására 2018. június 15-én fennállt a
hatásköre, intézkedési kötelezettsége.
A felperesek alaptalanul hivatkoztak arra is, hogy az alperes jogsértően – hatáskör hiányában – vizsgálta
az egyházi tevékenységüket. Az alperes nem az egyházat, nem a vallási tevékenységet vizsgálta, hanem
az adatkezeléshez a felperesek által megjelölt cél szerinti adatkezelés jogszerűségét az Infotv. 2. §-a
alapján. Az 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 6. § (4) bekezdés n) pontja értelmében nem
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vallási tevékenység a hitéleti tevékenységhez szükségesen túlmenő adatkezelési tevékenység, az alperes
e körben maradva vizsgálta a felperesek adatkezelését. Mindebből következően az alperes eljárása során
a hatáskör hiánya nem állt fenn, ezt az elsőfokú bíróság helytállóan döntötte el, ezért – a felperesek
hivatkozásával ellentétben – a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 121. § (1) bekezdés b)
pontban foglalt semmisségi ok nem volt megállapítható, nem sérült az Alaptörvény B) cikk (1)
bekezdése.
II. A felperesek a hitéleti tevékenység tekintetében is fenntartották és megismételték korábbi érveiket,
álláspontjukat. A felperesek érvelése e körben is alaptalan, az elsőfokú bíróság ítélete jogszerű és
megalapozott az alábbiakban kifejtettek szerint:
Az Alaptörvény VII. cikk (3) bekezdése, az EUMSz 17. cikk (1) bekezdése, az Alapjogi Charta 10. cikk
(1) bekezdése, a 21. és 22. cikkei, az Alkotmánybíróság 4/1993. (II. 12.) AB határozata is
megfogalmazza, deklarálja egyház és az állam elválasztásának az elvét. Ennek megfelelően a jogalkotó
csak egyházi-keretszabályokat alkalmazhat, a vallásszabadságnak csak mindenkire kiterjedő korlátai
lehetnek. Amennyiben (mint perbeli esetben is) a szabályozás tárgya érinti az egyházi előírásokat is
(adatkezelés), a jogalkalmazó nem vizsgálhatja az egyházi, vallási előírásokat. Az alperes ennek
megfelelően nem vizsgálta a felperesek hitéleti tevékenységét, hanem az adatkezelésük jogszerűségét
vizsgálta. Az eljárás célja nem a felpereseknek az Ehtv.-ben, hanem az Infotv.-ben szabályozott
tevékenysége (adatkezelésük) jogszerűségének a vizsgálata volt. A felperesek személyes, különleges,
egészségügyi, bűnügyi jellegű adatokat rögzítettek, adatokat strukturáltan tároltak, adatokat
továbbítottak, és ehhez az érintett hozzájárulását tartották szükségesnek, ezért nem hivatkozhatnak
alappal arra, hogy ezt a tevékenységüket (adatkezelési tevékenységüket) az alperes nem vizsgálhatja. A
felperesek, mint adatkezelők alaptalanul hivatkoztak arra, hogy az adatkezelési tevékenységük az Infotv.
tárgyi hatályán kívül esne. Az alperes nem bírálta felül a felperesek belső szabályzatait, az azokon
alapuló döntéseit, nem tett megállapítást a felperesek belső hitelvei, belső szabályai tekintetében (Ehtv.
8. §, 19. §). A felperesek erre példaként konkrét megállapítást nem is tudtak megjelölni. Az Ehtv. 6. §
(4) bekezdés n) pontjára történő hivatkozás – ismételten hangsúlyozva – alaptalan, mert az alperes az
Infotv. 2. §-a alapján a felperesi adatkezelés jogszerűségét vizsgálta, és nem vizsgált olyan adatkezelést
– ilyenre megállapítást sem tett –, amely a hitéleti tevékenység folytatásához elengedhetetlen lenne. Az
alperes az eljárása során az Infotv. 4. §-ában rögzített adatkezelés elvei betartását vizsgálta, a felperesek
által a dokumentumokban rögzített adatkezelési jogalap és cél keretei között. Az Ehtv. 6. § (5) bekezdése
előírja, hogy kizárólag olyan vallási tevékenység gyakorlása lehetséges, amely az Alaptörvénnyel nem
ellentétes, jogszabályba nem ütközik, nem sérti más közösségek jogait, szabadságát.
A szükségességi-arányossági teszt kapcsán a felperesek a lefoglalással kapcsolatos bírói döntésekre, a
gyónási titkok megsértésére hivatkoztak. Azonban az elsőfokú bíróság helyesen rögzítette, hogy a
lefoglalások jogszerűsége jelen per keretei között nem vitathatók, mert azok jogszerűségét az annak
vizsgálatára indított külön eljárásokban az eljárt bíróságok jogerősen megállapították, az ezzel
kapcsolatban hivatkozott jogsértések, ezért a jelen perben ismételten már nem vizsgálhatók (Ket. 50/A.
§ (2) bekezdése, a 53. § (3) bekezdés b) pontja, 172. § g) pontja). E döntések értelmében az iratokat az
alperes jogszerűen foglalta le és használta fel. Az alperes jogosult volt az auditálás folyamatát
megismerni, a gyónási titkokat és a hívők magánéleti titkait tartalmazó iratokat jogosult volt felhasználni
ahhoz, hogy eldöntse az adatkezelés a szükséges körben maradt-e (Ehtv. 6. § (4) bekezdés n) pontja),
jogszerű volt-e. Ezen túlmenő vizsgálatot az alperes nem végzett, a hitélet gyakorlását nem akadályozta.
Mindezekre tekintettel a felperesek alaptalanul állították, hogy az alperes a gyónási titkokat képező
iratokba bele sem tekinthetett volna és az érintettek hozzájárulását kellett volna kérnie az iratok
megismeréséhez. Az alperes a hatáskörébe tartozó adatkezelési jogszerűségi vizsgálatot végzett, nem
magát a gyónási titkokat vizsgálta, ezért az érintettektől való hozzájárulás kérdése, szükségessége fel
sem merülhetett. E körben ezért az Ehtv. 1. § (1)-(3) bekezdései, 2. §-a, 4. §-a, 4-5. §-a, az Alaptörvény
VII. cikk (1) bekezdése, a lelkiismereti és vallásszabadság jogának megsértésére nem került sor, az
Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése szerinti alapvető jog korlátozásának kereteit az adatkezelés körében
az Infotv. szabályozza az Alaptörvénynek megfelelően. Az érintett hívők bevonása az eljárásba, a
felhatalmazás kérése, az érintettek hozzájárulása az adatok megsemmisítéséhez azért sem lehetett jelen
per tárgya, mert az alperes hivatalból a felperesek adatkezelési gyakorlatát vizsgálta, azaz nem egyedi
adatkezelést vizsgált. Továbbá a felperesek nem jogosultak a perben a más személyek jogainak
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megóvása érdekében azok képviseletére, a Ket 15. § (1) bekezdése alapján az érintett személyek
élhetnek a perindítás jogával. A Ket. 53. (3) bekezdés b) pontjára is alaptalanul hivatkoztak a felperesek,
mert tanú meghallgatást nem foganatosított az alperes.
Az Európai Unió Bírósága a C-25/17. számú ügyben hozott ítéletében is hangsúlyozta, hogy nem
tekinthető a vallási közösségek szervezeti autonómiájába való beavatkozásnak a minden személyt
terhelő azon kötelezettség, hogy tiszteletben tartsa a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós
jogi szabályokat [(64) pontja].
Az Infotv.-nek a 71. §-a „lex specialis derogat legi generali” elv alapján lex specialis szabályozás a Ket
172. § g) pontja szerinti szabályozáshoz képest, és az eltérést a Ket. 13. § (2) bekezdés j) pontja határozza
meg. Jogszerűen rögzítette az elsőfokú bíróság, hogy az Infotv. 71. § megalkotásakor a jogalkotó
elvégezte a szükségességi-arányossági tesztet. Alaptalan tehát a felperesek állítása, miszerint az elsőfokú
bíróság az Infotv. 71. § (1) bekezdésének értelmezésével szükségtelenül és aránytalanul korlátozta a
vallásszabadság jogát. Az Infotv. 71. § (1) bekezdése szerinti, az eljárás során történő hatósági
adatkezelés nem sérti az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdését, a hatóság törvényi felhatalmazással élve
kezeli az eljárása során a személyes adatokat, a hivatás gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatokat.
Fentiek alapján a Kúria megállapította, hogy sem az alperes, sem az elsőfokú bíróság nem sértette meg
az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdését, VI. cikk (3) bekezdését, VII. cikk (1) bekezdését, az az Emberi
Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: EJEE) 9. cikkét, az Infotv. 2. §-át, a 4. § (1) bekezdését,
a Ket. 50/A. § (2) bekezdését, a 53. § (3) bekezdés b) pontját, a 172. § g) pontját és az Ehtv. felperesek
által megjelölt szakaszait.
III. A felperesek a tényállás tisztázatlansága kapcsán is hivatkoztak a tisztességes hatósági eljárás
követelményének megsértésére. Lényegében azt állították, hogy az Alaptörvény XXIV. cikk (1)
bekezdésében foglalt tisztességes hatósági eljárás alapelvét az alperes nem tartotta meg, ezért az
elsőfokú bíróság ítélete is tisztességtelen, az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésébe, a Ket. 1. § (2)
bekezdésébe ütközik.
Az Alaptörvény a XXIV. cikk (1) bekezdése a tisztességes hatósági eljárásra, azaz a hatóságokra (így az
alperesre) vonatkozik, míg XXVIII. cikk (1) bekezdése szabályozza a tisztességes bírósági eljárást.
Kétségtelen tény, hogy a tisztességes eljárásnak az egész eljárást át kell hatnia, ugyanakkor a tisztességes
hatósági eljáráshoz való jog nem azonosítható a tisztességes bírósági eljáráshoz való joggal {8/2020.
(V.13.) AB határozat Indokolás [38] bekezdés}. Az Alkotmánybíróság több határozatában is részletesen
tárgyalta a tisztességes eljáráshoz jogot. Több döntésében is rögzítette, hogy a tisztességes eljárás (fair
trial) olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet csupán
megítélni. Ezért egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára
lehet az eljárás „méltánytalan” vagy „igazságtalan”, avagy „nem tisztességes” [6/1998. (III.11.) AB
határozat 5. pontja]. A tisztességes eljárás alkotmányos követelménye a bírói döntésekkel szemben azt
a minimális elvárást mindenképpen megfogalmazza, hogy a bíróság az eljárásban szereplő feleknek az
ügy lényegi részeire vonatkozó észrevételeit kellő alapossággal megvizsgálja és ennek értékeléséről
határozatában számot adjon {7/2013. (III.1.) AB határozat Indokolás [34] bekezdés}.
A felperesek nem bizonyítottak olyan eljárásjogi jellegű jogsértést az elsőfokú bíróság részéről, melynek
következtében a felperesek a jogaik gyakorlásában hátrányt szenvedtek volna, és az az ügy elbírálására
érdemi kihatással volt. A felperesek előadása e körben is ellentmondásos volt, mivel párhuzamosan
hivatkoztak arra, hogy az elsőfokú bíróságnak be kellett volna kérnie a teljes iratanyagot és az ezzel
kapcsolatos felperesi indítványoknak helyt kellett volna adnia, és arra, hogy más eljárásokban (a
párhuzamos eljárásban) beszerzett bizonyítékok, iratok felhasználása jogszerűen nem lehetséges
(Európai Unió Bírósága C-419/14. számú ügy). A C-419/14. számú ügyben [(90) pontja] az Európai
Unió Bírósága kimondta, hogy egy párhuzamosan folyó és még le nem zárt büntetőeljárás keretében a
visszaélésszerű gyakorlat bizonyítása érdekében az adóalannyal szemben folytatott titkos adatgyűjtés
során, például lefoglalással beszerzett bizonyítékokat az adóhatóság felhasználhat, ha e bizonyítékoknak
az említett büntetőeljárás keretében való beszerzése és azoknak a közigazgatási eljárás keretében való
felhasználása nem sérti az uniós jog által biztosított jogokat. A felperesek nem mutatták be, hogy milyen
jogukat sértette a párhuzamos ügyben lefoglalt iratok felhasználása, amelynek tartalmáról tudomással
bírtak, mert egyrészt az I. rendű felperes és a felperesek jogi képviselői mind a két eljárásban részt
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vettek, így az ott beszerzett iratanyagok megtekintésére törvényes lehetőségük és módjuk volt. Az
elsőfokú bíróság a Törvényszék peres eljárás iratanyagát betekintésre beszerezte, a párhuzamos ügy
határozatának mellékletét képező iratokat a per részévé tette, és a felperesek nem hivatkoztak arra a per
során, hogy azok tartalmát nem ismerik. Ezen túlmenően az elsőfokú bíróság az ítéletének az
indokolásában számot adott arról, hogy a jelen perben a lefoglalt iratanyagokat miért nem tartotta
indokoltnak beszerezni. Rá kell mutatni arra is, hogy az alperes nem tett az egyes aktákhoz köthető
magánszemélyek adatvédelmi jogviszonyaira vonatkozó egyedi megállapításokat, ezért a lefoglalt
iratok beszerzése nem volt szükséges a jogvita elbírálásához, továbbá az alábbiakban kifejtettek szerint
a párhuzamos eljárásban feltárt bizonyítékok jogszerűen felhasználhatóak voltak a jelen perben is.
Az elsőfokú bíróság helytállóan döntött a párhuzamos eljárásokban feltárt bizonyítékok
felhasználhatóságáról. A C-419/14. számú Európai Unió Bírósága ítélet kizárólag a jogellenesen szerzett
bizonyítékok felhasználásának kizárását mondta ki, továbbá a határozat (78) bekezdésében az alperes a
két eljárás közötti eltéréseket is értékelte. A lefoglalások jogszerűsége a jelen per keretei között nem volt
vitatható, mert azok jogszerűségét az eljáró bíróságok a külön eljárásokban megállapították. Mindezek
miatt a tanúbizonyítási indítványokat jogszerűen mellőzte az elsőfokú bíróság, melynek indokát is adta.
A felperesek e körben alaptalanul utaltak az I. rendű felperes vonatkozásában a kétszeres értékelés
tilalmára is, melyhez konkrét jogsértést nem társítottak. Tény, hogy az I. rendű felperes személye egyező
volt a két eljárásban, ugyanakkor sem a vizsgált időszak, sem a tényállás nem mutat teljes azonosságot.
Az I. rendű felperes – az alperes megállapítása szerint – más-más szervezettel együtt végzett közös
adatkezelést, minősült többes adatkezelőnek. A vizsgált tényállás a párhuzamos eljárásban a X. és az I.
rendű felperes, míg a perbeli eljárásban az I. rendű felperes és a II. rendű felperes közös adatkezelési
tevékenysége volt.
A felperesek állították, hogy a két párhuzamos ügyet összekeverte az alperes, és utaltak a 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 79. § (1) bekezdésére is, miszerint a bizonyítási teher megfordult, és az
alperest terhelte a bizonyítási kötelezettség az elsőfokú bírósági eljárásban. A C-419/14. számú ügyben
a jogsértő módon beszerzett bizonyítékok felhasználásának tilalmát rögzítette az Európai Unió Bírósága,
másrészt az alperes a két eljárás közötti eltéréseket kifejezetten megjelenítette a határozatában [pl:
határozat (78) bekezdés], továbbá rá kell mutatni, hogy e körben a felperesek előadása
önellentmondásos. Egyidejűleg hivatkoztak arra, hogy a két eljárás tárgya más volt (a két ügyet
összemosta az alperes) és arra, hogy a két eljárás tárgya azonos volt, ezért az I. rendű felperest
kétszeresen szankcionálta az alperes. Helytállóan és tényszerűen rögzítette az elsőfokú bíróság az
ítéletének 59. oldalán azt is, hogy a felperesek álláspontjával szemben a 2017. január 20-án tett
nyilatkozat nem a Központi Szervezet átmásolt nyilatkozata, hanem a II. rendű felperes nyilatkozata
IV. A többes adatkezelői minőséggel kapcsolatos I. rendű felperesi érvelés alaptalan, az elsőfokú bíróság
megállapítását és indokolását a Kúria helytállónak és jogszerűnek értékelte. Ennek kapcsán rá kell
mutatni, hogy az Európai Unió Bírósága C-210/16. és C-25/17. számú ügyekben hozott döntései a közös
adatkezelés tág értelmezése mellett foglaltak állást, közös adatkezelőnek minősül, ha több személy
közösen határozza meg, hogy miért és hogyan kell kezelni a személyes adatokat. Lényeges, hogy ki
határozza meg a célok és – legalább a lényeges elemek vonatkozásában – az adatkezelés eszközeit és
melyik fél milyen szerepet játszik a személyes adatok kezelésében, ugyanis az adatkezelő fogalommeghatározásának nem része az adatok birtoklása. Fontos kérdés tehát, hogy az adatkezelők
rendelkeznek-e közös adatkezelési céllal, az adatkezelés egyes mozzanatait, tehát az adatkezelés módját
közösen határozzák-e meg. Nem elfogadható érvelés ezért az, ha arra hivatkoznak, hogy a közös
adatkezelők egyike nincs az adatok birtokában, vagy nem fér hozzá az adatokhoz, ha az adatkezelés
céljának és (vagy) eszközeinek meghatározásában mindkét fél részt vállalt.
Az I. rendű felperes állítása szerint kizárólag csak koordinációs szerepet töltött be, ugyanakkor az
adatkezelést és annak célját nem határozta meg. Az Adatvédelmi munkacsoport 1/2010. számú
véleménye is rögzíti, hogy az adatkezelés célját, módját kell vizsgálni, illetőleg azt, hogy az adatkezelés
célját, módját ki határozza meg, kinek van arra befolyása. Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg,
hogy az adatkezelés céljának és módjának meghatározásában az I. rendű felperes szerepe meghatározó
volt. Az Alapszabály egyértelműen rögzíti, hogy a nemzeti X. egy nemzetközi, hierarchikusan felépülő
szervezet része. Az X. a legfelsőbb szerv, mely biztosítja és felügyeli a híveknek nyújtott vallási
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szolgáltatásokat, beleértve a vallásgyakorlat középpontjában álló auditálást, vallásos célra létesült
szervezetei bejegyzéséhez a megalakuláshoz szükséges feltételek teljesülése esetén megadja a
hozzájárulási nyilatkozatot, tevékenységüket figyelemmel kíséri, felügyeli, adott esetben a bírósági
nyilvántartásból való törlést kezdeményezi.
Az Alapszabály szerint kétségtelen tény, hogy a II. rendű felperes önálló jogi személyiséggel, önálló
képviseleti szervvel rendelkezik, azonban az I. rendű felperes belső szervezeti egységének minősül, és
mint ilyen, írásos nyilatkozatban köteles tanúsítani, hogy az Alapszabályt elfogadta, továbbá a II. rendű
felperes belső szabályzatát az elöljáróság ellenjegyzi és jóváhagyja. Az Alapszabály 10. cikkelye az
Alapszabály elsődlegességét is kimondja, amennyiben az Alapszabály és a II. rendű felperes belső
szabályzatai, vagy szabályzatai között bármilyen ellentmondás van, mindig az Alapszabályban foglaltak
az irányadók. Az Alapszabály alapján tehát látható, hogy az I. rendű felperes meghatározó befolyást
gyakorol a II. rendű felperes létrehozatala, megszűnése és működése körében is.
A felperesek a létrejöttükkel egyidejűleg döntöttek arról is, hogy az „Írásokban” lefektetett elveket
kötelezőnek ismerik el magukra nézve. Ezzel az I. rendű felperes egy kiforrott adatkezelési gyakorlatot,
módszertant emelt át és így a II. rendű felperes, mint az I. rendű felperes szervezeti egysége
vonatkozásában is döntött az adatkezelés céljáról és miértjéről, illetőleg arra meghatározó befolyása
volt. Az Infotv. 3. § 9. pontja pedig egyértelműen nem csak az önálló, hanem a másokkal együttes, azaz
közös adatkezelést is tartalmazza. Helytálló az elsőfokú bíróság álláspontja, miszerint az adatkezelői
minőség megállapíthatóságának nem feltétele, hogy az adatkezelő hozzáférjen az érintett személyes
adatokhoz (Európai Unió Bírósága C-210/16. számú ítélet), ezért a tulajdoni viszonyoknak nincs
jelentősége.
V. A felperesek tévesen hivatkoztak arra, hogy az adatállományok nem voltak strukturáltak. Az
Adatvédelmi irányelv és az Infotv. [2. § (2) bekezdés] hatálya, mind a manuális, mind az automatizált
adatkezelésre kiterjed. A gyűjtött adatok aktatípusonként rendszerezve voltak, azokat elkülönítetten,
ABC rendben tárolták, a dossziékon belül időrendi csoportosítás volt, és több esetben összefoglaló
dokumentumok is megtalálhatóak voltak, valamint a kérdőívek, nyomtatványok miatt célzott keresés is
végezhető volt. Ezek miatt nemcsak a hívők, de megnevezés (név említése) hiányában a hívők
hozzátartozói is beazonosíthatóak voltak. Az elsőfokú bíróság helytállóan vizsgálta a strukturáltságot,
és helyesen vette figyelembe a C-25/17. számú ügy 60., 61., 62. pontjaiban foglaltakat.
A felperesek iratellenesen állították, hogy harmadik személyek adatait nem kezelik, mert a különböző
dokumentumokban (pl: esetleltár, auditor-munkalap, tudomásjelentések) szerepeltek harmadik
személyek adatai. Ezen személyek azonosítása és az eljárásba történő bevonása – ahogy arra ismételten
rámutat a Kúria –, szükségtelen volt, mert az alperes adatkezelési gyakorlatot vizsgált, nem egyedi
eseteket.
VII. A felperesek az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére vonatkozó indítványukban az
EUMSz 267. cikk (3) bekezdésére hivatkozással négy kérdés feltevését kérték. Az első kérdésben a
95/46/EK irányelve (a továbbiakban: Adatvédelmi irányelv) 7. cikk f) pontja értelmezésével
összefüggésben állították, hogy az Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. § (5) bekezdés b) pontja
helytelenül implementálta az Adatvédelmi irányelv 7. cikk f) pontját, mert az Infotv. előbbi
rendelkezései többlet feltételt (az érintett hozzájárulása beszerzésének lehetetlensége vagy aránytalan
költsége; hozzájárulással kapott személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásának arányossága)
határoznak meg az Adatvédelmi irányelv 7. cikk f) pontjában foglaltakhoz képest.
Az Adatvédelmi irányelv 7. cikk f) pontja és az Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pontja, (5) bekezdés b) pontja
összevetése a perben nem végezhető el, nem szükséges ebben a kérdésben előzetes döntéshozatal, mert
ez a kérdés olyan Infotv.-beli szabályokra vonatkozik, amelyek a perben nem alkalmazhatóak. A
felperesek a keresetlevelükben az adatkezelés jogcímeként, jogalapjaként kizárólag az írásbeli
hozzájárulásokra hivatkoztak, az alperes és a bíróság ebben a körben vizsgálódott és ítélte meg az
adatkezelés jogszerű volt-e. A felperes különleges adatokat is kezelt, amelyekre nézve az Adatvédelmi
irányelv és az Infotv. is szigorúbb követelményeket határoz meg. Az Európai Unió Bírósága a C-468/10.
és C-469/10. számú egyesített ügyben már értelmezte az Adatvédelmi irányelv 7. cikk f) pontját, és
megállapította – átültetés hiányában – annak közvetlen hatályát [Európai Unió Bírósága ítélet (55)
pontja]. Az ítélet 48. oldal második bekezdésében írt az a megállapítás, hogy az Adatvédelmi
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irányelvnek nincs közvetlen hatálya, helytálló, olyan Európai Unió Bírósága döntés nincs, amely az
Adatvédelmi irányelv egészének a közvetlen hatályát kimondta volna. Mindez azonban az ügy érdemét
nem érinti, mert az elsőfokú bíróság az Adatvédelmi irányelv 2. cikk c) pontját, (27)
preambulumbekezdését, 3. cikk (1) bekezdését értelmezte, alkalmazta.
A C-101/01. számú, az Adatvédelmi irányelv rendelkezései vizsgálatát érintő ügyben az Európai Unió
Bírósága kimondta [(98) pontja], hogy nem akadályozza meg semmi a tagállamot abban, hogy az
Adatvédelmi irányelv rendelkezéseit átültető nemzeti jogszabály hatályát kiterjessze olyan területekre,
amelyek nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá, amennyiben a közösségi jog egyetlen más
rendelkezése sem képezi ennek akadályát. A C-468/10 és 469/10 egyesített ügyben hozott ítéletében az
Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az Adatvédelmi irányelv átültetése során a tagállamoknak ezen
irányelvek olyan értelmezésére kell támaszkodniuk, amely lehetővé teszi az uniós jogrend által védett
különböző alapvető jogok és szabadságok megfelelő egyensúlyának a biztosítását (lásd analógia útján a
C‑275/06. számú ügyben 2008. január 29‑én hozott ítélet [EBHT 2008., I‑271. o.] 68. pontját) [Európai
Unió Bírósága ítélet (43) pontja)]. Az Adatvédelmi irányelv 7. cikkének f) pontja értelmében szükséges
súlyozást illetően figyelembe vehető, hogy az érintett személy alapvető jogainak a hivatkozott
adatkezelés általi sérelme súlyossága azon ténytől függően változhat, hogy a szóban forgó adatok
szerepelnek‑e már a nyilvánosság által hozzáférhető forrásokban, vagy sem. E tekintetben hangsúlyozni
kell, hogy semmi nem tiltja, hogy a tagállamok az Adatvédelmi irányelv 5. cikkében rögzített
mérlegelési mozgásterük gyakorlása során irányadó elveket állapítsanak meg a hivatkozott súlyozás
tekintetében [Európai Unió Bírósága ítélet (44), (46) pontjai]. Ez arra mutat, hogy az Európai Unió
Bírósága is úgy ítélte meg, hogy nem kizárólag az irányelv szerinti szövegezéssel és tartalommal
ültethető át az irányelv.
A felperesek az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti kérelmükben második kérdésként
az Adatvédelmi Irányelv 2. cikk c) pontjának értelmezését indítványozták. Az Adatvédelmi irányelvnek
a 2. cikk c) pontja a személyes adat-nyilvántartó rendszer fogalmát határozza meg akként, hogy "a
személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy
szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető". Ebből következően
mindazon adatkezelések esetén, ahol a strukturálatlanság meg is állapítható, fel sem merülhet az Infotv.
tárgyi hatályán kívüliség, mert az Infotv. [2. § (2) bekezdés] hatálya, mind a manuális, mind az
automatizált adatkezelésre kiterjed. A perbeli jogvitában helytállóan rögzítette az elsőfokú bíróság azt
is, hogy strukturált volt a dossziék tartalma, ezért az Adatvédelmi irányelv 2. cikk c) pontjának
értelmezése a jogvitához nem kapcsolódik. A C-25/17. számú ítélet 55., 60., 61., 62. pontjaiban már
értelmezését adta a strukturálatlanság megállapításának, ezért is szükségtelen a felperesek indítványa.
A felperesek harmadik kérdése a GDPR 99. cikkének értelmezéséhez kapcsolódott, annak eldöntésére
irányult, hogy a 2016. május 24-i hatályba lépés és a 2018. május 25-i kötelező alkalmazási időpont
között a GDPR számonkérhető-e a rendelet alkalmazásának időpontja előtt megkezdett adatkezelések
esetében. A GDPR 99. cikke a rendelet hatályba lépését és a rendelet kötelező alkalmazása időpontját
határozza meg, a rendelkezés egyértelmű, világos, külön értelmezésre nem szorul, ezzel kapcsolatos
álláspontját a Kúria fentebb már ki is fejtette. A GDPR 99. cikke, és a GDPR (171)
preambulumbekezdéséből az következik, hogy a felpereseknek a GDPR kötelező alkalmazása
időpontjáig, 2018. május 25-ig kellett a saját adatkezelési gyakorlatukat a GDPR szerinti
szabályozáshoz igazítani. A perbeli ügyben a vizsgált időszak azonban 2018. május 24. napjáig tartott,
erre az időszakra vonatkozóan egyértelműen az Infotv. szabályainak való megfelelést kellett és lehetett
számon kérni a felpereseken, ezért a perben nincs jelentősége, sem relevanciája a feltett kérdésnek.
A felperesek negyedik kérdése a GDPR 51. és 99. cikkeinek értelmezésével kapcsolatban arra irányult,
hogy a GDPR szerinti felügyeleti hatóság késedelmes kijelölése folytán milyen szabályok
alkalmazhatóak. Az alperes az Infotv. 38. § (1) bekezdése szerinti autonóm államigazgatási szervként,
az Infotv. által felruházott hatáskörben járt el és hozta meg döntését a 38. § (3) bekezdés b) pontja
értelmében, mely hatáskör a GDPR kötelező alkalmazási időpontját követően is hatályban maradt, a
jelen vizsgálatra vonatkozó alperesi hatáskör nem szűnt meg, nem enyészett el. A felperesek által
indítványozott kérdésfeltevés a GDPR-nek a vizsgált időszakra történő kötelező alkalmazása hiányában
a jogvita szempontjából relevanciával nem bír.
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A fentiek alapján a Kúria ezért a felperesek előzetes döntéshozatal kezdeményezése iránti kérelmét
elutasította.

Pénzügyi jogterület
Kfv.I.35.024/2020/7.; Kfv.I.35.122/2020/7.
Az adóhatóság kötelezettsége az adózói tudattartalom feltárása és bizonyítása.
Az elsőfokú bíróságnak a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján tehát azt kellett megítélnie, hogy az
adózó, illetve a nevében eljáró személyek a tőlük elvárható gondosságot tanúsították-e annak érdekében,
hogy a beszerzések által adókijátszásra irányuló ügyletekben ne vegyenek részt. Ennek megítélésekor
helytállóan vette figyelembe az Európai Unió Bírósága, a Kúria kapcsolódó ítéleteit és az egységes
ítélkezési gyakorlat előmozdítása érdekében az 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 120.
§ a) pontja értelmezéséről megalkotott 5/2016. (IX.26.) KMK véleményét.
A legutóbbi magyar ügyben hozott uniós bírósági döntés (C-611/19) ismételten megerősítette, hogy
hogy az adócsalással és az adókikerüléssel, valamint az esetleges visszaélésekkel szembeni küzdelem a
2006/112/EK irányelv által elismert és előmozdított célkitűzés, és a jogalanyok nem hivatkozhatnak az
uniós jogi normákra csalárd módon vagy visszaélésszerűen. Ennélfogva a nemzeti hatóságoknak és
bíróságoknak meg kell tagadniuk az adólevonási jog által biztosított előnyt, ha objektív körülmények
alapján megállapítható, hogy e jogra csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak. Ez az eset áll
fenn, ha maga az adóalany követ el csalást, ugyanez a helyzet akkor is, ha az adóalanynak tudomása
volt, vagy tudomással kellett volna lennie arról, hogy beszerzésével héa-csalást megvalósító ügyletben
vesz részt.
Kimondta ugyanakkor, hogy a 2006/112/EK irányelvben előírt levonási jog rendszerével nem
egyeztethető össze az, ha ezen jog megtagadásával szankcionálják azt az adóalanyt, aki nem tudta, vagy
nem is tudhatta, hogy az érintett ügylet az eladó, illetve a szolgáltató által elkövetett adócsalás részét
képezi, vagy hogy az értékesítési láncban az említett adóalany által teljesített ügyletet megelőző vagy
követő másik ügylet héa-csalást valósít meg. Ugyanis az objektív felelősségi rendszer bevezetése
meghaladná az államkincstár érdekei megóvásához szükséges mértéket.
Megerősítette, hogy ha nem maga az adóalany követett el héa-csalást, a levonási jog csak akkor
tagadható meg az adóalanytól, ha objektív körülmények alapján bizonyításra került, hogy ezen adóalany,
aki számára a levonási jogot megalapozó termékeket értékesítették vagy a szolgáltatásokat nyújtották,
tudta vagy tudnia kellett volna, hogy ezen termékek megszerzése vagy ezen szolgáltatások
igénybevétele által a szállító, vagy az értékesítési láncban korábban vagy később közreműködő
gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásra irányuló ügyletben vesz részt. Azonban amennyiben
szabálytalanságra vagy csalásra utaló körülmények állnak fenn, a körültekintő gazdasági szereplőt az
ügy körülményeitől függően arra kötelezhetik, hogy a megbízhatóságáról való meggyőződés érdekében
tájékozódjon azon másik gazdasági szereplő felől, amelytől termékeket vagy szolgáltatásokat kíván
beszerezni [33-35.pontok].
Az adózót terhelő ésszerű intézkedések köréből kizárta annak ellenőrzési kötelezettségét, hogy a
korábban teljesített ügyletekkel kapcsolatban történt-e szabálytalanság vagy csalás, az adózó
ellenőrizze, hogy az e jog gyakorlásának alapjául szolgáló termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó
számla kibocsátója adóalanynak minősül-e, hogy rendelkezik-e a szóban forgó termékekkel, és képes-e
azok szállítására, illetőleg hogy héa bevallási és -fizetési kötelezettségének eleget tesz-e, vagy másfelől,
hogy e vonatkozásban rendelkezzen iratokkal. Változatlan álláspontja az, hogy az adóhatóság feladata,
hogy a jogilag megkövetelt módon bizonyítsa azon objektív körülmények fennállását, amelyek alapján
az a következtetés vonható le, hogy az adóalany tudta vagy tudnia kellett volna, hogy a levonási jogának
alátámasztására hivatkozott ügylettel ilyen csalásban vesz részt. Ezt követően a nemzeti bíróság feladata
annak ellenőrzése, hogy az érintett adóhatóságok megállapították-e az ilyen objektív tényezők
fennállását.
A Kúria az adóhatósági határozat ez irányú elemzése alapján azt állapította meg, hogy az adóhatóság
még mindig nem tesz eleget a fentebb kifejtett és az Európai Unió Bírósága által megkívánt mélységű
adózói tudattartalom elemzésnek, hanem még mindig a szállítói oldalról gyűjti össze a gyanúra okot adó
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körülményeket és ezekkel igyekszik igazolni, bizonyítani az adózó tudattartalmat. Ezért sok esetben a
bíróságnak kell újraértékelnie az adóhatóság által ugyan feltárt, de nem az adózói tudattartalom oldaláról
csoportosított körülményeket ahhoz, hogy a tudattartalmat illetően megfelelő értékeléshez jusson. A
Kúria úgy ítélte meg, hogy az elsőfokú bíróság a perbeli esetben megfelelő alapossággal elvégezte ezt
az értékelést és ezen elemző munkája alapján helytállóan döntött az adózói tudattartalmat illetően.
A Kúria kiemelte, hogy nem igényel mélyreható, időigényes vizsgálódást a gazdasági társaság
képviselőjének feltárása és ha nem ezen személy lép kapcsolatba a céggel, és kíván gazdasági
kapcsolatot kialakítani, sok milliós ügyletet lebonyolítani, meg kell követelni eljárási jogosultságának
jogszerű igazolását. Ez a minimális elvárás nem teljesült az adózó esetében, hiszen megelégedett a
szerződés ügyvezető általi aláírásával, majd az ő nevében fellépő személytől semmilyen felhatalmazást
nem kérte, nem tisztázta, hogy a cég képviseletére, az ügyletek bonyolítására milyen jogcímen jogosult.
Annak nem volt jelentősége a perbeli ügy elbírálásakor, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett ügyvezető
milyen tevékenységet végzett a cég ügyvezetése során, mert az adózó egy olyan személlyel állt a
kereskedelmi ügyletek bonyolítása kapcsán kapcsolatba, akinek eljárási jogosultságát nem ellenőrizte.
Nem elfogadható az az adózói érvelés sem, hogy az adózó több ezer embert foglalkoztató társaság,
emiatt a beszerzés és pénzügyi terület egymástól függetlenül működik, mert az adózónek kell
kialakítania azt az ellenőrzési mechanizmust, amellyel kizárja az ehhez hasonló helyzeteket. (azonos
beszerzési és értékesítési oldal) Ennek megteremtése a Kúria megítélése szerint az ésszerűen elvárható
intézkedés körébe tartozik. Csalásra utaló körülménynek tekinthető az is, ha egyszerre, vagy közel
azonos időben jelentkezik beszállítói és vevői oldalon nagy mennyiségű árura vonatkozóan
kereskedelmi kapcsolat. Ez pedig kétségkívül a perbeli esetben fennállt.
Nem találta alaposnak a Kúria az adózó eljárási kifogásait. A 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban:
Art.) 37. § (4a) bekezdésében írt kiutalási határidőre vonatkozó törvényi rendelkezést az elsőfokú
bíróság megfelelően értelmezte, ez csupán arra vonatkozik, hogy milyen határidő alatt köteles annak
utalásáról az adóhatóság késedelmi kamatmentesen gondoskodni. Nem érthető ez akként, hogy a
bevallás vizsgálat alá vonása esetén ezen időtartamon belül azt le kell zárni, mert arra az ellenőrzési
határidők vonatkoznak.
Az adózó alaptalanul hivatkozott az iratbetekintés és megismerés szabályainak sérelmére is. Egyrészről
az adózó részéről adott volt a közigazgatási eljárás során az irat megismerés lehetősége, másrészről a
bírósági eljárásban biztosították részére a büntetőiratok megismerhetőségét is. A Kúria már más ügyben
kimondta: „[a]hogyan az adóhatóság előtt az adózók alakilag és tartalmában hiteles, ellenőrizhető
bizonyítékkal igazolhatják állításaikat, úgy ez hatósági követelmény is, azaz a tisztességes eljárás elemét
képező fegyveregyenlőség elve a bizonyítékok beszerzése körében a közigazgatási eljárásban a
hatóságra és az ügyfélre is vonatkozik. Ebbe beletartozik az, hogy az adóhatóság köteles a
büntetőeljárásból származó, az adózóra vonatkozó nyilatkozat tartalmát az adózóval teljes körűen
megismertetni, a nyilatkozó személy kilétét felfedni (ha lehet).” Az Európai Unió Bírósága is
foglalkozott az iratok megismerésének kérdéskörével és C-430/19. számú ügyben kifejtette: „[h]abár a
nemzeti adóhatóságokat nem terheli azon általános kötelezettség, hogy teljes körű hozzáférést
nyújtsanak a rendelkezésükre álló iratokhoz, sem pedig, hogy hivatalból közöljék azon
dokumentumokat és információkat, amelyeken a tervezett határozat alapul, a héaalap ellenőrzésére és
megállapítására irányuló közigazgatási eljárásokban valamely magánszemélynek lehetősége kell, hogy
legyen arra, hogy kérelmére tájékoztassák a közigazgatási iratokban található és a hatóság által a
határozatának elfogadása céljából figyelembe vett információkról és dokumentumokról, kivéve, ha az
említett információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés korlátozását közérdekű célkitűzések
igazolják.” (31.pont) Ugyanakkor „a tényleges érvényesülés elvét illetően a Bíróság úgy ítélte meg,
hogy az nem követeli meg, hogy a vitatott határozatot, amelyet a védelemhez való jog megsértésével
fogadtak el, valamennyi esetben hatályon kívül helyezzék. A védelemhez való jog megsértése ugyanis
csak akkor vonja maga után a szóban forgó közigazgatási eljárás végén hozott határozat hatályon kívül
helyezését, ha e szabálytalanság hiányában ez az eljárás más eredményre vezethetett volna.” (35.pont)
A fent kifejtettek alapján a Kúria úgy ítélte meg, hogy az adózót nem érte sérelem az iratmegismerés
kapcsán. A büntetőiratokból megismerhető bizonyítékokat az adóhatóság adózó elé tárta, azokat
érdemben az adózó nem vitatta. Továbbá az adólevonási joga nem azon az alapon került megtagadásra,
hogy az adócsalásban aktívan részt vett volna, hanem az ésszerűen elvárható intézkedések tanúsításának
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hiánya okán, melyek nem képezték, képezhették a büntető, nyomozati eljárás tárgyát, ekként a
nyomozati iratokból megismerhető további bizonyítékok irrelevánsak voltak.
A Kúria szükségtelennek tartotta előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését, mert az Európai Unió
Bírósága az adólevonási jog kapcsán már kifejtette, hogy az adóhatóság feladata, hogy a jogilag
megkövetelt módon bizonyítsa azon objektív körülmények fennállását, amelyek alapján az a
következtetés vonható le, hogy az adóalany tudta vagy tudnia kellett volna, hogy a levonási jogának
alátámasztására hivatkozott ügylettel ilyen csalásban vesz részt. Ezt követően a nemzeti bíróság feladata
annak ellenőrzése, hogy az érintett adóhatóságok megállapították-e az ilyen objektív tényezők
fennállását. Az adózó kérelmében konkrét tényállási elemek értékelését kéri az Európai Unió Bíróságatől, ennek értékelése azonban nem az Európai Unió Bírósága, hanem a nemzeti bíróság kötelezettsége.

Kfv.I.35.121/2020/19.
Az Art. 92. § (4) bekezdése szerinti, az új eljárás megkezdésével kapcsolatos ellenőrzési határidő
túllépése önmagában a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog sérelmét nem jelenti. A közigazgatási
bíróság az eljárási szabályok keretei között köteles vizsgálni azt, hogy a határidőt követő időszakban
bekövetkezett-e olyan változás az adózót érintő jogi és ténybeli körülményekben, amelyek miatt
sérelmesek számára az adójogi szankció határidőt követő megállapítása, mint a határidőn belüli lett
volna. Így különösen azt szükséges vizsgálni, hogy lehetetlenné vált-e, vagy jelentősen elnehezült-e az
adózó számára a nyilatkozattételhez és a védekezéshez való jog gyakorlása az adóhatóság működési
körében bekövetkező okokra visszavezethető módon. A számla kibocsátója adóköteles ügylet hiányában,
tartalmi hiteltelen számla alapján is köteles megfizetni a számlán feltüntetett adót, ez alól csak abban
az esetben minősül, ha az Áfa tv. 55. § (2) bekezdésében szabályozott feltételek teljesülése esetén a
számlakorrekciót jogszerűen végrehajtotta. Az adóhatóság nem az Art. 108. § (1) bekezdése szerinti
becsléssel jár el, amikor a Sztv. 62. § (2) bekezdése szerint határozza meg a fizetendő adó alapjául
szolgáló készlet értékét.
A fiktív számlázás visszaszorítása érdekében a hatályos áfa szabályozás szerint, a 2007. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 55. § (2) bekezdése alapján adófizetési kötelezettség keletkezik abban
az esetben is, ha egyébként gazdasági eseményre (teljesítésre) ténylegesen nem került sor, de ennek
ellenére számla kibocsátása mégis megtörténik. Az Európai Unió Bírósága a 2013. január 31-i C-643/11.
számú, LVK-56 Eood-ügyben is erre a megállapításra jutott, amikor megállapította: a 2006/112/EK
tanácsi irányelv (a továbbiakban: HÉA irányelv) 203. cikkét úgy kell értelmezni, hogy annak a
személynek, aki hozzáadottérték-adót (a továbbiakban: héa) tüntet fel a számlán, az adóköteles ügylet
tényleges megvalósulásától függetlenül meg kell azt fizetnie; önmagában abból a körülményből, hogy
az adóhatóság az e számla kibocsátójának címzett adóellenőrzési határozatban nem helyesbítette az
általa bevallott héa-t, nem lehet arra következtetni, hogy e hatóság elismerte, hogy az említett számla
valós, adóköteles ügyleten alapul.
A számviteli bizonylatnak nemcsak formailag kell megfelelnie a jogszabályban rögzített
követelményeknek, hanem tartalmilag is hitelesnek kell lennie, azaz a számlát valós adóalanynak, valós
adóalany részére, valós gazdasági eseményről kell kiállítani. A számla kötelező tartalmi eleme az Áfa
tv. 169. § e) pontja alapján a termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék
beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe, ezért az elsőfokú bíróság az adóhatósággal
egyezően helyesen állapította meg, hogy a nem valós vevő (megrendelő) nevére kiállított számla
tartalmilag hiteltelen számviteli bizonylatnak minősül, a tartalmilag hiteltelen számla pedig nem
igazolja a számlán szereplő felek között a termékértékesítés megtörténtét. A felperes a felülvizsgálati
kérelmében maga sem vitatta az elsőfokú bíróság ítélete indokolásának azon hivatkozását, hogy a
vitatott 6 gazdasági társaság a cégnyilvántartásban nem szerepelt és így nem is rendelkeztek
jogképességgel. Ennek alapján megállapítható, hogy cégnyilvántartási bejegyzés hiányában a vitatott
cégek nem létező, fiktív cégeknek minősülnek és mint ilyenek nem rendelkeznek jogképességgel. Az
adóalanyiság feltétele a jogképesség, ezért a fiktív cégek jogképesség hiányában nem lehetnek
adóalanyok. Az elsőfokú bíróság az adóhatósággal egyezően helyesen jutott arra a megállapításra, hogy
a kérdéses fiktív, nem létező cégek részére kiállított tartalmilag hiteltelen számlákkal a felperes nem
tudta igazolni azt, hogy a készletét a számlán feltüntetett cégeknek értékesítette. A felperes adófizetési
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kötelezettsége az Áfa tv. 55. § (2) bekezdésén és 147. § (2) bekezdésén alapult, azaz azon, hogy a
felperes a számlán áthárított adót tüntetett fel, a számla kibocsátója adóköteles ügylet hiányában is
köteles megfizetni a számlán feltüntetett adót (BH2018. 212.).
A jelen ügyben az Európai Unió Bíróságának Tóth-ügyben született ítélete nem alkalmazható. A felperes
az adóhatóság által vitatott ügyletekben számlakiállítóként szerepelt, ezért vonatkozásában fel sem
merülhetett a számlabefogadó személy tudattartamának a vizsgálata. A Kúria utal arra is, hogy semmi
akadálya nem volt annak, hogy a felperes az első ügyletkötést megelőzően vagy a huzamosabb kapcsolat
alatt bármikor ellenőrizze, hogy a számlán vevőként feltüntetett cégek a valóságban létező, működő
gazdasági társaságok-e, amennyiben ezt elmulasztotta, úgy az önhiba hiányára nem hivatkozhat. Az
elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy az adóhatóság nem áfa levonási jog gyakorlása körében
járt el, ezért a felperes tudattartalmának, a kellő körültekintésnek a vizsgálata a jelen ügyben irreleváns.
A Kúria azonban megjegyzi, hogy az áfa levonási jog gyakorlása körében is a jogszerű gazdasági
tevékenység folytatása érdekében az adózó részéről minimálisan elvárható követelmény, hogy ellenőrzi
annak a személynek az eljárási jogosultságát, akivel üzleti kapcsolatba lép (BH2015. 319.).
Az elsőfokú bíróság az adóhatósággal egyezően helyesen állapította meg a felperes leltári nyilvántartása
és az általa értékesített, kiszámlázott tételek egybevetése alapján azt is, hogy a felperes nem igazolta a
2012-2013. évi leltárai alapján megállapítható jelentős készletcsökkenés okát. A készletcsökkentés
okaként a vitatott számlákban foglalt gazdasági események nem fogadhatóak el, ugyanis a számlák a
fentiek alapján nem minősültek hiteles bizonylatoknak.
Figyelemmel arra, hogy a felperes készlete dokumentumokkal igazoltan nem került selejtezésre,
megsemmisítésre, illetve felperes értékvesztést sem számolt el, azt a készletet, amelyet a felperes nem
tudott elszámolni az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése alapján a felperes vállalkozásból kivont készletének
kellett minősíteni. Az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése szerint ugyanis ellenérték fejében teljesített
termékértékesítés az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy
alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére
ingyenesen felhasználja, illetőleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi feltéve, hogy a termék vagy
annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. A
felperes a termékek beszerzésével összefüggésben a termékimportok után a vámot és az áfát megfizette
és az importált termékek után kivetéssel megfizetett adót később levonható adóként is szerepeltette a
bevallásában, ezért az Áfa tv. 11. § (1) bekezdésének valamennyi feltétele fennállt.

Kfv.I.35.238/2020/6.
Valamennyi olyan esetben, amikor valamely uniós irányelv rendelkezései a tartalmuk alapján
feltétlennek és kellően pontosnak tűnnek, azokra a magánszemélyek a tagállammal szemben
hivatkozhatnak, amennyiben az nem ültette át időben ezen irányelvet a nemzeti jogba, vagy amennyiben
nem megfelelően ültette azt át. A Közösség más tagállamában letelepedett adóalanyok esetében a
visszatérítési időszak számításánál az adófizetési kötelezettség megnyílta – adólevonási jog keletkezése
– adólevonási jog gyakorolhatósága hármas feltétel az irányadó.
Sem a közigazgatási eljárásban, sem a közigazgatási perben nem volt vitatott, hogy a nemzeti jog
alkalmazása mellett, vizsgálni kell azt is, miszerint a perbeli tényállás kapcsán a 2008/9/EK tanácsi
irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 14. cikke hatályosulhat-e közvetlenül. A felülvizsgálati eljárásban a
Kúria irányadónak tekintette, hogy az Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési gyakorlata szerint
valamennyi olyan esetben, amikor valamely irányelv rendelkezései a tartalmuk alapján feltétlennek és
kellően pontosnak tűnnek, azokra a magánszemélyek a tagállammal szemben hivatkozhatnak,
nevezetesen amennyiben az nem ültette át időben ezen irányelvet a nemzeti jogba, vagy amennyiben
nem megfelelően ültette azt át (C-203/10. számú ítélet [61] pont).
A Kúria a továbbiakban azt vizsgálta, van-e az uniós jog elsőbbségével és az uniós jog közvetlen
hatályának segítségével feloldandó vertikális kollízió az Irányelv és a 2007. évi CXXVII. tv. (a
továbbiakban: Áfa tv.) között.
Az Áfa tv. 251/A.§ (1) bekezdése alapján az adó-visszatéríttetési kérelem az adóvisszatérítési
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időszakban keletkezett előzetesen felszámított adót tartalmazhatja. A (2) bekezdés szerint az (1)
bekezdésen kívül az adó-visszatéríttetési kérelem azt az előzetesen felszámított adót is tartalmazhatja,
amely az adóvisszatérítési időszakot megelőzően keletkezett, de amelynek érvényesítésére korábban
nem nyújtottak be adó-visszatéríttetési kérelmet, ha az előzetesen felszámított adó az adott naptári évben
keletkezett.
Az Irányelv 14. cikk (1) bekezdése értelmében a visszatérítési kérelem az alábbiakra vonatkozik: a) a
visszatérítési időszak alatt számlázott termékek beszerzésére vagy szolgáltatások igénybevételére,
feltéve hogy a héa a számla kiállításának időpontja előtt vagy a számla kiállításakor vált esedékessé;
vagy olyan termékek beszerzésére, illetve olyan szolgáltatások igénybevételére, amelyek esetében a héa
a visszatérítési időszak alatt vált esedékessé, feltéve hogy a beszerzéseket, illetve az igénybevételt az
adófizetési kötelezettség keletkezése előtt kiszámlázták; b) a termékek visszatérítési időszak alatt történt
importjára. A (2) bekezdés alapján az első bekezdésben említett ügyleteken túl, a visszatérítési kérelem
olyan számlákra vagy import okmányokra is vonatkozhat, amelyekkel kapcsolatban még nem nyújtottak
be visszatérítési kérelmet, és amelyek olyan ügyletekre vonatkoznak, amelyeket a kérdéses naptári
évben teljesítettek. A Kúria a továbbiakban a jogerős ítéletben a [9] pont szerint helytállóan
megfogalmazott indokokra tekintettel kiemeli, hogy a naptári évhez kötöttséget csak az Irányelv 14.
cikk (2) bekezdése tartalmazza, az (1) bekezdés nem.
Az Áfa tv. 251.§ (1) és (2) bekezdés szerinti szabályozás a 2006/112/EK irányelvének (a továbbiakban:
HÉA irányelv) 62., 63. és 167. cikkének, továbbá az Áfa tv. 55.§ (1) és 119.§ (1) bekezdésein alapuló
rendelkezésnek felel meg, amely szerint az adófizetési kötelezettség abban az időpontban keletkezik,
amikor a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítése megtörtént, és ehhez képeset került
definiálásra a levonási jog megnyíltának időpontja: abban az időpontban keletkezik, amikor a levonható
adó megfizetési kötelezettsége keletkezik.
Ez a szabályozás tükröződik vissza legutóbb a C-258/19. számú, Eurovia ítélet 41. pontjában: „…. amint
azt a hatodik irányelv 17. cikkének (1) bekezdése és 18. cikke (2) bekezdésének első albekezdése előírta,
amely rendelkezések érdemi részét a 2006/112 irányelv 167. cikke és 179. cikkének első bekezdése
átvette, a héa levonásához való jogot főszabály szerint ugyanazon időszak alatt kell gyakorolni, mint
amelynek során e jog keletkezett, nevezetesen akkor, amikor az adófizetési kötelezettség keletkezett
(lásd ebben az értelemben: 2008. május 8-i Ecotrade ítélet, C-95/07 és C-96/07, EU:C:2008:267, 41.
pont; 2018. június 27-i Varna Holideis ítélet, C-364/17, EU:C:2018:500, 24. pont, valamint az ott
hivatkozott ítélkezési gyakorlat)”.
A fentiekben maga az Európai Unió Bírósága is „főszabály” -ként tekint a levonási jognak az adófizetési
kötelezettség keletkezésével egyező időpontban való gyakorolhatóságára. A perbeli tényállás mellett
kivitélre okot adó körülmény az adólevonási jog gyakorlásához szükséges feltételek támasztásából ered.
Mind a Héa irányelv 178. cikk, mind az Áfa tv. 127.§ (1) adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételéül
szabja, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító
számla. A gazdasági esemény, azaz az adófizetési kötelezettség keletkezésének és a levonási jog
megnyíltának időpontja elválhat a levonási jog gyakorolhatóságának időpontjától. Ezt a különbségtételt
az Európai Unió Bírósága a felek által hivatkozott C-533/16. számú, Wolkswagen AG ügyben hozott
ítéletében is bemutatta.
A C-533/16. számú ítélet 43. pontja szerint „[a] fentiekből az következik, hogy – amint azt a főtanácsnok
is kiemelte indítványának 58. pontjában – bár a 2006/112 irányelv 167. cikke értelmében a héa
levonásához való jog az adófizetési kötelezettséggel egyidejűleg keletkezik, az említett jog gyakorlása
ezen irányelv 178. cikke értelmében főszabály szerint csak azon időponttól lehetséges, amikor az
adóalany számlával rendelkezik (lásd ebben az értelemben: 2016. szeptember 15-i Senatex ítélet, C518/14, EU:C:2016:691, 35. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat)”.
A C-533/16. számú ítélet 51. pontja szerint: „[k]övetkezésképpen az első négy kérdésre azt a választ kell
adni, hogy az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a tagállami szabályozás, amelynek
értelmében az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között, amikor is az adóalany számára
több évvel a szóban forgó termékértékesítést követően számlázták ki a héát, illetve fizette meg azt az
adóalany, a héa-visszatérítéshez való jogot azon indokból tagadják meg, hogy az e jog gyakorlásának az
említett szabályozásban előírt jogvesztő határideje számítása a termékértékesítés időpontjában
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kezdődött és a visszatérítés iránti kérelem benyújtását megelőzően járt le”. A Kúria értékelése szerint a
C-533/16. számú ítélet ezen pontjából levonható elvi következtetésen nem változtat az az adóhatóság
által hangsúlyozott körülmény, hogy a levonási jog gyakorolhatóságának feltételeit – az egyébként jelen
eljárásban is felvetődő – határidő számítással összefüggésben vizsgálta az Európai Unió Bírósága.
Adóhatóság határozatában és felülvizsgálati kérelmében következetesen azt az álláspontot képviselte,
hogy az Áfa tv. 251/A.§ alkalmazása során nincs lehetőség a főszabálytól való eltérésre, az anyagi
jogvesztő határidő a teljesítés dátumától, azaz a visszatérítési jog keletkezésének időpontjától
számítottan a következő évben, azaz 2018. szeptember 30-án bekövetkezett. Az adóhatósági értelmezés
megfelel az Áfa tv. 251/A.§ (1)-(2) bekezdéseinek, mivel a szabályozás maga is tételesen az
adóvisszatérítési időszakban keletkezett előzetesen felszámított adóról rendelkezik.
Az Irányelv 14. cikke azonban nem az adófizetési kötelezettség megnyílta – adólevonási jog keletkezése
kettősének a főszabályához, hanem az adófizetési kötelezettség megnyílta – adólevonási jog keletkezése
– adólevonási jog gyakorolhatósága hármasához rendeli a visszatérítési kérelmet. A szabályozásban
hangsúlyos szerepet kap a „számla kiállításának időpontja”. Az Áfa tv. a jog gyakorlásának feltételét
figyelmen kívül hagyta, ezzel nem megfelelően ültette át az Irányelv szabályait. Az Áfa tv. és az Irányelv
közötti összeütközésének feloldásához, szemben az adóhatósági felülvizsgálati kérelemmel, szükséges
a nemzeti jog helyett az Irányelv közvetlen alkalmazása. A Kúria itt utal vissza arra, hogy mivel a számla
kiállításának időpontja ugyanolyan egzakt információ, mint az adófizetési kötelezettség keletkezésének
időpontja, figyelembevétele, szemben a felülvizsgálati kérelemmel, nem jár a jogbiztonság sérelmével.
A Számla esetében a számlakibocsátó áfa fizetési kötelezettsége 2017. december 17-én keletkezett,
ekkor keletkezett az adózó levonási joga is, de az adózó csak 2018. február 1-jén, a számla kiállításakor
került abba a helyzetbe, hogy gyakorolhatta is levonási jogát. Az Irányelv 14. cikk (1) bekezdése –
szemben az Áfa tv. 251/A.§-ával – szabályozza azokat az eseteket, amikor elválik a levonási jog
keletkezése és gyakorolhatósága. Az adózó visszatérítési kérelme megfelel az (1) bekezdés a) pont első
fordulatának: a visszatérítési kérelem vonatkozik a visszatérítési időszak (2018) alatt számlázott – azaz
a levonási jog gyakorlásához szükséges tárgyi feltétel keletkezése szerinti időpont – termékek
beszerzésére vagy szolgáltatások igénybevételére, feltéve, hogy a héa a számla kiállításának időpontja
előtt (2017) vagy a számla kiállításakor vált esedékessé.
Az elsőfokú bíróság helytállóan észlelte a vertikális kollíziót, az összeütközést megfelelően oldotta fel
és az Irányelv közvetlen alkalmazásával jogszerű következtetésre jutott.

Kfv.I.35.579/2019/8.
Az adózói tudattartalom az adókijátszáshoz viszonyítva értékelendő.
Az Európai Unió Bírósága C-384/04 (Federation of Technological Industies) ítéletében az Európai Unió
Bírósága a Héa-irányelv hatályba lépését megelőző, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer egységes adóalap
megállapításról szóló 77/388 hatodik irányelv 21. cikkét értelmezte, és kimondta, hogy e rendelkezést
úgy kell értelmezni, hogy megengedi a tagállam számára olyan szabályozás elfogadását, amely előírja,
hogy azon adóalany, akinek a részére terméket értékesítettek, vagy szolgáltatást nyújtottak, és akinek
tudomása volt arról, vagy alapos okkal feltételezhette, hogy az ezen vagy valamennyi ezt megelőző vagy
követő termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást terhelő adót részben vagy egészben nem fizették
meg, az adófizetésre kötelezett személlyel együttesen és egyetemlegesen kötelezhető ezen adó
megfizetésére. Úgy érvelt azonban, hogy az ilyen szabályozásnak tiszteletben kell tartania a közösségi
jogrend részét képező általános jogelveket, különösen a jogbiztonság és az arányosság elvét, így e
vélelmeket nem lehet úgy megfogalmazni, hogy számára túlzottan nehézzé, vagy gyakorlatilag
lehetetlenné váljon a vélelmekkel szembeni ellenbizonyítás (ítélet 28., 32., 35. pont, rendelkező rész 1.
pont).
Tény, hogy a magyar szabályozás ilyen tartalmú vélelmet nem alkalmaz, és minden körülmények között
az adóhatóság kötelezettségévé teszi az adókijátszáshoz fűződő tudattartalom bizonyítását, azonban az
Európai Unió Bírósága előtt folyamatban volt ügyben az adóhatóság által feltártakhoz hasonlóan
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„hiányzó kereskedő”-től származó termékek után a haszonhúzó társaság adólevonási jogának közösségi
jogi megítélésével foglalkozott, és ennek keretében rögzítette, hogy nem kizárt a haszonhúzó társaság
és a hiányzó kereskedő együttes vagy egyetemleges adófizetésre kötelezése sem a meg nem fizetett héa
összegének behajtása érdekében. Az Európai Unió Bírósága ítélet a klasszikus körhinta csalás
tényállását írja le (ítélet 11., 12., 13. pontok), amely megvalósulását állította az adóhatóság a perbeli
esetben is. Az Európai Unió Bírósága döntésére való hivatkozás ennél fogva nem tekinthető
irrelevánsnak, és az abban foglalt elvek jelen ügy megítélésénél is irányadók, annak ellenére, hogy eltérő
nemzeti szabályozáson alapulnak.

Kpkf.V.39.583/2020/2.
Az Európai Unió Bírósága döntését követően a tagállami bíróságokra kötelező ítélet ismeretében az
Alkotmánybíróság más perben folyó eljárására a per tárgyalásának felfüggesztése nem indokolt.
A Kúria a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy a per tárgyalása felfüggesztésének a
régi Pp. 152. § (2) bekezdésében foglalt feltétele nem áll fenn. A per mikénti elbírálása ugyanis nem
függ az AB eljárásától, várható döntésétől, mert az nem minősül olyan előzetes kérdésnek, amelytől
függően lehet csak az ügyben ítéletet hozni. Nem vitásan az Európai Unió Bírósága a C-13/18. és C126/18. számú egyesített ügyekben hozott ítéletében az uniós jogba ütközőnek minősítette az észszerű
határidőt meghaladóan visszatartott, levonható hozzáadott értékadó tekintetében fennálló fizetések után
járó kamatok kiszámítására vonatkozó nemzeti szabályozást, továbbá a monetáris értékvesztés
szabályozásának hiányát is. Ítéletével egyértelműen eldöntötte, hogy a perben vitatott 2003. évi XCII.
törvény (a továbbiakban: Art.) 124/C-D. §-aiban szabályozott, a nemzeti jegybanki alapkamatnak
megfelelő kamatmérték alkalmazása sérti az uniós jogot. Az Európai Unió Bírósága döntése a tagállami
bíróságokra kötelező, amelynek alkalmazásától nem tekinthet el az elsőfokú bíróság sem. Az AB várható
döntése e szabályokat nem érinti. A kereset benyújtása időpontjában hatályos és alkalmazandó régi Pp.
155/B §-a pedig akkor engedi meg a tárgyalás felfüggesztését, ha a bíró a saját előtte folyó eljárásban
hivatalból vagy kérelemre kezdeményezi az AB előtti eljárást.

Munkaügyi ügyszak
Mfv.X.10.353/2019/8.
Az Mt. 39. §-ában megfogalmazottakból következően az egyetemleges felelősség csak a munkáltatói
pozícióban értelmezhető. Amennyiben a felperes munkaviszonya az I. rendű alperesnél megszűnt, a II.
rendű alperes pedig csak hónapokkal később jött létre, nem állapítható meg a munkaviszony II. rendű
alperesre történő átszállása, így az egyetemleges felelősség sem.
A felülvizsgálati eljárásban is irányadó tényállás szerint a II. rendű alperes olyan módon vette át az I.
rendű alperes tevékenységét, hogy a munkavállalókat (új munkaszerződéssel) továbbfoglalkoztatta, a
tevékenység folytatásához szükséges gépjárműveket üzemeltette, a telephelyet átvette, a szállítási
célállomásokat változatlanul fenntartotta. Bizonyos, hogy minderre a II. rendű alperes megalakulását
(2017. április) megelőzően nem kerülhetett sor. A felperes az eljárás során és felülvizsgálati kérelmében
is arra hivatkozott, hogy az I. rendű és a II. rendű alperesek egyetemleges kötelezésének van helye az
Mt. 39. §-a alapján, hiszen megvalósult a 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 36. § (1)
bekezdésében meghatározott tényállás, melynek alapvető joghatása, a munkaviszonyból származó jogok
és kötelezettségek átszállása az átvevő II. rendű alperesre.
Az irányadó tényállás alapján az kétségtelen, hogy az Mt. 36. § (1) bekezdésében meghatározottak
szerint „az identitását őrző gazdasági egység átadása-átvétele” bekövetkezett (C-24/85. számú Spijkers
ügyben hozott ítélet szerinti kritériumok).
Az Mt. 36. §-a egyértelmű rendelkezést tartalmaz abban a tekintetben, hogy az „identitását őrző
gazdasági egység átadása-átvétele” nyomán a munkáltatói (automatikus ex lege) alanycserére kizárólag
a gazdasági egységhez kapcsolódó munkaviszonyok tekintetében kerül sor, olyan jogviszonyokban
tehát, amelyek az átadás-átvétel időpontjában már fennállnak.
Jelen esetben a felperes munkaviszonyának fennállásáról az átadás-átvétel időpontjában nyilvánvalóan

82

nem lehet szó, hiszen a felmondási nyilatkozat közlése nyomán a munkaviszony 2016-ban megszűnt. A
2017-ben megvalósult átadás-átvételhez kapcsolódóan pedig nem szállhatott át a felperes
munkaviszonya a II. rendű alperesre.
A II. rendű alperes nem válhatott munkáltatóvá, és ezért az Mt. 39. § egyetemleges marasztalás szabálya
alkalmazásának sincs helye, hiszen az egyetemleges felelősség csak a munkáltatói pozícióban
értelmezhető, azaz az átadó és az átvevő munkáltató relációjában.
A felperes okfejtése abban az esetben volna elfogadható, ha az úgynevezett általános jogutódlás
következett volna be I. rendű és II. rendű alperes között, mert ennek lehetne az a joghatása, hogy a
korábban már megszűnt munkaviszonyból származó valamennyi követelés átszáll az általános jogutódra
(EBH 2014.M23., Mfv.II.10.155/2014.). Nyilvánvaló azonban, hogy a tényállásban ilyen, úgynevezett
általános jogutódlásról (például gazdasági társaság átalakulásáról) nincs szó.
A kifejtettek szerint tehát a másodfokú bíróság helytállóan rögzítette, hogy a felperes munkajogviszonya
tekintetében nem jött létre az Mt. 36. § (1) bekezdése szerinti tényállás, illetve nem valósult meg az
ugyanitt szabályozott alapvető joghatás (a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek
átszállása az átvevőre), ennek okán nincs helye az Mt. 39. § alkalmazásának sem, csak az I. rendű alperes
marasztalható az adott ügyben.

Polgári ügyszak
Pfv.I.21.379/2019/11.
A jogerős ítélet hatályon kívül helyezésére vezet, ha a bíróság tájékoztatási kötelezettségének megsértése
az érdemi döntést lényegesen befolyásolja.
A másodfokú bíróság a tárgyalás felfüggesztésére okot adó, az Európai Unió Bírósága előtt C-51/17.
számon előzetes döntéshozatali iránt folyamatban volt ügyben keletkezett ítéletet tekintette olyan
körülménynek, amely a bizonyítékok értékelésének szempontjait olyan módon befolyásolta, hogy az az
érdemi döntés megváltoztatásához vezetett. Az előzetes döntéshozatali eljárásban hozott bírósági
határozat nem csupán az előterjesztéssel élő, hanem a hasonló tárgyú ügyben eljáró valamennyi nemzeti
bíróságot köti, a másodfokú bíróság ezért helyesen járt el az uniós bírósági döntés figyelembevételekor,
az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás vizsgálatát ugyanakkor a 6/2013 PJE 3. pontja és a 2/2014
PJE 1. pontja is lehetővé teszi. Azzal azonban, hogy az árfolyamkockázat kérdésében az érdemi döntés
megváltoztatását a jogerős ítélet szerint indokló új szempontról, a jelentős mértékű árfolyamváltozás
lehetőségéről nem nyilatkoztatta az alperest, a felülvizsgálati kérelem helyes hivatkozása szerint az
érdemi döntést lényegesen befolyásoló eljárási hibát vétett [1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.)
274. § (4) bekezdés].
A 2/2014. polgári jogegységi határozat értelmében azt, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó
tájékoztatás nem volt megfelelő, a felperesnek kell bizonyítania, az alperest azonban ellentétes tartalmú
állítása esetén a Pp. 164. § (1) bekezdése alapján megilleti az ellenbizonyítás lehetősége. A másodfokú
bíróság ezért a jelen ügyben akkor járt volna el helyesen, ha a C-51/17. Európai Unió Bírósága határozat
alapján, az ott kifejtett, álláspontja szerint új szempontokra (az árfolyamváltozással összefüggésben a
fogyasztó gazdasági, pénzügyi teljesítőképességében bekövetkező jelentős mértékű változás
lehetőségére) tekintettel a szerződés összes körülménye tükrében nyilatkoztatja a feleket. A másodfokú
bíróság ugyan nyilatkoztatta a felperest az esetleges szóbeli tájékoztatásról és annak tartalmáról,
ugyanezt és az esetleges bizonyítási indítványok előterjesztését azonban nem tette lehetővé az alperes
számára. Mivel önmagában a felperes nyilatkozatára nem alapítható tényállás, a másodfokú bíróság az
Európai Unió Bírósága ítéletére figyelemmel a meglévő bizonyítékokat értékelte át anélkül, hogy a peres
felek számára előzetesen biztosította volna a további bizonyítás lehetőségét. Mindennek azért van
jelentősége, mert a C-51/17. számú határozat – összhangban a 2/2014. PJE határozatban kifejtettekkel
– kifejezetten előírja a szerződéskötés valamennyi körülményének, így az esetleges reklámoknak, illetve
a pénzügyi intézmény alkalmazottjától származó szóbeli tájékoztatásnak a figyelembevételét. Az, hogy
a felperes nyilatkozata szerint szóbeli tájékoztatás nem történt, a peres fél előadása, ami az ellenérdekű
fél nyilatkozata nélkül, előzetes felhívása hiányában tényként nem kezelhető.
A bizonyítási teher kérdésével foglalkozó 1/2009. (VI.24.) Polgári Kollégiumi véleménnyel

83

összhangban a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja úgy foglalt állást, hogy a bíróság tájékoztatási
kötelezettségének középpontjában a releváns tények állnak, ehhez képest a per folyamán a bíróság
tájékoztatási kötelezettsége akár többször is beállhat: új tény, új értékelési szempont felmerülése esetén
a feleket nyilatkoztatni, a szükséges tájékoztatás után pedig a bizonyítási indítványok megtételére
felhívni kell (Összefoglaló vélemény a perorvoslati bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlatáról,
2013. december 2., VII-VIII., XII-XIII. pont). Az adott esetben az alperes alappal kifogásolta, hogy bár
a másodfokú bíróság ügydöntő jelentőséget tulajdonított a C-51/17. számú határozatban
megfogalmazott tájékoztatási követelménynek – olyannyira, hogy annak tükrében az 1996. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 203. §-ának megfelelő írásbeli tájékoztatást már nem tartotta
elegendőnek –, a felperes személyes meghallgatásán túl elmulasztotta az új szempontra vonatkozó
tudakozódást a másik féltől és a szükséges tájékoztatást: az Európai Unió Bírósága által megfogalmazott
szempontoknak megfelelően a bizonyítás eredményét újra értékelte és a mérlegelés alapján az elsőfokú
bíróság döntését megváltoztatta. A helyes eljárás ezzel szemben az lett volna, ha a másodfokú bíróság a
C-51/17. számú határozatra tekintettel bizonyításra szoruló tényről nyilatkoztatja a feleket – a távollévő
alperest írásban – és a szükséges tájékoztatást követően az esetleges indítványok megtételére hívja fel
őket. Helytállóan mutatott rá az alperes arra, hogy az ennek hiányával lefolytatott eljárás a Pp. 3. § (3)
bekezdését sérti, s mivel ez a jogszabálysértés az érdemi döntést jelentősen befolyásolta – az elsőfokú
bíróság döntésnek megváltoztatását eredményezte –, a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül
helyezésének és a másodfokú eljárás megismétlésének van helye.
A kifejtettek szerint az érdemi döntést is befolyásoló eljárási szabálysértés miatt a Kúria a jogerős ítéletet
a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új
határozat hozatalára utasította. A megismételt másodfokú eljárásban tájékoztatni kell a feleket az
előzetes döntéshozatal eredményéről és fel kell hívni őket, hogy a döntés ismeretében nyilatkozataikat,
indítványaikat – utóbbit a Pp. 3.§ (3) bekezdése szerint szükséges tájékoztatás után – tegyék meg. Ezt
követően kerül a másodfokú bíróság abba a helyzetbe, hogy mérlegelje: elrendeli a bizonyítás
kiegészítését, vagy a szükséges bizonyítás terjedelme miatt az elsőfokú eljárás megismétléséről dönt.
Ennek során kell állást foglalni arról is, hogy a felmondás érvénytelenségére irányuló felperesi
hivatkozással kapcsolatos elsőfokú mulasztást milyen módon korrigálja a másodfokú bíróság.

Pfv.V.20.152/2020/7.
A Generali Zrt. Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek elnevezésű általános szerződési
feltételeinek 2016. október 1-jétől alkalmazott I.14.B pontjában foglalt feltétele az alperessel szerződő
valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal érvénytelen. A kikötés azért érvénytelen, mert a feleknek a
szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének
megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél
hátrányára állapítja meg azáltal, hogy azt olyan mértékbe hozza a Polgári Törvénykönyv általános
elévülési időt megállapító szabályához képest hátrányosabb helyzetbe, hogy annak egyedi tárgyalást
követő elfogadását tőle észszerűen el nem várhatta.
I. Az ÁSZF I.14.B. pontját érintő felülvizsgálati kérelmet illetően a Kúria nem értett egyet azzal a
felperes által előadott jogi állásponttal, amely szerint az elévülési időt egy évre lerövidítő szerződési
feltétel a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:104. § (1) bekezdés i) pontja hatálya alá tartozó,
feltétlenül tisztességtelennek minősülő, ún. „feketelistás” feltétel. A Ptk. hivatkozott rendelkezése a
93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi irányelv) mellékletének 1.q) pontját
átültető rendelkezés. Az Európai Unió Bírósága határozataiból [2010. november 9-i VB Pénzügyi Lízing
Zrt. és Schneider Ferenc ítélet (C-137/08, EU:C:2010:659); 2014. április 3-i Sebestyén Katalin és Kővári
Zsolt Csaba, OTP Bank, OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. ítélet (C-342/13,
EU:C:2014:1857); 2014. július 17-i Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García és
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ítélet (C-169/14, EU:C:2014:2099); 2009. június 4-i Pannon GSM
Zrt. és Sustikné Győrfi Erzsébet ítélet (C-243/08, EU:C:2009:350)] kitűnően a Fogyasztóvédelmi
irányelv mellékletének 1.q) pontja alapján a vitarendezés módjára, az igényérvényesítés mikéntjére
vonatkozó, jogszabályon vagy megállapodáson alapuló lehetőségek elől a fogyasztót elzáró, korlátozó
kikötések minősülnek tisztességtelennek. Ennek megfelelő értelmezéssel a Ptk 6:104. § (1) bekezdés i)
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pontja alapján az igényérvényesítési eljárást szabályozó szerződési kikötés lehet tisztességtelen. A
felperes által támadott perbeli kikötés azonban más jellegű, az időmúlásnak a szerződésből eredő
igények érvényesíthetősége szempontjából lehetséges joghatását meghatározó szerződési feltétel.
A Pfv.V.20.857/2017/9. és Pfv.V.21.270/2017/9. számú ítéleteiben a Kúria az elévülést lerövidítő
általános szerződési feltétel tisztességtelenségét két évre lerövidített elévülési időre, illetve a régi Ptk.
(1959. évi IV. törvény) szabályai alapján vizsgálta. A Ptk. az általános elévülési idő [Ptk. 6:22. § (1)
bekezdés] hosszán nem változtatott, a megszakítására vezető jogi tények közül azonban elhagyta a
követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítást [Ptk. 6:25. § (1) bekezdés]. Az elévülés nyugvásának
Ptk. szerinti szabályozása [6:24. § (2)-(3) bekezdés] alapján pedig az elévülés nyugvására okot adó
körülmény megszűnését követően három hónap a bírósági úton való igényérvényesítésre nyitva álló
időtartam. Az alperes által alkalmazott általános szerződési feltétel az elévülési időt egy évre rövidíti le.
A Kúriának tehát a korábbi ügyek tényállásától eltérő tényállás és eltérő jogi szabályozás alapul
vételével kellett megítélnie, hogy az elévülési időt lerövidítő kikötés tisztességtelennek minősül-e.
A tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségének szabályait a Ptk. a
Fogyasztóvédelmi irányelv rendelkezéseit alapul véve szabályozza, ezért a Ptk. szabályainak
értelmezésénél figyelemmel kell lenni az Európai Unió Bírósága határozataira. Az Európai Unió
Bírósága állandó ítélkezési gyakorlata szerint a hatásköre kiterjed a Fogyasztóvédelmi irányelv 3. cikk
(1) bekezdésében és az irányelv mellékletében szereplő „tisztességtelen feltétel” fogalmának
értelmezésére, a szerződési feltétel tisztességtelen jellegének értékelése során figyelembe veendő
szempontrendszer megállapítására. Az Európai Unió Bírósága értelmezéseit bemutató, a Bizottság által
2019/C 323/04 számon közzétett közlemény (a továbbiakban: Bizottsági közlemény) foglaltak szerint
az Európai Unió Bírósága a határozataiban rámutatott, hogy a Fogyasztóvédelmi irányelv 3. cikk (1)
bekezdésében és a tizenhatodik preambulumbekezdésében foglaltakból következően a jóhiszeműség
hiánya és a jogokban és kötelezettségekben egy szerződési feltétel által előidézett jelentős
egyenlőtlenség között kapcsolat áll fenn. A tizenhatodik preambulumbekezdés a felek alkupozícióját
tárgyalja, és kifejti, hogy a „jóhiszeműség” követelménye abban az esetben teljesül, ha az eladó vagy
szolgáltató méltányosan és tisztességesen jár el a fogyasztóval szemben, és figyelembe veszi a fogyasztó
törvényes érdekeit. Az Európai Unió Bírósága a 2013. március 14-i Mohamed Aziz és Caixa d' Estalvis
de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) ítéletében (C-415/11, EU:C:2013:164) azt az
iránymutatást adta, hogy a fogyasztó kárára előidézett „jelentős egyenlőtlenséget” a felek
megállapodása hiányában irányadó nemzeti szabályok értelmezése útján kell értékelni annak megítélése
érdekében, hogy a szerződés a hatályos nemzeti jogban szabályozottnál kedvezőtlenebb jogi helyzetbe
hozza-e a fogyasztót, és ha igen, akkor mennyiben (68. pont). Annak megállapításához pedig, hogy az
egyenlőtlenséget „a jóhiszeműség követelményével ellentétben” idézték-e elő, meg kell vizsgálni, hogy
az eladó vagy szolgáltató a fogyasztóval szembeni tisztességes és méltányos eljárása esetén észszerűen
elvárhatta-e, hogy utóbbi, az egyedi megtárgyalást követően elfogadja az érintett feltételt (69. pont).
Az elévülési időt egy évre lerövidítő perbeli kikötést az Európai Unió Bírósága ítéletének figyelembe
vételével vizsgálva megállapítható, hogy az eltérést jelent a diszpozitív szabályokhoz képest. A hatályos
jogban szabályozottnál jelentősen hátrányosabb helyzetbe hozza a fogyasztót, mivel a biztosítási
szerződésen alapuló igények bírósági érvényesítésére számára nyitva álló határidő öt év helyett egy évre
rövidül, amelyet nem szakíthat meg a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítással. Emellett az
elévülés nyugvására okot adó körülmény megszűnését követően három hónapon belül bírósághoz kell
fordulnia, különben az elévülés igényszüntető kifogást alapoz meg a biztosító számára. Az elévülési idő
könnyen eltelhet már azelőtt, hogy a biztosító szolgáltatása esedékessé válna. Az alkalmazásával
veszélybe kerülhet a biztosítási szerződés céljának megvalósulása, amely semmiképp sem lehet a
veszélyközösség érdeke. Rövidsége miatt az elévülési idő az elvárható magatartást tanúsító
fogyasztónak is jelentős nehézséget okozhat. Az elévülési időt egy évre lerövidítő szerződési feltétel
olyan mértékben hozza a fogyasztót a diszpozitív szabályokhoz képest kedvezőtlenebb helyzetbe, hogy
az alperes tisztességes és méltányos eljárása esetén nem várhatta el észszerűen, hogy azt a fogyasztó az
egyedi tárgyalást követően elfogadja.
Az ÁSZF I.14.B. pontjában rögzített feltétel jogi minősítését illetően mindezekre tekintettel a Kúria nem
értett egyet a jogerős ítéletben foglaltakkal. A felülvizsgálati kérelemben a felperes alappal hivatkozott
arra, hogy a jogerős ítélet sérti a Ptk. 6:102. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat. A kikötés
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tisztességtelenség okán érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési
feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg azáltal, hogy a Ptk. általános elévülési időt
megállapító szabályához képest olyan mértékben hozza a fogyasztót hátrányosabb helyzetbe, hogy a
szerződési feltétel alkalmazója annak egyedi tárgyalást követő elfogadását a fogyasztótól észszerűen
nem várhatta el.
II. Az alperes felülvizsgálati kérelmében foglaltakkal ellentétben az ÁSZF-nek a kárbejelentéshez
szükséges dokumentumokkal kapcsolatos kikötései [ÁSZF I.11.A.e)i. 4. és 5. pont, valamint ÁSZF
I.11.A.e)ii.2. pont 1-4. francia bekezdés] az Európai Unió Bírósága által meghatározott
szempontrendszer szerint vizsgálva Ptk. 6:102. § (1) bekezdése alapján tisztességtelenek.
Az alperes a felülvizsgálati kérelmében alaptalanul hivatkozott arra, hogy e feltételek
tisztességtelensége nem vizsgálható. A Ptk. 6:102. § (4) bekezdése alapján az általános szerződési
feltétel akkor nem minősül tisztességtelennek, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály
előírásának megfelelően határozzák meg. A Ptk.-nak ezt a Fogyasztóvédelmi irányelv 1. cikk (2)
bekezdését átültető rendelkezését arra figyelemmel kell alkalmazni, hogy az Európai Unió Bírósága
több határozatában is hangsúlyozta: az irányelv céljára, azaz a fogyasztók tisztességtelen szerződési
feltételekkel szembeni védelmére tekintettel a kivételt szűken kell értelmezni. Az 1. cikk (2)
bekezdésének alkalmazásában és a tizenharmadik preambulumbekezdéssel összhangban egy
rendelkezés abban az esetben tekinthető kötelező érvényűnek, ha választásuktól függetlenül
alkalmazandó a szerződő felekre, illetve azokban az esetekben, ha a rendelkezés kiegészítő jellegű, ezért
automatikusan, vagyis a felek ilyen irányú eltérő megállapodása hiányában alkalmazandó [2014. április
30-i Barclays Bank SA és Sara Sánchez García, Alejandro Chacón Barrera ítélet (C-280/13,
EU:C:2014:279, 31., 42. pont); 2013. március 21-i RWE Vertrieb AG és Verbraucherzentrale NordrheinWestfalen eV ítélet (C-92/11, EU:C:2013:180, 26. pont)]. Ezzel egyezően foglalt állást a Kúria a 2/2012.
(XII. 10.) PK vélemény 3. pontjában a fogyasztói kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésekre
vonatkozóan. A PK vélemény 3. pontjában kimondta, hogy az olyan feltétel tisztességtelensége,
amelynek tartalmát jogszabály kimerítően (taxatíve) határozza meg, bíróság által nem vizsgálható. Ha
a kógens keretszabályt a felek rendelkezési joga tölti meg tartalommal, vagy ha a felek a diszpozitív
jogszabályi rendelkezésektől eltérnek, az ilyen feltétel tisztességtelensége vizsgálható.
A 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 124. § (2) bekezdése alapján a biztosító csak a
biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének
meghatározásához szükséges okirat bemutatásától teheti függővé a szolgáltatása teljesítésének
esedékességét. A támadott ÁSZF kikötésekben azonban az alperes olyan okiratok csatolásának
kötelezettségét írta elő kivétel nélkül minden esetre, amely a szükséges mértéket egyes esetekben
meghaladhatja. A jogszabályi rendelkezéshez képest ezen a módon további kötelezettséggel terheli a
fogyasztót, ezáltal hátrányosabb helyzetbe hozza. A biztosító a biztosítási szerződés teljesítésének
körébe eső kérdésekben keletkezett, és a biztosított bizonyítási kötelezettségére tartozó okiratok
benyújtását kérheti. Az, hogy mikor mely okiratok szükségesek, minden esetben egyedileg dönthető el.
Az ÁSZF kikötései viszont általános jellegű, az alperessel szerződő valamennyi fogyasztóra kiterjedő,
feltétel nélküli előírások. A fogyasztók így a szerződéskötéskor nincsenek abban a helyzetben, hogy
felmérjék, őket pontosan milyen iratcsatolási kötelezettség terheli, ha bekövetkezik a káresemény. Az
ÁSZF I.11.A.e)vi. pontja tartalmazza, hogy a biztosított, illetőleg a károsult jogosult a károk és
kötelezettségek egyéb okmányokkal, dokumentumokkal történő igazolására a biztosítás általános
szabályai szerint annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse. A felperes által támadott kikötés
alkalmazásával azonban a biztosító e jogosultság érintése nélkül a katalogizált iratok benyújtásától
függővé teheti a szolgáltatási kötelezettsége teljesítését. A szerződésből eredő jogok és kötelezettségek
egyensúlya ezáltal indokolatlanul megbomlik a fogyasztó hátrányára. A szerződésből eredő jogokat és
kötelezettségeket a biztosítóval szerződő fél hátrányára állapítja meg a kikötés akkor is, ha a biztosítóval
szerződő fél kedvezményezettjét kötelezi a biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges okiratok
becsatolására. Az alperes kárrendezési ügyrendje pedig nem része a biztosítási szerződésnek, így az a
szerződés egyensúlyát nem képes biztosítani.
III. Az avult értéken történő térítés kikötését (ÁSZF II.6.B.1. pont) a Ptk. 6:102. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a biztosítási díj indexálásával együtt kellett vizsgálni. A másodfokú bíróság a

86

világos és érthető megfogalmazás követelményét helyesen vizsgálta az Európai Unió Bírósága által
megadott szempontokra figyelemmel. A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott általános
szerződési feltétel akkor világos és érthető, ha a szerződés átláthatóan feltünteti azon mechanizmus
konkrét működését is, amelyre az érintett feltétel utal, valamint az e mechanizmus és a többi feltételben
előírt mechanizmus közötti viszonyt oly módon, hogy a fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján
értékelhesse a számára ebből eredő gazdasági következményeket [2015. április 23-i Jean-Claude Van
Hove és CNP Assurances SA ítélet (C-96/14, EU:C:2015:262); 2014. április 30-i Kásler Árpád, Káslerné
Rábai Hajnalka és OTP Jelzálogbank Zrt. ítélet (C-26/13, EU:C:2014:282)]. A fogyasztónak nemcsak a
biztosító térítésének mechanizmusát – milyen esetben térít új értéken és mikor kárkori értéken – kellett
átlátnia, hanem a szolgáltatás és ellenszolgáltatás viszonyát is. Az ÁSZF feltételei ennek levezetését
nem tartalmazzák, azok alapján az átlagosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos
fogyasztó nem tudja értékelni, miként van ellentételezve az indexált díj fizetése, és az az ellentételezés
megfelelő-e. A másodfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy a fogyasztó számára az általános és
különös feltételek közötti viszony nem átlátható és nem ismerhető fel egyértelműen a II.6.B.1. pont
releváns gazdasági következménye. A feltételt az alperes nem fogalmazta meg oly módon és olyan
pontossággal, hogy a fogyasztó felismerhesse, milyen feltételek mellett és milyen arányban térül meg a
szerződésben kikötött biztosítási összeghez képest a vagyoni hátránya az ingóságokat ért teljes kár
esetén. A feltételekben előírt mechanizmusok közötti viszonyt az ebből eredő gazdasági
következmények megítéléséhez nem tünteti fel értékelhetően az általános szerződési feltételek
alkalmazásával létrejövő biztosítási szerződés, mivel az ÁSZF II.6.B.1. pontjához kapcsolódó értelmező
rendelkezésekből csupán annyi tűnik ki, hogy a káridőponti érték meghatározásakor a biztosító az újra
beszerzés költségéből vonja le az amortizációt. A feltételek arra már nem világítanak rá, hogy ez miként
jelent megfelelő ellentételezést. A biztosítási szolgáltatás és a díj arányával kapcsolatos összefüggés nem
látható át. Az alperes a keresettel támadott feltétel alapján úgy vállal korlátozott teljesítést a 85%-ot
elérő avultság esetére, hogy a fogyasztó díjfizetési kötelezettsége ezt nem követi, nem csökken annak
megfelelően. A fogyasztó ráadásul nem láthatja előre, hogy az ingóságok értékcsökkenése milyen
ütemben és mikor éri el a 85%-ot. Nincs ezért abban a helyzetben, hogy a szerződési feltételekben rejlő
egyensúlytalanságot elhárítsa. A biztosítási szerződés az időmúlást nem általánosan tekinti a felek
teljesítését befolyásoló körülménynek, hanem azt kizárólag az alperes teljesítésénél veszi figyelembe,
ezáltal a fogyasztót kedvezőtlenebb jogi helyzetbe hozza. Az alperes a fogyasztóval szembeni
tisztességes és méltányos eljárása esetén nem várhatta, hogy a fogyasztó a szerződési feltételekből eredő
gazdasági következményt elfogadja. Az ÁSZF II.6.B.1. pontjában foglalt kikötés az Európai Unió
Bírósága által megadott szempontok szerint vizsgálva tisztességtelennek minősül.

Pfv.I.20.488/2020/7.
A szerződésről készült közokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja az abban
foglaltakat. Az árfolyamkockázati tájékoztatás világos és érthető volt. A jogviszony felmondása jogszerű
volt.
Az első- és másodfokú bíróság is megvizsgálta és értékelte azokat a bizonyítékokat, amelyeket az
alperesek az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 1996-os Hpt.) – szerződéskötéskor hatályban volt
– 203. § (6) és (7) bekezdésének megfelelő tájékoztatás megtörténtének igazolására, a felperesek pedig
annak cáfolatára megjelöltek. Az alperesek állításuk alátámasztására okiratokat csatoltak: a
szerződéskötést megelőzően kelt, a felperesek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
kockázatfeltárással kapcsolatos nyilatkozatát és a közokirati formájú kölcsönszerződést. Az 1952. évi
III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 196. § (1) bekezdése értelmében az ellenkező bebizonyításáig a
kockázatfeltáró nyilatkozat mint magánokirat teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy a felperesek az
abban foglalt nyilatkozatot megtették, illetőleg elfogadták, magukra nézve kötelezőnek ismerték el. A
Pp. 195. § (1) és (6) bekezdése értelmében pedig a szerződésről készült közokirat teljes bizonyító erővel
bizonyította a felpereseknek az árfolyamkockázattal összefüggő a V.4. pontban rögzített nyilatkozatának
megtételét, annak idejét és módját, azzal, hogy ellenbizonyításnak a közokirattal szemben is helye volt.
Az okiratok alakszerűsége következtében – a felülvizsgálati érveléssel ellentétben – nem igényelt
további bizonyítást, hogy a felpereseknek az árfolyamkockázat mibenlétéről és lehetséges
következményeiről az okiratok tartamának megfelelő ismerete volt. Az okiratokkal tehát az alperesek
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bizonyítási kötelezettségüknek eleget tettek, az okiratok tartalma szerinti tájékoztatást vitató
felpereseknek lehetősége volt ellenbizonyításra, amit tanúvallomással, valamint okiratok csatolása útján
meg is kíséreltek, ami azonban nem vezetett eredményre.
A perben eljárt bíróságok az így rendelkezésükre álló bizonyítási anyag alapján a Pp. 206. § (1)
bekezdésében biztosított mérlegelési jogkörükben okszerűen jutottak arra a következtetésre, hogy az
alperesek a Pp. 164. § (1) bekezdéséből eredő kötelezettségüknek eleget tettek, a felperesek viszont nem
bizonyították, hogy az írásbeli nyilatkozatoktól eltérő tartalmú tájékoztatást kaptak. A Kúria egyet értett
a jogerős ítéletnek azzal az okfejtésével, amely X. tanú vallomásának kirekesztésére, valamint a Magyar
Bankszövetség közleményének és az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottsága 2012. februári
jelentésének értékelésére vonatkozott. Megjegyzi ugyanakkor: a felülvizsgálati kérelemben előadottal
ellentétben a jogerős ítélet nem tett olyan megállapítást, hogy az árfolyamkockázatról szóló nyilatkozat
tartalmát a felpereseknek „nyilvánvalóan ismerniük kellett”.
A Pp. 275. § (3) bekezdése értelmében a felülvizsgálati eljárás keretében nincs lehetőség a bizonyítás
adatainak újabb egybevetésére és értékelésére, ha a mérlegeléssel megállapított tényállás nem
iratellenes, nem okszerűtlen és logikai ellentmondást sem tartalmaz. Az adott ügyben azonban mindezek
nem voltak megállapíthatók, nem volt tehát indok arra, hogy a Kúria a bizonyítékokat felülmérlegelje.
A II. és III. rendű alperesek által adott és a felperesek által igazoltan tudomásul vett árfolyamkockázati
tájékoztatóban foglaltakból megállapíthatóan a felperesek tudomást szereztek arról, hogy a törlesztés
forintban kifejezett összegét az aktuális átváltási árfolyam mértéke határozza meg. Az árfolyam a
devizapiaci körülmények változása miatt szinte állandóan változik: hol kisebb, hol nagyobb mértékben;
egy deviza egységért hol több, hol kevesebb forintot kell fizetni, ezért a devizában fennálló tartozásnak,
illetve a devizában meghatározott törlesztésnek forintra átszámolt összege az árfolyam változásával
együtt módosul, és akár jelentős mértékben is megemelkedhet. Kijelentették azt is, hogy az
árfolyamkockázatból adódó lehetséges hatásokat alapos megfontolás tárgyává tették és a kockázatot
fizetőképességüknek, vagyoni helyzetüknek megfelelően mérlegelve vállalták. Az árfolyamkockázattal
kapcsolatos tájékoztatás nemcsak alaki, hanem nyelvtani szempontból is érthető és világos
megfogalmazásokat tartalmazott, amelyekből a fogyasztó megállapíthatta, hogy az árfolyamváltozás a
pénzügyi kötelezettségeit akár jelentősen is módosíthatja. A 2/2014. PJE jogegységi határozat III.1.
pontja – az Európai Unió Bírósága C-26/13. számú ítéletben megfogalmazott követelmények
figyelembevételével – rögzítette, hogy fogyasztó alatt nem a konkrét fogyaszt értendő, hanem „az
általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes, és körültekintő, átlagos fogyasztó”. Ezért a felperesek a
felülvizsgálati kérelemben alaptalanul kifogásolták, hogy a bíróságok nem vizsgálták, a felperesek
megfelelnek-e egy átlagosan figyelmes emberrel szemben támasztott követelménynek.
Mindezek alapján a Kúria az eljárt bíróságokkal egyezően úgy találta, hogy a II. és III. rendű
alpereseknek az árfolyamkockázat viseléséről nyújtott tájékoztatása eleget tett az 1996-os Hpt. 203. §
(6) és (7) bekezdésében írtaknak, valamint a 2/2014. PJE jogegységi határozat, az Európai Unió
Bírósága C-51/17. számú és C-227/18. számú határozatai által támasztott követelményeknek is, ezáltal
a kockázat fogyasztókra terhelése nem volt tisztességtelen.
A bíróságoknak a kölcsönszerződés közokirati jellegének vizsgálatakor is a Pp. 195. § (1) bekezdését
alkalmazva abból kellett kiindulniuk, hogy a közokirat – az ellenkező felperesek általi bizonyításáig –
teljesen bizonyítja az abban foglaltaknak megfelelően a közokirat felolvasását, tartalmának
megmagyarázását, elolvasásra a feleknek átadását. Az ilyen bizonyító erővel rendelkező közokiratot
vetették össze a felperesek által megjelölt egyéb bizonyítékokkal, amelyek közül sem az
okiratszerkesztő közjegyzőhelyettes tanúvallomása, sem a közjegyzői ügykönyv nem cáfolta a közokirat
tartalmát, és a hozzátartozó tanú alappal kizárt tanúvallomása, egyéb bizonyíték sem támaszthatta alá a
felperesek állítását. A jogerős ítéletnek helyes az a következtetése, hogy a felperesek közjegyzői
irodában ténylegesen eltöltött ideje ismeretének a hiányában nem zárható ki a perbeli okirat
felolvasásának lehetősége, illetve megtörténte. A Kúria álláspontja szerint a bizonyítékok mérlegelésére
irányadó Pp. 206. § (1) bekezdésében írtakat a jogerős ítélet nem sérti, a bizonyítékok ismételt
egybevetésére és értékelésére pedig a felülvizsgálati eljárásban jogszabálysértés hiányában nem
kerülhetett sor.
A bíróságok a felmondás jogellenességével kapcsolatban is helyes következtetésre jutottak. A Kúria a
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Pfv.I.21.739/2018/8., Pfv.I.20.386/2018/4. számú és a BH 2019.132. szám alatt közzétett
Pfv.VI.22.506/2017/7. számú eseti döntésekben kifejtett álláspontját fenntartva hangsúlyozta: a
felmondás 2010. szeptember 29-i időpontjában az I-II. rendű felpereseket hátralék terhelte, amit maguk
sem vitattak. A hátralék a kölcsönszerződés V.1.a) pontja és az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
1959-es Ptk.) 525. § (1) bekezdés e) pontja szerint azonnali hatályú felmondásra adott alapot, amely
meg is történt. A felperesek a felmondást tudomásul vették, érvénytelenségi pert nem indítottak, és az
alapján a végrehajtás is megindult. Mindezekre tekintettel a szerződés azonnali hatályú felmondását – a
felmondás időpontjában (2010. szeptember 29.) – jogszerűnek kellett tekinteni, amelynek
következményeként a felmondás időpontjában az 1959-es Ptk. 526. § (2) bekezdése értelmében a
tartozás akkor fennálló teljes összege esedékessé vált.
A 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2 törvény) rendelkezései nem tartalmaznak arra vonatkozó
előírást, hogy a „nemteljesítés” miatt felmondott szerződéseket az elszámolás során felül kell vizsgálni
abból a szempontból, hogy mennyi volt a felmondáskor „tisztességesen” felszámítható összeg. A DH2
törvény 41. §-a a felmondott szerződések vonatkozásában az elszámoláshoz kizárólag azt a
jogkövetkezményt fűzte, hogy a végrehajtás az elszámolással korrigált összegre volt indítható vagy
folytatható.
A Kúria a BH 2019.132. számú eseti döntésében – a felmondás jogellenességének vizsgálata körében –
kiemelte az Alkotmánybíróságnak a 3019/2017.(II.17.) AB határozatában rögzített álláspontját, amely
szerint a 2014. évi XXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: DH1 törvény) nem célja a szerződések
alapján bekövetkezett jogi tények valamennyi jogkövetkezményének a rendezése, illetve az sem, hogy
az esetleges fogyasztói késedelmet meg nem történtté tegye. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság
megállapítása szerint az elszámolási törvények nem rendelkeztek arról, hogy a túlfizetés utólagos
megállapítása befolyásolja-e, és ha igen, akkor milyen módon a szerződés pénzügyi intézmény által
történt felmondásának a jogszerűségét, ebből pedig az következik, hogy a szerződés felmondásának a
jogszerűségét a polgári jog egyéb általános szabályai szerint kell megítélni.
Mivel tehát a DH törvények nem rendelkeztek a felmondott szerződések „visszaállításáról”, a
felmondást a polgári jog általános szabályai alapján kellett vizsgálni. Eszerint viszont volt alap az
azonnali hatályú felmondásra, amellyel a tartozás teljes összege esedékessé vált. A rendelkezésre álló
adatokból megállapíthatóan a felperesek 2010. szeptember 29-én beszámítási nyilatkozatot
(rendelkezést) nem tettek, a kölcsöntartozást a kikötöttnél alacsonyabb összegben sem törlesztették.
A Kúriának a felmondásra vonatkozó, előbbiekben kifejtett álláspontja folytán tárgytalanná vált annak
vizsgálata, hogy a felmondás időpontjában a tisztességtelenül felszámított összeg levonása után mennyi
volt a tartozás, hiszen a tisztességtelenül felszámított összeget a felmondással egy összegben esedékessé
vált tartozásnak a 2015. évi elszámoláskor fennálló teljes összegéből kellett levonni.
A felmondás nem volt jogszerűtlen a felperesek által felhozott tartalmi kifogás alapján sem: a 2010.
szeptember 29-én kelt közokirat egyértelműen rögzíti a II. és III. rendű alperesek felmondásának okát,
a felperesek szerződésszegését, azzal, hogy mivel a kölcsönszerződésben foglalt fizetési
kötelezettségüknek nem tettek eleget, a bankok az 1959-es Ptk. 525. § (1) bekezdés e) pontjába foglalt
jogukat gyakorolták. Rámutatott a Kúria, hogy a felperesek álláspontjával ellentétben a hátralékos
tartozás összegének feltüntetése a felmondásnak nem érvényességi kelléke.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.349/2019/5.
Ha a felszámoló felmentésére – objektív okból – nincs lehetőség, a felszámoló magatartásának
ellenőrzésére, jogszabálysértése szankcionálására a törvényben biztosított egyéb rendelkezések
alkalmazhatók.
Nem tartotta indokoltnak a Kúria az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának
kezdeményezését sem. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikk első albekezdés b)
pontja szerint az Európai Unió Bírósága rendelkezik hatáskörrel az előzetes döntés meghozatalára az
uniós intézmények jogi aktusainak értelmezése körében. Ha egy tagállam bírósága előtt ilyen kérdés
merül fel, és ez a bíróság úgy ítéli meg, hogy ítélete meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére,
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kérheti az Európai Unió Bíróságát, hogy hozzon ebben a kérdésben döntést. Az Európai Unió Bírósága
a CILFIT C-283/81 számú ügy 10. pontjában kifejtette, abban a kérdésben, hogy határozata
meghozatalának lehetővé tételéhez szükséges-e valamely közösségi jogi kérdés eldöntése, a nemzeti
bíróságok ugyanolyan mérlegelési joggal rendelkeznek, mint bármely más nemzeti bíróság. E bíróságok
ennélfogva nem kötelesek a közösségi jog értelmezésére vonatkozóan előttük felmerült valamely
kérdést a Bíróság elé terjeszteni, ha a kérdés nem releváns, vagyis abban az esetben, ha a kérdésre adott
válasz – bármi legyen is az – nem befolyásolhatná érdemben a jogvita megoldását. Az adott esetben az
Európai Unió Bírósága döntése sem eredményezhetné, hogy a bíróság más felszámolót rendeljen ki,
mert az Európai Unió Bírósága ítélete következtében a hatályos jogszabályok nem változnának meg, a
bíróság továbbra is csak az MNB tulajdonában álló felszámolót rendelhetné ki felszámolóként.
Mindezekre tekintettel a Kúria elutasította ezt a kérelmet is.

Gfv.VII.30.361/2019/13.
Érdemben csak a felülvizsgálati kérelemben írt, a tartalmi követelményeknek megfelelő, 60 napos
határidőn belül előterjesztett hivatkozások vizsgálhatók.
Az alperes felülvizsgálati kérelmében a Kúria által a jelen ügyben vizsgálható jogszabálysértést az
54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) 6. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezésében határozta meg, amely szabályt – az alábbiakban részleteiben ismertetettek szerint – az
Alkotmánybíróság a felülvizsgálati kérelemben is megjelölt 3019/2017. (II. 17.) AB határozatában már
értelmezte. Eszerint az MNB rendelet vizsgált rendelkezésének – 2014. évi XXXVIII. törvényben (a
továbbiakban: DH1. tv.) és a 2014. évi XL. törvényben (a továbbiakban: DH2 tv.), valamint az MNB
rendelet együttes, egymásra tekintettel történő értelmezésével – kizárólag az elszámolás mint pénzügyi
mechanizmus szempontjából tulajdonítható jelentőség. Az adós késedelmére alapított felmondás
jogszerűségét nem a DH. tv.-ek és a kapcsolódó MNB rendelet, hanem a polgári jog egyéb, általános
szabályai alapján kell megítélni.
A Kúria megítélése szerint az alperes felülvizsgálati kérelmében hivatkozott eseti döntések sem a
megsértett jogszabályként hivatkozott MNB rendelet, hanem a polgári jog alkalmazandó szabályai
alapján jutottak az ott kifejtett, általuk helyesnek vélt jogi következtetésre.
Az alperes felülvizsgálati álláspontjától eltérően nem jogkérdést, hanem alapvetően ténykérdést jelent
annak tisztázása, hogy a felmondás időpontjára vetítetten kimutatható-e a felmondást megalapozó adósi
tartozás. A kölcsönszerződés felmondásának jogszerűségéhez az érvénytelen szerződési feltételek
[DH1. tv. 3. §, 4. §] joghatásának kiküszöbölésével tisztázható, hogy megvalósult-e az adós
szerződésszegése, fennállt-e fizetési késedelme, törlesztési hátraléka [Kúria Gfv.VII.30.328/2018/10.,
Gfv.VII.30.254/2018/7., Gfv.VII.30.212/2019/6. számú határozatai].
A DH1. tv. megalkotásával a jogalkotó célja az volt, hogy a Kúriának a deviza alapú fogyasztói
kölcsönszerződésekben foglalt egyes szerződéses rendelkezések tisztességtelenségével kapcsolatban a
2/2014. PJE jogegységi határozatában megadott – a tisztességtelenség polgári jogi fogalmára vonatkozó
– jogértelmezését, annak kodifikációjával közvetlenül érvényre juttassa a fogyasztók széles körét érintő
jogviszonyokban. A törvény figyelemmel volt mindehhez a fogyasztókkal kötött szerződésekben
alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv)
rendelkezéseire is: az Európai Bíróság gyakorlata alapján a tisztességtelen feltételek kiküszöbölésével a
megkötött szerződések fenntartását célozta. A DH1. tv. a fennálló szerződések tartalmát – céljának
megfelelően, egyúttal az uniós normáknak és joggyakorlatnak való megfelelés érdekében is – csak
részben, a tisztességtelen szerződéses kikötések helyébe lépő rendelkezések megadásával módosította,
hogy az érintett szerződések a tisztességtelen kikötések nélkül ne váljanak teljesíthetetlenné.
A DH1. tv.-hez szervesen kapcsolódó DH2. tv. a DH1. tv. értelmében érvénytelen szerződéses
rendelkezések alapján szükségessé váló elszámolás kérdéseit szabályozza. A törvényi szabályozás abból
indul ki, hogy az érvénytelen szerződéses kikötések – vagyis az árfolyamrésre, valamint az egyoldalú
szerződésmódosítási jogra vonatkozó szerződéses feltételek – alkalmazása következtében a fogyasztók
javára túlfizetés keletkezett. A törvény a pénzügyi intézmények számára ezekkel a múltbeli
túlfizetésekkel összefüggésben írta elő a fogyasztókkal utólag – a jelenben – történő elszámolást.
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A DH2. tv. 3. § (1) bekezdése szerint az árfolyamrés alkalmazására vonatkozó kikötésből, valamint a 4.
§ (1) bekezdése szerint az egyoldalú szerződésmódosításból származó fizetési tételek egyidejű és
együttes elszámolásával kapcsolatban, a pénzügyi intézmény részéről a teljes elszámolási időszakra – a
szerződéses futamidőre vagy a törvényben meghatározott fordulónapra – kimutatott túlfizetés ténye és
mértéke, illetve az így meghatározott fogyasztói követelésnek a törvényben meghatározott rendben
teljesített elszámolási módja az, ami utóbb, az elszámolás felülvizsgált jellege miatt nem vitatható. Nem
tehetők továbbá vitássá más polgári eljárásban a DH2. tv. alapján elkészített elszámolás felülvizsgálata
során hozott jogerős határozatok sem [DH2. tv. 5. §, 18. § (5) bekezdés, 29. §, 42/2014. (XI. 7.) MNB
rendelet, 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet, 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet, BH2018. 282.].
Az előzőekből következően a DH2. tv. és a kapcsolódó MNB rendeletek csak az általuk szabályozott
körben bírnak jogkövetkezménnyel a hatályuk alá tartozó szerződések, a felek szerződéses jogai és
kötelezettségei alakulására. Az érintett polgári jogi jogviszonyok egészére kiható ereje és szabályozási
tartalma a megjelölt jogszabályoknak nincs.
A jogalkotó a DH2. tv.-nyel – a DH1. és a DH2. tv.-ek hatálya alá tartozó – két érvénytelen szerződési
rendelkezés alapján szükséges pénzügyi elszámolás kérdéseit rendezte csupán. A törvény – sem
közvetve, célján keresztül, sem pedig a konkrét szabályozási tartalma révén – nem rendelkezik az
elszámolás utólagosan meghatározott eredményének a kölcsönszerződés korábbi felmondására
vonatkoztatható hatásáról. A DH1. és a DH2. tv.-ek nem zárják ki a késedelemre alapított felmondás
jogszerűtlenségének utólagos, külön perben történő vizsgálatát és megállapítását az elszámolás
eredményének figyelembevételével, miként azt az Alkotmánybíróság 3019/2017. (II. 17.) AB
határozatának indokolása is tartalmazza a [42] és [43] bekezdésekben. A DH2. tv-ben és a kapcsolódó
MNB rendeletekben meghatározott elszámolási elvek és módszerek szerint kimutatott túlfizetés
utólagos megállapítása a DH2. tv. szabályozási rendszerében és keretein belül nem érinti a szerződés
pénzügyi intézmény által gyakorolt korábbi felmondását, annak jogszerűségét, ezért azt a polgári jog
egyéb, általános szabályai alapján kell megítélni.
Az ügyben másodfokon eljárt másodfokú bíróság ezért az MNB rendelet felülvizsgálati kérelemben
hivatkozott rendelkezésének sérelme nélkül vizsgálta, és így foglalt állást a viszontkereset alapjául
megjelölt felmondás jogszerűségéről. Ennek körében akként foglalt állást, hogy a felmondást megelőző
felszólítások nem a megfelelő összeget tartalmazták, ezért a felmondás az 1959. évi IV. törvény
szabályai szerint jogszerűtlennek minősül.

Gfv.VII.30.135/2020/12.
A társaság tagja a társaságot ért kárt saját nevében, saját jogán nem érvényesítheti.
A Kúria – a jelen felülvizsgálati eljárásban érdemben vizsgált jogszabálysértések körére tekintettel –
nem találta indokoltnak, ezért mellőzte a felülvizsgálati eljárás tárgyalásának felfüggesztését és előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezését a felülvizsgálati kérelemben megjelölt uniós jogszabályok és a
nemzeti bíróságok „látszatkárelméletet” alkalmazó jogértelmezése tekintetében. A felperes
felülvizsgálati kérelmének elbírálásához és a konkrét jogvita eldöntéséhez nem volt szükség az Európai
Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 49. cikk, 63. cikk, az az Európai Unióról
szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 19.cikke, az Alapjogi Charta 47. cikke tartalmának az
értelmezésére, ebből következő uniós jogi szempontú vizsgálatára, ezért az indítvány tekintetében az
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 155/A. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feltételek
nem teljesültek.
A felperes a letelepedés szabadságára (EUMSZ 49. cikk) és a tőke szabad mozgására (EUMSZ 63. cikk)
hivatkozással arra alapította az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti kérelmét, hogy a
kártérítés kétszeres megfizetésének az elkerülése ugyan legitim célnak tekinthető, ezáltal nem sérti a
négy európai uniós alapszabadság egyikét, azonban a felperes felülvizsgálati érvelése szerint e cél
eléréséhez nem szükséges a külföldi befektetőt megfosztani a befektetésében bekövetkezett
értékcsökkenés érvényesíthetőségének lehetőségétől, így a cél eléréséhez szükséges mértéket túllépi a
kétszeres megfizetés elkerülésének az elve. A jogerős ítélet nem vitásan nem fosztotta meg a felperest
az üzletrész értékcsökkenése miatti igénye érvényesítésétől, a jogerős ítélet nem a kereshetőségi joga
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hiányára hivatkozással utasította el a felperes keresetét. A felperes azonban nemcsak emiatt kérte az
eljárás felfüggesztését. A Kúria egyetértett a felperesnek azzal az észrevételével, hogy az uniós jog
alkalmazhatósága szempontjából az I. rendű alperes által hivatkozott négylépcsős tesztnek megfelelő
korlátozás vizsgálata fel sem merülhet. A felperes jogelődjének kára nem tartalmaz határon átnyúló
elemet (a jogelőd nem is uniós tagállamban bejegyzett társaság volt), a Kúriának azonban ettől
függetlenül azt is vizsgálnia kellett, hogy az Európai Unió Bírósága mikor tekinti alkalmazhatónak ilyen
esetben is a felperes által megjelölt uniós alapszabadságjogokat.
Az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata szerint annak meghatározásakor, hogy valamely
nemzeti jogszabály ezen egyik vagy másik szabadság hatálya alá tartozik-e, az érintett jogszabály célját
kell figyelembe venni [lásd ebben az értelemben: 2012. november 13-i Test Claimants in the FII Group
Litigation ítélet (C-35/11, EU:C:2012:707), 89. és 90. pont; 2014. február 5-i Hervis Sport- és
Divatkereskedelmi ítélet (C‑385/12, EU:C:2014:47), 21. pont; 2014. április 10-i Emerging Markets
Series of DFA Investment Trust Company ítélet (C‑190/12, EU:C:2014:249), 25. pont; 2016. november
24‑i SECIL ítélet (C‑464/14, EU:C:2016:896), 31. pont; 2018. március 6‑i SEGRO és Horváth ítélet
(C‑52/16 és C‑113/16, EU:C:2018:157), 53. pont], mégpedig oly módon, hogy társaságok esetén az
EUMSZ 49. cikkének akkor van jelentősége, ha olyan nemzeti szabályról van szó, amely célját tekintve
kizárólag olyan részesedésekre alkalmazandó, amelyek lehetővé teszik, hogy irányítást biztosító
befolyást gyakoroljanak a társaság döntéseire, és meghatározzák annak tevékenységét. Ezzel szemben
az EUMSZ 63. cikke alkalmazandó, ha a nemzeti rendelkezések a vállalkozás általános ügyvitele és
irányítása befolyásolásának szándéka nélkül, kizárólag pénzügyi befektetési célzattal szerzett
részesedésekre vonatkoznak [2012. november 13‑i Test Claimants in the FII Group Litigation ítélet (C
‑35/11, EU:C:2012:707), 91. és 92. pont; 2016. november 24‑i SECIL ítélet (C-464/14,
EU:C:2016:896) 32. és 33. pont].
Ezen túlmenően az Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési gyakorlata szerint a 49. cikkel ellentétes
valamennyi nemzeti intézkedés, amely – legyen bár állampolgársági alapon történő hátrányos
megkülönböztetés nélkül alkalmazandó – alkalmas arra, hogy megzavarja vagy kevésbé vonzóvá tegye
a Szerződés által biztosított letelepedési szabadságnak az Unió polgárai általi gyakorlását. Az ilyen
korlátozó hatások különösen akkor mutatkoznak, ha egy nemzeti szabályozás visszatarthatja a
vállalkozást attól, hogy más tagállamokban alárendelt egységeket – például állandó telephelyet – hozzon
létre, és tevékenységét ezeken keresztül gyakorolja [lásd különösen: 2010. március 11‑i Attanasio
Group ítélet (C‑384/08, EU:C:2010:133), 43. és 44. pont; 2011. október 13‑i DHL International ítélet
(C‑148/10, EU:C:2011:654) 60. pont; 2012. május 10‑i Duomo Gpa és társai ítélet (C‑357/10–C‑
359/10, EU:C:2012:283) 35. pont]. A Kúria álláspontja szerint a jelen ügyben alkalmazandó nemzeti
szabályozás (a szerződésen kívül okozott kár 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: rPtk.) írt
rendelkezései) az uniós jog hatálya alá nem tartozó helyzetekre adott megoldásaiban összhangban van
az uniós jog által nyújtott megoldásokkal, így a letelepedés szabadságát, illetve a tőke szabad mozgását
nem érinti a jelen per tárgya.
Bár az Európai Unió Bírósága bizonyos esetekben elfogadhatónak ítélte az előzetes döntéshozatal iránti
kérelmeket akkor is, amikor az alapügy tényállása nem tartozott ugyan közvetlenül az uniós jog hatálya
alá, ám az uniós jog rendelkezéseit a nemzeti jog alkalmazandóvá tette, amely jog a minden elemében
egyetlen tagállamra korlátozódó helyzetekre adott megoldásaira nézve az uniós jog által nyújtott
megoldásokhoz igazodott (2018. március 22‑i Jacob és Lassus ítélet, C‑327/16 és C‑421/16,
EU:C:2018:210, 33. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat), azonban ilyen feltétel sem
áll fenn ebben az ügyben. Az Európai Unió Bírósága szintén elfogadhatónak ítélte az olyan előzetes
döntéshozatal iránti kérelmeket, amelyekben az értelmezni kért uniós jogi rendelkezés alkalmazására a
nemzeti jog keretében a vonatkozó uniós jogi rendelkezésben előírttól eltérő körülmények között kerül
sor (lásd ebben az értelemben: 2001. október 11‑i Adam ítélet, C‑267/99, EU:C:2001:534, 27–29. pont;
2018. november 7‑i C és A ítélet, C‑257/17, EU:C:2018:876, 33. pont, valamint az ott hivatkozott
ítélkezési gyakorlat). Az Európai Unió Bírósága szerint ilyen esetekben fennáll bizonyos, ahhoz fűződő
uniós érdek, hogy a későbbi eltérő értelmezések megakadályozása érdekében egységesen értelmezzék
az uniós jogból vett rendelkezéseket vagy fogalmakat, függetlenül attól, hogy milyen körülmények
között alkalmazzák őket. A Kúria emiatt ebből a szempontból is vizsgálta a felperes előzetes
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döntéshozatali kérelmét és megállapította, hogy az tartalma szerint az rPtk. polgári jogi kártérítési
felelősségi rendelkezéseinek értelmezésére és alkalmazására vonatkozik. Ugyanakkor a szerződésen
kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II.”) szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2007. július 11-i 864/2007/EK rendelete szerint a szerződésen kívüli kötelmi viszonyok fogalma
tagállamonként eltérő. Mivel a Róma II. szerint az alkalmazandó jognak kell szabályoznia a jogellenes
károkozásért való felelősségvállalás képességének a kérdését is [(11)–(12) preambulumbekezdés, 2.
cikk], az indítvány szerinti kérdés nem tartozik (tartozhat) az Európai Unió Bírósága hatáskörébe.
Megállapítható, hogy az Alapjogi Charta alkalmazhatósága sem merülhet fel az adott ügyben, mivel az
51. cikk (1) bekezdése azt írja elő, hogy a tagállamok csak annyiban címzettjei a Charta
rendelkezéseinek, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Az EUSZ 6. cikk (1) bekezdése – a Charta
51. cikkének (2) bekezdéséhez hasonlóan – pontosítja, hogy ezen utóbbi rendelkezései semmilyen
módon nem terjesztik ki az Európai Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit (lásd Dutka
és Sajtos végzés, C‑614/12 és C‑10/13, EU:C:2014:30, 13. pont). Az Európai Unió Bírósága
jogértelmezése szerint amennyiben valamely jogi tényállás nem tartozik az uniós jog alkalmazási
körébe, az Európai Unió Bírósága annak elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, a Charta esetleg
hivatkozott rendelkezései pedig önmagukban nem alapozhatják meg e hatáskört [lásd 2019. november
19‑i A. K. és társai (a legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsának függetlensége) ítélet, C‑585/18, C‑624/18
és C‑625/18, EU:C:2019:982, 78. pont, Åkerberg Fransson‑ítélet, C‑617/10, EU:C:2013:105, 22. pont;
továbbá Cholakova‑végzés, C‑14/13, EU:C:2013:374, 30. pont; Nagy és társai végzés, C‑488/12–C‑
491/12 és C‑526/12, EU:C:2013:703, 17. pont, valamint Dutka és Sajtos végzés, EU:C:2014:30, 15.
pont].
Az EUSZ 19. cikkére hivatkozás pedig azért nem alapos, mert a tényleges érvényesülés hatályával
kapcsolatban az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatából az következik, hogy az említett
rendelkezés „az uniós jog által szabályozott területekre” vonatkozik, függetlenül attól a helyzettől,
amelyben ezt a jogot a tagállamok a Charta 51. cikkének (1) bekezdése értelmében végrehajtják (2020.
július 2.-i S. A. D. Maler und Anstreicher OG végzés, C‑256/19. sz. ügy, ECLI:EU:C:2020:523, 36.
pont, 2020. március 26‑i Miasto Łowicz és Prokurator Generalny ítélet, C‑558/18 és C‑563/18,
EU:C:2020:234, 33. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
A Kúria a fentiek alapján arra a megállapításra jutott, hogy az előzetes döntéshozatalra utalni kért kérdés
nem tartalmaz olyan elemet, amely miatt az alapeljárás valamely uniós szabály értelmezését vagy
alkalmazását érintené vagy az uniós jogot végrehajtó nemzeti szabályozásra vonatkozna.
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Emberi jogi közlemények

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

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei
1. Breyer és mások Németország elleni ügye (50.001/12. sz. ügy)70
A távközlési törvény 2004-es módosításával összhangban a vállalatoknak minden ügyfelük, ideértve az
előrefizetett SIM-kártyák felhasználóit is, személyes adatait be kellett gyűjteniük és tárolniuk, amire
korábban nem volt szükség. A kérelmezők, akik polgári szabadságjogokért küzdő aktivisták és az állami
megfigyelés kritikusai, ilyen kártyákat használtak, ezért szolgáltatóiknál regisztrálniuk kellett személyes
adataikat, például telefonszámukat, születési idejüket, nevüket és címüket.
A kérelmezők 2005-ben alkotmányjogi panaszt nyújtottak be a törvény különféle §-ai, köztük a 111. §,
a 112. § és a 113. § ellen. Ezek a rendelkezések, amennyiben a jelen ügy szempontjából relevánsak,
magukban foglalták az adatgyűjtés és a hatóságok számára automatikusan vagy kérelemre történő
hozzáférhetővé tétel kötelezettségét. A német Szövetségi Alkotmánybíróság 2012. január 24-én úgy
találta, hogy a szóban forgó rendelkezések összhangban vannak a német Alaptörvénnyel, minthogy
arányosak és indokoltak.
A kérelmezők – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozással – előrefizetett SIM-kártyák felhasználóiként
sérelmezték személyes adataik tárolását.
A Bíróság emlékeztetett ítélkezési gyakorlatára, miszerint az ilyen adatok (telefonszám, név és cím,
születési idő, szerződéskötés időpontja) védelme alapvető fontosságú ahhoz, hogy az emberek
élvezhessék a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogukat, ami elégséges jogi
biztosítékokat tesz szükségessé ahhoz, hogy megakadályozzák az adatok olyan felhasználását, amely
ellentétes az Egyezmény 8. cikkének garanciáival.
A kormányoknak van némi mozgástere („mérlegelési kör”) a nemzetbiztonság védelmének törvényes
céljának elérése során. Ahol az Európa Tanács államain belül nem alakult ki konszenzus egy bizonyos
érdekről vagy annak legmegfelelőbb védelmének módjáról, ott az értékelési mozgástér nagyobb.
A Bíróság elfogadta, hogy beavatkoztak a kérelmezők jogaiba, és megvizsgálta, hogy az összhangban
áll-e az Egyezmény követelményeivel, vagyis a törvénnyel összhangban történt-e, törvényes célt követe, és szükséges-e egy demokratikus társadalomban.
Az első pontot illetően úgy találta, hogy a jogszabályi rendelkezések egyértelműek és előreláthatóak.
Ezenkívül a beavatkozás a közbiztonság, a zavargás vagy bűncselekmények megelőzése és mások
jogainak védelmének törvényes céljait követte.
Ami a szükségességet illeti, először elfogadta, hogy a nyomozási eszközöknek alkalmazkodniuk kell a
modern kommunikációs eszközökhöz, amikor olyan kihívásokkal kell küzdeni, mint a szervezett
bűnözés és a terrorizmus. Figyelembe véve a tagállamok bizonyos mérlegelési mozgásterét ilyen
körülmények között, megállapította, hogy az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség általában
megfelelő válasz a kommunikációs magatartás és a távközlés eszközeinek változására.
A Bíróság ezt követően azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a beavatkozás arányos volt-e, és megfelelő
egyensúlyt teremtett-e a szóban forgó versengő köz- és magánérdekek között.
A Bíróság először a kérelmezők magánélethez való jogába való beavatkozás mértékével foglalkozott.
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Egyetértett a Szövetségi Alkotmánybíróság megállapításával, miszerint csak korlátozott számú adatot
tároltak, minthogy ezek nem tartalmazták a nagyon személyes információs és kommunikációs
forgalmat, és hogy a beavatkozás mértékét ebben az ügyben egyértelműen meg kellett különböztetni a
Bíróság korábbi ügyeitől.
Ezenkívül figyelembe vette az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát, amelyre a felperesek
hivatkoztak (Digital Rights Ireland és Seitlinger és társai), és megállapította, hogy a jelen ügyben szóban
forgó adatok nagyobb hasonlóságot mutatnak a Ministerio Fiscal ügyben szóban forgókkal, amely azon
rendőrségi kérelmekre vonatkozott, hogy hozzáférhessenek olyan adatokhoz, mint például nevek és
címek, az ellopott mobiltelefonokkal aktivált SIM-kártyák tulajdonosainak azonosítása érdekében, ahol
az Európai Unió Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az adatokhoz való hozzáférés nem
minősíthető az érintett személyek alapvető jogainak súlyos beavatkozásnak.
A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a beavatkozás a jelen ügyben meglehetősen korlátozott
jellegű volt, bár nem hétköznapi. Továbbá úgy találta, hogy a tárolási idő nem volt aránytalan, míg a
tárolt információk az előfizetők azonosításához szükséges információkra korlátozódtak.
A Bíróság az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezések alapján is értékelte a beavatkozás
arányosságát. A Bíróság észlelte, hogy a 112. § szerinti automatizált eljárás nagyon leegyszerűsíti az
adatok visszakeresését, de úgy ítélte: az a tény, hogy a 112. § konkrétan felsorolja azokat a hatóságokat,
amelyek hozzáférést kérhetnek, és azok mind bűnüldözéssel vagy a nemzetbiztonság védelmével
foglalkoznak, korlátozó tényezőnek minősül. Ezenkívül az írásbeli adatigénylési eljárásról szóló 113. §,
bár nem határozza meg a szervek pontos nevét, de megadja feladataikat, amelyek a Bíróság szerint elég
világosak ahhoz, hogy előre láthassák, mely szervek kérhetnek információt. Mindkét rendelkezés
további kiegészítő biztosítékokat nyújtott a visszaélésszerű kérelmekkel szemben.
A Bíróság végül megvizsgálta az információs kérelmek felülvizsgálatának és felügyeletének mindkét §ban rendelkezésre álló lehetőségeit, és arra a következtetésre jutott, hogy ezek biztosítják a szövetségi
és a tartományi adatvédelmi hatóságok által ellátott független felügyeletet is. Ezenkívül a Szövetségi
Alkotmánybíróság úgy határozott, hogy az információk visszakeresésével szemben az általános
szabályok alapján jogorvoslatot lehet kérni.
Összességében Németország nem lépte túl azt a bizonyos mérlegelési mozgásteret, amely a
nemzetbiztonság védelme és a bűnözés elleni küzdelem törvényes céljainak eléréséhez szükséges
eszközök kiválasztásakor élvezett.
A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezők személyes adatainak tárolása arányos és
„szükséges egy demokratikus társadalomban”. Így az Egyezmény 8. cikkét nem sértették meg.

2. Baş Törökország elleni ügye (66.448/17. sz. ügy)71
2016. július 15-áról 16-ára virradó éjszaka a török fegyveres erők egy csoportja katonai puccsot kísérelt
meg végrehajtani, amelynek célja a török Nemzetgyűlés, kormányzat és elnök hatalmának megdöntése
volt. A katonai puccskísérlet másnapján a hatóságok az Egyesült Államokban élő, török állampolgárságú
Fetullah Gülenhez kötődő hálózatot hibáztatták, akit a „FETÖ/PDY” (Gülenista
Terrorszervezet/Párhuzamos Államszervezet) néven emlegetett szervezet vezetőjeként tartanak számon.
A kormányzat 2016. július 20-án háromhónapos időtartamra szükségállapotot hirdetett, amelyet később
meghosszabbítottak. A török hatóságok 2016. július 21-én értesítették az Európa Tanács főtitkárát az
Egyezmény 15. cikk szerinti derogációról.
A szükségállapot idején a Minisztertanács több törvényerejű rendeletet fogadott el. A 667. számú
törvényerejű rendelet 3. cikke alapján a Bírák és Ügyészek Tanácsa (a továbbiakban: HSK)
felhatalmazást kapott minden olyan bíró vagy ügyész elbocsátására, akit terrorszervezetekhez vagy a
Nemzetbiztonsági Tanács által a nemzetbiztonságra káros tevékenységet folytatónak minősített
szervezetekhez, struktúrákhoz vagy csoportokhoz tartozónak vagy kötődőnek, illetve azokkal
kapcsolatban állónak ítélt. A szükségállapotot 2018. július 18-án feloldották.
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A HSK 2016. július 16-án 2735 bírót és ügyészt – köztük a kérelmezőt – háromhónapos időtartamra
felfüggesztette feladatai ellátása alól a bírákról és ügyészekről szóló 2802. sz. törvény 77. cikkének (1)
bekezdése és 81. cikkének (1) bekezdése alapján, azon az alapon, hogy erős a gyanú, miszerint tagjai
annak a terrorszervezetnek, amely a puccskísérletet kezdeményezte, és ezért tisztségükben tartásuk
akadályozná a nyomozás eredményes lefolytatását, valamint aláásná az igazságszolgáltatás tekintélyét
és hírnevét. Ugyancsak 2016. július 16-án a kocaeli ügyész büntetőeljárást indított a Kocaeliben
szolgálatot teljesítő bírák ellen (ideértve a kérelmezőt is), akiket azzal gyanúsítottak, hogy a FETÖ/PDY
tagjai. 2016. július 18-án a kérelmező rendőri felügyelet alá került. 2016. július 19-én vallomást tett a
kocaeli ügyész előtt, aki arról tájékoztatta, hogy a HSK 2016. július 16-i határozata alapján őt a
FETÖ/PDY tagságának gyanúja miatt felfüggesztették. A kérelmező tagadta, hogy tagja lenne a
szervezetnek vagy bármilyen kapcsolata lenne vele. Aznap, egy későbbi időpontban a Kocaeli 1. sz.
Törvényszék elé vitték. A bíró 2016. július 20-án úgy döntött, hogy előzetes letartóztatásba helyezi
terrorista szervezet tagságának gyanúja miatt. A kérelmezőnek az őrizetbe vételének elrendelése miatti
kifogását elutasították. A HSK teljes ülése 2016. augusztus 24-én a 667. sz. törvényerejű rendelet 3.
cikkét alkalmazva 2847 olyan bírót és ügyészt bocsátott el, a kérelmezőt is beleértve, akiket a
FETÖ/PDY tagjának, ahhoz kötődőnek vagy azzal kapcsolatban állónak ítéltek. Az Alkotmánybíróság
2017. december 27-én elfogadhatatlannak nyilvánította a kérelmező egyéni kérelmét, megállapítva,
hogy panaszai nyilvánvalóan megalapozatlanok. A 29. sz. Esküdtszék 2018. március 19-én a kérelmezőt
bűnösnek találta fegyveres terrorszervezet tagsága bűntettében, és hét év és hat hónap
szabadságvesztésre ítélte, és figyelembe véve a fogvatartásban már eltöltött időt, elrendelte szabadlábra
helyezésétt. Az ítéletet másodfokon helybenhagyták. Az ügy jelenleg a Semmítőszék előtt van
folyamatban.
A kérelmező – az Egyezmény 5. cikkének (1), (3) és (4) bekezdésére hivatkozással a kérelmező
panaszkodott előzetes letartóztatásba helyezéséről. Vitatta, hogy bűncselekmény elkövetése során tetten
érték volna. Arra hivatkozott, hogy nem álltak rendelkezésre olyan konkrét bizonyítékok, amelyek
alapján feltételezhető, hogy elkövette az állítólagos bűncselekményt, és hogy ez előzetes letartóztatását
tette volna szükségessé. Azt állította, hogy a hazai bíróságok nem indokolták megfelelően előzetes
letartóztatását. A kérelmező azt is sérelmezte, hogy előzetes letartóztatásának felülvizsgálata során nem
tartottak tárgyalást.
A kérelmező előzetes letartóztatását a fogvatartásra vonatkozó rendes szabályok, vagyis a török Be.100.
skk. cikkei alapján rendelték el.
A Bíróság rámutatott, hogy a jelen esethez hasonló körülmények között úgy ítélte: az tettenérés
fogalmának a nemzeti bíróságok általi kiterjesztése és a nemzeti jog bírósági alkalmazása nyilvánvalóan
észszerűtlennek és problémásnak bizonyult a jogbiztonság elve szempontjából72. A Bíróság nem látott
okot arra, hogy a jelen eset körülményei között más következtetésre jusson a tettenérés fogalmának
bírósági értelmezésével és 2802. sz. törvény 94. §-ának alkalmazása tekintetében.
A Bíróság észlelte: azt nem állították, hogy a kérelmezőt az államcsíny-kísérlettel összefüggő
bűncselekmény elkövetése közben vették őrizetbe és helyezték előzetes letartóztatásba, bár az ankarai
ügyészség eredetileg említette az alkotmányos rend megdöntése kísérletének bűncselekményét. Ezt a
bűncselekményt a Kocaeli Törvényszék azonban nem vette figyelembe a kérelmező előzetes
letartóztatásának elrendelésekor. A kérelmezőt a FETÖ/PDY tagság gyanúja miatt fosztották
megszabadságától. A Kocaeli Törvényszék nézete szerint a 2802. számú törvény 94. §-a szerinti
tettenérés esete forgott fenn, de a bíró nem jelölte meg e megállapítás jogalapját.
A Bíróság kiemelte, hogy a Semmítőszék 2017. szeptember 26-án elfogadott precedens-jellegű
ítéletében kimondta, hogy a fegyveres szervezetben való tagság bűncselekményével gyanúsított bírák
letartóztatásakor tettenérés esete áll fenn. A precedens-jellegű azt mutatta, hogy a bűnszervezetben való
tagság bűncselekményét magukban foglaló ügyekben elegendő a török Be. 100. cikkében meghatározott
feltételek teljesülése ahhoz, hogy egy gyanúsítottat, aki az igazságszolgáltatás tagja, előzetes
letartóztatásba helyezzenek azon az alapon, hogy tetten érték. A Bíróság hangsúlyozta, hogy a
jogbiztonság elve sérülhet, ha a bíróságok az alkalmazandó törvényi rendelkezésekkel ellentétes
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kivételeket vezetnek be ítélkezési gyakorlatukban. A török Be. 2. cikke a tettenérés fogalmának
hagyományos meghatározását adta, amely a bűncselekmény elkövetése során vagy közvetlenül utána
történt felfedezésére vonatkozott. A Semmítőszék ítélkezési gyakorlata szerint azonban a
bűnszervezetben való tagság gyanúja elegendő lehet a tettenérésként minősítéshez anélkül, hogy
folyamatban lévő bűncselekmény ténybeli elemének vagy más jelének megállapítására szükség lenne.
A Bíróság álláspontja szerint ez a tettenérés fogalmának kiterjesztő értelmezését jelentette, annyira
kitágítva ennek fogalmát, hogy a bűnszövetkezetbe tartozással gyanúsított bírákat megfosztotta török
jog által a bíróság tagjainak biztosított bírósági védelemtől. Ezenkívül a Bíróság nem látta, hogy a
Semmítőszéknek a folytatólagosan elkövetett bűncselekményekre vonatkozó bevett ítélkezési
gyakorlata hogyan igazolhatta a tettenérés fogalmának kiterjesztését, amely egy folyamatban lévő
bűncselekmény fennállására vonatkozik, amint azt a török Be. 2. cikke rögzíti.
A Bíróság úgy találta, tettenérés fogalmának nemzeti bíróságok általi kiterjesztése és a nemzeti jog
nevezetesen a 2802. sz. törvény 94. cikkének alkalmazása a jelen ügyben nemcsak a jogbiztonság
szempontjából problematikus, hanem nyilvánvalóan észszerűtlennek is tűnik.
Úgy ítélte meg, hogy a tettenérés fogalmának puszta alkalmazása és 2802. sz. törvény 94. cikkére való
utalás a 2016. július 20-i, a kérelmező előzetes letartóztatását elrendelő végzésben nem felelt meg az
Egyezmény 5. cikke 1. bekezdése követelményeinek. A Bíróság álláspontja szerint a tettenérés
fogalmának kiterjesztő értelmezése nyilvánvalóan nem tekinthető megfelelő válasznak a
szükségállapotra. Egy ilyen értelmezés, amelyet ráadásul nem a szükségállapot követelményeire
válaszul fogadtak el, nemcsak a jogbiztonság elve szempontjából problematikus, hanem tagadja azokat
az eljárási biztosítékokat is, amelyeket az igazságszolgáltatás tagjai számára biztosítottak annak
érdekében, hogy megvédjék őket a kormányzati beavatkozástól. Jogkövetkezményei messze
meghaladták a szükségállapot jogi kereteit. Ezt semmiképpen sem indokolták a szükségállapot
különleges körülményei. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező előzetes
letartóztatásba helyezéséről szóló határozat, amelyet nem „a törvényben előírt eljárásnak megfelelően
hoztak”, nem tekinthető a helyzet igényei által szigorúan megköveteltnek, ezért az Egyezmény 5.
cikkének 1. bekezdését a kérelmező első előzetes letartóztatásának törvénytelensége miatt.
A Bíróság észlelte, hogy az Alkotmánybíróság utalt arra: a kérelmező által használta a ByLock
üzenetküldő alkalmazást. Ki kell emelni, hogy a vonatkozó bizonyítékokat csak jóval a kérelmező első
letartóztatása után terjesztették elő. Az Alkotmánybíróság nem fejtette ki, hogy a kérelmező első előzetes
letartóztatása után néhány hónappal beszerzett bizonyítékok hogyan szolgálhattak alapul annak
megalapozott gyanújához, hogy elkövette azt a bűncselekményt, amellyel vádolták.
A jelen ügyben a Bíróság észlelte, hogy a kérelmező előzetes letartóztatását elrendelő végzéséből
kitűnően a Kocaeli Törvényszék az arra vonatkozó alapos gyanú fennálltának megállapítását, hogy a
kérelmező elkövette az állítólagos bűncselekményt, a HSK 2016. július 16-ai döntésére és az ankarai
ügyészség azon kérelmére alapította, hogy indítsanak vizsgálatot a kérelmezővel szemben.
Határozatában a HSK 2735 bírót és ügyészt (köztük a kérelmezőt) függesztett fel annak alapos gyanúja
alapján, hogy tagjai annak a terrorszervezetnek, amely a puccskísérletet kezdeményezte. A HSK számos
fegyelmi vizsgálatra és nyomozásra hivatkozott, amelyeket számos bíró és ügyész ellen indítottak a
puccskísérlet előtt. Határozata azonban nem tartalmazott semmilyen, a kérelmező személyével
kapcsolatos tényt vagy információt. Nem szerepelt a fegyelmi vizsgálat és nyomozás tárgyaként említett
egyének között. Ennek megfelelően a HSK határozatában említett fegyelmi és büntetőjogi vizsgálatok
nem képezhették az alapját annak a gyanúnak, amely a kérelmező előzetes letartóztatását felvetette. A
Bíróság kiemelte továbbá, hogy határozatában a HSK általánosságban utalt a titkosszolgálatoktól
származó információkra, anélkül, hogy tisztázta volna azok tartalmát, vagy elmagyarázta volna, hogy
ezek hogyan kapcsolódtak a kérelmezőhöz és helyzetéhez.
A Bíróság úgy ítélte, hogy a jelen ügyben a Kormányzat nem biztosított elegendő ténybeli alapot a HSK
döntéséhez. Megállapította, hogy a Kocaeli Törvényszék puszta hivatkozása a HSK határozatára nem
volt elegendő annak a következtetésnek az alátámasztására, hogy a kérelmező előzetes letartóztatását
igazoló gyanú merült fel. A Törvényszék a török Be. 100. cikkére és az iratokban szereplő
bizonyítékokra hivatkozva igyekezett igazolni döntését, de egyszerűen csak idézte a szóban forgó cikk
szövegét. A török Be. 100. cikkének szövegére és az iratokban szereplő bizonyítékokra vonatkozó
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homályos és általános utalások nem tekinthetők elegendőnek ahhoz, hogy igazolják a gyanú
„megalapozottságát”, amelyen a kérelmező előzetes letartóztatása feltehetőleg alapult, az aktában
szereplő egyes bizonyítékok, a kérelmezővel szembeni gyanút igazolni képes információk vagy
bármilyen más ellenőrizhető anyag vagy tény konkrét értékelése hiányában.
A Bíróság azt is észlelte: a kérelmezőt nem gyanúsították azzal, hogy részt vett a 2016. július 15-ei
eseményekben. El kell ismerni, hogy az ankarai ügyészség 2016. július 16-án olyan utasításokat adott
ki, amelyekben a kérelmezőt a FETÖ / PDY tagjának nevezték és felszólítottak előzetes letartóztatására.
A Kormányzat azonban nem nyújtott be olyan tényt vagy információt, amely tényszerű alapul
szolgálhatna az ankarai ügyészség utasításai számára. Az a tény, hogy az előzetes letartóztatásba
helyezést megelőzően a kérelmezőt a Kocaeli 1. Törvényszék 2016. július 19-én és 20-án kihallgatta
egy illegális szervezet tagsága bűncselekményével kapcsolatban, legfeljebb arra világít rá, hogy a
hatóságok meggyanúsították a bűncselekmény elkövetésével. Ez a tény önmagában nem elégítene ki
egy objektív megfigyelőt abban a vonatkozásban, hogy a kérelmező elkövethette a szóban forgó
bűncselekményt.
A Bíróság úgy találta, hogy az előtte rendelkezésre álló bizonyítékok nem engedik meg azt a
következtetést, hogy a kérelmezővel szemben az első letartóztatásakor megalapozott gyanú állt volna
fenn. Úgy ítélte, hogy az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének c) pontjában szereplő, a fogvatartást
igazoló gyanú megalapozottságára vonatkozó követelmények nem teljesültek. A Bíróság arra a
következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 5. cikkének (1) bekezdését megsértették, mivel a kérelmező
első előzetes letartóztatásának hiányzott annak alapos gyanúja, hogy bűncselekményt követett el.
A kérelmezőt 2016. július 20-án előzetes letartóztatásba helyezték, miután kihallgatták a Kocaeli
Törvényszéken, majd azt követően a büntetőper megkezdése után, a 2017. szeptember 19-ei az első
tárgyaláson jelent meg a bíróság előtt. Ebben a körülbelül egy év és két hónapos időszakban nem jelent
meg a fogvatartásáról döntő bíróságok előtt. Szabadlábra helyezési kérelmeit és kifogásait mind anélkül
bírálták el, hogy a bíróság meghallgatta volna. A kérelmező által benyújtott utolsó kifogást az esküdtszék
2017. augusztus 15-én tárgyalás nélkül utasította el.
A Kormányzat azzal érvelt, hogy a kérelmező által kifogásolt helyzetre kiterjedt az Egyezmény 15. cikke
szerinti derogációról szóló értesítés, amelyet a török hatóságok 2016. július 21-én nyújtottak be az
Európa Tanács Főtitkárához. A Bíróság emlékeztetett: a nehézségek, amelyekkel Törökország
szembesült a 2016. július 15-ei katonai puccskísérlet után, olyan háttértényezők voltak, amelyeket teljes
mértékben figyelembe kell venni az Egyezmény 15. cikkének értelmezése és alkalmazása során.
Elfogadta az Alkotmánybíróság Aydın Yavuz és társai ügyében álláspontját, hogy a puccskísérlet után
meghozott intézkedések, és az a tény, hogy a kérelmezők nyolc hónap és tizennyolc napig nem jelentek
meg a fogvatartásukról döntő bírák előtt, a közbiztonság védelme érdekében szigorúan szükségesnek
mondhatók. A Bíróság ugyanakkor észlelte, hogy a jelen ügyben a kérelmező körülbelül egy év és két
hónapig nem jelent meg a bíró előtt, ami sokkal hosszabb időtartam volt, mint amelyet az
Alkotmánybíróság az Aydın Yavuz és társai ítéletében értékel. A Bíróság ezért arra a következtetésre
jutott, hogy az Egyezmény 5. cikkének 4. bekezdését megsértették, tekintettel arra az időtartamra, amely
alatt a kérelmező személyesen nem jelent meg a bíróság előtt.
A Bíróság a kérelmező javára 6.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

3. Hudorovič és mások Szlovénia elleni ügye (24.816/14. és 25.140/14. sz. ügyek)73
A kérelmezők két, cigányok által lakott településrész lakói, akik a lakóhelyükön uralkodó állapotokat
sérelmezték.
Az első ügyben a kérelmezők, apa és fia, a Ribnica-megyében (občina) fekvő Goriča falu cigánysorán
laknak, amely főként vízvezeték és csatornázás nélküli fakunyhókból áll. 1999-ben az első kérelmező
és Ribnica elöljárója megállapodtak abban, hogy egy dízelgenerátort és egy 2.000–3.000 literes
víztartályt kell beszerezni és elhelyezni a településen. A vizet a tűzoltóságnak kellett biztosítania, és a
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lakosoknak fizetniük kellett a megfelelő szennyvízelvezetésért (mobil WC-kért), és gondoskodniuk
kellett a környék takarításáról. A víztartályt végül megvásárolták és elhelyezték, de a felek nem értettek
egyet a további fejlesztésekkel kapcsolatban. A Kormányzat azt állította, hogy a tűzoltóság a lakók
kérésére biztosította a vizet, és amikor a tartály megtelt, azt egy nagy tartályba és más tartályokba
öntötték. A dízelgenerátort és a víztartályt később eladták. A kérelmezők állították, hogy a tartály
penészes és használhatatlan lett, és a lakóknak ki kellett cserélniük.
A második ügyben a kérelmezők egy házaspár és tizenkét gyermekük, Škocjan-megyében fekvő
Dobruška falu cigánysorán élnek. 2011-ben a hatóságok csoportos vízvezeték-kapcsolatot biztosítottak
a település melletti önkormányzati földön, amely 2015-re hét házat látott el. A kérelmezőek nem vettek
részt ebben a rendszerben, állításuk szerint részben amiatt, mert az egyik szomszéd ellenezte, hogy
hozzáférjenek; a falu egyik szökőkútjából nyernek vizet. A kérelem benyújtásának idején Škocjan nem
rendelkezett a városi szennyvíz elvezetésére vagy tisztítására szolgáló létesítményekkel. A környék lakói
derítőket vagy kis szennyvíztározókat használnak, amelyeket az önkormányzati közüzemi szolgáltató
kiürít.
A kérelmezők – az Egyezmény 3. cikkére, 8. cikkére és az Egyezmény 3. és 8. cikke vonatozásában 14.
cikkre hivatkozással – sérelmezték az alapvető közművekhez, nevezetesen az ivóvízhez és a
szennyvízelvezetéshez való hozzáférés hiányát. Azt is állították, hogy ki voltak téve a helyi hatóságok
negatív és diszkriminatív hozzáállásának.
A Bíróság megállapította, hogy az egészséges ivóvízhez való hozzáférést önmagában nem védi az
Egyezmény 8. cikke, azonban a vízre szükség volt az emberi túléléshez, és a hozzá való hozzáférés
állandó és hosszútávú hiánya káros hatással lehet az egészségre és az emberi méltóságra, rombolva a
magánélet lényegét és az otthon élvezetét. A Bíróság ezért nem tudta kizárni, hogy az ilyen sanyarú
körülmények meggyőző állítása kiválthatja az államnak az Egyezmény 8. cikke szerinti pozitív
kötelezettségeit. Mivel úgy ítélte, hogy az ilyen kötelezettségek megléte és hatálya, valamint az
Egyezmény 8. cikkének alkalmazhatósága szorosan kapcsolódik az eset sajátos körülményeihez és
súlyosságához, a Bíróság úgy döntött, hogy az Egyezmény 8. cikkének önmagában vagy a 14. cikkel
kapcsolatos alkalmazhatóságának kérdését az ügy érdemével együtt vizsgálja.
Miután emlékeztetett az Egyezmény 8. cikkével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó ítélkezési
gyakorlatára, a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmezők panaszai az állam azon pozitív kötelezettségének
hatályát érintik, hogy biztosítsa a közüzemi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, különösen egy
szociálisan hátrányos helyzetű csoport számára, olyan körülmények között, amikor az államok széles
mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az olyan társadalmi-gazdasági kérdésekben, mint például a lakhatás.
A Bíróság kiemelte a hatóságok által általában megtett lépéseket a szlovéniai cigány közösségek
bizonytalan életkörülményeinek javítása érdekében, bár nem volt világos, hogy a kérelmezők maguk is
élhettek-e azzal a lehetőséggel, hogy jobb infrastruktúrájú településekre költözzenek. Végül a Bíróság
arra a következtetésre jutott, hogy választásuk szerint maradtak továbbra is a saját településükön.
A kérelmezők szociális ellátásokban is részesültek, és nem éltek rendkívüli szegénységben. Valójában
az első ügyben a kérelmezők számára társfinanszírozták a víztartály beszerzését, és vállalták, hogy
viselik a vízellátás és a mobil WC-k költségeit, míg a második ügyben a résztvevők földet vásároltak a
településük közelében, és fából készült kunyhót építettek, ahová az eljárás során átköltöztek.
A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy a hatóságok felismerték a kérelmezők helyzetét, és a szociális ellátások
rendszerén keresztül biztosították, hogy garantálják számukra a létfenntartás bizonyos alapszintjét,
amelyeket többek között életkörülményeik javítására lehetett vagy lehetett volna használni. Ezenkívül
az önkormányzati hatóságok tettek néhány konkrét lépést annak biztosítása érdekében, hogy a
kérelmezők hozzáférjenek az egészséges ivóvízhez. A Bíróság elfogadta, hogy az első ügy kérelmezői
településén 1999 és 2016 között egy vagy több víztartályt telepítettek, amelyeket kérésre vízzel láttak
el. Figyelembe véve a felek beszámolóinak különbségeit a társfinanszírozott víztartállyal történtekről és
a kérelmezők megalapozatlan állításairól a víz minőségével és a szállítások szabályszerűségével
kapcsolatban, a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a megállapodás biztosította a kérelmezőknek
az egészséges ivóvízhez való hozzáférés lehetőségét Goriča településről. Ugyanerre a következtetésre
jutott a második ügy kérelmezőinek települése, Dobruška falu számára talált megoldás esetében, ahol
az önkormányzat csoportos vízelosztó kapcsolatot létesített és finanszírozott, amelyből az egyes

99

háztartások számára kapcsolatokat lehetett létesíteni. Kiemelve a kérelmezők észrevételeit a
csatlakozáshoz való hozzáférés nehézségeivel kapcsolatban, a Bíróság azt is észlelte, hogy valójában
nem kérték, hogy lakóhelyüket csatlakoztassák hozzá.
Noha ezek az intézkedések inkább ideiglenesnek, mint állandó megoldásnak tekinthetők, a Bíróság úgy
találta, hogy ezek a pozitív intézkedések lehetőséget nyújtottak a kérelmezőknek az egészséges
ivóvízhez való hozzáférésre. Ellentétes bizonyíték hiányában megállapította, hogy a hatóságok
jóhiszeműen tették meg az intézkedéseket. A kérelmezők azt sem mutatták ki, hogy az önkormányzati
hatóságok hátrébb sorolták volna érdekeiket a települések szabályozása és az egészséges ivóvízhez való
hozzáférés során, más, kevésbé sürgős intézkedésekkel szemben, amelyek célja a többségi lakosság
infrastruktúrájának javítása volt. Valójában a nyilvános vízelosztó rendszerből származó egészséges
ivóvízhez való hozzáférés korlátozott volt mindkét megyében, mind Szlovénia más távoli részein.
A Bíróság kiemelte, hogy az önkormányzatok által hozott intézkedések nem tartalmaztak semmilyen
lépést a szennyvízelvezetés biztosítása érdekében. Szlovénia számos részén azonban jellemző volt a
közcsatorna-rendszerek hiánya, és mindkét érintett településen korlátozott volt a szennyvízelvezetéshez
való hozzáférés. Ezen túlmenően, figyelembe véve az állami infrastruktúra fejlesztésének fokozatos
jellegét és az állam széles mérlegelési jogkörét a várostervezési erőforrások rangsorolásában, a Bíróság
úgy ítélte: csak különösen meggyőző okok, például súlyos egészségügyi kockázat igazolhatják, hogy az
államra azt a terhet róják, hogy tegyen meg minden lépést a kérelmezők helyzetével kapcsolatban. A
kérelmezők azonban nem támasztottak alá semmilyen ezzel kapcsolatos állítást, és nem érveltek azzal,
hogy akadályozták volna őket a derítők kialakításában vagy a közcsatorna egyéb alternatíváinak
megtalálásában. A Bíróság emlékeztetett, hogy a kérelmezők szociális juttatásokban részesültek,
amelyeket életkörülményeik javítására használhattak fel, és hogy az államok széles mérlegelési
mozgásteret kaptak a lakhatási ügyekben. A kérelmezők azt sem bizonyították meggyőzően, hogy az
állam állítólagos mulasztása a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés biztosításában, hátrányos
következményeket gyakorolt az egészségükre és az emberi méltóságukra, ténylegesen rombolva az
Egyezmény 8. cikke szerinti alapvető jogaikat.
Úgy találta tehát, hogy az állam által a biztonságos ivóvízhez és higiénés körülményekhez való
hozzáférésük biztosítása érdekében elfogadott intézkedések figyelembe vették kiszolgáltatott
helyzetüket és teljesítették az Egyezmény 8. cikkében foglalt követelményeket. Még akkor is, ha
feltételezzük, hogy az Egyezmény 8. cikke alkalmazható az ügyben, e rendelkezést akkor sem sértették
meg. A Bíróság ezért szükségtelennek találta az Egyezmény 8. cikke alkalmazhatóságának kérdésében
történő döntést.
A Bíróság ezenkívül úgy ítélte meg, hogy nem szükséges dönteni az Egyezmény 14. cikkének
alkalmazhatóságáról. Úgy vélte továbbá, hogy még ha feltételezzük is, hogy az Egyezmény 14. cikkét
alkalmazzuk, e rendelkezést az egyezmény 8. cikkével összefüggésben nem sértették meg.
A Bíróság nem zárhatta ki annak lehetőségét, hogy az állami felelősség felmerülhet a „bánásmódért”,
ha a kérelmező – az állami támogatásoktól teljesen függő körülmények között – hivatalos
közömbösséggel szembesül, amikor az emberi méltósággal összeegyeztethetetlen súlyos nélkülözésben
vagy hiányban szenved. A Bíróság azonban megállapította, hogy a hazai hatóságok által hozott pozitív
intézkedések lehetőséget nyújtottak a kérelmezőknek a biztonságos ivóvízhez való hozzáférésre. Ezért,
még ha feltételezzük is, hogy az állítólagos szenvedés elérte a minimális küszöböt, és hogy az
Egyezmény 3. cikke alkalmazandó, e rendelkezést sem önmagában, sem az Egyezmény 14. cikkével
összefüggésben nem sértették meg.

4. Baldassi és mások Franciaország elleni ügye (15.271/16. sz. ügy)74
A kérelmezők a „Collectif Palestine 68” tagjai, amely a „bojkott, elidegenítés és szankciók” (BDS)
nemzetközi kampány helyi közvetítője. Ez a kampány 2005. július 9-én indult palesztin nemkormányzati szervezetek felhívására, egy évvel a Nemzetközi Bíróság által kiadott vélemény követően,
amely kimondja, hogy „Izrael, a megszálló hatalom által építendő fal építése a megszállt palesztin
74

Az ítélet 2020. szeptember 11-én vált véglegessé.
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területeken, beleértve Kelet-Jeruzsálemet és környékét, valamint a hozzá kapcsolódó rezsim ellentétesek
a nemzetközi joggal”.
Öt kérelmező 2009. szeptember 26-án részt vett az illzachi [C.] hipermarketen belüli akcióban, amely
az izraeli termékek bojkottjára szólított fel, a „Collectif Palestine 68” szervezésében. Az ügyfelek szeme
láttára három bevásárlókocsiban tették ki az általuk izraeli eredetűnek tartott cikkeket, és röpcédulákat
osztogattak. Hasonló rendezvényt szervezett a „Collectif Palestine 68” 2010. május 22-én ugyanabban
a hipermarketben. Nyolc kérelmező vett benne részt. Bemutattak egy petíciót is, hogy azt a hipermarket
ügyfelei írják alá, felhívva a hipermarketet, hogy hagyja abba az Izraelből behozott termékek
értékesítését.
A colmari ügyész a kérelmezőket a mulhouse-i büntetőbíróság elé idézte, többek között hátrányos
megkülönböztetésre való felbujtás miatt, amely bűncselekményről az 1881. július 29-i törvény 24.
cikkének (8) bekezdése rendelkezik. A Mulhouse Büntetőbíróság 2011. december 15-ei két ítéletével
felmentette a kérelmezőeket. Két, 2013. november 27-én hozott ítéletével a Colmar Fellebbviteli
Bíróság hatályon kívül helyezte a korábbi ítéleteket, amennyiben azok felmentették a kérelmezőket; a
kérelmezőket bűnösnek találta a hátrányos megkülönböztetésre való felbujtás vétségében. A 2009.
szeptember 26-i eseményeket illetően, a Fellebbviteli Bíróság az öt vádlottal szemben 1.000,-Euró
felfüggesztett pénzbüntetést szabott ki, és kötelezte őket, hogy a négy beavatkozó polgári fél (aí
Rasszizmus és az Antiszemitizmus Elleni Nemzetközi Liga, az Ügyvédek Határok Nélkül Egyesület, a
„Franciaország – Izrael Szövetség” Egyesület és a „Bureau national de vigilance contre
l’antisémitisme”) mindegyikének fizessenek együttesen 1.000,-Euró nem vagyoni kártérítésért és
3.000,-Euró perköltséget a Büntetőeljárási Törvénykönyv 475-1. cikke alapján (a polgári felek költségeit
az állam nem fedezi). A 2010. május 22-i esetet illetően, a Fellebbviteli Bíróság a kilenc vádlottal
szemben 1.000,-Euró felfüggesztett pénzbüntetést szabott ki, és kötelezte őket a három polgári fél (a
Rasszizmus és Antiszemitizmus Elleni Nemzetközi Liga, az Ügyvédek Határok Nélkül Egyesület, a
„Franciaország – Izrael Szövetség” Egyesület) mindegyikének fizessenek együttesen 1.000,-Euró nem
vagyoni kártérítésért és 3.000,-Euró perköltséget a Büntetőeljárási Törvénykönyv 475-1. cikke alapján
(a polgári felek költségeit az állam nem fedezi).
A Semmítőszék Büntető Osztálya 2015. október 20-ai két ítéletével elutasította a kérelmezők által
benyújtott felülvizsgálati kérelmeket, amelyben különösen az Egyezmény 7. és 10. cikkének
megsértésére hivatkoztak. Többek között megállapította, hogy a fellebbviteli bíróság indokolta döntését,
mivel helyesen emelte ki, hogy az 1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott bűncselekmény tényállási elemei megvalósultak, és hogy az Egyezmény 10. cikkében
rögzített véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlására – e rendelkezés 2. bekezdése alapján –
korlátozások vagy szankciók vonatkozhatnak, amelyek a jelen esethez hasonlóan szükségesek egy
demokratikus társadalomban a zavargás megelőzése és mások jogainak védelme érdekében.
A kérelmezők – az Egyezmény 7. cikkére hivatkozva – sérelmezték, hogy a sajtószabadságról szóló
1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8) bekezdése alapján gazdasági megkülönböztetésre való
felbujtás miatt ítélték el őket, míg ez a szöveg nem terjedt ki a gazdasági diszkriminációra, továbbá – az
Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – sérelmezték büntetőjogi felelősségre vonásukat amiatt, hogy a
BDS-kampány keretében részt vettek az Izraelben előállított cikkek bojkottjára felszólító akciókban.
A jelen ügyben a Bíróság megállapította, hogy a kérelmezőket az 1881. július 29-i törvény 24. cikkének
(8) bekezdése alapján ítélték el, amely előírja, hogy „aki a 23. §-ban meghatározott eszközök
bármelyikével egy személy vagy személycsoport ellen megkülönböztetésre, gyűlöletre vagy erőszakra
való felbujtásban vesz részt, származásuk vagy meghatározott etnikai csoporthoz, nemzethez, fajhoz
vagy valláshoz való (nem-)tartozásuk miatt, egy év szabadságvesztéssel, illetve 45.000,-Euró
pénzbüntetéssel sújtható”.
A kérelmezőket első fokon felmentették, különösen azon az alapon, hogy a cselekmények, amelyek
miatt büntetőeljárás alá vonták őket, csupán arra irányultak, hogy lebeszéljék az ügyfeleket az izraeli
termékek vásárlásáról, és hogy az 1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8) bekezdése nem terjedt ki
„gazdasági” jellegű hátrányos megkülönböztetésre, utóbbira kifejezetten a 24. cikk (9) bekezdése
vonatkozik, amely a Büntető Törvénykönyv 225–2. Cikkében kifejtett és meghatározott gazdasági
megkülönböztetés cselekményekre hivatkozik. A Colmari Fellebbviteli Bíróság azonban hatályon kívül
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helyezte ezt az ítéletet, mivel úgy ítélte, hogy a kérelmezők „arra ösztönözték az embereket, hogy
hátrányosan megkülönböztessék az izraeli termékeket” azáltal, hogy elriasztották az ügyfeleket az ilyen
áruk vásárlásától tekintettel a gyártók származására, akik olyan „személyek csoportját” alkotják,
amelyek egy meghatározott „nemzethez”, nevezetesen Izraelhez tartoznak.
A Bíróság észlelte, hogy az 1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8) bekezdése nem említi kifejezetten
a gazdasági megkülönböztetésre való felbujtást. A 24. cikk (9) bekezdése kifejezetten utalt a hátrányos
megkülönböztetésre való buzdítás ilyen formájára, de kizárólag nem, szexuális irányultság vagy
fogyatékosság miatt, és nem származás vagy egy adott nemzethez való tartozása miatt. A Bíróság
azonban egyetértett a Kormányzattal abban, hogy a Semmítőszék az ügyet megelőzően az 1881. július
29-i törvény 24. cikke (8) bekezdésének alkalmazása mellett döntött az Izraelből behozott termékek
bojkottjára való felhívás eseteiben. Így az akkori ítélkezési gyakorlatnak megfelelően a kérelmezőknek
tudniuk kellett, hogy őket valószínűleg elítélik az 1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8) bekezdése
alapján az Izraelből behozott termékek bojkottjáért. Az Egyezmény 7. cikkét tehát nem sértették meg.
A Bíróság észlelte, hogy a bojkottra való felhívás a tiltakozás kifejezését a különböző bánásmódra való
felbujtással ötvözte, így ez a felhívás – a körülményektől függően – mások hátrányos
megkülönböztetésére való felbujtásnak minősült. A hátrányos megkülönböztetésre való felbujtás az
intoleranciára való felbujtásának egyik formája, amely az erőszakra és a gyűlöletre való felhívással
együtt azon korlátok közé tartozik, amelyeket soha sem szabad átlépni a véleménynyilvánítás
szabadságának gyakorlása során. Ennek ellenére a különböző bánásmódra való felbujtás nem feltétlenül
azonos a hátrányos megkülönböztetésre való felbujtással.
A Bíróság egyetértett a kérelmezőkkel és a harmadik felekkel abban, hogy különbséget kell tenni a jelen
ügy és Willem Franciaország elleni ügye között. Amikor Willem úr az önkormányzati vendéglátó-ipari
szolgálatokat az izraeli termékek bojkottjára szólította fel, polgármesteri minőségében járt el, és
polgármesteri hatáskörét használta, tekintet nélkül az ezzel járó semlegességi és mérlegelési
kötelezettségektől; a felhívást előzetes vita vagy szavazás nélkül tette közzé a községi tanácsban, így
nem állíthatta, hogy ösztönözte egy közérdekű téma szabad megvitatását. Az utóbbi esettől eltérően itt
a kérelmezők hétköznapi állampolgárok voltak, akiket nem korlátoztak a polgármesteri megbízásból
eredő feladatok és felelősség, és akiknek a fogyasztókra gyakorolt befolyása nem volt összehasonlítható
azzal, amit egy polgármester az önkormányzati szolgáltatókra gyakorolt. Továbbá, a kérelmezők a
szupermarketek vásárlói közötti vita kiváltása vagy ösztönzése érdekében bojkottra szólítottak fel,
amely olyan büntetőeljáráshoz vezetett, amelyet a Bíróság előtt sérelmeztek.
A Bíróság észlelte, hogy a kérelmezőket azért ítélték el, mert rasszista vagy antiszemita megjegyzéseket
tettek, illetve mert gyűlöletre vagy erőszakra bujtottak volna fel. A 2009. szeptember 26-i és 2010. május
22-i események kapcsán nem erőszakos cselekményért vagy károkozásért ítélték el őket. Az iratokból
kiderült, hogy nem történt erőszak és nem okoztak kárt. Az a hipermarket, ahol a kérelmezők
cselekményeiket véghez vitték, polgári félként nem követelt kártérítést a hazai bíróságok előtt. A
kérelmezőket az izraeli termékek bojkottjára való felszólításra tekintettel ítélték el, minthogy a
sajtószabadságról szóló 1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8) bekezdése értelmében vett
„megkülönböztetésre való felbujtás”-ban vettek részt. A Colmari Fellebbviteli Bíróság úgy ítélte, hogy
a hipermarket ügyfeleit arra felhívva, hogy ne vásároljanak Izraelből termékeket, a kérelmezőek arra
ösztönözték az embereket, hogy az említett termékek gyártóit vagy szállítóit származásuk alapján
hátrányos megkülönböztetésben részesítsék. Ezután rámutatott arra, hogy a megkülönböztetésre való
felbujtásra nem terjedt ki a véleménynyilvánítás szabadságához való jog, mivel ez a személyek egy
csoportjának elutasítására vonatkozó tevőleges cselekménynek minősült, amely abból állt, hogy az
embereket eltérő bánásmódra ösztönözte. A bíróság úgy ítélte: az a tény, hogy a vádlottak másokat a
termelők vagy a beszállítók megkülönböztetésére uszítottak, elutasítva az izraelieket, elegendő volt a
sajtószabadságról szóló, 1881. július 29-ei törvény 24. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
hátrányos megkülönböztetésre, gyűlöletre vagy erőszakra való felbujtás bűntettének tényállási eleme
kimerítésének megállapításához. Hozzátette, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nem tette lehetővé
e jog jogosultjának a törvény által büntetendő bűncselekmény elkövetését.
A Bíróság nem kívánta megkérdőjelezni az 1881. július 29-i törvény 24. szakaszának azon értelmezését,
amelyen a kérelmezők elítélése alapult, abban az értelemben, hogy az izraeli termékek bojkottjára való
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felhívás révén a kérelmezők, e rendelkezés értelmében, az embereket arra bujtsák fel, hogy e termékek
termelőit vagy szállítóit származásuk alapján hátrányos megkülönböztetésben részesítsék. A Bíróság
azonban kiemelte, hogy a francia jog, ahogyan azt a jelen ügyben értelmezték és alkalmazták, az ilyen
felhívás jellegétől, okától és körülményeitől függetlenül tiltotta meg a termékek bojkottjára való
felhívást azok földrajzi származására tekintettel. Kiemelte továbbá, hogy e jogalapon döntve a Colmari
Fellebbviteli Bíróság nem elemezte e tényezők fényében a büntetőeljárás alá vont intézkedéseket és
észrevételeket. A bíróság nagyjából arra a következtetésre jutott, hogy a bojkottra való felhívás
hátrányos megkülönböztetésre való felbujtásnak minősül az 1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8)
bekezdése értelmében, amely alapján a kérelmezők ellen eljárást indítottak, és hogy erre a felhívásra
„semmiképpen sem terjedt ki a véleménynyilvánítás szabadságához való jog”. A hazai bíróság tehát
elmulasztotta megállapítani, hogy a kérelmezők elítélése az Izraelből származó termékek bojkottjára
való felszólítás miatt szükséges volt-e egy demokratikus társadalomban s a kitűzött törvényes cél, vagyis
mások jogainak védelme érdekében. A bíróság azonban köteles lett volna részletesen megindokolni
döntését, különösen azért, mert a jelen ügy olyan helyzetre vonatkozott, amelyben az Egyezmény 10.
cikke a szólásszabadsághoz való jog magas szintű védelmét követelte meg. Egyrészt a kérelmezőknek
felrótt cselekmények és megjegyzések valóban közérdekű témát érintettek, másrészt ezek a cselekedetek
és szavak a politikai vagy harcos véleménynyilvánítás körébe tartoztak.
A Bíróság számos alkalommal hangsúlyozta, hogy az Egyezmény 10. cikkének (2) bekezdése
értelmében a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására csak szűk lehetőség van a politikai
beszéd vagy a közérdekű kérdések területén. Amint arra a Bíróság Perinçek-ítéletében rámutatott, a
politikai beszéd jellegéből adódóan ellentmondásos és gyakran ellenséges. Ez nem csökkenti
közérdekűségét, feltéve, hogy nem lépi át a határt, és nem válik erőszakra, gyűlöletre vagy intoleranciára
való felszólítássá. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezők elítélése nem alapult
megfelelő és elegendő indokokon. Nem volt meggyőződve arról, hogy a hazai bíróságok a szabályokat
az Egyezmény 10. cikkében meghatározott elveknek megfelelően alkalmazta, vagy a tényeket
megfelelően értékelte. Az Egyezmény 10. cikkét tehát megsértették.
A Bíróság a kérelmezők javára fejenként 380,-Euró vagyoni és 7.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt
meg.

5. Stavropoulos és mások Görögország elleni ügye (52.484/18. sz. ügy)75
A kérelmező pár lánya 2007-ben született, és az amarousioi anyakönyvi hivatalban vették
nyilvántartásba a születését. Az utónevét születési anyakönyvi kivonatán azzal a kézzel írt, zárójeles
megjegyzéssel rögzítették, hogy „névadás” (ονοματοδοσία). A kérelmezők 2007 októberében a
Legfelsőbb Közigazgatási Bírósághoz fordultak az anyakönyvezés megsemmisítése iránt, amennyiben
az a „névadás” feljegyzésre vonatkozott. Azt állították, hogy ez utalást jelent arra a tényre, hogy
gyermeküket nem keresztelték meg, és így felfedte vallási meggyőződésüket.
Kérelmüket elfogadhatatlanként elutasították, mert a harmadik kérelmező neve melletti feljegyzés
csupán megismételte a vonatkozó nemzeti jogszabályban, nevezetesen a 344/1976. számú törvény 25.
cikkében szereplő jogcímet, amely előírta, hogy a „névadás” polgári jogi aktusa az egyetlen törvényes
módja a név megszerzésének.
A kérelmezők – az Egyezmény 8. és 9. cikkére hivatkozással – azt állították, hogy a lányuk születési
anyakönyvi kivonatában szereplő „névadás” jegyzetnek mögöttes jelentése volt, nevezetesen, hogy nem
keresztelték meg, és ez abba a jogukba való beavatkozással járt, hogy ne legyenek kötelesek kifejezni
hitüket. Különösen azzal érveltek, hogy annak ellenére, hogy a görög jogszabályok csak a „névadás”
polgári jogi aktusát ismerik el, a gyakorlatban az anyakönyvi hivatalok a keresztelést alternatívaként
volt jelen. Ez azt jelentette, hogy a „névadás” szót csak akkor vették fel a születési anyakönyvi
kivonatba, amikor a szülők úgy döntöttek, hogy gyermekük úgy nevezték el, hogy nem keresztelték
meg, míg a megkeresztelt gyermek neve mellett ilyen megjegyzés nem volt írva.
A felek nem értettek egyet abban, hogy a harmadik kérelmező születési anyakönyvi kivonatán szereplő,
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kézzel írt megjegyzés beavatkozott-e a kérelmezők Egyezmény 9. cikke szerinti jogaiba. A kérelmezők
azzal érveltek, hogy a megjegyzés azt sugallta, hogy a gyermeket nem keresztelték meg, míg a
Kormányzat azt állította, hogy azt véletlenül tették hozzá.
A Bíróság úgy találta, hogy bár a megjegyzés önmagában nem bír vallási jelentéssel bírónak vagy egy
bizonyos meggyőződés hiányára utalónak, a körülmények azt sugallták, hogy a harmadik kérelmezőt
nem keresztelték meg. A görög ombudsman harmadik fél beavatkozóként a Bíróság előtt benyújtott
észrevételei elhelyezték összefüggéseibe a „névadás” szó használatát az anyakönyvi kivonatokon, utalva
egyes görög nyilvántartások általánosan elterjedt meggyőződésére és gyakorlatára, miszerint két
alternatív eljárás létezik az elnevezésre, a keresztelés és a névadás, és hogy csak azoknak kell nevet adni,
akiket nem kereszteltek meg. A Kormányzat érvelésének ezenfelül az anyakönyvi hivatal is
ellentmondott a Kormányzat észrevételeihez csatolt igazolásban, amelyben kijelentette, hogy ilyen
megjegyzés sok, akkoriban anyakönyvezett személy születési anyakönyvi kivonatán megjelent,
valamint az ombudsman is, aki megerősítette, hogy a tárgyban 2006-ban panaszokat kapott és
közbelépett. Valójában a Bíróság nem tudta megérteni, miért lenne szükség a „névadás” jelzésére a
harmadik kérelmező neve mellett, ha nem azért, hogy megkülönböztessék mástól. Ezt a következtetést
tovább erősítette az a tény, hogy a harmadik kérelmező születési anyakönyvi kivonatának jobb oldalán
volt egy keresztelésre vonatkozó rész, amelyet az ő esetében üresen hagytak. Ezért az amarousioi
anyakönyvi hivatal megjegyzését nem véletlenül írták oda, hanem a harmadik kérelmező neve
megszerzésének módjaként. Tekintettel erre az összefüggésre, a Bíróság osztotta a kérelmezők azon
véleményét, hogy a harmadik kérelmező keresztneve melletti „névadás” megjegyzésnek volt mögöttes
jelentése, nevezetesen, hogy őt nem keresztelték meg, és hogy polgári jogi aktusban adtak neki nevet.
Úgy ítélte, hogy ezeknek az információknak a felvétele egy olyan dokumentumba, amely éppen olyan
nyilvános és gyakran használt (például iskolai beiratkozáshoz), mint a születési anyakönyvi kivonat,
beavatkozást jelent a kérelmezők azon jogába, hogy ne legyenek kötelesek meggyőződésüket
kinyilvánítani, amint azt az Egyezmény 9. cikke biztosítja. Ez a közigazgatási hatóságokkal való
kapcsolataikban akár a diszkriminatív helyzetek kockázatának is kiteszi őket.
Továbbá, ezt a beavatkozást nem írta elő törvény, hanem az amarousioi anyakönyvi hivatal
gyakorlatából eredt. Bár a 344/1976. sz. törvény 25. §-a előírta, hogy az egyén a „névadás” polgári jogi
aktusa útján szerezi meg keresztnevét, nem volt szükség arra, hogy az anyakönyvvezetők „névadás”-t,
szemben a kereszteléssel feltüntessék a nevüket ilyen módon megszerző újszülötteknél. Valóban, ez a
gyakorlat nyilvánvalóan elterjedt volt más anyakönyvi hivatalokban is. Ennek megfelelően az
Egyezmény 9. cikkét megsértették.
Tekintettel az Egyezmény 9. cikkével kapcsolatos megállapításokra, a Bíróság úgy ítélte, hogy nem
szükséges külön megvizsgálni a kérelmezők panaszát a magánéletük megsértése miatt az Egyezmény 8.
cikke alapján.
A Bíróság a kérelmezők javára együttesen 10.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

6. Miljević Horvátország elleni ügye (68.317/13. sz. ügy)76
A kérelmezővel szemben 2006-ban emeltek vádat négy őrizetbe vett civil meggyilkolásának gyanúja
miatt, akiket 1991-ben a glinai börtönből vittek el és végeztek ki. Az esetről a horvátországi média széles
körben foglalkozott, különösen az Istraga (Nyomozás) című televíziós műsoron keresztül. Az utolsó szó
jogán elmondott beszédében a kérelmező azt állította, hogy elítélése politikailag motivált volt és I. P., a
horvát hadsereg nyugalmazott ezredese ösztönözte, aki jól ismert volt az 1991–1995 közötti háború
során a horvátok ellen elkövetett bűncselekmények feltárására irányuló tevékenységéről. Lényegében
azt állította, hogy I.P. az eljárás során részt vett a tanúk befolyásolásában, és ellenséges médiakampányt
szervezett ellene. A kérelmezőt végül 2012-ben felmentették. A bíróságok úgy találták, hogy a négy
őrizetbe vett civilt elvitte a glinai börtönből, de nem volt bizonyíték arra, hogy kivégzésükben részt vett
volna vagy arról tudhatott volna.
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Időközben a nyugalmazott ezredes rágalmazás miatt eljárást indított a kérelmező ellen. A városi bíróság
2012-ben bűnösnek találta, tekintve, hogy az utolsó szó jogán elmondott beszéde során tett kijelentései
az ezredes elleni indokolatlan és megalapozatlan támadásnak minősülnek. A bíróság úgy találta, hogy a
kérelmező azért nyilatkozott így, hogy az ezredes jó hírnevét sértse, és nem azért, hogy megvédje magát
a háborús bűnökkel kapcsolatos eljárásokban. A kérelmező ítéletét a másodfokon eljáró megyei bíróság
2013-ban helybenhagyta, miközben alkotmányjogi panaszát is elutasították. A kérelmezőt 1.000,-horvát
kuna (körülbelül 130 euró) pénzbüntetésre és I. P. perköltségének megfizetésére kötelezték.
A kérelmező - különösen az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – azt állította, hogy a rágalmazás
miatti elítélése indokolatlan és tisztességtelen volt.
A Bíróság hangsúlyozta, hogy elsőbbséget kell adni a vádlottnak, aki védekezésében szabadon akar
beszélni, anélkül, hogy félnie kellene attól, hogy rágalmazásért beperlik, feltéve, hogy állításai nem
minősülnek hamis vádnak az eljárás más résztvevője vagy harmadik fél ellen.
A kérelmező ügyében úgy találta, hogy a belföldi hatóságok elmulasztották figyelembe venni azt a
fokozott védelmi szintet, amelyet állításai a büntetőeljárásban való védelme részeként megérdemeltek.
Noha kijelentései túlzók voltak, nem voltak rosszindulatúak, és minthogy a tanúvallomások hitelességét
és az ellene folytatott büntetőeljárás általános hátterét kérdőjelezték meg, elégségesen kapcsolódtak az
ügyéhez. A bíróságok nem értékelték kellőképpen azt a tényt sem, hogy I. P. ezredest látták részt venni
a kérelmező ügyének tárgyalásán, és hogy maga is elfogadta, hogy találkozott néhány tanúval.
A Bíróság figyelembe vette a kérelmező vádjainak az ezredesre nézve objektíve korlátozott
következményeit is, mivel soha nem folyt nyomozást ellene a tanúk befolyásolása miatt. Ezen felül, bár
nem volt oka megkérdőjelezni a hazai bíróságok azon megállapításait, miszerint az ezredesnek a
kérelmező állítása szorongással töltötték el, neki szélesebb körű toleranciát kellett volna tanúsítania a
felé irányuló kritikákkal szemben, mivel önként lépett a nyilvánosság elé az által, hogy megjelent a
kérelmező ügyének tárgyalásain, valamint a háborús bűncselekmények feltárásában végzett
tevékenysége révén, amely magában foglalta az Istraga televíziós műsor szerkesztőinek adott tanácsokat
is.
Végül a Bíróság rámutatott, hogy visszafogottságra van szükség, amikor büntetőeljárást indítanak a
védelem tárgyalótermi véleménynyilvánításának szabadságával kapcsolatban, és hogy egy ilyen
korlátozást csak kivételes körülmények között lehet demokratikus társadalomban elfogadni. Arra a
következtetésre jutott tehát, hogy a hazai bíróságok nem tudtak egyensúlyt teremteni egyrészt a
kérelmező védekezéshez való jogával összefüggő véleménynyilvánítási szabadsága, másrészt az
ezredesnek a jó hírnevének védelméhez fűződő joga között. Ennek megfelelően az Egyezmény 10.
cikkét megsértették.
A Bíróság úgy találta, hogy a jogsértés megállapítása önmagában elegendő igazságos elégtételt jelent a
kérelmező által elszenvedett esetleges nem vagyoni károkért.

7. Saquetti Igleias Spanyolország elleni ügye (50.514/13. sz. ügy)77
A kérelmezőt 2011. március 20-án biztonsági ellenőrzésnek vetették alá a madridi Barajas repülőtér 4es termináljának nemzetközi indulási oldalán, miközben felszállni készült az argentínai Buenos Airesbe
tartó repülőre, ahol tartózkodni kívánt. A repülőtér őrzéséért felelős biztonsági őrök olyan tárgyakat
fedeztek fel, amelyek pénzt tartalmazhatnak a kérelmező feladott poggyászában, és akik mégis azt
nyilatkozta, hogy nincs nála pénz, amikor átesett a biztonsági ellenőrzésen. A kérelmező jelenlétében
kinyitották a bőröndjeit a repülőtéri vámszolgálatnál, és ott 154.800,-Eurót találtak elrejtve újságok és
cipők között. A pénzmosás megelőzése érdekében a tőkemozgások és fizetési eszközök bejelentéséről
szóló, 2006. május 3-i EHA/1439/2006 rendelet értelmében ennek az összegnek majdnem teljes
összegét, nevezetesen 153.800,-Eurót lefoglaltak.
Az intézkedés során a kérelmező előadta, hogy ő a szóban forgó összeg tulajdonosa, és 2002 óta, az
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argentin corralito78 idején, különféle utazásai során hozta Spanyolországba, és minden egyes
alkalommal, amikor Spanyolországba lépett, megtette a szükséges nyilatkozatokat. Elmondása szerint
nem volt tudatában annak, hogy az ország elhagyásakor is be kell jelentenie az összegeket, és hozzátette,
hogy az igazoló dokumentumok nála vannak. A behozatali nyilatkozatokban szereplő összesen
327.000,-Euró összeget korábban a pénzmosás megelőzésével foglalkozó bizottság nem vizsgálta.
A Pénzmosás és Monetáris Bűnözés Megelőzésével Foglalkozó Bizottság állandó bizottsága 2011.
március 22-én eljárást indított a kérelmező ellen. A Gazdasági Minisztérium Kincstári és Pénzügyi
Főigazgatósága 2011. augusztus 30-ai határozatával a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának
megelőzéséről szóló, 2010. április 28-ai 10/2010. számú törvény 2. cikke (1) bekezdésének v) pontjában,
52. cikkének (3) bekezdésében és 57. cikkének (3) bekezdésében, valamint a pénzmosás megelőzésére
irányuló egyes intézkedésekről szóló, 1993. december 28-ai 19/1993. sz. törvény végrehajtásáról szóló
– a 2005. január 21-ai, 54/2005. sz. királyi rendelettel módosított – 1995. június 9-ai, 925/1995. sz.
királyi rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott súlyos jogsértés elkövetése miatt 153.800,Eurós pénzbírság kiszabásával büntette, amely megfelelt a teljes lefoglalt összegnek.
E határozatnak a megtámadása érdekében a kérelmezőnek lehetősége volt vagy annak megváltoztatása
iránt fellebbezést benyújtani az említett határozatot kibocsátó szervhez, vagy pedig bírósági
felülvizsgálatot kérni a Madridi Felsőbíróság (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) előtti
közigazgatási peres eljárásban.
A kérelmező 2011. október 27-én bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be a fent említett
közigazgatási határozat ellen. A Madridi Felsőbíróság 2013. január 17-i ítéletével a kérelmet elutasította.
Megállapította, hogy a kérelmező nem teljesítette a 10.000,-Eurót meghaladó összegű pénzeszközök
kivitelére vonatkozó bevallási kötelezettségét, amelyről nem állíthatta, hogy arról nem volt tudomása,
és hogy „nem igazolta a kérdéses összegek származását sem”. A kiszabott szankcióval kapcsolatban a
felsőbíróság a szóban forgó összeget tekintve úgy ítélte meg, hogy az arányos volt a kitűzött céllal,
nevezetesen a nemzetközi fizetési eszközök ellenőrzésével, és emlékeztetett arra, hogy a törvényben
előírt szankció 600 eurótól a használt fizetési eszköz értékének kétszereséig terjedhet. A felsőbíróság
ítélete jelezte, hogy fellebbezésnek nincs helye a közigazgatási bíráskodásról szóló, 1998. július 13-ai,
29/1998. sz. törvény 86. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján. Az eljárás felgyorsítását célzó
intézkedésekről szóló, 2011. október 10-ai 37/2011. sz. törvény ugyanis módosította a 29/1998. sz.
törvény 86. cikke (2) bekezdése b) pontjának szövegét, és 150.000,-Euróról 600.000,-Euróra emelte a
fellebbezési értékhatárt.
A kérelmező alkotmányjogi panaszt (amparo) nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, a törvényesség
elvére és arra a jogára alapozva, hogy ügyét egy felsőbb hatóság vizsgálja meg, és azzal érvelt, hogy a
döntés, amellyel szankciót szabtak ki rá, nem volt megindokolva. Sérelmezte továbbá, hogy a 29/1998.
sz. törvény módosítására az események után került sor. A bíróság 2013. április 29-án kelt, 2013. május
3-án kézbesített határozatával elfogadhatatlannak nyilvánította az alkotmányjogi panaszt azzal az
indokkal, hogy a kérelmező nem indokolta meg kellőképpen annak „különleges alkotmányos
jelentőségét”.
A kérelmező – a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkére hivatkozással - azt sérelmezte, hogy a
Madridi Felsőbíróság ítéletét nem tudta magasabb szintű bíróság előtt fellebbezéssel megtámadni.
A Bíróság emlékeztetett, hogy a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkének 1. bekezdésében említett
"bűncselekmény" fogalma megfelel az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésében szereplő „büntetőjogi
vád"-nak. A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint az egyezmény 6. cikke büntetőjogi vetületének
alkalmazhatóságát három, általában „Engel-kritériumnak” nevezett előfeltétel alapján kell értékelni,
nevezetesen: a) a jogsértés minősítése belső szinten, b) a jogsértés jellege, és c) a szankció
súlyosságának mértéke, amely az érintett személyre kiszabható. Az alperes állam nemzeti jogában
szereplő jelzések viszonylagos értékkel bírnak. Az Egyezmény 6. cikkének alkalmazásához elegendő,
ha a szóban forgó jogsértés bűnügyi jellegű, vagy az érintett személyt olyan szankciónak teszi ki, amely
jellegénél és súlyosságánál fogva általában büntetőügyek eredménye.
A 2001-es argentin válságot követően Argentínában bevezetett gazdasági-pénzügyi korlátozó intézkedések
időszaka.
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Az ügy körülményeire térve a Bíróság az első kritérium vonatkozásában észlelte, hogy a kérelmezővel
szemben hivatkozott tényállás - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzésről szóló, 2010.
április 28-ai, 10/2010. sz. törvény 52. cikke (3) bekezdésének megsértése - „közigazgatási jogsértésnek”
minősült (az említett törvény 50. cikke szerint). E tényállás a közigazgatási bíróságok, nem pedig a
büntető bíróságok hatáskörébe tartoztak, és mindenesetre nem büntethetők szabadságelvonással. A fent
említett törvény a vitatott magatartást "súlyos jogsértésnek" minősíti, az 57. cikkben előírt legsúlyosabb
büntetés pénzbírság. Ez a szankció semmiképpen sem változtatható át szabadságvesztéssé. Ez azonban
csak kiindulópont a Bíróság elemzéséhez, amelynek figyelembe kell vennie a szankcionált jogsértés
jellegét, valamint a felmerült szankció jellegét és súlyosságát is.
Ami a második kritériumot illeti, nevezetesen a szóban forgó jogsértés jellegének értékelését, a Bíróság
mindig figyelembe vette a szabályt megsértő személyek körét, a védett érdekek típusát és jellegét,
valamint az elrettentés és a represszió céljának meglétét.
A Bíróság e tekintetben kiemelte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának
megakadályozásáról szóló törvény általános hatályú, a kérelmezővel szemben kiszabott szankció
jogalapjaként szolgáló rendelkezés címzettje bármely személy, természetes vagy jogi személy, amely
átlépi a határt vagy a 10/2010. sz. törvény 2. cikkének (1) bekezdésében leírt tevékenységet folytat, a
tőke mozgásával kapcsolatban.
Ami a jelen ügyben védett jogi javakat illeti, bár a vámjogi jogsértések területén az állami kormányok
nemzetközi fizetési eszközök ellenőrzésére vonatkozó érdeke a kérdés, a Bíróság emlékeztetett arra,
hogy már volt alkalma volt úgy ítélni, hogy az Egyezmény 6. cikkének büntetőjogi vetülete
alkalmazható a vámjogi jogsértések területén. A bírság kiszabásának ebben az esetben nem volt célja az
állam esetleges tőkevesztésének elkerülése, hanem szükségszerűen az elrettentés és a represszió célját
követte, válaszul arra, hogy a kérelmező nem tett eleget a bejelentési kötelezettségnek. Ez a megfontolás
önmagában elegendő lehet ahhoz, hogy a jogsértésnek büntető jelleget adjon, amely az Egyezmény 6.
cikkében meghatározott garanciák biztosítását igénylő.
A jelen ügy több szempontból különbözik a korábbi esetektől, amikor a Bíróságnak lehetősége volt
dönteni a kérelmezők által kiszabott szankciók büntetőjogi jellegéről:
- a Butler-ügyben, amely a kérelmező által elkövetett csempészéssel kapcsolatos, a Bíróság az Első
kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikke alapján elfogadhatatlannak nyilvánította a kérelmet, miután
megállapította, hogy a kérelmezőnek büntetett előéletű volt volt, és hogy a hatóságoknak bizonyítéka
volt arra, hogy az érintett személy csempész-tevékenységet folytatott, és hogy végül a hazai
hatóságok elvégezték az arányosság és a kérelmező személyes körülményeinek elemzését, amely
megközelítés ebben az esetben hiányzik.
- az Inocencio-ügyben a Bíróság a kérelmezőre a szükséges engedély hiányában a házában végzett
munkáért kiszabott 2.500,-Eurós szankció büntetőjogi jellegéről döntött. Arra a következtetésre
jutott, hogy az Egyezmény 6. cikkének büntetőjogi vetülete nem alkalmazható. Amellett, hogy a
kérdés nem a vámügyi összefüggéseket érintett, a szóban forgó büntetés lényegesen alacsonyabb
volt, mint a jelen ügyben.
Ami a harmadik „Engel-kritériumot”, nevezetesen a felmerült szankció súlyosságát illeti, a Bíróság
észlelte, hogy a pénzmosás megelőzéséről és a terrorizmus finanszírozásáról szóló 10/2010. sz. törvény
a jogsértés súlyosságától függően különböző típusú szankciókat ír elő. Így az említett törvény 56.
cikkében szabályozza a leginkább elítélendő jogsértésekre (amelyeket "nagyon súlyosnak" minősítenek)
kiszabott büntetéseket. E tekintetben a legsúlyosabb büntetés bírság kiszabása vagy adott esetben a
közhivatal betöltésének megtiltása volt. A bírság megfizetésének elmulasztása tehát nem vezethetett a
kiszabott szankció szabadságelvonássá való átalakulásához. Jelen esetben a kérelmezőt "súlyos"
jogsértés miatt vádolták meg, amelyért a törvény 600 eurótól a használt fizetési eszköz értékének
kétszereséig terjedő pénzbírságot ír elő. A kérelmezővel szemben kiszabott bírság 153.800,-Euró volt,
amely majdnem megfelelt a vámszervek által felfedezett teljes összegnek. Következésképpen a Bíróság
úgy ítélte, hogy a felmerült szankció súlyossága olyan büntetőjogi jelleget adott az ebben az esetben
követett eljárásnak, amely a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkét alkalmazhatóvá teszi.
Tekintettel az ügy különféle aspektusaira, a kérdéses jogsértést bűncselekménynek kell tekinteni, ezért
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a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke a jelen ügyben
alkalmazandó.
A Bíróságnak először meg kellett vizsgálnia, hogy az a bűncselekmény, amelyért a kérelmezőt elítélték,
nem minősül-e „kisebb jelentőségű bűncselekménynek” a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkének
2. bekezdése értelmében, és ezért szükség volt-e másodfokra a jelen ügyben. A Bíróságnak ezért
figyelembe kellett vennie a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv indokolását, amelyekből kifejezetten
kiderül: annak eldöntésekor, hogy egy bűncselekmény „kisebb jelentőségű”-e, fontos szempont az, hogy
a bűncselekmény szabadságvesztéssel büntetendő-e, vagy sem. A jelen ügyben nem vitatott, hogy a
kérelmezővel szemben kiszabott szankció nem fizetés esetén sem változtatható át szabadságvesztésre.
A szabadságvesztés hiánya azonban nem döntő elem, és nem az egyetlen kritérium, amelyet figyelembe
kell venni. Valójában a Bíróság már rámutatott, hogy a büntetés viszonylagos enyhesége nem foszthatja
meg a bűncselekményt a belső bűnügyi jellegétől.
A Bíróság tudatában volt annak, hogy a szerződő államok jogszabályaiban a pénzösszegek bevallásának
elmulasztása esetén alkalmazandó vámszankciók tekintetében nagy a sokféleség. A szubszidiaritás
elvének tiszteletben tartása és az államok által ezen a területen gyakorolt mérlegelési mozgástér arra
késztette a Bíróságot, hogy úgy ítélje: az egyes elemek relevanciájáról és súlyáról az egyes esetek sajátos
körülményeinek figyelembevételével kell dönteni. El kell ismerni, hogy a megtámadott intézkedésnek
el kell érnie egy bizonyos súlyossági küszöböt, de a hazai hatóságok feladata, hogy megvizsgálják annak
arányosságát, valamint a kérelmező személyes helyzetétől függő, különösen súlyos következményeket.
A szabadságvesztés megléte tehát fontos szempont, amelyet mérlegelni kell, amikor a Bíróságnak
döntést kell hoznia a bűncselekmény kisebb jelentőségéről, de az önmagában nem meghatározó.
Végül a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke 2. bekezdésének és indokolásánek ez az értelmezése
összhangban áll a szerződések értelmezésének a szerződések jogáról szóló Bécsi Egyezmény 31.
cikkének 4. bekezdésében és 32. cikkében előírt általános szabályaival.
A jelen ügyben a Bíróság észlelte, hogy a törvénynek megfelelően a kérelmezőt 600 eurótól a használt
fizetési eszköz értékének kétszereséig terjedő pénzbírsággal sújthatták, és hogy végül a teljes lefoglalt
összeg, azaz 153.800,-Euró megfizetésére kötelezték.
A Bíróság kiemelte, hogy különbséget kell tenni a jelen eset körülményei és a Luchaninova Ukrajna
elleni ügyében vizsgált körülmények között, amely ügyben úgy találta, hogy nem sértették meg a
Hetedik kiegészítő jegyzőkönyvének 2. cikkét, azon az alapon, hogy az 1 eurónál kisebb összegű lopás,
amelyért a kérelmezőt elítélték és 10 euró pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, "kisebb jelentőségű
bűncselekménynek" minősül, amely nem vonhat maga után szabadságvesztést.
A Bíróság észlelte, hogy a jelen ügyben lefoglalt összeg sokkal nagyobb, mint az előbbi ügyben szóban
forgó összeg, és hogy ez egyenértékű a személyes megtakarítás egészével, amelyet a kérelmező, aki
büntetlen előéletű, képes volt félretenni időszakos spanyolországi tartózkodásai során. E tekintetben, és
figyelembe véve azt a tényt, hogy nem bizonyított a lefoglalt pénzeszközök pénzmosással kapcsolatos
gyakorlatokból eredő volta, a Bíróság emlékeztetett, hogy a szankciónak az észlelt jogsértés,
nevezetesen a jelentéstételi kötelezettség megsértése súlyosságának kell megfelelnie, és nem az
esetleges jogsértésének, amelyet ebben a szakaszban nem jegyeztek fel, és amely olyan bűncselekmény
elkövetéséből állt volna, mint a pénzmosás vagy az adócsalás. A kérelmező magatartását illetően a
Kormányzat nem vitatta, hogy minden alkalommal, amikor Spanyolország területére lépett, eleget tett a
pénzeszközökre vonatkozó bejelentési kötelezettségének.
Ezenkívül a Bíróság észlelte, hogy a Madridi Felsőbíróság ítélete nem elemzi a megtámadott intézkedés
arányosságát, amint azt a 2010. április 28-ai, 10/2010. sz. törvény 59. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése
megköveteli. Valójában az ítélet nem vette figyelembe sem a kérelmező személyes körülményeit, sem
az általa benyújtott dokumentumokat vagy bizonyítékokat. Ezt a követelményt a Bíróságnak lehetősége
volt felhívni az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke szerint a vámszankciók vizsgálata során. A Bíróság
kiemelte továbbá, hogy az alkalmazandó jognak (a 2010. április 28-i 10/2010. sz. Törvény 34. cikkének)
megfelelően a tőke törvényes kiáramlásának elvileg csak a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása
megelőzése céljából szükséges ellenőrzések elvégzéséhez szükséges nyilatkozat tárgyát kell képeznie,
előzetes engedélyeztetés nélkül. Következésképpen a Bíróság úgy ítélte, hogy a felfedezett összeg szinte
teljes lefoglalása a jelen ügyben végzett vámellenőrzés során, anélkül, hogy a belföldi hatóságok
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elvégezték volna az arányosság vizsgálatát, kizárja, hogy a bűncselekmény „kisebb jelentőségűnek”
minősüljön a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke értelmében, és hogy ezért a hivatkozott
rendelkezés (2) bekezdésében előírt, a kisebb jelentőségű bűncselekmények ügyében a kétfokúság alóli
kivétel nem alkalmazható a jelen esetben. A Bíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy a
kérelmezőnek jogában áll, hogy elítélését két bírósági szinten vizsgálják meg. E megállapításra
tekintettel meg kellett vizsgálni, hogy a kérelmező valóban részesült-e a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv
2. cikke értelmében vett kétfokú eljárásban.
A Bíróság először is kiemelte, hogy a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv indokolása (17) bekezdésének
szövege szerint azokat a hatóságokat, „amelyek nem az egyezmény 6. cikke értelmében vett bíróságok”,
nem lehet figyelembe venni mint "bírósági szintet". Ez a helyzet a jelen esetben a bírság kiszabásáért
felelős szervvel, nevezetesen a Kincstári és Pénzügyi Főigazgatósággal, amely közvetlenül a Gazdasági
Minisztériumnak tartozik beszámolással. Az Alkotmánybíróság szerepét illetően a Bíróság kiemelte,
hogy míg a indokolás (18) bekezdése szerint a fellebbviteli bíróságok és semmítőszékek a „két bírósági
szint” követelményét teljesítőnek tekinthetők, az Alkotmánybíróságokról nem tesznek említést. Ezért
meg kell vizsgálnia a felsőbíróság szerepét a jelen ügyben, valamint az alkotmányjogipanasz-eljárás
keretében lefolytatott vizsgálat jellegét.
A Bíróság észlelte, hogy a spanyol jog szerint az általános jogszerűségi vizsgálat hatásköre a bírói
szervezet részét képező bíróságok számára van fenntartva (ideértve a fellebbviteli bíróságokat vagy a
semmítőszékeket is). Az Alkotmány 53. cikkének (2) bekezdésével összhangban, amikor az
Alkotmánybíróságot az alkotmányjogi panasz elbírálására kérik, azt ellenőrizheti, hogy a kérdéses
közigazgatási vagy bírósági határozatok tiszteletben tartották-e az Alkotmány 14–30. Cikkében
biztosított alapvető jogokat. A jelen ügyhöz hasonlóan bírósági határozat ellen benyújtott alkotmányjogi
panasz tekintetében, az LOTC 54. cikke a felsőbíróság feladatát arra korlátozza, hogy értékelje: a
fellebbező jogait vagy szabadságait megsértették-e, és hogy megőrizze vagy helyreállítsa az említett
jogokat vagy szabadságokat. Ez a rendelkezés előírja, hogy a bíróságnak tartózkodnia kell minden egyéb
megfontolástól, amely az igazságszolgáltatási szervek tevékenységével kapcsolatos. Az
Alkotmánybíróság az ítélkezési gyakorlatán keresztül tisztázta, hogy nem a törvénysértések orvoslására
hozták létre, hanem az Alkotmány 53. cikk (2) bekezdésében garantált alapvető jogok helyreállítására
és védelmére, ha azok megsértésére vonatkozó konkrét és hatékony állítást tettek. Az alkotmányos
rendelkezés megsértésének állítása szükséges, de nem elegendő feltétel. Más szavakkal, az
alkotmányjogi panasz nem hasonlítható össze a törvény érdekében benyújtott semmisségi panasszal
(casación en interés de ley). Az Alkotmánybíróságnak az alkotmányjogi panasszal összefüggésben
biztosított hatáskörök fényében a Bíróság azon a véleményen volt, hogy ez nem tekinthető másodfokú
bíróságnak a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke értelmében. Következésképpen az egyetlen
bírósági szerv, amely a jelen ügyben – 2013. január 17-ei ítéletében – megvizsgálta a vitatott tényeket,
a Madridi Felsőbíróság volt.
Ez az ítélet a vitatott tények után végrehajtott jogszabálymódosítás miatt vált jogerős. Ebben a
tekintetben a Bíróság kiemelte, hogy az eljárás felgyorsítását célzó intézkedésekről szóló, 2011. október
10-ei 37/2011. sz. törvény záró rendelkezésével összhangban húsz nappal a Hivatalos Lapban való
kihirdetését követően lépett hatályba. Kiemelte továbbá, hogy az említett törvény átmeneti rendelkezése
szerint a jogszabály hatálybalépésekor – a jelen ügyhöz hasonlóan – folyamatban lévő eljárásokra a
korábbi jogszabályok vonatkoznak mindaddig, ameddig az illetékes bíróság még nem hozott ítéletet. A
Bíróság észlelte, hogy az érintett személy által indított közigazgatási vita a jogszabályváltozás idején
folyamatban volt. A 29/1998. sz. törvény 86. cikke (2) bekezdésének b) pontjának módosított
rendelkezését, ezért a Madridi Felsőbíróság 2013. január 17-én hozott ítéletének kihirdetésétől kezdve
kellett alkalmazni. A Bíróság azon a véleményen volt, hogy bár a törvénynek megfelelt, de a kérelmező
fellebbezési jogának e korlátozása megakadályozták, hogy elítélését egy felsőbb bíróság megvizsgálja,
ami sérti a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkében biztosított jog lényegét, túllépve a Szerződő
Államok e rendelkezés alapján fennálló mérlegelési mozgásterét.
Tekintettel az ügy összes sajátos körülményére, különös tekintettel a kérelmezővel szemben kiszabott
szankció súlyosságára, a személyes körülmények nemzeti hatóságok általi figyelmen kívül hagyására,
valamint egy magasabb fórum hiányára, a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy megsértették a
Hetedik kiegészítő jegyzőkönyvének 2. cikkét.
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A Bíróság kiemelte, hogy a méltányos elégtétel megítélésének egyetlen alapja a jelen esetben az a tény,
hogy a kérelmező nem élvezhette a Hetedik kiegészítő jegyzőkönyvének 2. cikkében szereplő
garanciákat. A Bíróság nem bocsátkozhat spekulációkba arról, hogy mi lett volna a tárgyalás eredménye,
de nem tartja indokolatlannak azt a gondolatot, hogy az érintett személy valós lehetőséget vesztett el, és
bizonyos mértékű nem vagyoni kárt szenvedett, amelynek orvoslásához a jogsértés jelen ítéletben
történő megállapítása nem elegendő. Úgy ítélte, hogy a jogorvoslat legmegfelelőbb formája abban áll,
hogy a kérelmezőt a lehető legnagyobb mértékben olyan helyzetbe kerüljön, mint amilyen akkor lett
volna, ha a Hetedik jegyzőkönyv 2. cikkét nem hagyják figyelmen kívül. Figyelembe véve az eset
körülményeit, és méltányossági alapon döntve az Egyezmény 41. cikke alapján a kérelmező javára
9.600,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai
Büntető ügyszak
Bpkf.I.956/2020/2.
A bűnügyi felügyeletet továbbra is fenntartó végzés helybenhagyása. A tárgyalási jelenlétről lemondás,
illetve a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak megtartása nem zárja ki a kényszerintézkedés
alkalmazását. A szökés, elrejtőzés veszélyét növeli a vád szerint nagyszámú (236 rendbeli) halmazatban
álló bűncselekmény és a bűnszervezetben elkövetés.
A védői fellebbezés hivatkozásával szemben az Ítélőtábla a kényszerintézkedés további fenntartását nem
kizárólag a vád tárgyává tett bűncselekmények tárgyi súlyára alapozta, hanem további releváns
körülményeket is értékelt. Ezek alapvetően kétségkívül a bűncselekmény tárgyi oldalához
kapcsolódnak, azonban az ügy olyan egyedi jellemzői támasztják alá, hogy az adott cselekmények miatt
– a bűnösség megállapítása esetén – a II. rendű vádlottal szemben a vád tárgyává tett cselekmények
büntetési tételén belül olyan hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása valószínűsíthető, ami a
szökés, elrejtőzés veszélyét megalapozza. A bűnösség megállapítása esetén várható szabadságvesztés
tartama, az azzal járó hátrány nyilvánvalóan olyan körülmény, ami a vádlott döntéseire – személyi
körülményeitől függően eltérő súllyal – hatással van; minél hosszabb a várható szabadságvesztés
tartama, annál nagyobb annak nyomatéka, hogy a vádlott az esetleges szabadságvesztés végrehajtása
helyett a szökést vagy elrejtőzést válassza.
Az ez irányba ható tényezők között kiemelkedő a vád szerint halmazatban álló összesen 236 rendbeli
bűncselekmény száma, amely külön-külön is súlyos megítélésű. Ez minőségi többlet a többrendbeli
halmazathoz képest, amely fokozza a bűnösség megállapítása esetén várható büntetéssel összefüggésben
a szökés, elrejtőzés veszélyét.
Az Ítélőtábla által helytállóan hivatkozott körülmények közül kiemelendő a bűnszervezetben elkövetés.
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv.tv.) 37. § (1) bekezdés b) pontja szerint a bíróságnak
a szabadlábon lévő elítélttel szemben a jogerősen kiszabott szabadságvesztés azonnali foganatba vételét
kell elrendelnie, ha azt bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény miatt szabta ki. A bűnszervezetben
elkövetés tehát olyan, a szökés, elrejtőzés veszélyét növelő körülmény, ami a jogerős ítélet meghozatala
előtt is önmagában, nagy nyomatékkal a kényszerintézkedés alkalmazásának indokoltsága irányába hat;
nyilvánvalóan nem csupán a megállapítása esetén alkalmazandó súlyosabb büntetőjogi
következmények, hanem a szervezett elkövetésből következő bővebb szökési, elrejtőzési lehetőségek
miatt is.
Az Ítélőtábla helyesen figyelembe vette a szökési, elrejtőzési veszély létének és mértékének
megállapítása során a II. rendű vádlott rendezett személyi és családi körülményeit, és alappal jutott arra
a következtetésre, hogy az – a szökés, elrejtőzés irányába ható tényezők fenti túlsúlyával szemben – a
kényszerintézkedés okát nem szünteti meg, s kellően értékelte az enyhébb, a vádlott mozgását és
tartózkodását viszonylag nagyobb területen engedélyező kényszerintézkedési forma meghatározásával.
Az alkalmazott bűnügyi felügyelet szabályai szerint a II. rendű vádlott Budapest és Pest megye területén
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szabadon mozoghat; ekként személyi szabadsága korlátozottságának foka, s így az időmúlásnak a
kényszerintézkedés indokoltsága ellenében ható nyomatéka is kisebb.
A kényszerintézkedés szabályainak betartása önmagában nem hat ki annak indokoltságára. A bűnügyi
felügyelet szabályainak a megszegéséhez fűz a törvény eljárásjogi [2017. évi XC. törvény (a
továbbiakban: Be.) 293. § (2)-(4) bekezdés] és – esetlegesen – anyagi jogi szankciókat [Btk. 283. § (2)
bekezdés] is; betartása a vádlott elemi kötelezettsége, ami önmagában nem hat vissza az alkalmazásának
törvényi feltételeire.
A kényszerintézkedés indokoltsága kapcsán ugyancsak közömbös, ha a vádlott a tárgyalási jelenlét
jogáról lemond. A Be. 430. § (1) bekezdésében szabályozott vádlotti jogosultság, illetve a Be. 276. § (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott cél ugyanis – a fellebbezés érvelésével szemben – nem ugyanarra
a vádlotti jelenlétre vonatkozik. A vádlott a tárgyalási jelenlét jogáról mondhat le. Ezzel szemben a
személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés célja a terheltnek az eljárás teljes tartalma alatti
jelenlétének, rendelkezésre állásának biztosítása, ami kiterjed egyebek mellett a tárgyaláson való
részvételre kötelezés [Be. 428. § (2) bekezdés] vagy az esetleges büntetés végrehajthatóságának
biztosítására is. Ekként a tárgyalási jelenlét jogáról való lemondás nem jelenti azt, hogy a vádlott
(eljárási) jelenlétének biztosítása érdekében a kényszerintézkedés alkalmazhatatlanná, avagy az
alkalmazása indokolatlanná válna; az ezzel ellentétes védői álláspontot nemcsak kifejezett törvényi
rendelkezés nem támasztja alá, de az a törvény egyéb rendelkezéseiből sem vezethető le.
A kényszerintézkedés feltételrendszerét egyéniesítve, az adott vádlott tekintetében kell értékelni, azaz
ebből a szempontból merőben közömbös, hogy azonos kényszerintézkedéssel érintett-e más vádlott.
Összefoglalva tehát, az Ítélőtábla teljes körűen vette számba és helyesen értékelte a bűnügyi felügyelet
mellett és ellenében ható személyi és tárgyi körülményeket, és azok alapján törvényesen jutott arra a
következtetésre, hogy a II. rendű vádlottal szemben annak fenntartása továbbra is indokolt;
következésképp a bűnügyi felügyelet megszüntetésére nem kerülhet sor. Az adott helyzetben a II. rendű
vádlott bűnügyi felügyelete kifejezetten méltányosan alkalmazott kényszerintézkedésnek tekinthető, s
ennélfogva fenntartása eredményesen nem tehető vita tárgyává, figyelemmel arra is, hogy
elrendelésének és eddigi fenntartásának alapjául szolgáló körülményekben számottevő változás nincs
is.

Bpkf.III.1.001/2020/2.
A letartóztatás időszakos felülvizsgálatát elvégző végzés helybenhagyása.
Törvényesen járt el az Ítélőtábla, amikor a II. rendű vádlott előzetes letartóztatását felülvizsgálta, s azt
mindenben helyes okból és indokkal, megalapozottan továbbra is fenntartotta. A letartóztatás általános
feltételei [Be. 276. § (1) bekezdés a) pont] kétségtelenül fennállnak.
Az ügyiratokból kitűnően a vádlottak – így a II. rendű vádlott is – a vád szerint felrótt magatartásukból
következően családi alapon bűnöző életmódra rendezkedtek be. Őrizetbe vételükig G. város területén
fiatal nőket bírtak rá arra, hogy prostituáltként nekik dolgozzanak, pénzért pszichoaktív anyagot
terjesztettek, a vád szerint az egyik ilyen anyagot fogyasztó személyt rendszeresen zsarolták, bevonták
a terjesztésbe, folyamatosan megfélemlítették, megtorlásként személyi szabadságától megfosztották,
bántalmazták. A Járásbíróság átirata szerint az ügyben a személyi szabadságtól megfosztás bűntettének
sértettje részére a bíróság rendőri védelmet kért, és külön kérte a rendőrséget a közrend fenntartására a
bíróság épületében és annak környékén.
Az I. rendű vádlott a nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette és több más erőszakos
bűncselekmény miatt életfogytig tartó szabadságvesztésből engedélyezett feltételes szabadság alatt
követte el a vádak alapjául szolgáló cselekményeket. Ennek azért van jelentősége a II. rendű vádlott
esetében is, mert apáról és fiáról van szó, és valószínűsíthető, hogy szabadlábra kerülésük esetén
mindent – legyen az legális vagy illegális – együtt végeznének.
Mindezen körülmények, összevetve azzal, hogy a II. rendű vádlottat érintő vádak akár tizenöt év
fegyházbüntetést is megalapoznak, alapot adnak arra a következtetésre, miszerint mind a szökés,
elrejtőzés, mind a tanúk tiltott befolyásolásának, mind pedig a bűnismétlésnek a veszélye reális.
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E letartóztatási okok ellen ható, azokat közömbösítő olyan körülményt, amely miatt a vádlottal szemben
enyhébb kényszerintézkedés elrendelése is elégséges lenne, a Kúria nem észlelt.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 53129/99. számú ügyében (Imre Zsolt kontra
Magyarország) kimondta: „[a]zt, hogy a vádlott előzetes letartóztatásának fenntartása ésszerű-e, minden
esetben az ügy speciális vonásainak a fényében kell megítélni. Az elhúzódó fogvatartás egy adott ügyben
csak akkor lehet indokolt, hogyha a közérdek valódi követelményének olyan specifikus jelei állnak fenn,
amelyek – az ártatlanság vélelme ellenére – nagyobb súllyal esnek latba, mint az Egyezmény 5. cikkében
lefektetett, az egyéni szabadság tiszteletben tartását előíró szabály.” (BH 2009.7.).
A vádlott által hivatkozott BH 1996.519. számú eseti döntés nem a bűnismétlés veszélyéről, hanem a
felmentésre irányuló ügyészi indítványról szól. A BH 2002.348. számú eseti döntésben vagyon elleni,
és nem a jelen ügy szerinti emberi szabadság, nemi erkölcs és közegészség elleni bűncselekmények
vádlottjáról volt szó, a BH 2009.42. számú eseti döntésben pedig a szabadlábra helyezett vádlottat már
nem jogerősen elítélték. Ezért a jelen ügy II. rendű vádlottja tekintetében valamennyi döntés közömbös.

Közigazgatási ügyszak
Kf.IV.37.468/2019/17.
Nem jogszerűtlen a párhuzamosan folyó és még be nem fejezett büntetőeljárás keretében jogszerűen
beszerzett bizonyítékok felhasználása közigazgatási eljárás keretében, amennyiben a tisztességes eljárás
garanciái érvényesülnek.
1. A jogi személyek alapjogi jogképessége
Bár a magyar alkotmányos rend nem tesz különbséget az alapjogi jogképesség és az alapjog
gyakorlásához való jog között, a jogi személyek egyes alapjogokra való eredményes hivatkozása
kezdetektől fogva az alkotmánybírósági ítélkezés része volt [lásd pl. a 7/1991. (II. 28.) AB határozat
(ABH 1991, 25.), 28/1991. (VI. 3.) AB határozat (ABH 1991, 114.)]. Az alapjogi jogképességgel
rendelkező természetes személyek [ahogy az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdése megjelöli EMBER] és
a szervezetek alapjogi hivatkozása között azonban különbséget kell tenni. A különbségtétel alapja lehet
– amire az alperes is hivatkozik, s aminek eredete Magyarországon a ’90 évek alkotmánybírósági
gyakorlata –, hogy amíg a természetes személyeknek van egy mindenki más rendelkezése alól kivont
magja, egy, az emberi méltóságban megtestesülő „érinthetetlen lényege” [Lásd a 23/1990. (X.31.) AB
határozathoz tartozó Sólyom László által írt párhuzamos indokolás 3. pontját], addig a jogi személyek
elvileg teljesen a szabályozás alá vonhatók, nincs ún. jogmentes magánszférájuk. A különbségtétel
alapja lehet továbbá az is, hogy a szervezeteteket törvény hozza létre, így azok mesterséges entitások.
Végül – amit az Alaptörvény I. cikk (4) bekezdése is nevesít, azaz hogy – a jogi személyek, egyéb
szervezetek élhetnek azokkal a jogokkal, amelyek természetüknél fogva nemcsak az emberre
vonatkoznak.
Mindezt jelen ügyre vetítve megállapítható, hogy a felperesek, mint jogi személyek vonatkozásában a
magánszférához jog, illetve egyéb magánszféra-jogok, így a személyes adatok védelméhez való jog
megsértésre történő hivatkozás nem lehet vizsgálat tárgya [személyes adat is csak a „természetes
személlyel kapcsolatba hozható” adatra vonatkozik, szervezetek nem lehetnek e jog alanya, így pl. jelen
ügyben az 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 90. § (1) bekezdésre való felperesi
hivatkozás is alaptalan].
Mindemellett a felperesek által hivatkozható és a Kúria által vizsgálható a tisztességes ügyintézéshez,
tisztességes eljáráshoz való jog, a védelemhez való jog, vagy az ún. meghallgatáshoz való jog sérelme.
E jogok „természetüknél” fogva a felpereseket is megilletik, a jogok korlátozását, korlátozhatóságát
illetően az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésébe foglalt szükségességi/arányossági teszt az irányadó.
2. A titkos információgyűjtés jogszerűsége
A feleket az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése és a XXVIII. cikk (1) bekezdése alapján mind a
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hatósági eljárásban, mind a közigazgatási perben megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog. Az
Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban megállapította, hogy „a fair trial olyan minőség, amelyet az
eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet csupán megítélni. Ezért egyes részletek
hiánya ellenére éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára lehet az eljárás »méltánytalan«
vagy »igazságtalan«, avagy »nem tisztességes«” {3254/2018. (VII. 17.) AB határozat, Indokolás [41]}.
A lefolytatandó vizsgálat során értékelni kell az alkalmazandó jogszabályi környezetet, a felülvizsgált
határozatot, a szabályozás célját és a konkrét ügy tényállását {lásd ebben az értelemben 23/2018. (XII.
28.) AB határozat, Indokolás [25]}.
Az Alkotmánybíróság a 30/2014. (IX. 30.) AB határozatában, az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a
továbbiakban: EJEB), az Európai Unió Bíróságának, az Európai Törvényszéknek és az
Alkotmánybíróságnak a gyakorlatára utalva kiemelte, hogy a kartellügyekben lefolytatott hatósági
eljárások kimenetele az eljárás alá vont személy számára a büntetőjogi elmarasztaláshoz sok tekintetben
hasonló hátrányokkal járhat, azonban versenyügyekben a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban:
GVH) nem természetes személyek bűnössége felől dönt. A versenyfelügyeleti eljárás nem tekinthető a
szoros értelemben vett büntetőjogi vád elbírálására irányuló eljárásnak, ugyanolyan szigorú
követelmények, mint a tulajdonképpeni büntetőeljárások tekintetében, az ilyen eljárásokkal szemben
nem támaszthatóak. Ezzel kapcsolatban az államnak az a kötelezettsége fakad, hogy a GVH
határozatának bírósági felülvizsgálatát az Alaptörvény XXVIII. cikknek megfelelő tisztességes
eljárásban biztosítsa. A kétséget kizáróan nem bizonyított tényeknek a terhelt terhére való értékelésének
tilalma – az ártatlanság vélelmének részeként – a versenyfelügyeleti ügyekben is köti a hatóságot, illetve
felülvizsgálatot végző bíróságokat.
Mindehhez kapcsolódik a védelemhez való jog [Alaptörvény XXVIII. cikk (3) bekezdés], amely
magában foglalja a felek azon jogát, hogy a velük szemben állított jogsértések alapjául szolgáló
bizonyítékokat megismerhessék, azokra észrevételeket tehessenek, továbbá bizonyítást ajánljanak föl.
A 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 2. § (3) bekezdése szerint, a közigazgatási hatóság az
eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden bizonyítékot súlyának
megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza. A közigazgatási hatóság hivatalból
állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, ennek során nincs kötve az
ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás tisztázása során minden, az ügy
szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie. A 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 44. § (1) bekezdése alapján irányadó Ket. 50. § (6) bekezdése szerint pedig a hatóság a
bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja
meg a tényállást.
Nem vitatható, hogy a titkos információgyűjtés valóban behatolás az azzal érintett személy
magánszférájába. A Kúria a felek által is idézett EBH 2018.K.1. számú döntésében rámutatott, hogy a
bizonyítékok megítélése szempontjából fontos jelentősége van a titkos információgyűjtés során
begyűjtött bizonyítékok jogszerűségi felülvizsgálatának. A jogszerűtlenül beszerzett bizonyíték
felhasználása ugyanis a Kúria megítélése szerint összeegyeztethetetlen a tisztességes eljárás elvével,
még abban az esetben is, ha a büntetőeljárással (jelen esetben a versenyeljárással) érintett személlyel
szemben az eljárási garanciák egyébként érvényesülnek. Ezzel egyező megállapítást tartalmaz a WMLítélet is, amikor a bizonyítékok beszerzése jogszerűségének vizsgálatát kívánja meg, amely magában
foglal egy arányossági értékelést is.
Annak meghatározása azonban, hogy a fentiek szerinti jogszerűségi vizsgálat milyen eljárásban
történhet – a tagállamok eljárási autonómiájából fakadóan (Akzo Nobel-ügyben hozott ítélet [113]
pontja) – már nem tartozik az uniós jog hatálya alá. A Kúria ezzel kapcsolatban az EBH 2018.K.1. számú
döntésében rámutatott, hogy mivel a titkos információgyűjtés kizárja a hatékony jogorvoslat lehetőségét,
a bizonyítékok beszerzése jogszerűségének ellenőrzésére csak a büntetőeljárás keretein belül kerülhet
sor. A nyomozó bíró döntése „csupán” a titkos információgyűjtés eredményének a büntetőeljárásban
bizonyítékként történő felhasználásának lehetőségéről dönt, ez az ún. „nyílttá tételi eljárás” azonban
még nem elegendő ahhoz, hogy azok az adóhatósági eljárásban szabadon felhasználhatóvá váljanak.
Ugyanis a 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 78. § (4) bekezdése a bizonyítás
törvényességének felülvizsgálatát a büntetőbíróságra bízza és általános elvként fogalmazza meg, hogy
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nem értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó tény, amelyet a bíróság, az
ügyész vagy a nyomozó hatóság bűncselekmény útján, más tiltott módon vagy a résztvevők eljárási
jogainak lényeges korlátozásával szerzett meg. A titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok
jogszerűségi felülvizsgálatát így törvényi felhatalmazás alapján csak a büntető bíróság végezheti, ilyen
jogosultsága a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságoknak nincs.
A titkos információgyűjtés jogszerűségének ellenőrzése ennek megfelelően a beszerzéséhez kapcsolódó
büntetőeljárásban történt meg az azzal érintett személy vonatkozásában. Erre vonatkozó megállapítást
tartalmaz a X. büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet is. Ehhez kapcsolódóan a felek által hivatkozott
WML-üggyel kapcsolatban a következő megállapítások teendők. Abban az ügyben – jelen ügytől
eltérően – a bizonyítékok beszerzésére bírói engedély nélkül került sor, amely az Európai Unió Bírósága
szerint a jogszerűség további vizsgálatát tette szükségessé, illetve – ahogyan arra a WML-ítélet [70][72] pontjai is utalnak – a beszerzés jogszerűsége kérdésében a büntetőeljáráshoz fűződő érdekek a
magán- és családi élet tiszteletben tartásához fűződő joggal állnak szemben. Ezen jogok pedig az ember
természetéből fakadnak és a jogi személyeket nem illetik meg.
Helytállóan mutatott rá az alperes, hogy a jogi személyek „magánszférával” nem rendelkeznek. A jogi
személyek esetében a magán- és családi élet nem értelmezhető, az otthon, a magánlakás, mint a
magánélet helyszíne ennek megfelelően nem azonosítható a székhellyel, vagy a telephellyel. A Kúria
nem tudta továbbá értelmezni a IV. r. felperes által hivatkozott „jogi személy lehallgatása” kategóriát,
figyelemmel arra, hogy a lehallgatás az azt folytató természetes személyek kommunikációjára terjedhet
ki, a jogi személy ilyen minőségében a kommunikációnak nem alanya.
Utalt a Kúria ebben a körben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: új Be.)
214. § (1) bekezdésére, amely szerint a leplezett eszközök alkalmazása olyan, a magánlakás
sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok, a levéltitok és a személyes adatok védelméhez fűződő
alapvető jogok korlátozásával járó, a büntetőeljárásban végzett különleges tevékenység, amelyet az erre
feljogosított szervek az érintett tudta nélkül végeznek. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 3. § 2. pontja szerint
személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, az 1. pont szerint érintett: bármely
információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Ezen jogszabályi
rendelkezésekből is látható, hogy a leplezett eszközök alkalmazása során a természetes személyek
magánszférája részesül védelemben, amely így nem terjed ki a jogi személyek védelmére.
A felperesek helyesen hivatkoztak arra, hogy a kifejtettek szerinti felülvizsgálat kontradiktórius
eljárásban kell, hogy megtörténjen, tévedtek azonban, amikor azt állították, hogy ezen kontradiktórius
eljárásban minden olyan személynek részt kellene vennie, akikkel szemben az adott bizonyítékot
ténylegesen, vagy potenciálisan felhasználnák. A jogszerűség vizsgálata ugyanis a már kifejtettek szerint
a büntetőeljárásban, mint kontradiktórius eljárásban történik. Ahogyan arra a Kúria a korábbiakban már
rámutatott, a titkos információgyűjtés beavatkozás az információgyűjtéssel érintett személy alapvető
jogaiba. A perbeli korlátozás ennek megfelelően jogi személyek – és így különösen jelen ügy felperesei
– vonatkozásában nem értelmezhető, mindezért a jogszerűség vizsgálatára irányuló kontradiktórius
eljárásnak (büntetőeljárásnak) sem kellett, hogy részesei legyenek.
A Kúria kiemelte továbbá: abban a körben, hogy X. alapvető jogainak a sérelme megvalósulhatott-e, a
felperesek – az őket ebben a körben megillető anyagi jog hiányában – kereshetőségi joggal nem
rendelkeztek, tehát erre a bíróság érdemi vizsgálata sem terjedhetett ki.
A kifejtetteknek a felek perbeli hivatkozásaira alkalmazásával a Kúria megállapította, hogy az elsőfokú
bíróság a hivatkozott bizonyítékok beszerzése és felhasználása vonatkozásában jogszerű indokolást
adott, mellyel így a Kúria is egyetértett. A titkos információszerzés jogszerűsége a büntetőeljárásban
megállapítást nyert. Ebben a körben nem csupán a nyomozó bírói határozatnak volt jelentősége, hanem
a X. büntetőjogi felelősségét jogerősen megállapító és ezen bizonyítékokon alapuló ítéletnek is.
Helyesen vizsgálta továbbá az elsőfokú – közigazgatási – bíróság, hogy a büntetőeljárás olyan eljárásnak
volt tekinthető, amely a bizonyíték beszerzésével kapcsolatos eljárási garanciákat teljesítette.
3. A titkos információszerzés útján gyűjtött bizonyítékok felhasználása
Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 19. cikk (3) bekezdése b) pontjának és az
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Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 267. cikk első bekezdése b)
pontjának rendelkezései szerint az Európai Unió Bírósága rendelkezik hatáskörrel előzetes döntés
meghozatalára az uniós jog értelmezésére vonatkozóan (az Európai Unió Bírósága 1989. december 13i, C-322/88. számú Salvatore Grimaldi kontra Fonds des maladies professionnelles ügyben hozott ítélet
(ECLI:EU:C:1989:646) [8] pont; a 2017. június 13-i, C-258/14. számú Eugenia Florescu és társai kontra
Casa Judeţeană de Pensii Sibiu és társai ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:C:2017:448), [30] pont; a 2018.
február 27-i, C-266/16. számú Western Sahara Campaign UK kontra Commissioners for Her Majesty's
Revenue and Customs és Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs ügyben hozott
ítélet (ECLI:EU:C:2018:118) [43]-[44] pont). Az uniós jog – beleértve a másodlagos jogot is – valamely
rendelkezésének értelmezése ugyanis főszabály szerint az Európai Unió Bírósága állásfoglalását
követeli meg, amennyiben e rendelkezés több lehetséges értelmezés tárgya lehet. Márpedig, ha nem
volna megengedett, hogy a Bíróság értelmezze végérvényesen a másodlagos jogot, és ha az e jog EJEEnek való megfelelőségére irányuló vizsgálat során magának az Emberi Jogok Európai Bíróságának
kellene az elképzelhető értelmezések közül az egyiket kiválasztania, bizonyosan sérülne a Bíróságnak
az uniós jog végérvényes értelmezésére irányuló kizárólagos hatáskörének elve. (Az Európai Unió
Bírósága 2014. december 18-i, 2/13. sz. véleményének (ECLI:EU:C:2014:2454) [245]-[246] pontjai)
Az Európai Unió Bírósága ítéletei között a nemzeti bíróság nem válogathat, azok tartalmát nem
minősítheti sem helyesnek, sem helytelennek. Ebből következően az elsőfokú bíróság tévedett akkor,
amikor bizonyos uniós bírósági ítéletek alkalmazhatóságát kizárta. Másrészt az alkalmazandó uniós jog
helyes tartalma rendszerint nem csupán egy döntésből, hanem több értelmezésből együttesen állapítható
meg. Mindezért nem mellőzhető annak figyelembe vétele, hogy egy-egy jogértelmezés milyen
körülmények között született, az jár-e egyes korábban érintett kérdések pontosításával, megerősítésével.
4. A bizonyítékok értékelése
A Kúria kialakult gyakorlata szerint sem az Alkotmánybíróság, sem az Emberi Jogok Európai Bírósága,
sem az Európai Unió Bírósága joggyakorlata nem követel meg a versenyügyekben sajátos tartalommal
bíró, egzakt bizonyítási sztenderdet. A bírói gyakorlat ilyen ügyekben az alperes közvetett bizonyítékok
láncolatán alapuló határozatát is jogszerűnek fogadhatja el (Kúria Kf.V.39.062/2020/4.).
5. A kétszeres értékelés tilalma
A kétszeres értékelés tilalma, azaz a „ne bis in idem” elv az Alaptörvény XXVIII. cikk (6) bekezdésében
került meghatározásra, akként, hogy a jogorvoslat törvényben meghatározott rendkívüli esetei
kivételével senki nem vonható büntetőeljárás alá, és nem ítélhető el olyan bűncselekményért, amely
miatt Magyarországon vagy – nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által
meghatározott körben – más államban törvénynek megfelelően már jogerősen felmentették vagy
elítélték. Ezen alapelv a kétszeres büntetőjogi szankció alkalmazását zárja ki. Ennek előfeltétele a külön
eljárásban történő elbírálás. A Kúria megállapította, hogy a felperesekkel szemben csak egy eljárás
került lefolytatásra.
A IV. r. felperes hivatkozásai csak akkor foghatnának helyt, ha vele szemben több büntetőjogi szankció
alkalmazására került volna sor. A büntetőjogi jelleg vizsgálata – összhangban az Emberi Jogok Európai
Bíróságának ítélkezési gyakorlatával {1976. június 8-i Engel és társai kontra Hollandia ügy
(ECLI:CE:ECHR:1976:0608JUD000510071), megerősítette 2009. február 10-i Zolotoukhine kontra
Oroszország ügyben (ECLI:CE:ECHR:2009:0210JUD001493903)} – az úgynevezett Engel-teszt
alapján történhet. Ennek értelmében vizsgálni szükséges, hogy a jogrendszer a hivatkozott szankciót a
büntetőjog körébe sorolja-e, mi a szankció célja és címzetti köre, végül értékelni kell az előírt büntetés
jellegét és súlyát.
Az alperes által megállapítottak szerint a jogsértés egységes, folyamatos és komplex jogsértésnek
minősült, amely több következménnyel is járt, melyek közül az egyik ráadásul nem szankció, hanem
eljárási jellegű volt, az az alperes bizonyítási kötelezettségének mértékét érintette. Ennek megfelelően
az alperes eljárására vonatkozó következmény fogalmilag sem volt a felpereseket sújtó büntetőjogi
jellegű következménynek tekinthető. A kifejtettek szerint tehát az alperes eljárása és az általa kiszabott
szankció nem ütközött a kétszeres értékelés tilalmába.
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Kfv.II.37.027/2020/10.
Amennyiben a rendvédelmi szervek a közrend, közbiztonság veszélyeztetését állapítják meg a kérelmező
által korábban elkövetett bűncselekmények miatt, a tartózkodási feltételek nem teljesítése esetén
kötelezően alkalmazandó kiutasítás elrendelése nem ütközik a kétszeres értékelés elvének tilalmába.
A felperes hivatkozása az Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. cikkének 2. pontjában foglaltakra, az
Emberi Jogok Európai Bíróságának Lupsa c. Románia ügyben, 2006. június 8. napján született
10337/04. számú ítéletére, a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 13. § (1) bekezdésére
és az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésére nem volt alapos, mert a 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:
Harmtv. nem ad lehetőséget arra, hogy az idegenrendészeti hatóságok a tartózkodási feltételek
vizsgálatától, és az annak hiánya esetén alkalmazandó jogkövetkezmények alkalmazásától (tartózkodási
engedélykérelem elutasítása és kiutasítás) ezen nemzetközi egyezmény, jogszabályok és eseti döntések
alapján eltekintsenek. Egyebekben megjegyzi a Kúria, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének
8. cikk 2. pontja szerint a családi élethez való jog a közbiztonság védelme érdekében korlátozható, ezzel
megegyező indokolást tartalmaz a felperes által felhívott, az Emberi Jogok Európai Bíróságának Lupsa
c. Románia ügyben, 2006. június 8. napján született 10337/04. számú ítélete, amely szerint a családi
együttélés csak fontosabb érdekből (például közbiztonság) korlátozható. A családok védelméről szóló
2011. évi CCXI. törvény 13. § (1) bekezdése a kiskorú gyermek jogait deklarálja, amely a tartózkodási
feltételek teljesítése alól nem biztosít mentesülést, ahogyan az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése
szerinti családi élet tiszteletben tartásához való jog sem.

Kf.VI.39.029/2020/14.
I. A GDPR szerinti feladat- és hatáskörök elkülönülnek az alperes egyéb, az Infotv.-ben szabályozott
feladat- és hatásköreitől. A jogalkotó a GDPR 54. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően
elkülönítette az Infotv. 38. §-ában a GDPR szerinti feladatokat a hatóság egyéb, más feladataitól. Az
alperes hatásköre a GDPR hatályba lépésével, kötelező alkalmazásának bekövetkeztével nem enyészik
el, nem szűnik meg, hanem az folyamatosan fennáll.
II. A vallási szervezetek adatkezelési tevékenységének vizsgálata során az alperesi hatóság gyónási
titkokat tartalmazó iratokat is jogszerűen lefoglalhat, a vallási szervezetek adatkezelési tevékenysége
nem esik az Infotv. tárgyi hatályán kívülre. Az egyház és az állam elválasztásának az elvét nem sérti az,
ha az alperesi hatóság az Infotv. alapján a vallási szervezetek gyónási titkot tartalmazó iratait is
vizsgálja az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében.
III. Különbséget kell tenni a között, hogy az alperesi hatóság egyes panaszok alapján a vallási szervezet
adatkezelési gyakorlatát vizsgálja, avagy az egyes panaszokat vizsgálja meg.
IV. Amennyiben az alperesi hatóság szakvéleményt szerzett be, de azt nem használta fel, úgy a
szakvélemény határozatban történő megjelenítése, ismertetése és a honlapon való közzététele
tisztességtelen az Alaptörvény XXIV. Cikk (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Az Alaptörvény VII. cikk (3) bekezdése, az EUMSz 17. cikk (1) bekezdése, az Alapjogi Charta 10. cikk
(1) bekezdése, a 21. és 22. cikkei, az Alkotmánybíróság 4/1993. (II. 12.) AB határozata is
megfogalmazza, deklarálja egyház és az állam elválasztásának az elvét. Ennek megfelelően a jogalkotó
csak egyházi-keretszabályokat alkalmazhat, a vallásszabadságnak csak mindenkire kiterjedő korlátai
lehetnek. Amennyiben (mint perbeli esetben is) a szabályozás tárgya érinti az egyházi előírásokat is
(adatkezelés), a jogalkalmazó nem vizsgálhatja az egyházi, vallási előírásokat. Az alperes ennek
megfelelően nem vizsgálta a felperesek hitéleti tevékenységét, hanem az adatkezelésük jogszerűségét
vizsgálta. Az eljárás célja nem a felpereseknek az 2011. évi CCVI. törvényben (a továbbiakban: Ehtv.),
hanem az 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) szabályozott tevékenysége
(adatkezelésük) jogszerűségének a vizsgálata volt. A felperesek személyes, különleges, egészségügyi,
bűnügyi jellegű adatokat rögzítettek, adatokat strukturáltan tároltak, adatokat továbbítottak, és ehhez az
érintett hozzájárulását tartották szükségesnek, ezért nem hivatkozhatnak alappal arra, hogy ezt a
tevékenységüket (adatkezelési tevékenységüket) az alperes nem vizsgálhatja. A felperesek, mint
adatkezelők alaptalanul hivatkoztak arra, hogy az adatkezelési tevékenységük az Infotv. tárgyi hatályán
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kívül esne. Az alperes nem bírálta felül a felperesek belső szabályzatait, az azokon alapuló döntéseit,
nem tett megállapítást a felperesek belső hitelvei, belső szabályai tekintetében (Ehtv. 8. §, 19. §). A
felperesek erre példaként konkrét megállapítást nem is tudtak megjelölni. Az Ehtv. 6. § (4) bekezdés n)
pontjára történő hivatkozás – ismételten hangsúlyozva – alaptalan, mert az alperes az Infotv. 2. §-a
alapján a felperesi adatkezelés jogszerűségét vizsgálta, és nem vizsgált olyan adatkezelést – ilyenre
megállapítást sem tett –, amely a hitéleti tevékenység folytatásához elengedhetetlen lenne. Az alperes
az eljárása során az Infotv. 4. §-ában rögzített adatkezelés elvei betartását vizsgálta, a felperesek által a
dokumentumokban rögzített adatkezelési jogalap és cél keretei között. Az Ehtv. 6. § (5) bekezdése
előírja, hogy kizárólag olyan vallási tevékenység gyakorlása lehetséges, amely az Alaptörvénnyel nem
ellentétes, jogszabályba nem ütközik, nem sérti más közösségek jogait, szabadságát.
A szükségességi-arányossági teszt kapcsán a felperesek a lefoglalással kapcsolatos bírói döntésekre, a
gyónási titkok megsértésére hivatkoztak. Azonban az elsőfokú bíróság helyesen rögzítette, hogy a
lefoglalások jogszerűsége jelen per keretei között nem vitathatók, mert azok jogszerűségét az annak
vizsgálatára indított külön eljárásokban az eljárt bíróságok jogerősen megállapították, az ezzel
kapcsolatban hivatkozott jogsértések, ezért a jelen perben ismételten már nem vizsgálhatók (2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 50/A. § (2) bekezdése, a 53. § (3) bekezdés b) pontja, 172. § g)
pontja). E döntések értelmében az iratokat az alperes jogszerűen foglalta le és használta fel. Az alperes
jogosult volt az auditálás folyamatát megismerni, a gyónási titkokat és a hívők magánéleti titkait
tartalmazó iratokat jogosult volt felhasználni ahhoz, hogy eldöntse az adatkezelés a szükséges körben
maradt-e (Ehtv. 6. § (4) bekezdés n) pontja), jogszerű volt-e. Ezen túlmenő vizsgálatot az alperes nem
végzett, a hitélet gyakorlását nem akadályozta. Mindezekre tekintettel a felperesek alaptalanul állították,
hogy az alperes a gyónási titkokat képező iratokba bele sem tekinthetett volna és az érintettek
hozzájárulását kellett volna kérnie az iratok megismeréséhez. Az alperes a hatáskörébe tartozó
adatkezelési jogszerűségi vizsgálatot végzett, nem magát a gyónási titkokat vizsgálta, ezért az
érintettektől való hozzájárulás kérdése, szükségessége fel sem merülhetett. E körben ezért az Ehtv. 1. §
(1)-(3) bekezdései, 2. §-a, 4. §-a, 4-5. §-a, az Alaptörvény VII. cikk (1) bekezdése, a lelkiismereti és
vallásszabadság jogának megsértésére nem került sor, az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése szerinti
alapvető jog korlátozásának kereteit az adatkezelés körében az Infotv. szabályozza az Alaptörvénynek
megfelelően. Az érintett hívők bevonása az eljárásba, a felhatalmazás kérése, az érintettek hozzájárulása
az adatok megsemmisítéséhez azért sem lehetett jelen per tárgya, mert az alperes hivatalból a felperesek
adatkezelési gyakorlatát vizsgálta, azaz nem egyedi adatkezelést vizsgált. Továbbá a felperesek nem
jogosultak a perben a más személyek jogainak megóvása érdekében azok képviseletére, a Ket 15. § (1)
bekezdése alapján az érintett személyek élhetnek a perindítás jogával. A Ket. 53. (3) bekezdés b) pontjára
is alaptalanul hivatkoztak a felperesek, mert tanú meghallgatást nem foganatosított az alperes.
Az Európai Unió Bírósága a C-25/17. számú ügyben hozott ítéletében is hangsúlyozta, hogy nem
tekinthető a vallási közösségek szervezeti autonómiájába való beavatkozásnak a minden személyt
terhelő azon kötelezettség, hogy tiszteletben tartsa a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós
jogi szabályokat [(64) pontja].
Az Infotv.-nek a 71. §-a „lex specialis derogat legi generali” elv alapján lex specialis szabályozás a Ket
172. § g) pontja szerinti szabályozáshoz képest, és az eltérést a Ket. 13. § (2) bekezdés j) pontja határozza
meg. Jogszerűen rögzítette az elsőfokú bíróság, hogy az Infotv. 71. § megalkotásakor a jogalkotó
elvégezte a szükségességi-arányossági tesztet. Alaptalan tehát a felperesek állítása, miszerint az elsőfokú
bíróság az Infotv. 71. § (1) bekezdésének értelmezésével szükségtelenül és aránytalanul korlátozta a
vallásszabadság jogát. Az Infotv. 71. § (1) bekezdése szerinti, az eljárás során történő hatósági
adatkezelés nem sérti az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdését, a hatóság törvényi felhatalmazással élve
kezeli az eljárása során a személyes adatokat, a hivatás gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatokat.
Fentiek alapján a Kúria megállapította, hogy sem az alperes, sem az elsőfokú bíróság nem sértette meg
az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdését, VI. cikk (3) bekezdését, VII. cikk (1) bekezdését, az az Emberi
Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: EJEE) 9. cikkét, az Infotv. 2. §-át, a 4. § (1) bekezdését,
a Ket. 50/A. § (2) bekezdését, a 53. § (3) bekezdés b) pontját, a 172. § g) pontját és az Ehtv. felperesek
által megjelölt szakaszait.
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Munkaügyi ügyszak
Az adott időszakban nem született ilyen határozat.

Polgári ügyszak
Pfv.IV.20.458/2019/4.
A sérelemdíj összegszerűségének megítélésénél irányadó szempontok.
Amint arra a Kúria már több határozatában rámutatott: a nem vagyoni kártérítés intézményéhez képest
a sérelemdíjnak többes rendeltetése, funkciója van, amely azt jelenti, hogy a kompenzáció mellett
büntető kártérítésként is funkcionál, továbbá preventív szerepet is betölt (Pfv.IV.20.387/2018/6.,
Pfv.IV.20.382/2019/5.). Annak eldöntése során, hogy e funkciók az adott esetben milyen összegű
sérelemdíj alkalmazása mellett érvényesülhetnek, a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:52. §
(3) bekezdése alapján figyelembe kell venni az eset összes körülményeit, különösen a jogsértés súlyát,
ismétlődő jellegét, a felróhatóság mértékét, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatását.
Ezeket a körülményeket a jogerős ítélet okszerűen, logikai hiba nélkül értékelte, amelynek tükrében a
leszállított sérelemdíj felemelésére nincs lehetőség.
Helyesen tulajdonított jelentőséget a másodfokú bíróság annak, hogy az alperes – a sajtó-helyreigazítási
perben született jogerős ítélet alapján – helyreigazító közleményt tett közzé, amelyben kinyilvánította,
hogy a cikk jelen perben sérelmezett állításai valótlanok. Bár azzal a következtetéssel a Kúria nem értett
egyet, hogy mindez teljesen megszüntette a jogsértésnek a felperesre és környezetére gyakorolt negatív
hatását, a helyreigazítás közzétételével azonban ezek az immateriális hátrányok jelentősen
mérséklődtek. Ennek oka az, hogy a helyreigazító közlemény és az annak alapját képező jogerős ítélet
egyértelműen megcáfolta a cikkben foglalt valótlan tényállításokat, így jelentősen csökkentette a
jogsértésből eredő köztudomású hátrányokat: a magyarázkodási kényszert és az ehhez szükségszerűen
hozzákapcsolódó szégyenérzetet. Mindezt a sérelemdíj összegének meghatározása során nem lehetett
figyelmen kívül hagyni.
Egyetértett a Kúria a másodfokú bíróság azon érvelésével, amely szerint jelen pernek nem volt tárgya
annak eldöntése, hogy az alperes – a cikk sérelmezett állításait valótlannak nyilvánító – helyreigazítást
a jogerős ítéletben írt módon tette-e közzé, ez ugyanis nem erre az eljárásra, hanem e jogerős ítélet
végrehajtására tartozik.
Azt ugyanakkor értékelni kellett a sérelemdíj összegének meghatározásakor, hogy a felperes az utóbb
jelentősen lecsökkent köztudomású nem vagyoni sérelmeken felül további hátrányt a per során nem
bizonyított. Ahogy azt a jogerős ítélet is helyesen megállapította, az alperes – bizonyítékokkal alá nem
támasztott állításokat tartalmazó – cikke nem befolyásolhatta a felperes előzetes letartóztatásának
meghosszabbításáról határozó bíróságot, annak ugyanis a döntését a büntetőeljárás során beszerzett
bizonyítékok alapján kellett meghoznia, és meg is kellett indokolnia. Az, hogy a büntetőbíróság az adott
esetben mégsem így járt el, hanem figyelembe vette az alperes cikkét is, a perben igazolást nem nyert.
A felperes e körben tévesen hivatkozott az EJEB Worms vs. Ausztria-ügyben 1997. augusztus 29-én
meghozott ítéletére, az ugyanis kizárólag abban foglalt állást, hogy sérti-e a véleménynyilvánítás
szabadságát az az osztrák büntetőbírósági ítélet, amely a büntetőeljárás befolyásolásának kísérlete miatt
büntetést szabott ki egy újságíróra, így teljesen eltérő tényállás mellett született. Olyan következtetést
tehát a hivatkozott ítélet alapján sem lehet levonni, hogy egy – bizonyítékokkal alá nem támasztott
állításokat tartalmazó – cikk alkalmas lehetett az előzetes letartóztatás meghosszabbításáról döntő
bíróság befolyásolására. Ezért nem volt elfogadható a felperes EJEB döntésre alapozott azon érvelése,
hogy a sérelmezett cikk bíróság befolyásolására való alkalmasságát elég csupán valószínűsíteni, ami a
cikk megjelenésének időzítésével megtörtént.
A sérelemdíj összegének meghatározása során a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatása
mellett figyelembe kellett venni a jogsértés súlyát és a felróhatóság mértékét. E körben a felperes
helytállóan hivatkozott arra, hogy az alperes – minden alap nélkül – bűncselekmény elkövetésével hozta
őt összefüggésbe, amely a jóhírnevének jelentős sérelmével járt, így súlyos jogsértésnek minősült.
Egyetértett a Kúria azzal is, hogy az alperes felróhatóságának mértéke is jelentős, hiszen a valótlan
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tényállítások nyilvános híresztelése előtt nem tett semmit azok valóságtartalmának ellenőrzése
érdekében. Ezeket a körülményeket azonban a jogerős ítélet kellő súllyal értékelte a sérelemdíj
összegének meghatározása során, így a másodfokú bíróság ebben a körben sem követett el mérlegelési
hibát.
A sérelemdíj összegét a Ptk. 2:52. § (3) bekezdésében írt szempontok alapján kell megállapítani. A
perben az alperes árbevételének nem volt jelentősége, miután a sérelemdíj mértékének nem a jogsértő
vagyoni és jövedelmi helyzetéhez, hanem az eset körülményeihez kell igazodnia. A sérelemdíj
mértékének meghatározása során a felperesnek az alperes sajtótevékenységéről alkotott véleményének
sem lehet jelentőséget tulajdonítani.
Mindezekre tekintettel a leszállított sérelemdíj arányban áll a felperest ért, köztudomású immateriális
hátrányokkal, a jogsértés súlyával és a felróhatóság mértékével, továbbá megfelel a hasonló ügyekben
követett bírói gyakorlatnak, így alkalmas arra, hogy betöltse a reparatív és preventív funkcióját.

Gazdasági ügyszak
Gfv.VII.30.135/2020/12.
A társaság tagja a társaságot ért kárt saját nevében, saját jogán nem érvényesítheti.
Kivételesen előfordulhat olyan helyzet, amikor a tag bírósághoz fordulásának joga (locus standi)
„felülírja” a fent kifejtetteket. Ilyen kivételes esetnek tekinthető az Emberi Jogok Európai Bírósága (a
továbbiakban: EJEB) előtt folyamatban volt Rózsa kontra Magyarország, no. 30789/05., 28.April 2009.
számú ügy tényállása, amely szerint jogellenesen rendelték el a társaság felszámolását, az ebből eredő
kárát maga a társaság a felszámolás miatt a saját ügyvezetője eljárásán keresztül már nem tudta
érvényesíteni, az adós felszámolójától pedig az EJEB szerint észszerűtlen elvárás lenne a kártérítési per
megindításának megkövetelése a bíróságokkal szemben, a felszámolóval szemben ugyanis – aki inkább
a hitelezők kifizetéséért felelős, nem pedig az üzletrész-tulajdonosok érdekeinek védelméért –, nem
támasztható az a követelmény, hogy a társaság nevében államigazgatási jogkörben okozott kár miatt
perelje ugyanazokat a bíróságokat, amelyek a felszámolást elrendelték, és amelyek a felszámoló
kijelöléséről határoztak [ld., analógiaként, Capital Bank AD v. Bulgaria (dec.), no. 49429/99, 9
September 2004)]. Az üzletrész-tulajdonosok számára egyébként is túlzottan terhes lenne a
felszámolóval szembeni, az általa a bíróság elleni perindítás elmulasztása miatti, kártérítés iránti perlés
útjára terelésük, és vagyoni érdekeik védelme szempontjából látszólagos megoldást jelentene. Ilyen
rendkívül speciális tényhelyzetben ezért az EJEB határozatából következően indokolt lehet annak
biztosítása, hogy a társaság tagja közvetlenül felléphessen a társaságnak kárt okozó bírósággal szemben.
A jelen ügy tényállása mellett azonban nem merülnek fel azok az kivételes okok (rendkívül speciális
jogellenes magatartás, a károsult társaság maga nem jogosult dönteni a kártérítési igény
érvényesítéséről, a tag a társaság belső döntéshozatali mechanizmusán keresztül nem érheti el, hogy a
társaság fellépjen a kárigényével), amelyek miatt az EJEB a tag kártérítési igényének vizsgálatakor
figyelmen kívül hagyhatónak ítélte, hogy a kár a társaságot érte, így azt ő érvényesítheti.
A társaság tagjának is lehet önálló, a társaságétől elkülönült kára, például olyan esetben, amikor ő a
szerződő fél; az ő jogait érinti a károkozás, a jogellenes magatartást közvetlenül vele szemben követték
el, vagy ha a kötelezettség kifejezetten a tagsági jogviszonyát (tulajdonosi státuszát) érinti. A kár
azonban ilyenkor sem lehet azonos a társaság gazdasági tevékenységéből, annak megszűnéséből eredő
kárral, mert a társaság tulajdonosa befektetett tőkéjének a gazdálkodás során történő csökkenése,
elvesztése a tulajdonostól elkülönült gazdasági társaság létrehozásának gazdasági kockázata. A társaság
elkülönült jogalanyisága miatt nemcsak annak előnyeit – így a tőkeegyesítő társaságok tagjainak a
hitelezőkkel szembeni korlátolt felelősségét – kell „élveznie” a tagnak. A tagnak tagsági jogviszonya
létesítésekor előzetesen mérlegelnie kell a társaság rendelkezésére bocsátott vagyoni betétje üzleti
szempontú kockázatát, az önálló gazdálkodásból fakadó hátrányokat, ugyanakkor a másik oldalról ezt
„ellensúlyozza” a társaság elkülönült jogalanyisága és a tag korlátolt felelőssége a társaság tartozásaiért.
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