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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

30. A Landesverwaltungsgericht Vorarlberg (Ausztria) által 2022. január 28-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-55/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a Charta 50. cikke szerinti [ne] bis in idem elvét, hogy a tagállam illetékes 

szabálysértési hatósága nem szabhat ki pénzbírságot valamely személlyel szemben a szerencsejátékokra 

vonatkozó jogszabályok valamely rendelkezésének megsértése miatt, ha korábban bizonyításfelvételt is 

magában foglaló tárgyalás tartását követően jogerősen megszüntettek egy ugyanezen személy ellen a 

szerencsejátékokra vonatkozó jogszabályok valamely másik rendelkezésének (vagy általánosabban: 

ugyanazon jogterület valamely másik rendelkezésének?) megsértése miatt azonos tényállás alapján 

folytatott szabálysértési eljárást? 

 

31. A Rayonen sad Nesebar (Bulgária) által 2022. március 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-219/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban 

való figyelembevételéről szóló, 2008. július 24-i 2008/675/IB tanácsi kerethatározat 3. cikkének (3) 

bekezdését, hogy azzal ellentétes az NK 8. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 68. 

cikkének (1) bekezdésében foglalthoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az a nemzeti 

bíróság, amely a valamely másik tagállam bírósága által hozott korábbi büntetőítéletben kiszabott 

büntetés végrehajtása iránti kérelem ügyében jár el, e célból a tényleges végrehajtást elrendelve 

megváltoztathatja az utolsó büntetés végrehajtási módját? 

 

32. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2022. április 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-241/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2002/58/EK irányelv hatálya alá tartoznak-e az állami szervek (azonosító adatokat is magukban 

foglaló) forgalmi és helymeghatározó adatokhoz való hozzáférésének a bűncselekmények 

megelőzésével, kivizsgálásával, felderítésével és üldözésével összefüggésben történő biztosítására 

vonatkozó jogszabályi intézkedések, ha olyan adatokhoz való hozzáférés biztosításáról van szó, 

amelyeket nem az említett irányelv 15. cikkének (1) bekezdése értelmében vett jogszabályi intézkedések 

alapján őriznek meg, hanem azokat más jogalapon őrzi meg a szolgáltató? 

2) a) Az uniós jog önálló fogalma-e a Bíróságnak az előzetes döntéshozatalra utaló határozatban említett 

ítéleteiben1 használt „súlyos bűncselekmények” és „súlyos bűnözés” fogalma, vagy az illetékes 

tagállami hatóságok feladata e fogalmak pontosabb meghatározása? 

 
1 A C-203/15. sz. (Tele2 Sverige), C-698/15. sz. (Watson és társai), C-511/18, C-512/18 és C-520/18. sz. (La 

Quadrature du Net és társai), C-207/16. sz. (Ministerio Fiscal), illetve C-746/18. sz. (Prokuratuur) ítéletek. 
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b) Ha az említett fogalmak az uniós jog önálló fogalmainak minősülnek, akkor milyen módon kell 

megállapítani, hogy „súlyos bűncselekményről” vagy „súlyos bűnözésről” van-e szó? 

3) A 2002/58/EK irányelv alapján hozzáférés biztosítható-e az állami szervek számára (nem kizárólag 

azonosító adatoknak minősülő) forgalmi és helymeghatározó adatokhoz a bűncselekmények 

megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából, ha nem súlyos bűncselekményről, illetve 

súlyos bűnözésről van szó, mégpedig ha az ezen adatokhoz való hozzáférés biztosítása egy konkrét 

esetben – amint az feltételezhető – csak csekély beavatkozással jár különösen a 2002/58/EK irányelv 2. 

cikkének b) pontja értelmében vett felhasználó magánélet védelméhez való jogába? 

 

33. A Tribunal da Relação de Évora (Portugália) által 2022. április 6-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-242/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A 2010/64/EU irányelv 1–3. cikkét és a 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkét – 

önmagában vagy az EJEE 6. cikkével összefüggésben – úgy kell-e értelmezni, hogy azzal nem ellentétes 

a nemzeti jog olyan rendelkezése, amely az eljárás nyelvét nem értő terhelt számára a tolmács 

kijelölésének és a lényeges eljárási iratok lefordításának elmulasztása esetére relatív – megtámadáshoz 

kötött – érvénytelenséget ír elő, és amely lehetővé teszi az ilyen érvénytelenség időmúlás folytán történő 

orvoslását? 

 

34. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2022. április 19-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-261/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2002/584/IB kerethatározat 1. cikkének (2) és (3) bekezdését, valamint 3. és 

4. cikkét, hogy azok nem teszik lehetővé a végrehajtó igazságügyi hatóság számára, hogy megtagadja 

vagy mindenesetre elhalassza a kiskorú gyermekeivel közös háztartásban élő anya átadását? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén – különösen az Emberi Jogok Európai Bíróságának az 

EJEE 8. cikkére vonatkozó ítélkezési gyakorlatára és a tagállamok közös alkotmányos hagyományaira 

figyelemmel – összeegyeztethető-e a 2002/584/IB kerethatározat 1. cikkének (2) és (3) bekezdése, 

valamint 3. és 4. cikke az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikkével és 24. cikkének (3) 

bekezdésével, amennyiben az anya átadását a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekeivel való 

kapcsolat megszakításával írják elő anélkül, hogy gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe 

vennék? 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

112. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2020. szeptember 29-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-468/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Abban az esetben is köteles-e az a nemzeti bíróság, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog 

értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, az EUMSZ 267. cikk helyes értelmezése alapján előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmet előterjeszteni az alapeljárás szempontjából releváns [uniós] jog 

értelmezésére vonatkozóan, ha értelmezés szempontjából – tekintettel az adott rendelkezés [uniós] jogi 

terminológiájára és az azt alkotó szavaknak tulajdonítható [uniós] jogi jelentésre, arra az uniós jogi 

háttérre, amelybe a szóban forgó rendelkezés illeszkedik és az annak alapját képező védelmi célokra, 



 

 5 

figyelembe véve, hogy az uniós jog a releváns rendelkezés nemzeti jogban történő alkalmazásának 

időpontjában a fejlődés mely szakaszában tart – nem fér kétség a releváns uniós rendelkezés 

jelentéséhez, azonban a többi bíróság magatartásának figyelembevételével, szubjektív szempontból nem 

lehet részletesen bizonyítani, hogy az eljáró bíróság által követett értelmezés megfelel annak az 

értelmezésnek, amelyet a többi tagállam bírósága és a Bíróság azonos kérdés elbírálása során 

alkalmazna? 

2) Ellentétes-e az EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 56. cikk, valamint a 2002/19/EK irányelv, a 2002/20/EK 

irányelv, a 2002/21/EK irányelv és a 2002/22/EK irányelv által, különösen pedig a 2002/21/EK irányelv 

2009/140/EK irányelvvel módosított 8. cikkének (2) és (4) bekezdése, a 2002/20/EK irányelv 

2009/140/EK irányelvvel módosított 3. cikke és a 2002/22/EK irányelv 2009/136/EK irányelvvel 

módosított 20., 21. és 22. cikke által meghatározott, harmonizált jogi keret helyes értelmezésével a D. 

Lgs. n. 259/03 (259/03. sz., felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet) 13., 70. és 71. cikkének, a 

L. n. 481/1995 (481/1995. sz. törvény) 2. cikke (12) bekezdése h) és l) pontjának, valamint a L. n. 

249/1997 (249/1997. sz. törvény) 1. cikke (6) bekezdése 2. pontjának együttes értelmezéséből következő 

olyan nemzeti szabályozás, amely a hírközlési ágazatban a nemzeti szabályozó hatóság számára jogkört 

biztosít arra, hogy  

i. mobiltelefon-szolgáltatások esetén az ajánlatok megújítása és a számlázás tekintetében legalább 

négyhetes gyakoriságot írjon elő azzal, hogy az ajánlatok megújítása és a számlázás tekintetében a 

havitól eltérő gyakoriságot alkalmazó gazdasági szereplők kötelesek a felhasználót az ajánlat 

megújításának megtörténtéről SMS elküldésével haladéktalanul tájékoztatni,  

ii. vezetékestelefon-szolgáltatások esetén az ajánlatok megújítása és a számlázás tekintetében havi vagy 

többhavi gyakoriságot írjon elő,  

iii. a vezetékestelefon-szolgáltatásokhoz kapcsolódó ajánlatok esetén pedig a vezetékestelefon-

szolgáltatásokra vonatkozó gyakoriságot írjon elő? 

3) Ellentétes-e az EUMSZ 49. cikkel és EUMSZ 56. cikkel, valamint a 2002/19/EK irányelv, a 

2002/20/EK irányelv, a 2002/21/EK irányelv és a 2002/22/EK irányelv által, különösen pedig a 

2002/21/EK irányelv 2009/140/EK irányelvvel módosított 8. cikkének (2) és (4) bekezdése, a 

2002/20/EK irányelv 2009/140/EK irányelvvel módosított 3. cikke és a 2002/22/EK irányelv 

2009/136/EK irányelvvel módosított 20., 21. és 22. cikke által meghatározott, harmonizált jogi kerettel 

összhangban értelmezett arányosság elvének helyes értelmezésével és alkalmazásával a hírközlési 

ágazatban olyan szabályozási intézkedéseknek a nemzeti szabályozó hatóság által történő elfogadása, 

amelyek  

i. mobiltelefon-szolgáltatások esetén az ajánlatok megújítása és a számlázás tekintetében legalább 

négyhetes gyakoriságot írnak elő azzal, hogy az ajánlatok megújítása és a számlázás tekintetében a 

havitól eltérő gyakoriságot alkalmazó gazdasági szereplők kötelesek a felhasználót az ajánlat 

megújításának megtörténtéről SMS elküldésével haladéktalanul tájékoztatni,  

ii. vezetékestelefon-szolgáltatások esetén az ajánlatok megújítása és a számlázás tekintetében havi vagy 

többhavi gyakoriságot írnak elő,  

iii. a vezetékestelefon-szolgáltatásokhoz kapcsolódó ajánlatok esetén pedig a vezetékestelefon-

szolgáltatásokra vonatkozó gyakoriságot írnak elő? 

4) Ellentétes-e az EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikkel, valamint a 2002/19/EK irányelv, a 2002/20/EK 

irányelv, a 2002/21/EK irányelv és a 2002/22/EK irányelvvel által, különösen pedig a 2002/21/EK 

irányelv 2009/140/EK irányelvvel módosított 8. cikkének (2) és (4) bekezdése, a 2002/20/EK irányelv 

2009/140/EK irányelvvel módosított 3. cikke és a 2002/22/EK irányelv 2009/136/EK irányelvvel 

módosított 20., 21. és 22. cikke által meghatározott, harmonizált jogi kerettel összhangban értelmezett 

hátrányos megkülönböztetés tilalma és egyenlő bánásmód elvének helyes értelmezésével és 

alkalmazásával a hírközlési ágazatban olyan szabályozási intézkedéseknek a nemzeti szabályozó 

hatóság által történő elfogadása, amelyek  

i. mobiltelefon-szolgáltatások esetén az ajánlatok megújítása és a számlázás tekintetében legalább 

négyhetes gyakoriságot írnak elő azzal, hogy az ajánlatok megújítása és a számlázás tekintetében a 
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havitól eltérő gyakoriságot alkalmazó gazdasági szereplők kötelesek a felhasználót az ajánlat 

megújításának megtörténtéről SMS elküldésével haladéktalanul tájékoztatni,  

ii. vezetékestelefon-szolgáltatások esetén az ajánlatok megújítása és a számlázás tekintetében havi vagy 

többhavi gyakoriságot írnak elő,  

iii. a vezetékestelefon-szolgáltatásokhoz kapcsolódó ajánlatok esetén pedig a vezetékestelefon-

szolgáltatásokra vonatkozó gyakoriságot írnak elő? 

 

113. A Tribunale di Ascoli Piceno (Olaszország) által 2020. október 13-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-517/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a letelepedés szabadságának, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és a verseny 

védelmének az EUMSZ 49. cikkben, EUMSZ 56. cikkben és EUMSZ 106. cikkben szereplő elvével, 

valamint az e cikkekben foglalt észszerűség elvével az a nemzeti szabályozás, amely valamely 

törvényerejű nemzeti rendelkezés vagy jogi aktus következményeként meghosszabbítja az eljárást 

megindító hirdetmények vagy a jogi helyzet rendezésére irányuló eljárás alapján (közbeszerzési eljárás 

nélkül) odaítélt olyan régi koncessziókat és más hasznosítási jogokat, amelyek rendes esetben 2016. 

június 30-án jártak volna le? 

2) Ellentétes-e az EUMSZ 49. cikkel, EUMSZ 56. cikkel és EUMSZ 106. cikkel az olyan nemzeti 

szabályozás, amely ajánlati felhívás közzétételének mellőzésével, közvetlen odaítélés útján történő 

meghosszabbítással a nemzeti piac indokolatlan lezárását valósítja meg? 

3) Ellentétes-e az EUMSZ 49. cikkel, EUMSZ 56. cikkel és EUMSZ 106. cikkel azon nemzeti 

szabályozás, amely új közbeszerzési eljárás hiányában minden koncesszió – köztük az EUB által a 

későbbi ítéleteiben jogellenesnek nyilvánított koncessziók – gyakorlását engedélyezi a nemzeti piacon, 

így megakadályozza új külföldi gazdasági szereplők piacra lépését? 

 

114. A Tribunal da Relação de Lisboa (Portugália) által 2022. március 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-211/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A minimálárak vertikális rögzítése önmagában olyan cél általi jogsértésnek minősül-e, amely nem 

követeli meg a megállapodás elegendő károssági fokának előzetes elemzését? 

2) Szükséges-e a forgalmazókra vonatkozó minimálárak (hallgatólagos) rögzítése miatti jogsértés 

„megállapodás” eleme fennállásának megállapításához az adott ügyben – különösen közvetlen 

bizonyítékokkal – bizonyítani, hogy a forgalmazók a gyakorlatban a rögzített árakat alkalmazták? 

3) Elegendőnek minősülnek-e a következők annak megállapításához, hogy a forgalmazók tekintetében 

történő (hallgatólagos) minimálár-rögzítéssel jogsértést követtek el:  

i) a minimálárakat és forgalmazási árréseket tartalmazó jegyzékek megküldése;  

ii) a forgalmazóktól az eladási árakról való tájékoztatás kérése;  

iii) a forgalmazók panaszai (amikor úgy ítélik meg, hogy a rájuk vonatkozóan előírt viszonteladási árak 

nem versenyképesek, vagy ha bizonyítják, hogy a versenytárs forgalmazók nem tartják be azokat);  

iv) az, hogy léteznek (átlagos minimál-) árak nyomonkövetési mechanizmusok; és  

v) az, hogy léteznek megtorló intézkedések (anélkül, hogy azok konkrét alkalmazása bizonyított lenne)? 

4) Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének a) pontja, a 330/2010 rendelet (1) 4. cikkének a) pontja, a 

vertikális korlátozásokról szóló európai bizottsági iránymutatás és az uniós ítélkezési gyakorlat alapján 
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vélelmezhető-e, hogy egy szállító és forgalmazói közötti, a viszonteladásra alkalmazott minimálárakat 

és egyéb kereskedelmi feltételeket (vertikálisan) rögzítő megállapodás – az ilyen gyakorlatból eredő 

esetleges pozitív gazdasági hatások elemzésétől függetlenül – az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése 

értelmében elegendő károssági fokot mutat a verseny tekintetében? 

5) Összeegyeztethető-e az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének a) pontjával és az uniós ítélkezési 

gyakorlattal az a bírósági határozat, amely bizonyítottnak tekinti, hogy az alábbiak alapján fennáll a 

szállító és a forgalmazók közötti „megállapodás” objektív eleme: 

i) a forgalmazóra vonatkozó kereskedelmi feltételeknek a szállító általi rendszeres, általános és 

változtatások nélküli rögzítése és előírása a gyakorlat időtartama alatt, amely feltételeket az 

utóbbinak a szállítótól vásárolt termékek viszonteladásakor teljesíteniük kell, különösen az 

ügyfeleikre alkalmazott árakat, elsősorban a minimál- vagy átlagos minimálárak tekintetében; 

ii) a szóban vagy írásban (e-mailben) előírt viszonteladási árakról szóló értesítés; 

iii) a forgalmazók önálló viszonteladási ármeghatározási képességének hiánya; 

iv) az a szokásos és általános gyakorlat, amely szerint a szállító munkavállalói (telefonon vagy 

személyesen) arra kérik a forgalmazókat, hogy tartsák be a megjelölt árakat; 

v) a szállító által rögzített viszonteladási árak forgalmazók általi általános betartása (az eseti 

véleménykülönbségek kivételével), valamint az a megállapítás, hogy a forgalmazók piaci 

magatartása általában megfelel a szállító által meghatározott feltételeknek; 

vi) az a körülmény, hogy a forgalmazók – annak érdekében, hogy a meghatározott feltételeket ne sértsék 

meg – gyakran maguk kérik a szállítót, hogy jelezze nekik a viszonteladási árakat; 

vii) az a megállapítás, hogy a forgalmazók gyakran kifogásolják a szállító árait ahelyett, hogy 

egyszerűen más árakat alkalmaznának; 

viii) az (alacsony) forgalmazási árrésnek a szállító általi rögzítése, és a forgalmazók azon feltevése, hogy 

ezen árrések megfelelnek ügyleteik bevételi szintjének; 

ix) az a megállapítás, hogy a csekély árrés előírásával a szállító minimális viszonteladási árat ír elő a 

negatív forgalmazási árrés kockázata mellett; 

x) a szállító által a forgalmazók számára nyújtott árengedmények politikája az ez utóbbiak által 

ténylegesen alkalmazott viszonteladási árakhoz igazodva úgy, hogy a szállító által korábban rögzített 

minimálár a kiárusítási időszakban („sell out”) érvényes újrakészletezési árszint –; 

xi) annak szükségessége, hogy a forgalmazók – számos esetben a negatív forgalmazási árrésre tekintettel 

– betartsák a viszonteladási áraknak a szállító által előírt szintjét; az alacsonyabb viszonteladási 

árakat csak nagyon eseti helyzetekben, és csak akkor alkalmazzák, ha a forgalmazók további 

kiárusítási („sell out”) árengedményt kérnek a szállítótól; 

xii) az egyes vevőkre alkalmazandó maximális árengedményeknek a szállító általi rögzítése és a 

forgalmazók általi betartása, ami minimális viszonteladási árat eredményez a negatív forgalmazási 

árrés kockázata mellett; 

xiii) a szállítónak a forgalmazók ügyfeleivel való közvetlen kapcsolata és a forgalmazók tekintetében a 

későbbiekben megállapított viszonteladási feltételek rögzítése; 

xiv) a szállítónak a forgalmazók kezdeményezésére történő beavatkozása abban az értelemben, hogy ez 

előbbi dönt bizonyos kereskedelmi árengedmények alkalmazásáról, illetve a szállító az, aki 

újratárgyalja a viszonteladás kereskedelmi feltételeit; és 

xv) a forgalmazóknak a szállítóhoz intézett, arra irányuló kérése, hogy bizonyos feltételek mellett 

engedélyezze egy meghatározott ügylet megvalósítását a forgalmazási árrésük biztosítása 

érdekében? 

6) Befolyásolhatja-e a tagállamok közötti kereskedelmet a fenti jellemzőkkel rendelkező, szinte az 

ország egész területét lefedő, minimális viszonteladási árak rögzítéséről szóló megállapodás? 
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115. A Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Hollandia) által 2022. 

március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-208/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A dublini rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 1., 4., 18., 19. és 47. cikkével 

összefüggésben értelmezett (3), (32) és (39) preambulumbekezdésére tekintettel úgy kell-e értelmezni 

és alkalmazni a dublini rendeletet, hogy az államok közötti bizalom elve nem osztható, így az uniós jog 

súlyos és rendszeres megsértése, amelyet az esetlegesen felelős tagállam az átadás előtt a dublini 

rendelet alapján visszatérésre kötelezettnek (még) nem minősülő harmadik országbeli állampolgárokkal 

szemben elkövet, abszolút módon kizárja az e tagállamnak való átadást? 

2) Az e kérdésre adott nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni a dublini rendeletnek az Európai 

Unió Alapjogi Chartája 1., 4., 18., 19. és 47. cikkével összefüggésben értelmezett 3. cikkének (2) 

bekezdését, hogy amennyiben az esetlegesen felelős tagállam súlyosan és rendszeresen megsérti az 

uniós jogot, az átadó tagállam nem indulhat ki minden további nélkül az államok közötti bizalom elvéből 

a dublini rendelet keretében, hanem minden kétséget el kell oszlatnia azzal kapcsolatban, hogy a 

kérelmező az átadását követően nem kerül az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikkével ellentétes 

helyzetbe, illetve valószínűsítenie kell, hogy ez nem fog megtörténni? 

3) Milyen bizonyítékokkal támaszthatja alá a kérelmező azon érveit, hogy az átadása ellentétes a dublini 

rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével, és milyen bizonyítási mérce alkalmazandó? A dublini rendelet 

preambulumában szereplő uniós jogi vívmányokra való utalásokra tekintettel terheli-e az átadó 

tagállamot együttműködési és/vagy ellenőrzési kötelezettség, illetve a harmadik országbeli 

állampolgárokkal szemben elkövetett súlyos és rendszeres jogsértések esetén kell-e a felelős tagállamtól 

arra vonatkozó egyedi biztosítékokat beszerezni, hogy az átadását követően (valóban) tiszteletben 

tartják a kérelmező alapvető jogait? Más választ kell-e adni erre a kérdésre, ha a kérelmezőre bizonyítási 

teher hárul, amennyiben a következetes és részletes nyilatkozatait nem tudja dokumentumokkal 

bizonyítani, miközben a nyilatkozatok jellegére tekintettel ez nem várható el? 

4) Más választ kell-e adni az előző 3. pontban feltett kérdésekre, ha a kérelmező valószínűsíti, hogy nem 

tehet panaszt a hatóságoknál, és/vagy nem élhet jogorvoslattal a felelős tagállamban, és/vagy hogy ezek 

nem hatékonyak? 

 

116. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2022. március 22-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-213/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Kifizethetők-e az 1992. június 30-i 2080/92 rendelet 3. cikkének b), illetve c) pontjában előírt 

fenntartási költségek, illetve a bevételkiesés címén járó támogatások, amennyiben a kedvezményezett 

bizonyítja, hogy a nemzeti támogatási programban előírt erdőtelepítési feltételek rajta kívül álló okok 

miatt nem teljesültek, és az eredmény elérése érdekében minden lehetséges erőfeszítést megtett? 

2) Összhangban van-e az uniós jog szabályaival a 199/94. sz. miniszteri rendelet 7. cikke b) pontja 

rendelkezéseinek jogszabályi értelmező szakaszából következő azon megoldás, ugyanezen rendelet 26. 

cikkével együttesen értelmezve, amely szerint a kedvezőtlen éghajlati jelenségeknek az elbírálás évét 

követő években (amely a záródáshiány megszüntetésének évét követő év) való bekövetkezése a 

támogatások részleges kifizetését eredményezi, míg ugyanezen eredményeknek ugyanezen kedvezőtlen 

éghajlati jelenségek következményeként a záródáshiány megszüntetésének évét követő évben való 

bekövetkezése a támogatásra való jogosultság teljes elvesztését eredményezi? 

3) Úgy kell-e tekinteni az 199/94. sz. miniszteri rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt 

megoldást – amely szerint a fenntartási és bevételkiesési támogatásra való jogosultság teljesen elvész, 

amennyiben a C. mellékletben előírt erdősítési sűrűséget nem sikerül elérni, az említett támogatások 
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arányos csökkentésének lehetővé tétele nélkül azokban az esetekben, amikor az eredmény olyan külső 

tényezőknek tulajdonítható, mint például az időjárás –, hogy az ellentétes az uniós jog általános elvének 

minősülő arányosság elvével, amint az a József Lingurâr ítéletből (C-315/16, 29. és 35. pont) (a 

contrario sensu) láthatóan következik látszik? 

 

117. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2022. március 31-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-226/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes 

megvalósítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. február 20-i 2008/6/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a közösségi postai szolgáltatások belső piacának 

fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. 

december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke (2) bekezdése második 

albekezdésének negyedik franciabekezdését és (3) bekezdését, valamint 22. cikkét, hogy azokkal 

ellentétes az olasz jogrendben releváns szabályozáshoz (a 2005. december 23-i 266. sz. törvény 1. 

cikkének 65. és 66. bekezdésében, valamint a 2017. június 21-i 96. sz. törvénnyel módosításokkal 

törvénnyé alakított 2017 április 24-i rendkívüli törvényerejű rendelet 65. cikkében foglalthoz) hasonló 

olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy kizárólag a postai ágazat szolgáltatói tekintetében 

– azokat is beleértve, amelyek nem nyújtanak az egyetemes szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatásokat 

– írják elő, hogy pénzügyileg kötelesek hozzájárulni a postai ágazat szabályozó hatóságának működési 

költségeihez, így biztosítva az állami költségvetésből történő bármilyen állami társfinanszírozás 

kizárásának lehetőségét? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes 

megvalósítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. február 20-i 2008/6/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a közösségi postai szolgáltatások belső piacának 

fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. 

december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke (2) bekezdése második 

albekezdésének negyedik franciabekezdését és 22. cikkét, hogy azok lehetővé teszik, hogy a postai 

szolgáltatók által finanszírozott működési költségek közé sorolják az egyetemes szolgáltatás körén kívül 

eső postai szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozási tevékenységekkel összefüggő és az igazgatási és 

szakpolitikai irányító szervezetekre (úgynevezett „horizontális” struktúrák) vonatkozó költségeket is, 

amely szervezetek tevékenységei, bár nem közvetlenül a postai szolgáltatások piacának szabályozására 

irányulnak, mégis a hatóság valamennyi intézményi hatáskörének gyakorlásához kapcsolódnak, és 

ebből következően közvetve és részben (arányosan) a postai szolgáltatások ágazatához társíthatók? 

3) Ellentétes-e az arányosság elvével, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvével, a 97/67/EK 

irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő 

módosításáról szóló, 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, 

a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására 

vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 9. cikke (2) bekezdése második albekezdésének negyedik franciabekezdésével és (3) 

bekezdésével, valamint 22. cikkével az olasz szabályozáshoz (a 2005. december 23-i 266. sz. törvény 1. 

cikkének 65. és 66. bekezdésében, valamint a 2017. június 21-i 96. sz. törvénnyel módosításokkal 

törvénnyé alakított 2017 április 24-i rendkívüli törvényerejű rendelet 65. cikkében foglalthoz) hasonló 

olyan nemzeti szabályozás, amely azt írja elő, hogy a postai ágazat szolgáltatói kötelesek hozzájárulni 

a postai ágazat szabályozó hatóságának finanszírozásához, hogy különbséget lehetne tenni az expressz 

csomagküldő szolgáltatást nyújtók és az egyetemes szolgáltatók helyzete megkülönböztetésének 

lehetősége nélkül, tehát anélkül, hogy értékelhető lenne a nemzeti szabályozó hatóság által a különböző 

típusú postai szolgáltatások tekintetében végzett szabályozási tevékenységek eltérő intenzitása? 
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118. A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2022. április 5-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-238/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendeletet, hogy az utasnak – a 3. cikk (2) bekezdése, illetve a 

2. cikk j) pontja által előírtaknak megfelelően – annak ellenére utasfelvételre, illetve beszállásra kell 

jelentkeznie a megjelölt időpontban, illetve legalább 45 perccel a közzétett indulási időpont előtt ahhoz, 

hogy alkalmazható legyen a rendelet, és megvalósuljon az e rendelet 7. cikkével összefüggésben 

értelmezett 4. cikkének (3) bekezdése szerinti, kártalanításfizetési kötelezettséget keletkeztető 

visszautasított beszállás, hogy az üzemeltető légi fuvarozó már korábban közölte, hogy nem kívánja az 

utast szállítani? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendeletet, hogy az e rendelet 5. cikke (1) bekezdése c) pontja i. 

alpontjának analógia útján történő alkalmazása mellett ki van zárva az említett rendelet 4. és 7. cikke 

szerinti, visszautasított beszállás miatti kártalanításhoz való jog, ha a menetrend szerinti indulási időpont 

előtt legalább két héttel tájékoztatták az utast a beszállás visszautasításáról? 

 

119. A Krajský soud v Brně (Cseh Köztársaság) által 2022. április 14-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-257/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó 

állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és 

eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv Európai 

Unió Alapjogi Chartájának 2. és 4. cikkével, valamint 19. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben 

értelmezett 4. cikkének (2) és (3) bekezdését, valamint 5. cikkének utolsó fordulatát, hogy azokkal 

ellentétes, ha annak vizsgálata során, hogy a 2008/115/EK irányelv 6. cikke szerinti kiutasítási határozat 

nem eredményezi-e a visszaküldés tilalma elvének megsértését, a biztonságos származási országnak a 

nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 

26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 36. és 37. cikke szerinti fogalmát a visszaküldés 

tilalma elvének szűkebb, kizárólag a kegyetlen bánásmód Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikke 

és emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 3. cikke értelmében vett tilalmára 

kiterjedő meghatározásával összefüggésben alkalmazzák? 

 

120. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2022. április 22-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-277/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) 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) bekezdését – az Alapjogi Charta 47. cikkére figyelemmel – úgy kell-e 

értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely kimondja, hogy a tagállami 

szabályozó hatóságnak a rendszerhasználati díjak, a rendszerüzemeltető által külön díj 

ellenében végezhető szolgáltatások díjainak és a csatlakozási díjak megállapítására irányuló 

eljárásaiban közvetlenül érintett, s ekként az eljárásban hozott határozattal szemben 

jogorvoslati joggal rendelkező fél kizárólag az érintett rendszerüzemeltető? 

2) Amennyiben az 1. kérdésre igenlő választ ad a Bíróság, az irányelv 41. cikkének (17) 
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bekezdését – az Alapjogi Charta 47. cikkére figyelemmel – úgy kell-e értelmezni, hogy annak 

alkalmazásában az alapügyhöz hasonló esetben a szabályozó hatóság a rendszerhasználati 

díjak, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak és a 

csatlakozási díjak megállapításáról szóló határozata által érintett – ekként a tagállami 

szabályozó hatóság határozata ellen jogorvoslati joggal rendelkező – fél a felpereshez hasonló 

helyzetben lévő földgázpiaci szereplő, akinek a rendszerüzemeltető az általa külön díj ellenében 

végezhető szolgáltatás díját a határozat alapján felszámítja? 

 

121. A Sozialgericht Nürnberg (Németország) által 2022. április 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-284/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 884/2004 rendelet (EUMSZ 18., EUMSZ 21. és EUMSZ 45. cikkel 

összefüggésben értelmezett) 4. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint 

nem jogosult eltartott gyermekek után járó német támogatásra az a migráns munkavállaló, aki német 

jövedelemadófizetési kötelezettség alá eső jövedelmet szerez, a Bundesagentur für Arbeittal (szövetségi 

munkaügyi hivatal, Németország) azonban nem áll kötelező biztosítási jogviszonyban és 

Németországban nem minősül korlátlan jövedelemadókötelezettség alá tartozónak? 

 

122. A Conseil d'État (Franciaország) által 2022. május 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-249/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2011/95/EU irányelv 12. cikke (1) bekezdésének a) pontját – függetlenül a nemzeti jog azon 

rendelkezéseitől, amelyek bizonyos feltételek mellett engedélyezik valamely külföldi számára az 

egészségi állapota miatti tartózkodást, és adott esetben megvédik őt a kitoloncolástól – úgy kell-e 

értelmezni, hogy az a beteg palesztin menekült, aki az UNRWA védelmének vagy segítségének 

tényleges igénybevételét követően elhagyja azt az államot vagy területet, amely e szerv működési 

területén található, és ahol a szokásos tartózkodási helye volt, azzal az indokkal, hogy ott nincs kellő 

hozzáférése az egészségi állapotának megfelelő ellátáshoz és kezeléshez, és az ellátás hiánya az életét 

vagy testi épségét fenyegető valós veszélyt jelent, úgy tekinthető, hogy súlyos bizonytalanságban és 

olyan helyzetben van, amelyben az UNRWA nem képes biztosítani számára azokat az életfeltételeket, 

amelyek megfelelnek az e szerv által ellátandó feladatnak? 

2) Igenlő esetben milyen szempontok – például a betegség súlyossága vagy a szükséges ellátás jellege 

– alapján állapítható meg ilyen helyzet? 

 

123. A High Court (Írország) által 2022. május 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-301/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. a) Kötelesek-e a tagállamok mérettől függetlenül minden víztestet jellemezni és azt követően 

osztályozni, és különösen kötelező-e minden olyan tavat jellemezni és osztályozni, amelynek felülete 

nem éri el a 0,5 km2-t? 

b) Mennyiben tér el – ha egyáltalán eltér – a helyzet a védett területen lévő víztestek tekintetében,? 

2. Ha az első kérdés a) pontjára adott válasz igenlő, adhat-e a fejlesztési engedély szempontjából 

illetékes hatóság fejlesztési engedélyt olyan projektre, amely a víztestet a kategorizálást és osztályozást 

megelőzően érintheti? 
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3. Ha az első kérdés a) pontjára adott válasz nemleges, milyen kötelezettségek terhelik az illetékes 

hatóságot, ha olyan fejlesztési engedély iránti kérelemről határoz, amely potenciálisan valamely nem 

jellemzett és/vagy nem osztályozott víztestet érint? 

 

124. A Højesteret (Dánia) által 2022. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem (C-311/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és 

csökkentése) szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv I. 

melléklete 6.4. pontjának a) alpontját, hogy a „tetemek előállítása” a vágási eljárást foglalja magában, 

amely akkor kezdődik, amikor az állatot eltávolítják az istállóból, elkábítják és leölik, és a nagy 

szabványos darabolással fejeződik be, így a vágóállat súlyát a nyak és a fej, valamint a szervek és 

zsigerek eltávolítása előtt kell meghatározni, vagy a „tetemek előállítása” a szervek és a zsigerek, 

valamint a nyak és a fej nélküli sertéstetemek kivéreztetést és hűtést követő előállítását jelenti, így a 

vágóállat súlyát csak ezután kell meghatározni? 

2) Úgy kell-e értelmezni az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és 

csökkentése) szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv I. 

melléklete 6.4. pontjának a) alpontját, hogy a termelési napok „napi” kapacitásban figyelembe veendő 

számának meghatározása során kizárólag azokat a napokat kell figyelembe venni, amelyeken a 

vágósertést elkábítják, leölik és azonnal feldarabolják, vagy azokat a napokat is figyelembe kell venni, 

amelyeken a vágósertés zsigerelését szolgáló műveleteket, köztük az állat vágásra történő előkészítését, 

a levágott állat hűtését, valamint az állat fejének és nyakának eltávolítását végzik? 

3) Úgy kell-e értelmezni az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és 

csökkentése) szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv I. 

melléklete 6.4. pontjának a) alpontját, hogy a vágóhídi „kapacitás” a vágóhíd által ténylegesen betartott 

fizikai, műszaki vagy jogi korlátok mellett 24 órán belül teljesített maximális napi termelés, amely 

azonban nem maradhat el a tényleges termeléstől, vagy elmaradhat-e a vágóhídi „kapacitás” a tényleges 

termeléstől például abban az esetben, ha a vágóhíd a termelést a vágóhídi „kapacitás” megállapításánál 

feltételezett, termelésre vonatkozó fizikai, műszaki és jogi korlátok figyelmen kívül hagyásával végezte 

 

125. A High Court (Írország) által 2022. május 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-330/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Amennyiben a 2020. évi rendelet2 hatályát vesztette és/vagy a nemzeti végrehajtási intézkedések 

érvényüket vesztették, szükséges-e az előzetes döntéshozatal iránti kérelem előterjesztése? 

2) Érvénytelen-e a 2020/123/EU tanácsi rendelet IA. melléklete, tekintettel az 1380/2013/EU rendelet 

(a továbbiakban: KHP-rendelet) céljaira és célkitűzéseire, valamint különös tekintettel a 2. cikkének (1) 

és (2) bekezdésére, beleértve a 2. cikk (2) bekezdése második mondatának célkitűzését és a jó 

kormányzásnak a KHP-rendelet 3. cikkének c) és d) pontjában meghatározott elveit (beleértve azt is, 

hogy milyen mértékben vonatkozik azokra az állományokra, amelyek esetében elővigyázatossági 

megközelítésre van szükség), a KHP-rendelet 9., 10., 15. és 16. cikkével, valamint 

preambulumbekezdéseivel, továbbá a nyugati vizekben halászott állományokra vonatkozó többéves terv 

létrehozásáról szóló 2019/472 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a nyugati vizekről 

szóló rendelet) 1., 2., 3., 4., 5., 8. és 10. cikkével összefüggésben értelmezve, amennyiben a 2020. évi 

 
2 Bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók 

tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2020. évre történő 

meghatározásáról szóló, 2020. január 27-i 2020/123/EU tanácsi rendelet (HL 2020. L 25., 1. o.). 
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rendeletben meghatározott teljes kifogható mennyiségek nem követik a Nemzetközi Tengerkutatási 

Tanács (ICES) által az egyes fajok tekintetében a maximális fenntartható hozam érdekében kiadott teljes 

halászati tilalmi javaslatot? 

 

126. A Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svédország) által 2022. május 

24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-339/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 24. cikkének (4) bekezdését, hogy „az olyan eljárások[…], amelyek szabadalom[…] 

lajstromozásával vagy érvényességével kapcsolatosak – akár keresetben, akár kifogás útján merül fel a 

kérdés –” kifejezésből az következik, hogy annak a nemzeti bíróságnak, amely e rendelet 4. cikkének 

(1) bekezdése alapján a szabadalombitorlási perre vonatkozóan megállapította joghatóságát, a 

szabadalombitorlás kérdésének elbírálására vonatkozó joghatósága megszűnik, ha a szóban forgó 

szabadalom állítólagos érvénytelenségére vonatkozó kifogást hoznak fel, vagy úgy kell értelmezni ezt a 

rendelkezést, hogy a nemzeti bíróság kizárólag az érvénytelenségi kifogás elbírálására nem rendelkezik 

joghatósággal? 

2) Befolyásolja-e az első kérdésre adandó választ az, hogy tartalmaz-e a nemzeti jog a Patentlagen 

(szabadalmakról szóló törvény) 61. § -ának második bekezdésében foglaltakhoz hasonló 

rendelkezéseket, vagyis az alperesnek a szabadalombitorlási ügyben felhozott érvénytelenségi kifogás 

elbírálása érdekében az érvénytelenség megállapítása iránt külön keresetet kell indítania? 

3) Úgy kell-e értelmezni a „Brüsszel I” rendelet 24. cikkének (4) bekezdését, hogy az alkalmazandó 

harmadik állam bíróságaira is, vagyis a jelen ügyben az európai szabadalom Törökországban hitelesített 

része tekintetében a Törökországban eljáró bíróság számára kizárólagos joghatóságot biztosít? 

Pénzügyi jogterület 

41. Az Income Tax Tribunal of Gibraltar (Egyesült Királyság) által 2020. december 21-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-705/20. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Sértené-e a [2019/700 bizottsági] Határozatot, ha az adóhatóság az ITA 2010 szerinti adókedvezményt 

alkalmazna a felperes jogdíjakból származó bevételei után az Egyesült Államokban megfizetett adó 

vonatkozásában [omissis], vagy a [Határozat] egyébként kizárná-e annak alkalmazását? 

 

42. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2022. február 16-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-108/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK 

tanácsi irányelv 306. cikkét, hogy az vonatkozhat olyan adóalanyra, amely szállodai szolgáltatások 

konszolidátoraként szálláshely-szolgáltatásokat szerez be, és értékesít tovább más gazdasági szereplők 

részére, ha ezekhez az ügyletekhez nem kapcsolódik egyéb, további szolgáltatás? 
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43. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2022. február 18-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-114/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK 

tanácsi irányelv 167. cikkét, 168. cikkének a) pontját, 178. cikkének a) pontját és 273. cikkét, valamint 

a semlegesség és az arányosság elvét, hogy azokkal ellentétes az ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adóról szóló, 2004. március 

11-i törvény) (Dz.U., 2011., 177, 1054. tétel és későbbi módosításai) 88. cikke (3a) bekezdése 4. 

pontjának c) alpontjában szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely megfosztja az 

adóalanyt a nemzeti polgári jog értelmében színleltnek minősülő jogszerzést (ingó dolog megszerzését) 

terhelő héa levonásához való jogtól, függetlenül annak megállapításától, hogy az ügylet célzott 

eredménye olyan adóelőny megszerzése volt-e, amelynek biztosítása az irányelv egy vagy több céljával 

ellentétes, és hogy ez volt-e az alkalmazott szerződéses megoldás alapvető célja? 

 

44. A Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lengyelország) által 2022. 

március 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-146/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 

irányelv (a továbbiakban: héairányelv) – a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK 

irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. március 15-i 282/2011/EU tanácsi 

végrehajtási rendelet 6. cikkének (1) és (2) bekezdésével, az említett irányelv III. mellékletének 1. és 

12a. pontjával, valamint a héairányelv (4) és (7) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 

– 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjával, 14. cikkének (1) bekezdésével, 24. cikkének (1) 

bekezdésével és 98. cikkének (1)–(3) bekezdésével, valamint a lojális együttműködés, az 

adósemlegesség, az adóztatás jogszerűségének és a jogbiztonság elvével a jelen ügyben alkalmazotthoz 

hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a Kombinált Nómenklatúra (KN) 2202 kódjára hivatkozva 5 

%-os kedvezményes héamértéket ír elő az élelmiszerekre – többek között a tejtartalmú italokra –, ezen 

adómértékből kizárja a lengyel statisztikai osztályozás (PKWiU 56) alapján a vendéglátással kapcsolatos 

szolgáltatások körébe sorolt élelmiszereket – többek között a tejtartalmú italokat –, és e termékekre 

(azok értékesítésére vagy szolgáltatására) 8 %-os kedvezményes héamértéket alkalmaz abban az 

esetben, amikor az e termékeket megvásároló vagy szolgáltatásokat igénybe vevő átlagfogyasztó úgy 

tekinti, hogy ezen értékesítés (szolgáltatásnyújtás) ugyanazt az igényt elégíti ki? 

2) Összeegyeztethető-e az adósemlegesség és a jogbiztonság elvével az olyan közigazgatási gyakorlat, 

amelynek eredményeként az ilyen termékek elkészítésére és felszolgálására irányuló szolgáltatások 

függvényében az azonos objektív jellemzőkkel és tulajdonságokkal rendelkező termékekre két 

különböző kedvezményes héamértéket alkalmaznak, és ezáltal e termékeket alanyi és nem tárgyi 

szempont szerint különböztetik meg? 

 

45. A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2022. március 18-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-210/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

3) Az Uniós Vámkódex felhatalmazáson alapuló rendeletének 22–01. melléklete szerinti, a HR 7304 41 

alszámra vonatkozó származási szabályban szereplő „üreges profil” kifejezés, mely származási szabály 

a származás megszerzését „a 7304 49 alszám alá tartozó üreges profilból [történő változás]”-hoz köti 

(üreges profilokra vonatkozó származási szabály), magában foglalja-e a HR 7304 49 alszám alá tartozó, 

egyenes és egyenletes falvastagságú, melegen megmunkált alapanyagot, amely nem felel meg a varrat 
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nélküli, melegen megmunkált rozsdamentes acélcsövekre vonatkozó műszaki szabvány 

követelményeinek, és amelyből hidegmegmunkálással más keresztmetszetű és falvastagságú csöveket 

állítanak elő? 

2) Ha az első kérdésre nemleges választ kell adni vagy nem kell választ adni: Sérti-e az üreges profilokra 

vonatkozó származási szabály az Uniós Vámkódex 60. cikkének (2) bekezdését, a 284. cikkét és az 

EUMSZ 290. cikket, mivel 

a) nem tartalmaz indokolást, 

b) nem kellően egyértelmű, vagy 

c) azokat a megmunkálási eljárásokat, amelyek alapján az Uniós Vámkódex 60. cikkének (2) bekezdése 

szerint a származást meg kell határozni, a származás meghatározása során nem lehet figyelembe 

venni[?] 

3) Ha az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdésre igenlő választ kell adni: Az 

alapeljárásban szereplő, a HR 7304 41 alszám alá tartozó áruk származásának megszerzését az Uniós 

Vámkódex felhatalmazáson alapuló rendelete 22–01. mellékletének HR 7304 41 alszámra vonatkozó 

„vámtarifaszám változás (vtsz. v.)” származási szabálya, az Uniós Vámkódex felhatalmazáson alapuló 

rendelete 22–01. mellékletének HR 73. árucsoportra vonatkozó maradékszabálya, vagy az Uniós 

Vámkódex 60. cikkének (2) bekezdése alapján kell-e meghatározni? 

 

46. A Cour d’appel de Liège (Belgium) által 2022. április 1-jén benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-232/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A valamely tagállamban székhellyel rendelkező adóalany által az e minőségében eljáró olyan másik 

adóalany részére történő szolgáltatásnyújtás esetén, amelynek gazdasági tevékenysége székhelye az 

Európai Unión kívül található, miközben e két adóalany tekintetében jogilag független és elkülönülő, 

azonban azonos csoporthoz tartozó szervezetekről van szó, és a szolgáltatásnyújtó szerződésben vállalja, 

hogy berendezéseit és személyzetét kizárólag termékeknek a szolgáltatás igénybe vevője részére történő 

előállításához használja, és e termékeket ezt követően a szolgáltatás igénybe vevője értékesíti, ami a 

szóban forgó tagállamban teljesített adóköteles termékértékesítéshez vezet, amelynek végrehajtásához 

a szolgáltatásnyújtó logisztikai támogatást nyújt, úgy kell-e értelmezni a 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv 44. cikkét és a 2011. március 15-i 282/[2011]/EU tanácsi végrehajtási 

rendelet 11. cikkét, hogy úgy tekintendő, hogy az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező adóalany 

e tagállamban állandó telephellyel rendelkezik? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv 44. cikkét és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. március 

15-i 282/[2011]/EU tanácsi végrehajtási rendelet 11. cikkét, hogy az adóalany állandó telephellyel 

rendelkezhet, ha a szükséges személyi és tárgyi feltételek esetében a – jogilag független, de ugyanazon 

csoporthoz tartozó – szolgáltatásnyújtójának személyi és tárgyi feltételeiről van szó, amennyiben a 

szolgáltatásnyújtó szerződésben vállalja, hogy az említett eszközöket kizárólag az adóalany javára 

alkalmazza? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2006/112/EK irányelv 44. cikkét és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. március 

15-i 282/[2011]/EU tanácsi végrehajtási rendelet 11. cikkét, hogy az adóalany a szolgáltatásnyújtója 

helye szerinti tagállamban állandó telephellyel rendelkezik abból adódóan, hogy ez utóbbi kizárólagos 

szerződéses kötelezettségvállalás végrehajtásaként a javára több, a szigorú értelemben vett 

bérmunkához képest járulékos vagy kiegészítő szolgáltatást nyújt, és ily módon hozzájárul az ezen 

adóalany által az Európai Unión kívüli székhelyén megkötött, azonban a héajogszabályok értelmében 

az említett tagállam területén teljesített adóköteles termékértékesítésekhez vezető értékesítések 

teljesítéséhez? 
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47. A Cour de cassation (Belgium) által 2022. április 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-239/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK 

tanácsi irányelv 12. cikkének (1) és (2) bekezdését, valamint 135. cikke (1) bekezdésének j) pontját, 

hogy amennyiben a tagállam nem állapította meg az első használatbavétel kritériumának az átalakított 

ingatlanokra vonatkozóan történő alkalmazása feltételeit, az olyan épület átalakítást követő értékesítése, 

amely az átalakítást megelőzően az irányelv 12. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 12. cikke (2) 

bekezdésének harmadik albekezdése értelmében vett első használatbavétel tárgyát képezte, továbbra is 

mentesül a hozzáadottérték-adó alól? 

 

48. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2022. április 11-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-250/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a 77/388/EGK irányelv 5. cikkének (8) bekezdésével és a 2006/112/EK irányelv 19. 

cikkével az 1986. április 26-i 131. sz. köztársasági elnöki rendeletnek a 2017. december 27-i 205. sz. 

törvény 1. cikke 87. bekezdése a) pontja 1. és 2. alpontjával, valamint a 2018. december 30-i 145. sz. 

törvény 1. cikke 1084. bekezdésével módosított 20. cikkében foglalthoz hasonló olyan nemzeti 

rendelkezés, amely arra kötelezi az adóhatóságot, hogy a felek közötti ügyletet kizárólag a szerződésben 

szereplő szöveges elemek alapján minősítse, és megtiltja a szövegen kívüli elemek figyelembevételét 

(még akkor is, ha azok objektíve léteznek és bizonyítottak), amiből az következik, hogy az adóhatóságok 

számára abszolút módon kizárt annak bizonyítása, hogy egy vállalkozás átruházásának minősülő, 

önmagában oszthatatlan gazdasági ügyletet valójában mesterségesen több ügyletre – több 

termékértékesítésre – osztottak fel, aminek következtében az uniós jog által előírt követelmények 

hiányában elismerésre került a héa levonása? 

 

49. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2022. április 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-258/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az Európai Közösséget létrehozó szerződés 56. cikkének (1) bekezdését (jelenleg 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 63. cikkének (1) bekezdése), hogy azzal ellentétes 

valamely tagállam olyan rendelkezése, amely szerint valamely társaság iparűzésiadó-alapjának 

megállapítása során visszaillesztik az adóalaphoz a külföldi tőkeegyesítő társaságokban fennálló, 10 %-

nál kisebb részesedésekből (kisrészvényesi tulajdonban álló részesedések) származó osztalékokat, ha és 

amennyiben ezen osztalékokat levonták az adóalapból az adóalap-megállapítás egy korábbi 

szakaszában, miközben az érintett tagállamban székhellyel rendelkező tőkeegyesítő társaságokban 

fennálló kisrészvényesi tulajdonban álló részesedésekből származó osztalékok tekintetében nem kerül 

sor az osztalékok levonására és következésképpen visszaillesztésre sem az iparűzési adó alapjának 

megállapítása során? 
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50. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2022. május 3-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-289/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a Héa irányelv 167. cikkét, a 168. cikkének a) pontját és a 178. 

cikkének a) pontját, hogy amennyiben az adóhatóság megállapítja a szolgáltatási láncolat 

bármely tagja esetében az adózóval kötött szerződésben, avagy a láncolat tagjai közötti 

megállapodásban vállalt szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok, avagy egyéb szabályok 

megszegését, e kötelezettségszegés ténye objektív körülményként önmagában elegendő az 

adócsalás fennállásának a bizonyítására, mivel a láncolat tagjainak tevékenysége minden 

vonatkozásban jogszerű, avagy az adóhatóságnak ez esetben is konkrétan meg kell neveznie az 

adócsalás mibenlétét, valamint azt, hogy a láncolat mely tagja és milyen magatartással 

valósította meg azt? Ezzel összefüggésben a kötelezettségszegés megállapítása esetén kell-e 

vizsgálnia az adóhatóságnak a gazdasági tevékenységet szabályozó jogszabályi kötelezettségek 

megszegésének az adózó adólevonási jogával való okozati összefüggését, és csak annak 

bizonyítottsága esetén utasíthatja el az adózó héa levonási jogát? 

2) A Héa irányelv hivatkozott cikkeivel, továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 

cikke szerinti általános jogelveként elismert tisztességes eljáráshoz való joggal, valamint az 

arányosság és a jogbiztonság alapelvével összefüggésben az adózó általános ellenőrzési 

kötelezettsége körében megkövetelhető-e az adózótól a láncolat korábbi tagjaira vonatkozóan 

a számla szerinti szolgáltatás elvégzésére vonatkozó speciális jogszabályok által előírt 

kötelezettségek, illetőleg a jogszerű működés feltételei betartásának ellenőrzése? Igenlő válasz 

esetén e kötelezettség az adózót a jogviszony fennállása alatt folyamatosan terheli-e, illetőleg 

milyen időközönként várható el? 

3) Úgy kell-e értelmezni a Héa irányelv 167. cikkét, a 168. cikkének a) pontját és a 178. 

cikkének a) pontját, hogy a láncolat bármely korábbi tagjánál az adózó által észlelt kötelezettség 

megszegése esetén az adózónak kötelezettsége keletkezik arra, hogy ez esetben a rá áthárított 

héa levonására vonatkozó jogával ne éljen, ellenkező esetben ugyanis a héa levonás 

érvényesítése adókijátszásnak minősül? 

4) Úgy kell-e értelmezni a Héa irányelv fentebb hivatkozott cikkeit a jogbiztonság és az 

adósemlegesség elvével összhangban, hogy a láncolat csalárd jellegének vizsgálatakor és 

minősítésekor, valamint a releváns tények meghatározásakor, illetőleg az azok alátámasztására 

szolgáló bizonyítékok értékelésekor az adóhatóság nem hagyhatja figyelmen kívül a számla 

szerinti szolgáltatásra vonatkozó speciális jogszabályok rendelkezéseit, különösen a felek 

jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat? 

5) Megfelel-e a Héa irányelv fentebb megnevezett cikkeinek és a Charta 47. cikke szerinti 

általános jogelveként elismert tisztességes eljáráshoz való jognak, valamint a jogbiztonság 

alapelvének azon adóhatósági gyakorlat, amely szerint a szolgáltatási tevékenységben 

megvalósuló gazdasági eseményre alapított adólevonási jog ellenőrzése során a számlákkal, 

szerződésekkel és egyéb számviteli bizonylatokkal dokumentált gazdasági esemény valóságban 

való megtörténtét megdönthetik a nyomozás során a nyomozóhatóság által tett megállapítások, 

a nyomozás során beszerzett gyanúsítotti tanúvallomások, illetőleg a munkaerő-kölcsönzéssel 

érintett munkavállalók arra vonatkozó tanúvallomásai, hogy ők mit gondolnak a 

munkaviszonyukról, jogilag miként értékelik azt, illetőleg kit tartanak a munkáltatói jog 

gyakorlójának? 

6) Összeegyeztethető-e a Héa irányelv fentebb hivatkozott cikkeivel, továbbá megfelel-e a 

Charta 47. cikke szerinti általános jogelveként elismert tisztességes eljáráshoz való jognak, 
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valamint a jogbiztonság alapelvének az olyan adóhatósági gyakorlat, mely szerint ha az adózó 

a gazdasági tevékenységének formájaként azt választja, amivel a költségeit leginkább 

csökkenti, azt rendeltetésellenes joggyakorlásnak minősíti, és arra hivatkozással a szerződések 

átminősítésére vonatkozó jogát akként gyakorolja, hogy annak eredményeként olyan felek 

között hoz létre szerződést, akik között korábban nem volt? 

 

51. Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2022. május 4-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-292/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Milyen kritériumok alapján kell a [Kombinált Nómenklarúra] 15. árucsoportjának a 1511 vagy 1517 

vámtarifaszáma alá besorolni az alapügyben szereplőhöz hasonló terméket, nevezetesen a PALM FAT 

MP 36-39 kereskedelmi megnevezésű finomított, fehérített és szagtalanított pálmaolajat, amelyet 

technológiai előállítása során kizárólag olyan fizikai eljárások alkalmazásával „kevertek, szűrtek, 

hűtöttek, temperáltak és csomagoltak”, amelyek azt vegyileg nem módosították? 

2) Mit jelent a „szerkezeti módosítás” kifejezés, amelyet a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszernek a 

1517 vámtarifaszámhoz kapcsolódó megjegyzéseiben „zsírok” alatt felsorolt termékek előállításának 

leírására használnak? 

3) Ha a „pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva”, „szerkezetmódosítási 

folyamaton” estek át, ez elegendő ok-e a 1511 vámtarifaszám alá történő besorolásának kizárására? 

4) A pálmaolaj konzisztenciájának vizsgálatára és „szerkezeti módosítással” történő feldolgozásának 

igazolására a [Kombinált Nómenklarúrában], a [Kombinált Nómenklarúra] magyarázatában és a 

Harmonizált Rendszer magyarázó megjegyzéseiben meghatározott szabályok, módszerek, kritériumok 

és referenciaértékek hiányában megengedhető-e, hogy az illetékes vámhatóságok az áruk 1511, illetve 

1517 vámtarifaszám alá történő tarifális besorolása céljából a zsírok szerkezeti módosításának 

penetrációval történő kimutatására önállóan olyan analitikai munkamódszereket dolgozzanak ki és 

alkalmazzanak, mint a jelen esetben alkalmazott, a hivatalosan közzétett AOCS Cc-16-[60] módszeren 

alapuló RAP 66-t (02/2020.11.17. változat)? 

Amennyiben ez nem megengedett, milyen szabályok, módszerek, kritériumok és referenciaértékek 

alapján vizsgálható a termék annak bizonyítására, hogy a „szerkezetmódosítási folyamaton” esett át, 

illetve „pálmazsírnak” minősül? 

5) Úgy kell-e értelmezni a 2018. október 11-i (EU) 2018/1602 bizottsági végrehajtási rendelettel 

módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 

23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrát, hogy 

a finomított pálmaolajból szerkezeti módosítással előállított „zsír” megnevezésű termékeket e 

nómenklatúra 1517 vámtarifaszáma, és különösen az 1517 90 99 alszám alá kell besorolni? 

 

52. A Tribunale di Como (Olaszország) által 2022. május 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-316/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e általánosságban az uniós jogforrások rendszerével, konkrétan pedig az EUMSZ 288. cikk 

harmadik bekezdésével az, ha a nemzeti bíróság egy magánjogi felek közötti jogvitában mellőzi az olyan 

nemzeti jogi rendelkezés alkalmazását, amely ellentétes valamely át nem ültetett vagy helytelenül 

átültetett irányelv egyértelmű, világos és feltétlen rendelkezésével, aminek következtében valamely 

magánszemélyre járulékos kötelezettség hárul, amennyiben a nemzeti szabályozási rendszer (az 

504/1995 felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 14. cikkének 4. bekezdése) szerint ez előzetes 

feltételét képezi annak, hogy a magánszemély az állammal szemben az említett irányelvben biztosított 
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jogaira hivatkozhasson? 

2) Ellentétes-e a hatékony érvényesülés elvével az olyan nemzeti szabályozás (az 504/1995 

felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 14. cikkének 4. bekezdése), amely nem teszi lehetővé a 

végső fogyasztó számára, hogy közvetlenül az államtól követelje a jogalap nélkül megfizetett adó 

visszatérítését, hanem kizárólag azt a jogát ismeri el, hogy a visszatérítés iránt polgári jogi keresetet 

indítson az adóalannyal, vagyis az adóhatóságtól történő visszatéríttetésre egyedül jogosult személlyel 

szemben, amennyiben az adó jogellenességének egyetlen okára – vagyis az [uniós] irányelvvel való 

ellentétességre – kizárólag az adóalany és az adóhatóság jogviszonyában lehet hivatkozni, az adóalany 

és a végső fogyasztó jogviszonyában pedig nem, ily módon ténylegesen megakadályozva a 

visszatérítést, vagy pedig egy ilyen esetben, az említett elv tiszteletben tartásának garantálása céljából 

biztosítani kell a végső fogyasztó államkincstárral szembeni közvetlen kereshetőségi jogát, amennyiben 

lehetetlen vagy túlzottan nehéz elérni, hogy a jogalap nélkül megfizetett összeget a szállító térítse 

vissza? 

Munkaügyi ügyszak 

22. A Rayonen sad Kula (Bulgária) által 2021. augusztus 25-én és 2021. november 30-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-529/21., C-530/21., C-531/21., C-

532/21., C-533/21., C-534/21., C-535/21. és С-536/21. sz. egyesített ügyek és C-732/21., C-

733/21., C-734/21., C-735/21., C-736/21., C-737/21. és C-738/21. sz. egyesített ügyek)3 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Alkalmazható-e a 2003/88/EK irányelv abban az esetben, ha az egyes különleges közszolgálati 

tevékenységekre – mint amilyen a fegyveres erők vagy a rendőrség – vagy a polgári védelmi szolgálatok 

egyes különleges tevékenységeire jellemző sajátosságok szükségszerűen ellentétben állnak vele, 

tekintettel arra, hogy: 

− a 2003/88/EK irányelv 1. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ezt az irányelvet kell 

alkalmazni a 89/391/EGK irányelv 2. cikke szerinti valamennyi köz- és magántevékenységi 

ágazatban; 

− a 89/391/EGK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ez az irányelv nem 

alkalmazható ott, ahol az egyes különleges közszolgálati tevékenységekre – mint amilyen a 

fegyveres erők vagy a rendőrség – vagy a polgári védelmi szolgálatok egyes különleges 

tevékenységeire jellemző sajátosságok szükségszerűen ellentétben állnak vele? 

2) Annak értékelése során, hogy a 2003/88/EK irányelv 12. cikkének b) pontja szerinti megfelelő 

védelmi eszközök megegyeznek-e egyrészt az éjszakai munkát végző azon munkavállalók kategóriája, 

akik 24 órás időtartamon belül legfeljebb 7 órás éjszakai munkát végeznek, másrészt a szintén éjszakai 

munkát végző azon munkavállalók egy másik kategóriája esetében, akik legfeljebb 8 órás éjszakai 

munkát végeznek, de akik olyan kedvezményekben részesülnek, mint a több szabadság, a nyugdíjba 

vonuláskor járó magasabb végkielégítés, a szolgálati idő után járó magasabb bérpótlék, figyelembe kell-

e venni az ezen utóbbi kategóriába tartozó munkavállalókat megillető kedvezményeket? 

 

23. Az Ufficio del Giudice di pace di Rimini (Olaszország) által 2022. március 7-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-190/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) [E]llentétes-e az uniós joggal, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának 15., 20., 30. és 47. 

cikkével, az 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv által átültetett, az ESZSZ, az UNICE és a 

CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 2. és 4. szakaszával, az 

 
3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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európai bírák függetlenségének és elmozdíthatatlanságának a Bíróság UX kontra Governo della 

Repubblica italiana ítéletében (C-658/18 ügy, EU:C:2020:572) szereplő ítélkezési gyakorlatában 

értelmezett alapelvével a decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (2017. július 13-i 116. sz., 

felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet; a továbbiakban: 116/2017. sz. felhatalmazáson alapuló 

törvényerejű rendelet) 29. cikkéhez hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely a felperes békebírót a 

hozzá hasonló hivatásos bírákhoz viszonyítva objektív indok nélkül különbözteti meg hátrányosan a 

munkavégzési feltételeket illetően abban a ténybeli helyzetben, amelyben: 

— a 2002-től kezdve megszakítás nélkül békebírói megbízatást ellátó felperes nem töltötte be a 70. 

életévét – azt 2022-ben fogja betölteni –, és 2017. augusztus 15-én tiszteletbeli bíróként még nem 

rendelkezett 16 év tényleges szolgálati idővel; 

— ezért a felperes – noha a nemzeti szabály (a 116/2017. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű 

rendelet 29. cikkének 1. bekezdése) lehetővé teszi számára, hogy a bírói tisztségét a 70. életévének 

betöltéséig továbbra is ellássa – nem vehet részt a tiszteletbeli bírák zárt jegyzékébe történő 

felvételének megerősítést szolgáló első értékelési eljárásban, amelyet az 116/2017. sz. 

felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 29. cikke 3. bekezdésének megfelelően a Consiglio 

superiore della magistratura (legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács, Olaszország) 2022-ben hirdet 

meg; 

— további következményként a felperes – tekintettel arra, hogy nem nyújthat be a tiszteletbeli bírák zárt 

jegyzékébe történő felvételének megerősítést szolgáló, 2022-re előirányzott értékelési eljárásban 

való részvétele iránti kérelmet, és azt követően, hogy a korábban hatályos szabályozás alapján a 68. 

életévének betöltése miatt 2022. december 31-én már megszűnt bírói tisztsége – 2022. január 1-jétől 

kezdve nem térhetett vissza a szolgálatba, mivel az új szabályozás – noha annak értelmében a 2017. 

augusztus 15-én már szolgálatban álló bírák számára a szolgálat 70. életév betöltéséig történő 

ellátásáról rendelkezik – azt is előírja, hogy megszűnik azoknak a személyeknek a szolgálati 

jogviszonya, akik nincsenek olyan helyzetben, hogy a tisztségük megerősítése iránti kérelmet 

nyújthassanak be (a 116/2017. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 29. cikkének 9. 

bekezdése); 

— a fent említett nemzeti szabályozás alapján a felperes az olasz államtól pusztán az évente lefolytatott 

tárgyalások száma alapján szolgálati évenként 1 500–2 500 eurónak, összesen pedig legfeljebb 50 

000 EUR-nak megfelelő összegű kártérítésben részesül majd, és lemond a TAR Emilia Romagna 

(Emilia Romagna tartomány közigazgatási bírósága, Olaszország) előtt folyamatban lévő eljárásban 

követelt és az uniós jog által a munkavállalóként végzett – de az olasz állam által ilyenként el nem 

ismert – bírósági szolgálat esetében garantált mindennemű díjazásról, jogszabályon alapuló és 

járulékalapú jogosultságról is, köztük a munkaviszony járulékfedezetéről és az abból következő 

szociális biztonsági ellátásokról; 

— a TAR Emilia Romagna (Emilia Romagna tartomány közigazgatási bírósága) 2022. február 9-i 

biztosítási intézkedésével – a Bíróság UX ítéletének alkalmazásával a nemzeti szabályozással és a 

legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács 2022. február 16–17-i véleményével ellentétesen – a 

[felperest] a 70. életévének betöltéséig visszahelyezte békebírói tisztségébe; 

— a Presidente del Tribunale di Rimini (rimini bíróság elnöke, Olaszország) a TAR Emilia Romagna 

(Emilia Romagna tartomány közigazgatási bírósága) biztosítási intézkedésének végrehajtása céljából 

2022. március 1-jei végzésével a felperesnek a szolgálatba történő azonnali visszahelyezését rendelte 

el; 

— a kérdést előterjesztő bíróságtól a jogállamiságra vonatkozó uniós jognak az olasz kormány általi 

nyílt és folytatólagos megsértésével és a rendes bírák jogainak nyílt és folytatólagos megsértésével 

okozott károk megtérítése jogcímén az azon díjazásnak megfelelő összegnek a megtérítését kérik, 

amelyben a felperesnek 2022. február 10. és 28. között kellett volna részesülnie, és amely a vele egy 

tekintet alá eső hivatásos bíró díjazásának felel meg, és amelynek jogalapját a Tar Emilia Romagna 

(Emilia Romagna tartomány közigazgatási bírósága) szolgálatba történő visszahelyezésről szóló 

biztosítási intézkedése képezi, azonban az ellentétes az olyan nemzeti szabályozással, amely – bár 

elismeri az uniós jog megsértését – egyrészt kizárja a szolgálatba a 70. életév betöltéséig történő 

visszahelyezést a felperes tiszteletbeli bíró esetében, akinek tisztsége a Consiglio di Statónak 
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(államtanács, Olaszország) a Bíróság UX ügyben hozott ítélete megsértésével elfogadott biztosítási 

intézkedésével 2021. december 31-én akarata ellenére megszűnt, másrészt pedig a felperest ért kár 

megtérítését a jogszabály által előre meghatározott olyan átalányösszegre korlátozza, amely messze 

elmarad az Unió által biztosított jogok megsértése által ténylegesen elszenvedett kártól? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának az 

EUMSZ 267. cikkel összefüggésben értelmezett 47. cikkével, az 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi 

irányelv által átültetett, az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodás 2. és 4. szakaszával, az európai bírák függetlenségének és 

elmozdíthatatlanságának elvével a 2017. július 13-i 116. sz., felhatalmazáson alapuló törvényerejű 

rendelet 21. cikkéhez hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely a kérdést előterjesztő békebírót, aki a 

Bíróság által az UX ítéletben értelmezett uniós jogot a kért védelem elismerését akadályozó nemzeti 

rendelkezések mellőzésével kívánja alkalmazni, tényleges jogi, pénzügyi és szociális biztonsági 

védelmétől megfosztva bírói megbízatásának az olasz államnak alapeljárásban félként részt vevő 

szervei, vagyis a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács és a Ministero della giustizia (igazságügyi 

minisztérium, Olaszország) általi automatikus megszüntetésének teszi ki, kontradiktórius eljárás nélkül 

és mellőzve az 116/2017. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet hatálybalépés előtt előírt 

fegyelmi eljárást? 

3) Az első két kérdésre adandó igenlő válasz esetén: sérti-e az uniós költségvetés védelmét szolgáló 

általános feltételrendszerről szóló, 2020. december 16-i 2020/2092/EU, Euratom parlamenti és tanácsi 

rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározott „jogállamiságot” az olasz állam azon belső helyzete, 

amelyben: 

— a felperes békebíró és másik, 2017. augusztus 15-én már szolgálatban lévő 4 769 tiszteletbeli bíró – 

köztük a kérdést előterjesztő bíróság – a velük egy tekintet alá eső hivatásos bírák javára biztosított 

munkavégzési feltételekhez viszonyítva jogszabályi, pénzügyi és szociális biztonsági szempontból 

nem élvez védelmet, így bírói tisztségének ellátása során nem lehet független és elmozdíthatatlan; 

— az olasz állam és a „munkáltató” igazságügyi minisztérium, a nemzeti parlament, a legfelsőbb 

igazságszolgáltatási tanács, a Suprema Corte di Cassazione (semmítőszék), valamint a Consiglio di 

Stato (államtanács) rendszeresen nem ismeri el az uniós jog elsőbbségét, és nem alkalmazza a 

Bíróság jogállamiságra vonatkozó ítélkezési gyakorlatát és az uniós szabályozás által a hivatásos 

bírákhoz képest az igazságszolgáltatási feladatokat azonos feltételek mellett ellátó felperes és 4 769 

tiszteletbeli bíró javára biztosított jogokat; 

— a felperes kivételével a 2017. augusztus 15-én már szolgálatban lévő 4 769 tiszteletbeli bírónak, 

köztük a kérdést előterjesztő bíróságnak le kell mondania az uniós jog által biztosított valamennyi 

jogról, amennyiben a bírói tisztség 70. életévük betöltéséig történő további ellátása céljából új 

értékelési eljárás alá kívánják vetni magukat, és az kedvező eredménnyel zárul, noha a 2021. 

december 31-ig hatályos szabályozás alapján a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács és az 

igazságügyi minisztérium mindannyiuk esetében a kinevezés 2024. május 31-ig, de legalábbis annak 

az életkor betöltése miatti automatikus megszűnéséig történő meghosszabbításáról rendelkezett, 

ugyanakkor a „megerősített” tiszteletbeli bíró a tisztség „megerősítését” követően sem független és 

elmozdíthatatlan; 

— a polgári jogi és büntetőjogi igazságszolgáltatásnak a rövid időn belüli tisztességes eljárás biztosítását 

célzó olaszországi reformját illetően az Unió költségvetésének terhére végzett, a nemzeti 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott pénzügyi beavatkozások nem írnak elő 

semmiféle, a tiszteletbeli bírák támogatására irányuló intézkedést, és azok túlnyomórészt – az 

igazságügyi minisztériummal a „megerősített” tiszteletbeli bírákéval egyező pénzügyi feltételek 

mellett létesített munkaviszony keretében felvett, azonban szabályozási szempontból a 

„megerősített” tiszteletbeli bírák[kal] ellentétben a munkaviszony teljes időtartama alatt 

elmozdíthatatlan – 16 500 adminisztratív alkalmazott „bírósági hivatali támogató személyzetként” 

történő határozott idejű foglalkoztatására irányulnak? 

4) Az első három kérdésre adandó igenlő válasz esetén: jogellenes-e az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 278. cikke és a Bíróság eljárási szabályzatának 160. cikke az [Európai Unióról] 

szóló szerződés 2., 6. és 19. cikkével való ellentétesség miatt abban a részében, amelyben lehetővé teszi, 
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hogy a Bíróság az EUMSZ 267. cikk alapján indított előzetes döntéshozatali eljárásokban meghozza a 

szükséges, a 2020/2092 rendeletben meghatározott elvek és feltételek alapján a jogállamiságot és az 

Unió pénzügyi érdekeit sértő nemzeti jogi aktusok felfüggesztésével is járó ideiglenes intézkedéseket? 

 

24. A Sąd Apelacyjny w Krakowie (Lengyelország) által 2022. március 31-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-225/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződésnek (EUSZ) az Európai Unió Alapjogi 

Chartája (Charta) 47. cikkével és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 267. cikkével 

összefüggésben értelmezett 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdését, 2. cikkét, 4. cikkének (3) 

bekezdését és 6. cikkének (3) bekezdését, valamint az uniós jog elsőbbségének elvét, hogy azok lehetővé 

teszik, hogy a nemzeti bíróság mellőzze az alkotmánybíróság olyan határozatának az alkalmazását, 

amely a nemzeti jog – így az alkotmányi szintű rendelkezések – értelmében kötelező erejű, annyiban, 

amennyiben ez a határozat kizárja a nemzeti bíróság arra vonatkozó vizsgálatát, hogy a bírák 

kinevezésének módjára tekintettel a bírósági szerv az uniós jog értelmében vett, törvény által 

megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróságnak minősül-e? 

2) Úgy kell-e értelmezni a Charta 47. cikkével és az EUMSZ 267. cikkel összefüggésben értelmezett 

EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdését, az EUSZ 2. cikket, az EUSZ 4. cikk (3) 

bekezdését és az EUSZ 6. cikk (3) bekezdését, hogy azokkal ellentétes a valamely tagállam által 

elfogadott azon nemzeti szabályozás, amely a) megtiltja a nemzeti bíróságnak a bíró kinevezése 

jogszerűségének vizsgálatát, következésképpen annak vizsgálatát, hogy a bírói testület az uniós jog 

értelmében vett bíróságnak minősül-e, valamint b) előírja a bíró szóban forgó vizsgálattal összefüggő 

igazságszolgáltatási tevékenységért való fegyelmi felelősségét? 

3) Úgy kell-e értelmezni a Charta 47. cikkével és az EUMSZ 267. cikkel összefüggésben értelmezett 

EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdését, a EUSZ 2. cikket, az EUSZ 4. cikk (3) 

bekezdését és az EUSZ 6. cikk (3) bekezdését, hogy az uniós jogszabályok szerint a bíróságokkal 

szembeni követelményeknek megfelelő rendes bíróságot nem köti azon végső fokon eljáró bíróság által 

hozott, a jogerős határozatot hatályon kívül helyező és az ügyet a rendes bíróság elé visszautaló ítélete, 

amelynek egyes tagjait a Sąd Najwyższyn (legfelsőbb bíróság, Lengyelország) belüli bírói tisztségekre 

vonatkozó kinevezési eljárásokat szabályozó nemzeti jog súlyos megsértésével nevezték ki, és aminek 

következtében ez a bíróság nem felel meg a törvény által megelőzően létrehozott független és pártatlan, 

valamint az egyének számára hatékony jogorvoslatot nyújtó bíróság követelményének? 

4) A harmadik kérdésre adott igenlő válasz esetén – úgy kell-e értelmezni az Charta 47. cikkével és az 

EUMSZ 267. cikkel összefüggésben értelmezett EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második 

albekezdését, EUSZ 2. cikket, EUSZ 4. cikk (3) bekezdését és EUSZ 6. cikk (3) bekezdését, hogy a 

kötelező erő hiánya azt jelenti, hogy 

— a 3. pontban leírtak szerint létrehozott, végső fokon eljáró bíróság által hozott határozat az uniós jogi 

rendelkezések értelmében jogi szempontból nem minősül határozatnak (jogilag nem létező 

határozatnak minősül), az ezzel kapcsolatos értékelést pedig az uniós jogszabályok szerint a 

bíróságokkal szembeni követelményeknek megfelelő rendes bíróság végezheti el, 

— vagy a 3. pontban leírtak szerint létrehozott, végső fokon eljáró bíróság által hozott határozat létező 

határozat, azonban az ügyet újból tárgyaló rendes bíróság a magánszemélyek hatékony 

jogvédelmének biztosításához szükséges mértékben jogosult és köteles megtagadni az említett 

határozat következményeire vonatkozó nemzeti jogi rendelkezések alkalmazását? 
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25. A Tribunale ordinario di Ravenna (Olaszország) által 2022. április 22-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-270/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A Európai Unió Bíróságának Motter-ítélete megköveteli-e a tanári életpálya rekonstruálására 

vonatkozó nemzeti szabályok alkalmazásának mellőzését, amennyiben azok a konkrét esetben nem 

kedvezőbbek a korábban határozott időre alkalmazott tanár számára az életpályának a 297/1994. sz. 

felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 485. cikke és a kapcsolódó szabályok alapján elvégzett 

rekonstruálására tekintettel? Vagy a Bíróság Motter-ítélete általánosan és absztrakt módon, tehát minden 

konkrét esetre alkalmazható rendelkezéssel állapította meg, hogy az életpályának a nemzeti szabályok 

szerinti rekonstruálása összeegyeztethető a 4. szakasszal, és így a nemzeti bíróságnak nem kell 

mellőznie a 297/1994. sz. felhatalmazáson törvényerejű rendelet 485. cikkét és a kapcsolódó 

szabályokat, mert megállapításra került azoknak az [uniós] joggal e tekintetben való 

összeegyeztethetősége? 

2) Az előző kérdéshez képest másodlagosan (vagyis csak abban az esetben, ha megállapításra kerülne 

az uniós jog alapján a 485. cikk alkalmazása szelektív mellőzésének szükségessége, amelyet a 

„kedvezőbb” szabály alapján kell tehát megítélni), 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 (HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 

368. o.) mellékletében szereplő, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. március 18-án 

kötött keretmegállapodás 4. szakaszát, hogy a nemzeti szabályozásnak – a kinevezett tanároknak a 

határozott időre történő alkalmazásuk alatt megszerzett szolgálati idejének figyelembevétele 

szempontjából – egyenlően kell kezelnie a határozott időre alkalmazott tanárok által nyújtott ideiglenes 

szolgálatot az egyes tanévekben ledolgozott napokban mért alsó küszöbérték nélkül? Vagy éppen 

ellenkezőleg, összhangban áll a 4. szakasszal az a nemzeti szabályozás, amely abban az esetben kizárja 

a határozott időre alkalmazott tanárok által nyújtott ideiglenes szolgálat (időszakos és alkalmi 

helyettesítés) relevanciáját, ha azokat nem nyújtották minden tanévben legalább 180 napig vagy február 

1-jétől az év végi értékelésig (a 124/1999. sz. törvény 11. cikkének 14. bekezdése, amely szerint „a 

törvényi rendelkezések egységes szövege 489. cikkének 1. bekezdését úgy kell érteni, hogy az 1974–

1975-ös tanévtől kezdődően nem kinevezett tanárként tanítással teljesített szolgálati idő akkor minősül 

egész tanévnek, ha eléri a 180 napot, vagy ha február 1-jétől az év végi értékelésig megszakítás nélkül 

tart”)? 

3) Továbbra is az első kérdéshez képest másodlagosan (vagyis csak abban az esetben, ha megállapításra 

kerülne az uniós jog alapján a 485. cikk alkalmazása szelektív mellőzésének szükségessége, amelyet a 

„kedvezőbb” szabály alapján kell tehát megítélni) a fent említett 4. szakasz megköveteli-e, hogy a 

határozatlan idejű álláshelyekre megállapítottnál alacsonyabb óraszámban nyújtott, határozott idejű 

szolgálat tekintetében ugyanazt a jelentőséget ismerjék el a szolgálati idő tekintetében a tanár 

kinevezését követően; ellenkező esetben a Bíróság foglaljon állást a minimális óraszám tekintetében 

(például a határozatlan idejű részmunkaidő), amely felett a fent említett 4. szakasz alapján a nemzeti 

jogban ezen elismerésről rendelkezni kell? 

Egy másik és ellentétes nézőpontból tehát azt kérdezik a Bíróságtól, hogy megfelel-e a fent említett 4. 

szakasznak az olyan nemzeti szabályozás, amelynek alapján a kinevezés előtti szolgálati időnek a 

kinevezett tanár részére történő elismerése szempontjából az összehasonlítható helyzetben lévő tanár 

részére biztosított részmunkaidős foglalkoztatás heti óraszámára vonatkozó küszöb alatt az órás 

szakaszokban teljesített szolgálati idő nem bír relevanciával. 

Az utolsó alkérdéshez képest is másodlagosan a következő kérdést teszik fel a Bíróságnak: megfelel-e 

a fent említett 4. szakasznak az olyan nemzeti szabályozás, amelynek alapján a kinevezés előtti 

szolgálati időnek a kinevezett tanár részére történő elismerése szempontjából „időarányosan” bír 

relevanciával az összehasonlítható helyzetben lévő tanár részére biztosított részmunkaidős 

foglalkoztatás heti óraszámára vonatkozó küszöböt el nem érő, órás szakaszokban teljesített szolgálati 

idő. 
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Polgári ügyszak 

60. A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2022. január 12-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-28/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 

1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) 

bekezdésével a nemzeti jog olyan értelmezése, amely abban az esetben, ha a szerződés a tisztességtelen 

feltételek kihagyását követően nem maradhat fenn, az eladó vagy szolgáltató visszatérítési követelése 

elévülési idejének kezdetét a következő események valamelyikéhez köti: 

a) a fogyasztó által az eladóval vagy szolgáltatóval szemben a szerződési feltételek tisztességtelen 

jellegére alapított követelés vagy kifogás érvényesítése, vagy a bíróság által hivatalból adott tájékoztatás 

a szerződéses feltétel tisztességtelennek való nyilvánításának lehetőségéről, vagy 

b) a fogyasztó nyilatkozata arról, hogy átfogó tájékoztatást kapott a szerződés fennmaradása 

lehetőségének hiányából fakadó joghatásokról (jogkövetkezményekről), így az eladó vagy szolgáltató 

azon lehetőségéről, hogy visszatérítési követeléseket érvényesítsen, valamint e követelések 

terjedelméről, vagy 

c) annak vizsgálata a bírósági eljárás során, hogy a fogyasztó ismeri-e a szerződés fennmaradása 

lehetőségének hiányából fakadó joghatásokat (jogkövetkezményeket) (tudomással bír-e azokról), illetve 

a bíróság által e joghatásokról nyújtott tájékoztatás, vagy 

d) az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó közötti jogvitát elbíráló jogerős bírósági ítéletet meghozatala, 

2) Összeegyeztethető-e a 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) 

bekezdésével a nemzeti jog olyan értelmezése, amely szerint abban az esetben, ha a szerződés nem 

maradhat fenn a tisztességtelen feltételek elhagyását követően, az az eladó vagy szolgáltató, akivel 

szemben a fogyasztó a szerződésben foglalt tisztességtelen feltételek miatt követelést érvényesített, nem 

köteles saját maga intézkedni annak ellenőrzése érdekében, hogy a fogyasztó tisztában van-e azokkal a 

következményekkel, amelyek a tisztességtelen feltételek szerződésből való kihagyásából vagy abból 

fakadnak, hogy a szerződés nem maradhat fenn, 

3) Összeegyeztethető-e a 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) 

bekezdésével a nemzeti jog olyan értelmezése, amelynek értelmében abban az esetben, ha a szerződés 

nem maradhat fenn a tisztességtelen feltételek elhagyását követően, a fogyasztó visszatérítési 

követelésének elévülési ideje azt megelőzően kezdődik, hogy az eladó vagy szolgáltató visszatérítési 

követelésének elévülési ideje megkezdődne, 

4) Összeegyeztethető-e a 93/13/EGK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével a nemzeti jog olyan 

értelmezése, amelynek értelmében abban az esetben, ha a szerződés nem maradhat fenn a tisztességtelen 

feltételek elhagyását követően, az eladó vagy szolgáltató jogosult arra, hogy a fogyasztótól kapott 

szolgáltatások visszatérítését attól tegye függővé, hogy a fogyasztó egyidejűleg felajánlja-e az eladótól 

vagy szolgáltatótól kapott szolgáltatások visszatérítését, vagy e visszatérítés teljesítésének a fogyasztó 

általi biztosítását, amelynek során a fogyasztó által teljesítendő szolgáltatás meghatározásakor 

figyelmen kívül kell hagyni azokat az összegeket, amelyek visszatérítése iránti követelések elévültek, 

5) Összeegyeztethető-e a 93/13/EGK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével a nemzeti jog olyan 

értelmezése, amelynek értelmében abban az esetben, ha a szerződés nem maradhat fenn a tisztességtelen 

feltételek elhagyását követően, a fogyasztót részben vagy egészben nem illetik meg késedelmi kamatok 

a szolgáltatás visszatérítésére vonatkozó felszólítás eladó vagy szolgáltató általi kézhezvételétől, ebben 

az esetben a 4. kérdésben említett jogosultság eladó vagy szolgáltató általi gyakorlásától számított 

időszak tekintetében? 
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61. A Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Lengyelország) által 

2022. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-140/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 

szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) 

bekezdését, valamint az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét, hogy azokkal ellentétes a 

nemzeti szabályozás olyan bírósági értelmezése, amely szerint, ha a szerződés olyan tisztességtelen 

feltételt tartalmaz, amely nélkül e szerződés nem teljesíthető: 

1. e szerződés csak akkor lesz a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal 

véglegesen hatálytalan (érvénytelen), ha a fogyasztó nyilatkozik arról, hogy nem járul hozzá a 

tisztességtelen feltétel fennmaradásához, tisztában van a szerződés érvénytelenségének 

következményeivel, és elfogadja a szerződés érvénytelenségét, 

2. az eladó vagy szolgáltató szerződés alapján jogalap nélkül teljesített szolgáltatások visszatérítése 

iránti igényének elévülési ideje csak attól az időponttól kezdődik, amikor a fogyasztó megtette az 1. 

pontban említett nyilatkozatot, még ha a fogyasztó korábban már fel is szólította az eladót vagy 

szolgáltatót a fizetésre, és az eladó vagy szolgáltató előzetesen számíthatott arra, hogy az általa 

megszövegezett szerződés tisztességtelen feltételeket tartalmaz, 

3. a fogyasztó csak az 1. pontban említett nyilatkozat megtételének időpontjától kezdődően követelheti 

a törvényes késedelmi kamatok megfizetését, még ha korábban már fel is szólította az eladót vagy 

szolgáltatót a fizetésre, 

4. a fogyasztónak az érvénytelen kölcsönszerződés alapján nyújtott szolgáltatások (kölcsön 

törlesztőrészletek, díjak, jutalékok és biztosítási díjak) visszatérítésére vonatkozó igényét 

csökkenteni kell a bankot abban az esetben megillető ügyleti kamatnak megfelelő összeggel, ha a 

kölcsönszerződés érvényes lenne, míg a bank az ugyanezen érvénytelen kölcsönszerződés alapján 

általa nyújtott szolgáltatások (kölcsön tőkeösszege) visszatérítését teljes összegben követelheti? 

 

62. A Cour d'appel de Bruxelles (Belgium) által 2022. április 1-jén benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-231/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 7. pontját, hogy adatkezelőnek 

minősül valamely tagállam hivatalos lapja, amely hivatalos iratok közétételére és archiválására irányuló 

közfeladatot lát el, és amely anélkül, hogy a nemzeti jogalkotó a közzétételre kerülő dokumentumok 

tartalmával, illetve a közzététel céljaival és eszközeivel kapcsolatos mérlegelési jogkörrel ruházta volna 

fel, más közigazgatási szervek rendelkezése alapján köteles közzétenni azokat az okiratokat és 

dokumentumokat, amelyeket e szervek azt követően küldenek meg e hivatalos lap részére, hogy az 

azokban szereplő személyes adatokat maguk is kezelték? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az általános adatvédelmi rendelet 5. 

cikkének 2. pontját, hogy e rendelkezés értelmében kizárólag a szóban forgó hivatalos lap felel az 

adatkezelőre háruló kötelezettségek tiszteletben tartásáért, ami kizárja azon egyéb közigazgatási szervek 

felelősségét, amelyek az általuk közzétenni kért okiratokban és hivatalos és dokumentumokban szereplő 

adatokat korábban kezelték, vagy e kötelezettségek együttesen vonatkoznak minden egyes egymást 

követően közreműködő adatkezelőre? 
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63. A Landgericht Erfurt (Németország) által 2022. április 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-260/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a 2001/29/EK irányelvet, hogy a műsorsugárzó szervezetek az úgynevezett 

magáncélú másolatra vonatkozó kivétel keretében előírt, a 2001/29/EK irányelv 5. cikke (2) 

bekezdésének b) pontja szerinti méltányos díjazáshoz való jog közvetlen és eredeti jogosultjai? 

2. A 2001/29/EK irányelv 2. cikkének e) pontjából eredő jogukra tekintettel kizárhatók-e a műsorsugárzó 

szervezetek a 2001/29/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti méltányos díjazáshoz 

való jogból azért, mert filmelőállítóként is megilletheti őket a 2001/29/EK irányelv 5. cikke (2) 

bekezdésének b) pontja szerinti méltányos díjazáshoz való jog? 

3. A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Annak ellenére megengedett-e a műsorsugárzó szervezetek általános jellegű kizárása, hogy azok 

konkrét műsortervüktől függően részben csak igen csekély mértékben szereznek filmelőállítói jogokat 

(különösen a harmadik felek által felhasználni engedélyezett műsorokat nagy arányban tartalmazó 

televíziós műsorok esetében), részben pedig egyáltalán nem szereznek filmelőállítói jogokat (különösen 

a rádiós műsorszolgáltatók esetében)? 

 

64. A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2022. április 20-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-263/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv (20) preambulumbekezdésével összefüggésben 

ugyanezen irányelv 5. cikkét – amely úgy rendelkezik, hogy „a fogyasztónak ajánlott […] feltételeknek 

[mindig] világosnak és érthetőnek kell lenniük” –, hogy az megköveteli, hogy a fogyasztónak mindig 

lehetősége legyen arra, hogy valamennyi szerződési feltételről tudomást szerezzen? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdését – amely a szerződés 

elsődleges tárgyára vonatkozó szerződési feltételek vizsgálata alóli kizárás követelményeként előírja, 

hogy „ezek a feltételek világosak és érthetőek” legyenek –, hogy az megköveteli, hogy a fogyasztónak 

mindig lehetősége legyen arra, hogy e szerződési feltételekről tudomást szerezzen? 

3) Egy olyan nemzeti jogszabállyal összefüggésben, amely lehetővé teszi a szerződés elsődleges 

tárgyának meghatározására vonatkozó, egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételek tisztességtelen 

jellegének bírósági felülvizsgálatát: 

i) ellentétes-e a 93/13/EGK irányelv 3. cikk (3) bekezdésében említett példálózó felsorolás i) pontjával 

összefüggésben értelmezett ugyanezen cikk (1) bekezdésével az, hogy a járulékalapú csoportos 

biztosítási szerződés keretében a biztosítótársaság a biztosítottal szemben a biztosítással fedezett 

kockázatot kizáró vagy korlátozó olyan szerződési feltételt érvényesíthessen, amelyről a biztosítottat 

nem tájékoztatta, és amelyet ezért a biztosítottnak nem volt lehetősége megismerni;  

ii) azt az esetet is ideértve, amikor ezzel egyidejűleg a nemzeti jogszabályok értelmében a szerződési 

feltételekre vonatkozó közlési és tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén a biztosított személyt 

ért kár megtérítéséért való felelősség a szerződő felet terheli, ami azonban nem hozza a biztosított 

személyt abba a helyzetbe, amelyben a biztosítási fedezet fennállása esetén lenne? 
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65. A Tribunal da Relação de Lisboa (Portugália) által 2022. április 20-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-264/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A kártérítéshez való jog elévülési szabályaira a 2007. július 11-i 864/2007/EK európai parlamenti és 

tanácsi („Róma II”) rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és 15. cikkének h) pontja értelmében a baleset 

helye szerinti jogot (a portugál jog), vagy – a követelésnek a törvénynél fogva, a károsulti pozícióban 

történő átszállása esetén – a „Róma II” rendelet 19. cikke értelmében az engedményes „harmadik fél 

jogát” (francia jog) kell-e alkalmazni? 

Gazdasági ügyszak 

23. Az Amtsgericht Köln (Németország) által 2022. április 8-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-246/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A megrakodott konténerek fuvarozásának elválaszthatatlan részét képezi-e az üres konténerek 

berakodási helyre, illetve kirakodási helyről való fuvarozása olyan értelemben, hogy az üres konténerek 

fuvarozására is vonatkozik a teli konténerek fuvarozásának előnyben részesítése annyiban, amennyiben 

azokra a kombinált fuvarozás keretében nem alkalmazhatók a kabotázsműveletekre vonatkozó 

rendelkezések? 

 

24. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2022. április 22-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-276/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 54. cikkével az, hogy az a tagállam, 

amelyben egy társaságot (korlátolt felelősségű társaságot) eredetileg alapítottak, alkalmazza e társaságra 

a nemzeti jognak a társaság működésére és irányítására vonatkozó rendelkezéseit, ha a társaság, miután 

székhelyét áthelyezte, és a társaságot a fogadó tagállam joga szerint újból létrehozták, üzleti 

tevékenységének helyét továbbra is megtartja a származási tagállamban, és a szóban forgó irányítási 

aktus döntően befolyásolja a társaság tevékenységét? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

22. A Bíróság (első tanács) 2022. május 5-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – BV elleni büntetőeljárás (C-570/20. sz. ügy)4  

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 50. 

cikkében biztosított alapvető jogot úgy kell értelmezni, hogy 

— azzal nem ellentétes, hogy a büntető jellegű eljárások és szankciók halmozásának a hozzáadottérték-

adóval (héa) kapcsolatos csalárd eltitkolások vagy bevallási mulasztások esetén történő, a nemzeti 

szabályozás által a legsúlyosabb esetekre előírt korlátozása csak az e halmozás alkalmazási 

feltételeit meghatározó jogszabályi rendelkezéseket megszorítóan értelmező ítélkezési gyakorlatból 

következik, feltéve hogy a jogsértés elkövetésekor észszerűen előrelátható, hogy az büntető jellegű 

eljárások és szankciók halmozásának tárgyát képezheti, azonban 

 
4 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 15. szám alatt. 
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— azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a pénzbüntetés és a szabadságvesztés-büntetés 

halmozása esetén – adott esetben a nemzeti bíróságok által értelmezett – egyértelmű és pontos 

szabályokkal nem biztosítja, hogy a kiszabott szankciók összessége ne haladja meg a megállapított 

jogsértés súlyát. 

 

23. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. május 12-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – RR, JG által indított eljárás (C-505/20. 

sz. ügy)5  

1) A bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli 

befagyasztásáról és elkobzásáról szóló, 2014. április 3-i 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 8. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amelynek értelmében, ha valamely vagyont bűncselekmény feltételezhető elkövetési 

eszközeként vagy abból származó jövedelemként lefoglaltak, e vagyon jóhiszemű harmadik fél 

tulajdonosa a büntetőeljárás bírósági szakaszában egyáltalán nem jogosult arra, hogy az említett 

vagyon visszaszolgáltatása iránti kérelemmel forduljon az illetékes bírósághoz. 

2) A 2014/42 irányelv 4. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, amely kizárja a jóhiszemű harmadik fél tulajdonában álló és valamely 

bűncselekmény elkövetési eszközeként használt vagyon elkobzását, ideértve azt is, ha e harmadik fél e 

vagyont a vádlott állandó rendelkezésére bocsátotta. 

 

24. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. május 16-i végzése (a Landgericht Köln 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – RV (C-724/21. sz. ügy)  

Az EUMSZ 21. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, 

amelynek értelmében az a tény, hogy a szülő a gyermeke külföldre vitele céljából elveszi a gyermeket a 

gyermek tartózkodási helyének meghatározására jogosult eseti gyámtól, még akkor is büntetőjogi 

szankciókat von maga után, ha nem alkalmaznak erőszakot, súlyos hátránnyal való fenyegetést vagy 

megtévesztést, míg ha a gyermek az első tagállam területén tartózkodik, ugyanezen tény csak akkor 

büntethető, ha erőszakot, súlyos hátránnyal fenyegetést vagy megtévesztést alkalmaznak. 

 

25. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. május 19-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az IR elleni büntetőeljárás (C-569/20. 

sz. ügy)6  

A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét 

jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi irányelv 

8. és 9. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azon terhelttel szemben, aki az illetékes nemzeti hatóságok 

észszerű erőfeszítései ellenére sem volt fellelhető, éppen ezért e hatóságok nem tudták tájékoztatni az 

ügyében tartott tárgyalásról, távollétében megtartható a tárgyalás, illetve adott esetben meghozható a 

büntetőítélet, ebben az esetben azonban az ítélet közlését követően lehetőséget kell biztosítani a 

terheltnek arra, hogy közvetlenül hivatkozzon az említett irányelv által biztosított, új tárgyaláshoz vagy 

azzal egyenértékű olyan jogorvoslathoz való jogára, amely lehetővé teszi az ügy érdemi részének a 

jelenlétében történő új elbírálását. E jog azonban megtagadható, ha konkrét és objektív valószínűsítő 

körülményekből az következik, hogy az említett személy elegendő tájékoztatást kapott ahhoz, hogy tudjon 

az ügyében megtartandó tárgyalásról, és szándékosan, illetve abból a célból, hogy kivonja magát az 

igazságszolgáltatás alól, megakadályozza, hogy a hatóságok hivatalosan tájékoztassák a tárgyalásról. 

 
5 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Büntető ügyszak, 4. szám alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Büntető ügyszak, 5. szám alatt. 
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Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

112. A Bíróság (kilencedik tanács tanács) 2022. március 15-i végzése (a 

Landesverwaltungsgericht Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

WY kontra Steiermärkische Landesregierung (C-85/21. sz. ügy)7 

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Landesverwaltungsgericht 

Steiermark (Ausztria) 2021. február 3-i határozatával előterjesztett kérdés megválaszolására. 

 

113. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. május 5-i ítélete (a College van Beroep voor het 

bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – R. en R. kontra 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (C-189/21. sz. ügy)8  

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 

165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet II. mellékletében előírt 10. jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményt, amely a 

növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi 

irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 55. cikke első bekezdésére és második bekezdésének első mondatára hivatkozik, úgy 

kell értelmezni, hogy az az olyan növényvédő szerre is vonatkozik, amely az érintett tagállamban nem 

engedélyezett vagy már nem engedélyezett, és amelynek használati határideje az utóbbi esetben már 

lejárt. 

 

114. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. május 12-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Servizio Elettrico Nazionale SpA, ENEL SpA, 

Enel Energia SpA kontra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato és társai (C-

377/20. sz. ügy)9  

1) Az EUMSZ 102. cikket úgy kell értelmezni, hogy annak megállapításához, hogy valamely magatartás 

erőfölénnyel való visszaélésnek minősül, a versenyhatóságnak elegendő azt bizonyítania, hogy e 

magatartás alkalmas arra, hogy veszélyeztesse a hatékony versenyszerkezetet az érintett piacon, kivéve 

ha az erőfölényben lévő érintett vállalkozás bizonyítja, hogy az említett magatartás által adott esetben 

előidézett versenyellenes hatásokat ellentételezik, esetleg meg is haladják a fogyasztóknál jelentkező 

kedvező hatások, különösen az árak, a választék, a minőség vagy az innováció tekintetében. 

2) Az EUMSZ 102. cikket úgy kell értelmezni, hogy az erőfölényben lévő vállalkozás által tanúsított 

magatartás visszaélésszerű jellegének kizárásához nem tekinthető elegendőnek önmagában a szóban 

forgó vállalkozás által szolgáltatott azon bizonyíték, amely szerint e magatartás nem fejtett ki konkrét 

korlátozó hatásokat. E bizonyíték arra utaló valószínűsítő körülményt képezhet, hogy a szóban forgó 

magatartás nem volt képes versenyellenes hatások kiváltására, ezt azonban ki kell egészíteni az e 

képesség hiányának megállapítására szolgáló további bizonyítékokkal. 

3) Az EUMSZ 102. cikket úgy kell értelmezni, hogy az erőfölényben lévő vállalkozás visszaélésszerű 

kiszorításra irányuló magatartásának fennállását az alapján kell értékelni, hogy e magatartás képes-e 

versenyellenes hatások kiváltására. A versenyhatóság nem köteles bizonyítani a szóban forgó 

vállalkozás arra irányuló szándékát, hogy a versenytársait az érdemeken alapuló versenyt jellemző 

eszközöktől vagy erőforrásoktól eltérő eszközök vagy erőforrások igénybevételével szorítsa ki. Az ilyen 

 
7 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 86. szám alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 113. szám alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 129. szám alatt. 



 

 30 

szándékra utaló bizonyíték mindazonáltal olyan ténykörülménynek minősül, amelyet az erőfölénnyel 

való visszaélés meghatározása során figyelembe lehet venni. 

4) Az EUMSZ 102. cikket úgy kell értelmezni, hogy az erőfölényben lévő vállalkozás által végrehajtott, 

a versenyjogon kívül jogszerű magatartás az e rendelkezés értelmében vett „visszaélésnek” minősülhet, 

ha e magatartás kiszorító hatást fejthet ki, és az érdemeken alapuló verseny körébe tartozó eszközöktől 

eltérő eszközök alkalmazásán alapul. E két feltétel teljesülése esetén az erőfölényben lévő érintett 

vállalkozás mindazonáltal mentesülhet az EUMSZ 102. cikkben kimondott tilalom alól annak 

bizonyításával, hogy a szóban forgó gyakorlat vagy objektíve igazolható, és ezen igazolással arányos, 

vagy pedig, hogy azt ellentételezik, vagy meg is haladják a hatékonyságban jelentkező előnyök, 

amelyekből a fogyasztók is részesülnek. 

5) Az EUMSZ 102. cikket úgy kell értelmezni, hogy amennyiben egy gazdasági egységhez tartozó egy 

vagy több leányvállalat erőfölénnyel való visszaélést valósít meg, ezen egység megléte elegendő annak 

megállapításához, hogy az anyavállalat maga is felelős e visszaélésért. Az ilyen egység meglétét 

vélelmezni kell, ha a tényállás megvalósulása idején az anyavállalat közvetlenül vagy közvetve legalább 

közel kizárólagos tőkerészesedéssel rendelkezett e leányvállalatokban. A versenyhatóság semmilyen 

további bizonyítékot nem köteles szolgáltatni, hacsak az anyavállalat nem bizonyítja, hogy nem volt 

hatásköre a leányvállalatai magatartásának meghatározására, mivel e leányvállalatok önállóan jártak 

el. 

 

115. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. május 12-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Comune di Lerici kontra Provincia 

di La Spezia (C-719/20. sz. ügy)10  

A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti 

szabályozás vagy gyakorlat, amelynek értelmében az olyan közbeszerzési szerződés teljesítését, amelyet 

eredetileg versenyeztetés nélkül ítéltek oda egy olyan in house jogalanynak, amely felett az ajánlatkérő 

szerv más ajánlatkérő szervekkel együttesen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló irányítást 

gyakorolt, automatikusan folytatja az e jogalanyt pályáztatási eljárás eredményeképpen megszerző 

gazdasági szereplő, ellentétes ezen irányelvvel, ha ezen ajánlatkérő szerv e gazdasági szereplő felett 

nem rendelkezik ilyen irányítással, és a tőkéjében nem rendelkezik részesedéssel. 

 

116. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. május 17-i végzése (Supremo Tribunal 

Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Estaleiros Navais de 

Peniche SA kontra Município de Aveiro, Navaltagus – Reparação e Construção Naval SA, 

Navalrocha – Sociedade de Construção e Reparações Navais SA (C-787/21. sz. ügy)  

A 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos 

jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (3) bekezdését 

úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy a közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló 

eljárásból az ajánlatkérő szerv jogerőre emelkedett határozata alapján kizárt ajánlattevő 

megtámadhassa az e szerződés odaítéléséről szóló döntést. E tekintetben közömbös az, hogy a vesztes 

ajánlattevő azt állítja, hogy neki ítélhetik oda a szerződést, amennyiben e határozat megsemmisítését 

követően az ajánlatkérő hatóság úgy dönt, hogy új közbeszerzési eljárást indít. 

 

 
10 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 64. szám alatt. 
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117. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. június 2-i ítélete (a Tribunal de l’Entreprise du 

Hainaut, division de Charleroi [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skeyes 

kontra Ryanair DAC (C-353/20. sz. ügy)11  

1) A 2009. október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a 

léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. 

március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkét az 1070/2009 rendelettel 

módosított, az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. 

március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (keretrendelet) 2. cikkének 4. 

pontjával összefüggésben és az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének fényében úgy kell 

értelmezni, hogy az az olyan légtérfelhasználóknak, mint a légitársaságoknak, hatékony jogorvoslathoz 

való jogot biztosít a nemzeti bíróságok előtt a légiforgalmi szolgáltatóval szemben annak érdekében, 

hogy bírósági felülvizsgálat alá vonják az ezen utóbbit terhelő szolgáltatásnyújtási kötelezettség 

állítólagos megszegését. 

2) Az 1070/2009 rendelettel módosított 550/2004 rendeletet az (5) preambulumbekezdésének, valamint 

az EUMSZ 58. cikk (1) bekezdésének és az Alapjogi Charta 16. cikkének fényében úgy kell értelmezni, 

hogy az kizárja az EUM-Szerződésben előírt versenyszabályok alkalmazását az olyan közhatalmi 

jogkörök gyakorlásához kapcsolódó léginavigációs szolgáltatások nyújtása tekintetében, mint 

amelyeket e rendelet előír, de az nem zárja ki az EUM-Szerződés és e Charta azon szabályainak 

alkalmazását, amelyek a légtérfelhasználók olyan jogaira és szabadságaira vonatkoznak, mint amelyek 

a közlekedés területén a szolgáltatásnyújtás szabadságához és a vállalkozás szabadságához 

kapcsolódnak. 

 

118. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. június 2-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh 

Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – FCC Česká republika, s.r.o. kontra 

Ministerstvo životního prostředí, Městská část Ďáblice, Spolek pro Ďáblice (C-43/21. sz. 

ügy)12  

Az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) szóló, 2010. 

november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 9. pontját úgy kell 

értelmezni, hogy a hulladéklerakás időtartamának pusztán – a létesítmény jóváhagyott maximális 

méretének vagy teljes kapacitásának a megváltoztatása nélküli – meghosszabbítása nem minősül az e 

rendelkezés értelmében vett „jelentős változtatásnak”. 

 

119. A Bíróság (második tanács) 2022. június 2-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Get Fresh 

Cosmetics Limited kontra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (C-122/21. sz. 

ügy)13  

A másnak látszó, és ezáltal a fogyasztók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető termékekre vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1987. június 25-i 87/357/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének 

(2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem szükséges objektív és alátámasztott adatokkal bizonyítani 

azt, hogy az a tény, hogy az olyan termékeket, amelyek nem minősülnek élelmiszereknek, de a formájuk, 

illatuk, színük, kinézetük, csomagolásuk, címkézésük, mennyiségük vagy méretük miatt számítani lehet 

arra, hogy azokat a fogyasztók, különösen a gyermekek összetévesztik az élelmiszerekkel, és emiatt 

azokat szájba veszik, szopogatják vagy lenyelik, olyan veszélyekkel járhat, mint a fulladás, mérgezés, az 

emésztőtraktus átfúródása vagy elzáródása. Mindazonáltal az illetékes nemzeti hatóságoknak esetről 

esetre kell értékelniük, hogy valamely termék esetében fennállnak-e az e rendelkezésben felsorolt 

feltételek, és igazolniuk kell, hogy ez az eset áll fenn. 

 
11 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 126. szám alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 70. szám alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 95. szám alatt. 
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Pénzügyi jogterület 

57. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. május 5-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo 

[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Autoridade Tributária e Aduaneira 

kontra DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA (C-218/21. 

sz. ügy)14  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv IV. 

mellékletének 2. pontját úgy kell értelmezni, hogy a „magánlakások felújítás[ának] és javítás[ának]” e 

rendelkezés értelmében vett fogalma a lakóépületek felvonóinak karbantartására irányuló 

szolgáltatások kivételével magában foglalja az ilyen felvonók javítási és felújítási szolgáltatásait. 

 

58. A Bíróság (második tanács) 2022. május 12-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Schneider Electric SA és társai kontra Premier 

ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance (C-556/20. sz. ügy)15  

A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről 

szóló, 1990. július 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy 

azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy az anyavállalat köteles a 

leányvállalatai által kifizetett nyereségnek a részvényesei számára történő, adójóváírást megalapozó 

újrafelosztása esetén forrásadót fizetni abban az esetben, ha e nyereséget nem terhelte általános mértékű 

társasági adó, amennyiben az e forrásadó címén fizetendő összegek meghaladják az említett irányelv 4. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott 5 %-os felső határt. Az ilyen szabályozás nem tartozik az 

említett irányelv 7. cikke (2) bekezdésének hatálya alá. 

Munkaügyi ügyszak 

26. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. május 5-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh 

Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – HJ kontra Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (C-101/21. sz. ügy)16 

A 2015. október 6-i (EU) 2015/1794 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a munkáltató 

fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 2008/94/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdését, valamint 12. cikkének a) és c) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely szerint az a személy, aki 

a nemzeti jog értelmében érvényesnek minősülő munkaszerződés alapján egyidejűleg tölti be egy 

gazdasági társaság igazgatói, illetve alapszabály szerinti szervének tagi tisztségét, nem minősülhet az 

ezen irányelv értelmében vett munkavállalónak, és ebből következően e személyt nem illethetik meg az 

említett irányelvben előírt garanciák. 

 

27. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. május 12-i ítélete (a Tribunal Judicial da Comarca 

de Braga – Juízo do Trabalho de Barcelos [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) – GD, ES kontra Luso Temp – Empresa de Trabalho Temporário SA (C-426/20. 

sz. ügy)17  

A munkaerő-kölcsönzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 3. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összefüggésben az irányelv 5. cikke (1) bekezdésének első 

albekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely értelmében 

az igénybe nem vett fizetett éves szabadság címén és a szabadság idejére járó rendkívüli juttatás címén 

a kölcsönzött munkavállalók által a kölcsönvevő vállalkozással fennálló munkaviszonyuk megszűnése 

 
14 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 55. szám alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 11. szám alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Munkaügyi ügyszak, 22. szám alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Munkaügyi ügyszak, 1. szám alatt. 
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esetén igényelhető pénzbeli megváltás alacsonyabb, mint azon pénzbeli megváltás összege, amelyet ezek 

a munkavállalók ugyanabban a helyzetben és ugyanazon a címen akkor igényelhetnének, ha közvetlenül 

a kölcsönvevő vállalkozás vette volna fel őket ugyanarra a munkakörre és ugyanarra az időtartamra. 

 

28. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. május 19-i ítélete (a Corte suprema di cassazione 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Istituto nazionale per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS) kontra Ryanair DAC (C-33/21. sz. ügy)18  

A 2004. március 31-i 631/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, és 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) bekezdése 

a) pontjának i. alpontját, a 2009. szeptember 16-i 988/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelettel, majd 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) bekezdésének a) pontját és 87. cikkének (8) bekezdését, 

valamint a 465/2012 rendelettel módosított 883/2004 rendelet 11. cikkének (5) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy a valamely tagállamban székhellyel rendelkező légitársaság légiutas-kísérő 

személyzetének olyan tagjaira, akikre nem vonatkozik E101-es igazolás, és akik naponta 45 percen 

keresztül egy crew room nevű, a személyzet fogadására szánt, olyan helyiségben végeznek munkát, 

amellyel az említett légitársaság egy másik, olyan tagállam területén rendelkezik, amelyben e légutas-

kísérő személyzetnek lakóhelye van, valamint akik a munkaidő fennmaradó részében e légitársaság légi 

járműinek a fedélzetén tartózkodnak, ezen utóbbi tagállam szociális biztonsági szabályozását kell 

alkalmazni. 

 

29. A Bíróság (második tanács) 2022. június 2-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – Ligebehandlingsnævnet, A nevében eljárva kontra 

HK/Danmark, HK/Privat (C-587/20. sz. ügy)19  

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a) és 

d) pontját úgy kell értelmezni, hogy ezen irányelv hatálya alá tartozik a munkavállalói szervezet elnöki 

tisztségének betöltésére vonatkozóan a szervezet alapszabályában előírt korhatár. 

Polgári ügyszak 

41. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. május 5-i ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – absoluts-bikes and more- GmbH 

& Co. KG kontra the-trading-company GmbH (C-179/21. sz. ügy)20  

1) A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének m) pontját akként kell értelmezni, hogy a kereskedőre e 

rendelkezés által rótt tájékoztatási kötelezettség a gyártó által nyújtott jótállás tekintetében nem e 

jótállás meglétének puszta tényéből ered, hanem csak akkor keletkezik, ha a fogyasztónak – avégett, 

hogy eldönthesse, köt-e szerződést a kereskedővel – jogos érdeke fűződik az e jótállással kapcsolatos 

információk megismeréséhez. Ilyen jogos érdek különösen akkor állapítható meg, ha a kereskedő a 

gyártói jótállást az ajánlatának központi vagy döntő elemévé teszi. Annak meghatározása céljából, hogy 

a jótállás ilyen központi vagy döntő elemnek minősül-e, figyelembe kell venni az érintett árura vonatkozó 

 
18 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak, 18. szám alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Munkaügyi ügyszak, 10. szám alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak, 53. szám alatt. 
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ajánlat tartalmát és általános felépítését, a gyártói jótállásra való hivatkozásnak az értékesítés vagy a 

reklámozás szempontjából meglévő jelentőségét, e hivatkozásnak az ajánlatban elfoglalt helyét, azon 

tévedés vagy félreértés kockázatát, amelyet e hivatkozás a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes 

és körültekintő, átlagos fogyasztóban az általa gyakorolható különböző jótállási jogok vagy a jótállás 

kötelezettjének tényleges kiléte tekintetében kiválthat, az ajánlatban az áruhoz kapcsolódó egyéb 

garanciákra vonatkozó magyarázatok meglétét vagy hiányát, valamint bármely más olyan tényezőt, 

amely alkalmas a fogyasztó védelme objektív szükségességének megalapozására. 

2) A 2011/83 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének m) pontját a fogyasztási cikkek adásvételének és a 

kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 6. cikke (2) bekezdésének második franciabekezdésével összefüggésben akként kell 

értelmezni, hogy a gyártói jótállás feltételeivel kapcsolatban a fogyasztó rendelkezésére bocsátandó 

tájékoztatás magában foglalja az ilyen jótállás alkalmazási és teljesítési feltételeire vonatkozó összes 

olyan információt, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára annak eldöntését, hogy köt-e szerződést a 

kereskedővel, vagy sem. 

 

42. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. május 12-i ítélete (a Sąd Okręgowy w Poznaniu 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – W. J. kontra A. P. törvényes 

képviselő által képviselt L. J. és J. J. (C-644/20. sz. ügy)21  

A tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2007. november 23-i hágai jegyzőkönyvnek az 

Európai Közösség általi megkötéséről szóló, 2009. november 30-i 2009/941/EK tanácsi határozat 3. 

cikkét úgy kell értelmezni, hogy az egyik szülője által valamely tagállam területére elvitt kiskorú gyermek 

tartási igényére alkalmazandó jog meghatározása céljából az a körülmény, hogy e tagállam bírósága 

egy külön eljárás keretében elrendelte e gyermek visszavitelét abba az államba, ahol közvetlenül az 

elvitelét megelőzően a szüleivel szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett, nem elegendő annak 

megakadályozásához, hogy az említett gyermek e tagállam területén szokásos tartózkodási helyet 

létesítsen. 

 

43. A Bíróság (Nagytanács) 2022. május 17-i ítélete (az Audiencia Provincial de Zaragoza 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MA kontra Ibercaja Banco, SA 

(C-600/19. sz. ügy)22 

1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-

i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely a jogerő és a jogvesztés joghatására tekintettel 

nem teszi lehetővé sem a bíróság számára, hogy a jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás 

keretében hivatalból vizsgálja a szerződési feltételek tisztességtelen jellegét, sem pedig a fogyasztó 

számára, hogy a kifogás megtételére nyitva álló határidejének lejártát követően ezen eljárásban vagy 

az ezt követő megállapítási eljárásban e feltételek tisztességtelen jellegére hivatkozzon, amennyiben az 

említett feltételek esetlegesen tisztességtelen jellegét a bíróság a jelzálogjog érvényesítése iránti 

végrehajtási eljárás megkezdésekor már hivatalból vizsgálta, ám a jelzálogjog érvényesítését 

engedélyező bírósági határozat semmilyen, még egyszerűsített indokolásban sem utal e vizsgálat 

lefolytatására, és azt sem mondja ki, hogy az említett vizsgálat alapján az ezen bíróság által elvégzett 

értékelés az említett határidőn belül benyújtott kifogás hiányában már nem támadható meg. 

2) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy 

azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely nem teszi lehetővé a hivatalból vagy a 

fogyasztó kérelmére eljáró nemzeti bíróság számára, hogy vizsgálja a szerződési feltételek esetlegesen 

tisztességtelen jellegét, ha a jelzálog-biztosítékot érvényesítették, a jelzáloggal megterhelt dolgot 

értékesítették és az e dologhoz fűződő tulajdonjogokat harmadik személy részére átruházták, feltéve, 

hogy a fogyasztó, akinek a vagyontárgyára jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárást 

 
21 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak, 25. szám alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél X. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak, 79. szám alatt. 



 

 35 

vezettek, egy későbbi eljárás során érvényesítheti ezen irányelv alapján a tisztességtelen szerződési 

feltételek alkalmazásából adódó pénzügyi következmények ellentételezésére vonatkozó jogát. 

 

44. A Bíróság (nagytanács) 2022. május 17-i ítélete (a Tribunale di Milano [Olaszország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA kontra YB 

(C-693/19. sz. ügy),23 Banco di Desio e della Brianza SpA és társai kontra YX, ZW (C-

831/19. sz. ügy)24 

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 

93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy amennyiben a valamely 

bíróság által valamely jogosult kérelmére kibocsátott fizetési meghagyással szemben az adós nem élt 

ellentmondással, a végrehajtási eljárásban eljáró bíróság utólag nem vizsgálhatja azon szerződési 

feltételek esetlegesen tisztességtelen jellegét, amelyek az említett meghagyás alapjául szolgáltak, amiatt, 

hogy az a jogerő, amelyre e meghagyás szert tett, közvetetten kiterjed a feltételek érvényességére is. Az 

a körülmény, hogy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésének időpontjában az adós nem tudott arról, 

hogy ezen irányelv értelmében „fogyasztónak” minősülhet, e tekintetben nem releváns. 

 

45. A Bíróság (nagytanács) 2022. május 17-i ítélete (a Judecătoria Sector 2 Bucureşti 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IO kontra Impuls Leasing România 

IFN SA (C-725/19. sz. ügy)25  

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 

93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, 

hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a valamely követelésre vonatkozó 

végrehajtási eljárásban eljáró, végrehajtási kifogást elbíráló bíróság számára nem teszi lehetővé, hogy 

hivatalból vagy a fogyasztó kérelmére értékelje a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató között létrejött, 

végrehajtható okiratnak minősülő szerződés feltételeinek tisztességtelen jellegét, mivel az ügy 

érdemében eljáró bíróság, amelyhez a polgári jog alapján külön keresetet lehet benyújtani az ilyen 

szerződési feltételek esetleges tisztességtelen jellegének vizsgálata érdekében, az érdemi döntés 

meghozataláig csak olyan mértékű biztosíték megfizetése ellenében jogosult a végrehajtási eljárás 

felfüggesztésére, amely alkalmas arra, hogy a fogyasztót visszatartsa az ilyen kereset benyújtásától és 

fenntartásától. 

 

46. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. május 19-i ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – HEITEC AG kontra HEITECH 

Promotion GmbH, RW (C-466/20. sz. ügy)26  

1) A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkét, valamint a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 

26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 54., 110. és 111. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az olyan 

cselekmény, mint a felszólítás, amellyel valamely korábbi védjegy vagy más korábbi jog jogosultja 

anélkül lép fel valamely későbbi védjegy használata ellen, hogy jogilag kötelező erejű megoldás 

eléréséhez szükséges lépéseket tett volna, nem szünteti meg a belenyugvást, és következésképpen nem 

szakítja meg az e rendelkezésekben említett belenyugvási időt. 

2) A 2008/95 irányelv 9. cikkét, valamint a 207/2009 rendelet 54., 110. és 111. cikkét úgy kell értelmezni, 

hogy nem tekinthető úgy, hogy akadályát képezi az e rendelkezésekben említett belenyugvásnak az olyan 

bírósági jogorvoslat benyújtása, amellyel valamely korábbi védjegy vagy más korábbi jog jogosultja 

 
23 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak, 2. szám alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak, 17. szám alatt. 
25 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak, 14. szám alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak, 7. szám alatt. 
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egy későbbi védjegy törlését kéri, vagy fellép annak használata ellen, amennyiben az eljárást megindító 

irat, bár a belenyugvási idő lejárta előtt nyújtották be, a felperes gondosságának hiánya miatt nem felelt 

meg a nemzeti jog által a kézbesítéshez előírt alaki követelményeknek, és a felperesnek felróható okokból 

csak ezen időpontot követően hiánypótolták. 

3) A 2008/95 irányelv 9. cikkét, valamint a 207/2009 rendelet 54., 110. és 111. cikkét úgy kell értelmezni, 

hogy amennyiben az e rendelkezések értelmében vett valamely korábbi védjegy vagy más korábbi jog 

jogosultja már nem jogosult kérni egy későbbi védjegy törlését és e védjegy használatának 

abbahagyását, e jogvesztés megakadályozza azt is, hogy járulékos vagy kapcsolódó, például kártérítés 

fizetésére, tájékoztatásra és megsemmisítésre irányuló kérelmeket terjesszen elő. 

 

47. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. június 2-i ítélete (a Hanseatisches Oberlandesgericht 

in Bremen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – T. N., N. N. által 

indított eljárás (C-617/20. sz. ügy)27  

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 13. és 28. cikkét úgy kell értelmezni, hogy 

az örökös által a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságán tett, örökséget visszautasító 

nyilatkozatot alakilag érvényesnek kell tekinteni, ha betartották az e bíróságon alkalmazandó alaki 

követelményeket, és ezen érvényességhez nincs szükség arra, hogy a nyilatkozat megfeleljen az öröklésre 

alkalmazandó jog által előírt alaki követelményeknek. 

 

48. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. június 2-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X BV kontra Classic Coach Company 

vof, Y, Z (C-112/21. sz. ügy)28  

1) A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e 

rendelkezés értelmében vett „korábbi jog” fennállásának megállapításához nem szükséges, hogy e jog 

jogosultja megtilthassa a későbbi védjegy jogosult általi használatát. 

2) A 2008/95 irányelv 6. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében 

vett korábbi jog harmadik személy számára elismerhető olyan helyzetben, amikor a későbbi védjegy 

jogosultja a védjegyként lajstromozott megjelöléshez fűződő, az érintett tagállam joga által elismert még 

régebbi joggal rendelkezik, amennyiben e tagállami jog alapján a védjegy és a még régebbi jog 

jogosultja a még régebbi joga alapján már nem tilthatja meg a harmadik személynek a későbbi jogának 

használatát. 

 

49. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. június 2-i ítélete (a Tribunalul Ilfov [Románia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SR kontra EW (C-196/21. sz. ügy)29 

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok 

kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (2) 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés értelmében nem lehet „kérelmezőnek” tekinteni azt 

a bíróságot, amely bírósági iratoknak az eljárásba beavatkozni kívánó harmadik személyek részére 

történő továbbítását rendeli el. 

 
27 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak, 23. szám alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak 43. szám alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak, 62. szám alatt. 
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Gazdasági ügyszak 

21. A Bíróság (nagytanács) 2022. május 17-i ítélete (a Tribunal Supremo [Spanyolország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – L kontra Unicaja Banco SA, korábban Banco de 

Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S. A. U. (C-869/19. sz. ügy)30  

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 

93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az 

olyan nemzeti bírósági eljárási elvek alkalmazása, amelyek értelmében a tisztességtelennek minősített 

feltétel alapján a fogyasztó által jogalap nélkül kifizetett összegek visszatérítését időben korlátozó ítélet 

elleni fellebbezés tárgyában eljáró nemzeti bíróság nem észlelhet hivatalból e rendelkezés megsértésén 

alapuló jogalapot, és nem rendelheti el ezen összegek teljes visszatérítését, amennyiben nem az érintett 

fogyasztó teljes passzivitásának tudható be ezen időbeli korlátozás e fogyasztó általi vitatásának hiánya. 

 

22. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. június 2-i ítélete (a Landesgericht Korneuburg 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – JR kontra Austrian Airlines AG (C-

589/20. sz. ügy)31 

1) A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, 1999. május 28-án 

Montrealban kötött, az Európai Közösség által 1999. december 9-én aláírt és a nevében a 2001. április 

5-i 2001/539/EK tanácsi határozattal jóváhagyott egyezmény 17. cikkének (1) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy az olyan helyzet, amelyben egy utas a légi jármű utasainak kiszállása érdekében 

rendelkezésre bocsátott mobil utaslépcsőn megállapítható ok nélkül elesik, és megsérül, az e rendelkezés 

értelmében vett „baleset” fogalma alá tartozik, még akkor is, ha az érintett légi fuvarozó nem sértette 

meg az e tekintetben fennálló gondossági és biztonsági kötelezettségét. 

2) A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, 1999. május 28-i Montreali 

Egyezmény 20. cikkének első mondatát úgy kell értelmezni, hogy amennyiben az utasnak kárt okozó 

baleset a légi jármű utasainak kiszállása érdekében rendelkezésre bocsátott mobil utaslépcsőn 

megállapítható ok nélkül történő eleséséből áll, a légi fuvarozó csak akkor mentesülhet az ezen utassal 

szemben fennálló felelőssége alól, ha a kár bekövetkezésének összes körülményére tekintettel a fuvarozó 

a nemzeti jog alkalmazandó szabályaival összhangban, valamint az egyenértékűség és a tényleges 

érvényesülés elvének tiszteletben tartása mellett bizonyítja, hogy e rendelkezés értelmében az említett 

utas gondatlan vagy más jogellenes cselekménye vagy mulasztása okozta az általa elszenvedett kárt, 

vagy hozzájárult ahhoz. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

XX. A Törvényszék 2022. május 4-i ítélete – Wizz Air Hungary kontra Bizottság (T-

718/20. sz. ügy)32 

1) A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2) A Törvényszék a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt.-t (Wizz Air Hungary Zrt.) kötelezi a saját 

költségein felül az Európai Bizottság részéről felmerült költségek viselésére. 

 

XXI. A Törvényszék 2022. június 2-i végzése – Tóth kontra Bizottság (T-17/22. sz. ügy)33  

1) A keresetről már nem szükséges határozni. 

 
30 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak, 18. szám alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak, 18. szám alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, V. szám alatt. 
33 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 3. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, IV. szám alatt. 
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2) A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.II.579/2021/17. 

I. Az érdekellentét kérdése fel sem merül, ha a védő a másik terhelt érdekében - bár formálisan 

kirendelést kapott -semmiféle védői tevékenységet nem végzett.  

II. A bűnszervezet megállapítása törvényes, ha az elkövetők migránsok rendszeres és szervezett 

szállításában vesznek részt  

III. A bíróság hatásköre szempontjából a Btk. Általános Részének büntetési tételkeret-emelő 

rendelkezései közömbösek.  

IV. 2022. március 1-jét megelőzően a folytatólagos bűncselekmény egyes részcselekményei miatti 

európai uniós elítélés a magyar jog szerint bűncselekményegység valamennyi részcselekménye 

tekintetében ítélt dolgot eredményezett.  

A bűnszervezet jogi szabályozását a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 

szóló 1997. évi LXXIII. törvény 1997. szeptember 15. napjával iktatta be a büntetőtörvénybe (korábbi 

Btk. 137. § 7. pont). A rendelkezést a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1998. évi LXXXVII. 

törvény 35. §-a 1999. március 1. napjával módosította és átszámozta (korábbi Btk. 137. § 8. pont). Az 

ekkor hatályba lépett törvényszöveg szerint bűnszervezet: bűncselekmények rendszeres elkövetése 

révén haszonszerzés végett létrejött olyan bűnszövetség, amely feladatmegosztáson, alá-fölérendeltségi 

rendszeren és személyi kapcsolatokon nyugvó szerepvállaláson alapul. Ezt követően a törvényszöveget 

a 2002. április 1. napjától hatályos, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 

módosításáról szóló 2001. évi CXXI. törvény 19. § (5) bekezdése határozta meg. Aszerint a 

bűnszervezet: három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő 

csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos 

bűncselekmények elkövetése. Ugyanez a szövegezés került át a 2013. július 1. napján hatályba lépett 

Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjába is. 

E két törvényi rendelkezés összevetése alapján kitűnik, hogy a 2002. április 1. napjától hatályos 

módosítás a bűnszervezet fogalmi elemei közül többet elhagyott, ugyanakkor új tényállási elemeket is 

meghatározott. A módosító törvény miniszteri indokolása akkor az alábbiakat tartalmazta: „A szervezett 

bűnözés elleni hatékony fellépés büntetőjogi eszközeinek kialakítása az elmúlt időszakban különös 

hangsúlyt kapott mind az Európai Unióban, mind más nemzetközi szervezetekben. 1998. december 21-

én az Európai Unió Tanácsa együttes fellépést fogadott el az Európai Unió tagállamaiban a bűnöző 

szervezetben való részvétel bűncselekménnyé nyilvánításáról.”. Az együttes fellépés 1. Cikke határozza 

meg a bűnöző szervezet fogalmát: „Ezen együttes fellépés tekintetében a »bűnöző szervezet« kettőnél 

több személy hosszabb időre szóló szervezett együttműködését jelenti olyan bűncselekmények 

összehangolt elkövetésére, amelyek büntetési tételének felső határa legalább négyévi szabadságvesztés 

büntetés, vagy ilyen tartamú biztonsági intézkedés, avagy ennél súlyosabb büntetés, tekintet nélkül arra, 

hogy ezek a bűncselekmények magukban képezik az elkövetés célját, vagy pedig eszközül szolgálnak 

arra, hogy vagyoni előnyt szerezzenek és adott esetben közhatóságok működését megengedhetetlen 

módon befolyásolják.”. 

2000. december 14-én a 2282/2000. (XI. 29.) Korm. határozat alapján a belügyminiszter aláírta az ENSZ 

keretében létrejött Egyezményt a határon átnyúló szervezett bűnözés ellen. Az Egyezmény 2. Cikke 

határozza meg a szervezett bűnözői csoport fogalmát. 

 

„Az Egyezmény alkalmazásában  

»Bűnöző szervezet«: hosszabb ideig fennálló, három vagy több főből álló strukturált csoport, amely 
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összehangoltan működik egy vagy több, ebben az Egyezményben meghatározott súlyos bűncselekmény 

vagy törvénysértés céljából, közvetlen vagy közvetett módon pénzügyi vagy más anyagi haszon 

megszerzésére törekedve. 

»Súlyos bűncselekmény«: legalább négyévi szabadságvesztés-büntetéssel vagy szabadságelvonással 

járó intézkedéssel vagy súlyosabb büntetéssel büntethető törvénysértést megvalósító magatartás; 

»Strukturált csoport«: nem egyetlen bűncselekmény azonnali végrehajtására, és nem alkalomszerűen 

létrehozott csoport, amelyben nem szükséges, hogy tagjai pontosan meghatározott szerepeket kapjanak, 

vagy hogy tagsága állandó legyen, illetőleg fejlett hierarchiával rendelkezzen”. 

A törvény az együttes fellépésnek és az említett ENSZ Egyezménynek megfelelő rendelkezést tartalmaz 

a bűnszervezet fogalmára. 

A törvénymódosítás tehát tudatosan, az ENSZ Egyezmény kifejezetten ezt rögzítő tartalmára való 

utalással mellőzte a bűnszervezet fogalmi elemei közül – egyebek mellett – az alá-fölérendeltség 

követelményét, a konspiratív működés pedig sem a korábbi, sem a későbbi szabályozásnak nem volt 

eleme, és azt a hivatkozott nemzetközi jogi aktusok sem kívánják meg. Mindezzel ellentétben áll tehát 

a 2019. évi LXVI. törvény miniszteri indokolásának az a megállapítása, hogy a korábbi bírói gyakorlat 

törvényrontó, tehát ún. „contra legem” lett volna. Az indokolás részben a korábbi módosítással tudatosan 

mellőzött, részben pedig a törvényben soha meg nem kívánt tényállási elemeket kér számon a 

gyakorlaton. 

Ugyanakkor kétségtelen, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról 

szóló 2019. évi LXVI. törvény 107. §-a újabb tényállási elemeket épített a bűnszervezet Btk. 459. § (1) 

bekezdése szerinti fogalmába. Ez a hierarchikus szervezettség és a konspiratív működés. Tekintettel 

arra, hogy e módosítás 2019. július 10-én, azaz a jogerős ítélet meghozatala előtt lépett hatályba, ezért 

az az ügyben nem közömbös. 

A 2019. évi LXVI. törvény 107. §-ával módosított Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a 

bűnszervezet megállapításának feltételei az alábbiak: 

− legalább három személyből álló, 

− hosszabb időre, 

− hierarchikusan szervezett, 

− konspiratívan működő csoport, 

− amelynek célja ötévi, vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos 

bűncselekmények elkövetése. 

E feltételek egyidejű megléte esetén törvényes a bűnszervezet megállapítása. 

A bűnszervezet törvényi feltételei közül a három vagy több személy megléte, és a szervezet céljának 

ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetésére 

való irányultsága részletesebb indokolást nem igényel. Ezt maga az indítvány sem sérelmezte. 

A II. rendű terhelt és társai terhére rótt embercsempészés bűntette – ami egyúttal a csoport 

tevékenységének célját is képezte – jelen esetben felmerült minősítései alapján kiszabható 

szabadságvesztés tételkeretei az elbíráláskor hatályos törvény alapján már 5 évtől 10 évig terjed (de az 

elkövetéskor is meghaladta az 5 évet, kettőtől nyolc év volt). A három vagy több személy megléte szintén 

egyértelműen megállapítható, már csupán az 5 terhelt személye okán is, azonban a tényállás azt is 

rögzíti, hogy ismeretlenül maradt társa is volt a terhelteknek. Nem feltétele a bűnszervezet 

megállapításának, hogy a terhelt az elkövető-társait ismerje; elegendő, ha a tudata kiterjed arra, hogy a 

bűnös tevékenységet legalább hárman végzik. Az irányadó tényállás alapján azonban a II. rendű terhelt 

közvetlenül együttműködött valamennyi terhelttel. Ebből következően kétség sem fér ahhoz, hogy 

tudata átfogta tevékenységük során a kettőnél több személy abban való részvételét. 

A hosszabb időre szervezettség kapcsán a Kúria utal arra, hogy az irányadó tényállás szerint  a II. rendű 

terhelt 2014. augusztusától 2015. január 16-ig vett részt a bűnszervezet tevékenységében. A II. rendű 

terhelt, illetve a bűnszervezet tevékenységének a terheltek elfogása vetett véget (a III. rendű terhelt 2014. 
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november 19-én történt elfogását követően a többi terhelt a tevékenységével nem hagyott fel). Ekként 

nincs ténybeli alap annak feltételezésére, hogy a bűnszervezet működése időben limitált lett volna. 

Ellenkezőleg; e tényekből az a következtetés vonható le, hogy a terheltek szándéka a határozatlan időre, 

szervezett keretek közötti tartós működésre irányult. 

A hierarchikus szervezeti felépítés, mint feltétel az irányadó tényállás alapján szintén megvalósult. 

Ugyanis a terheltek ismeretlenül maradt társa volt az, aki szervezte és átfogta a cselekményeket, irányító 

szerepet töltött be. Ő adott utasítást a szervezetben alatta lévő elkövető-társaknak, így az I. rendű és II. 

rendű terhelteknek, akiknek feladata volt a szállításban résztvevő sofőrök beszervezése, kifizetése, 

illetve a cselekmény elkövetéséhez szükséges gépjárművek, autópályamatricák biztosítása. 

A hierarchikus szervezettség nem követeli meg valamennyi bűnszervezetben résztvevő személy 

hierarchiában való elhelyezkedését. Amennyiben olyan adat áll rendelkezésre, amely akár egy résztvevő 

szervezői, koordináló, irányító szerepére vonatkozik a feladatok megosztása során, akkor e körülmény 

olyan alá-fölérendeltséget jelentő személykapcsolatnak tekinthető, amely megalapozhatja a 

bűnszervezet megállapítását az új fogalom szerint is. 

A szervezet felső szintjén az ismeretlenül maradt társ állt, az alatta lévő szinten az I. rendű és II. 

terheltek, illetve ő alattuk a III. rendű, IV. rendű és V. rendű terheltek, akik végrehajtották az I. rendű és 

II. rendű terhelttől származó megbízásokat. 

A csoport konspiratív működése lényegében a korábbi fogalmi elemek közül az összehangolt 

működésének feleltethető meg, amennyiben az a külvilág elől rejtve valósul meg, de nem jelenti a teljes 

szervezet minden tagjával való együttműködést, hanem az egyes cselekményekhez rendelt személyek 

összehangolt tevékenységét feltételezi. Jelen esetben az elsőfokú ítélet helyesen mutat rá (8. oldal 4. és 

5. bekezdés, 9. oldal 1. bekezdés), hogy a külvilág előtti elrejtőzést szolgálja a szállítások esti órákban, 

felvezető járművek használatával járó megvalósítása, ahol a terheltek által használt felvezető járművek 

más tulajdonában álltak. A felvezető és szállító járművekben tartózkodó terheltek között állandó 

mobiltelefonos kapcsolat állt fenn a rendőri ellenőrzések elkerülése végett. A szállítások során a 

terheltek között a tájékoztatás folyamatos volt, melynek során a migránsokat „dobozként”, 

„csomagként” nevezték meg. Több telefont használtak, amelyeket a III. rendű terhelt elfogását követően 

lecseréltek. 

Mindez a bűnszervezet megállapításához megkívánt konspiratív működés fogalmának mindenben 

megfelel. 

II. A tagállami ítélet 2018. január 1. napjától közvetlenül, külön elismerés nélkül azonos érvényű a 

magyar bíróság ítéletével. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 

2012. évi CLXXX. számú törvény (továbbiakban Eu.tv.) alapján, ha e törvény nem tesz kivételt, a 

büntetőügyben hozott tagállami ítélet a magyar bíróság ítéletével azonos érvényű, és azt a tagállami 

ítélet meghozatalát követően indult büntetőeljárásban az eljáró bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság 

figyelembe veszi [Eu.tv. 109. § (1) bekezdés]. Ekként előre kell bocsátani, hogy az azonos érvény elvét 

sértené, ha a Kúria – kifejezett törvényi rendelkezés hiányában – a „res iudicata” hatókörét nemzeti és 

tagállami ítéletek tekintetében eltérően határozná meg. 

A Be. 4. § (3) bekezdésére figyelemmel nincs helye újabb vádemelésnek olyan részcselekmény miatt, 

amely a már elbírált bűncselekmény egységébe tartozik, de nem képezte a jogerős határozatban 

megállapított tényállás részét. Ezen jogszabályhely – másod- és harmadfokú döntés meghozatalának 

időpontjában (2020. szeptember 17., 2021. február 25.) hatályos – (7) bekezdése szerint büntetőeljárás 

nem indítható, illetve a megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni, ha az elkövető cselekményét az 

Európai Unió tagállamában (a továbbiakban: tagállam) jogerősen elbírálták, vagy egy tagállamban a 

cselekmény érdeméről olyan határozatot hoztak, amely azonos cselekmény vonatkozásában – a 

határozatot hozó tagállam joga alapján – akadályát képezi újabb büntetőeljárás megindításának, vagy 

annak, hogy a büntetőeljárást hivatalból vagy rendes jogorvoslat alapján tovább folytassák. 

Az indítvány jelen esetben azt kifogásolta, hogy a Be. 4. § (7) bekezdése szerinti büntethetőségi akadály 

kizárólag tényleges tettazonosság esetén állhat fenn, azon tényekkel összefüggésben, amelyeket a 

tagállami bíróság jogilag már értékelt. Álláspontja szerint a tagállami ítélet ítélt dolgot csak akkor 

eredményez, ha a határozatban rögzített tényállásban leírt cselekmény minden tekintetben (elkövetési 
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magatartás, mód, időpont, passzív alany, elkövetési tárgy) azonos a Magyarországon lefolytatandó 

eljárás tárgyát képező tényekkel. Ennek alátámasztására hívta fel az Európai Unió Bírósága (EUB) C-

436/04. számú ügyét, melynek indokolásában (36. és 42. bekezdések) rámutatott, hogy az SMVE 54. 

cikkét akként kell értelmezni, hogy a történeti tényállásnak, azaz az egymáshoz elválaszthatatlanul 

kötődő körülmények együttesének az azonossága minősül irányadó szempontnak e cikk alkalmazásakor, 

függetlenül e tényállás jogi minősítésétől és a védett jogi tárgytól. Az indítványozó álláspontja szerint a 

támadott ítélet és a tagállami ítélet viszonyában nincs olyan tényleges tettazonosság, ami „res iudicata”-

t eredményezhetne. 

A fellebbviteli főügyészségnek az Európai Unió Bíróság C-436/04 számú (Van Esbroeck-ügy) hozott 

ítéletére (2006. március 9.) való hivatkozása a ne bis in idem elvének kimondásakor, a schengeni 

megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (SMVE) 54. cikkét illetően helytálló. 

Ugyanakkor – a történeti tényálláson túl – a jogi minősítés kérdésében a magyar bíróságot, ügyészséget, 

nyomozó hatóságot nem köti a tagállami ítélet. A tagállami ítélet magyar érvénye tehát kizárólag akkor 

érvényesül, amennyiben a bűnösség megállapításán túl, formálisan másodlagosan, de szükségszerűen 

egyébként is beilleszthető a magyar büntetőjogba, így például a rendbeliség és a folytatólagosság 

törvényi egysége szempontjából is. 

A tagállami ítélet meghozatalát követően indult magyar büntetőeljárásban tehát nincs akadálya annak, 

hogy a tagállami ítéletet az abban meghatározott több rendbeliség helyett folytatólagos elkövetésként 

vegye figyelembe az eljáró bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság. 

A tettazonosság vizsgálatát a tagállami ítélet és a vádban foglalt történeti tényállások egybevetésével az 

eljárt bíróságok elvégezték. A megfelelésben korábban hivatkozott Európai Unió Bírósága C-436/04 

(Van Esbroeck-ügy) és C-367/05 (Kraaijenbrink-ügy) közös lényege, hogy azonos elkövető esetében a 

tettazonosságot (ugyanazon cselekményt) a történeti tényállásokban foglaltak képezhetik. Elégséges a 

Van Esbroeck-ügy ítéletéből idézni: „(A) történeti tényállás azonosságának végérvényes mérlegelése a 

hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok feladata, amelyeknek arról kell határozniuk, hogy a történeti 

tényállás egymáshoz időben, térben és tárgyuk szerint elválaszthatatlanul kötődő cselekmények 

együttesének minősül-e.”. 

E körben a Törvényszék azt állapította meg, hogy a IV. rendű terheltnek a német ítéletben rögzített 

cselekményei 2014. szeptember 10.-2014. október 14. napjáig terjedő időszakra tehetőek, a magyar 

vádirat, illetve az elsőfokú ítélet tényállása szerinti cselekményeket a IV. rendű terhelt 2014. szeptember 

1. és 2014. szeptember 30. napja között valósította meg, tehát azonos időszakra esnek. 

A tagállami ítélet ugyanis rögzítette, hogy a IV. rendű terhelt a szállítást Magyarországról 

Németországba Ausztrián át autópályán végezte, mely értelemszerűen csak a magyar-osztrák, illetve 

osztrák-német határon keresztül valósulhatott meg, így a két határátlépés is megállapítható. A magyar 

vádirat és elsőfokú ítélet szerint Budapestről Passauba történt a migráns személyek szállítása, tehát az 

útvonal is azonos, egy esetben a gépkocsi rendszáma is megegyezik a német ítéletben rögzített 

rendszámmal. A IV. rendű terhelt mindkét ítéletben azonos cselekményt követett el, azaz gépkocsival a 

határátlépéshez szükséges okmányokkal nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat 

szállított, melyért pénzt kapott. 

Az elsőfokú bíróság álláspontjával ellentétben a tettazonosságot nem zárja ki, hogy a német ítélet nem 

szól a migráns személyek szállításának szervezettségéről, a cselekmény bűnszervezetben 

elkövetettségéről, illetve arról, hogy a IV. rendű terhelt cselekménye hogyan kapcsolódott mások 

tevékenységéhez, mivel a IV. rendű terhelt ugyanazzal az elkövetési magatartással valósította meg a 

bűncselekményt mind a német ítéletben elbírált hét, mind a magyar vád szerinti további hat esetben. A 

IV. rendű terhelt ezen részcselekményei a folytatólagosság törvényi egységébe tartoznak, az egységbe 

tartozó egyes részcselekményeket pedig csak egységesen lehet elbírálni, az egyes részcselekmények 

tárgyában külön ítélet nem hozható. 

A német tagállami bíróság által elítélt IV. rendű terhelt cselekménye ítélt dolgot (res iudicata) képez [Be. 

456. § (1) bekezdés: A bíróság jogerős ügydöntő határozata végleges, mindenkire kötelező döntést 

tartalmaz a vádról, illetve a terhelt büntetőjogi felelősségéről, a büntetőjogi következményekről vagy 

ezek hiányáról. Az ügydöntő határozat a jogerőre emelkedését követően kizárólag rendkívüli 
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jogorvoslattal vagy különleges eljárás eredményeként változtatható meg]. Egyszersmind beállt a 

kétszeres eljárás tilalma (ne bis in idem) [Be. 456. § (2) bekezdés: Ha az ügydöntő határozat jogerőre 

emelkedik, az abban elbírált cselekmény miatt a terhelttel szemben újabb büntetőeljárás nem 

folytatható]. 

Mindebből következően a IV. rendű terhelt tekintetében törvényes volt a Be. 567. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján az eljárás megszüntetése. A tagállami ítélet tekintetében rendkívüli jogorvoslatra, vagy a 

tagállami ítélet felülvizsgálatát eredményező más hasonló eljárás lefolytatására csak az ítéletet hozó 

tagállam joga alapján van lehetőség (Eu.tv. 110. §). Azaz a tagállami ítélet ellenében Magyarországon 

rendkívüli jogorvoslatnak, így perújításnak sincs helye. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

Kfv.V.35.259/2022/5. 

Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételével kapcsolatos hatósági 

eljárásban a meghosszabbított ügyintézési határidő túllépése lényeges eljárási szabálysértés, 

amennyiben a határidő-túllépés következtében az alperes olyan új jogszabályt alkalmaz, amely 

megfosztja a felperest annak lehetőségétől, hogy támogatási kérelme érdemben elbírálást nyerjen. A 

tisztességes hatósági eljárás megköveteli, hogy ilyen esetben az alperes a határozata indokolásában a 

releváns tényállási elemeket megjelölje. 

A Kúria Kfv.IV.35.286/2021/11.számú ítéletének [29]-[30] pontja elvi éllel mutatott rá arra, hogy az 

Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése a tisztességes ügyintézéshez való jog egy-egy szelvényjogaként 

mondja ki mind az ésszerű határidőn belüli ügyintézéshez való jogot, mind a hatóságokat terhelő 

indokolási kötelezettséget. Az ügyintézési határidő az az időintervallum, amelyen belül az ügyet el kell 

intézni, a hatóságnak az ügyet lezáró döntését meg kell hozni. Az ügyintézési határidő biztosítja az 

ügyfelek igényérvényesítésének hatékonyságát és az ésszerű időben való eljárást. Mivel a hatékonyság 

és azon belül a gyorsaság elve a bírói gyakorlat szerint is a tisztességes ügyintézéshez való jog részét 

képezheti, az sem kizárt, hogy az ügy érdemére kiható jogszabálysértést eredményezzen 

(Kfv.IV.35.817/2012/5., Kf.IV.37.298/2020/13.). Az ügyintézési határidő elmulasztása azonban 

általában nem hat ki az érdemi döntésre, de lehetnek olyan esetek, amikor éppen az időmúlás 

következtében kerül az ügyfél hátrányosabb helyzetbe, akár a bizonyítás, akár az eljárási jogainak 

gyakorlása terén vagy az ügyben alkalmazandó jogszabályok időközbeni változása miatt. Ilyen 

esetekben elismerést nyert a bírói gyakorlat által az ügyintézési határidőnek az ügy érdemét befolyásoló 

hatása, melynek megsértése a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezéséhez vezetett [1/2010. 

(II.18.) KJE, Kf.IV.37.298/2020/13.]. A Kúria következetes gyakorlata szerint az ügyintézési határidő 

túllépése csak akkor minősül az ügy érdemét érintő eljárási szabálysértésnek, ha kifejezetten a határidő 

után hatályba lépő jogszabályi rendelkezés alkalmazása miatt keletkezik az ügyfélre nézve olyan 

hátrányt okozó körülmény, amely a határidőben történő eljárás esetén az ő vonatkozásában nem állt 

volna fenn. 

Az ügyintézési határidő túllépése a konkrét ügyben bekövetkezett azzal, hogy a meghosszabbított 

ügyintézési határidő 2015. december 26. napján lejárt, és az eljárás felfüggesztésére csak a 

meghosszabbított ügyintézési határidőn túl, a következő évben került sor. A Kúria a 

Kfv.IV.35.068/2014/6. számú ügyben már kimondta, hogy az ügy érdemére kiható eljárási 

szabálysértésnek minősül az ügyintézési határidő túllépése akkor, ha a határidő-túllépés következtében 

a másodfokú közigazgatási szerv olyan új jogszabályt alkalmaz, amely az ügyfélre nézve hátrányosabb. 

Amennyiben a két időállapotban a jogszabályok tartalma nem volt ugyanaz, és az alperes betartotta 

volna a jogszabályban foglalt ügyintézési határidőket, akkor már a módosítás előtt meg kellett volna 

hoznia az ügyfélre kedvezőbb határozatot. A hatóság ilyen mulasztása nem eredményezhet a felperes 

számára kedvezőtlenebb helyzetet, ez következik az 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási 

tv.) 5. § f) pontjának helyes értelmezéséből is. 

A lényeges eljárási jogszabálysértés megítélésénél nem releváns az eljárás felfüggesztése, és az azt 

követő időműlás, mivel a határidőtúllépés, és a jogszabály tartalmának oly módon történő megváltozása, 
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amely a felperes kérelmének érdemi elbírálását hátrányosan érintette, ekkor már bekövetkezett. Habár 

az eljárás felfüggesztése kétségtelenül az eljárás objektív elhúzódásával járt, a jogmegvonást 

eredményező, ügy érdemére kiható lényeges eljárási jogszabálysértés megvalósulása szempontjából az 

eljárás felfüggesztéséről szóló döntés (2016. április 16.) és a támogatási kérelem elbírálása (2021. 

február 9.) közötti időmúlásnak jelentősége már nem volt. 

A tisztességes hatósági eljárás, mint alapjog alkotmányos követelményeit a hatósági eljárási határidő 

túllépése kapcsán az Alkotmánybíróság a Kúria Kfv.I.35.760/2016/6.számú ítélete elleni alkotmányjogi 

panasz alapján a 17/2019. (V.30.) AB határozatában is összegezte. Ennek értelmében, ha a hatóság 

késedelme miatt az ügyfél alapjoga részjogosítványai gyakorlásában hátrányt szenvedett, ezen sérelem 

igazolása esetén a hatóság mulasztásához vezető okot is vizsgálva állapítható meg, hogy az eljárás 

egészének alkotmányosságára a hatóság által elkövetett eljárási jogszabálysértés kihatással volt-e (Kúria 

Kfv.I.35.367/2019/12. Indokolás [45].). 

Az alperes a határozata indokolásában az ügyintézési határidő túllépése és ennek az ügyféli jogokra 

gyakorolt hatása tekintetében tényállást nem rögzített, annak ellenére, hogy az ügyintézési határidő 

2015. december 26. napjáig történő meghosszabbításától 2015. december 31. napjáig az alperesnek meg 

kellett volna hoznia az érdemi döntését. Helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy az 

ügyintézési határidő fentiekben kifejtett be nem tartása kihatott az ügy érdemére, mivel a felperesi 

kérelem későbbi elutasításának okát éppen az képezte, hogy 2015. december 31. napjáig nem született 

döntés a támogatási kérelemben, az azt követő jogszabály pedig már nem tette lehetővé a 

kötelezettségvállalást és a kifizetést. A valamennyi tagállamra egységesen érvényesülő közös uniós 

szintű szabályok, a közösségi Rendeletek közvetlenül alkalmazandók. A tagállami – így a magyar – 

szabályozás ezen uniós szintű normák végrehajtását szolgálják. 

A 807/2014/EU Rendelet 16. cikke szerint: 

„(1) A kedvezményezettek javára a 2007-2013-as programozási időszakban az 1698/2005/EK rendelet 

52. és 63. cikkében előírt rendelkezések alapján tett jogi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 

kiadások a 2014-2020-as programozási időszakban a következő esetekben támogathatók az EMVA-ból 

nyújtott hozzájárulással: a) a 2014. január 1. és 2015. december 31. között teljesítendő kifizetések 

esetében, ha az 1698/2005/EK rendelet alapján elfogadott adott program érintett intézkedésére szánt 

keretösszeget már felhasználták; b) 2015. december 31. után. 

(2) Az (1) bekezdésben említett kiadások a 2014-2020-as programozási időszakban a következő 

feltételek mellett támogathatók az EMVA-ból nyújtott hozzájárulással: a) az ilyen kiadásokról 

rendelkezik a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó adott vidékfejlesztési program; b) az 

EMVA-hozzájárulásnak az 1305/2013/EU rendelet szerinti megfelelő intézkedésre vonatkozó, e 

rendelet I. mellékletében meghatározott mértékét alkalmazzák; c) a tagállamok biztosítják, hogy a 

vonatkozó átmeneti intézkedések az irányítási és ellenőrzési rendszereik révén egyértelműen 

azonosítottak”. 

Az 1310/2013/EU Rendelet 3. cikke szerint: 

„(1) Az 1305/2013/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének és 88. cikkének sérelme nélkül, az 

1698/2005/EK rendelet 20. és 36. cikkében szereplő intézkedések szerint – illetve Horvátország 

esetében a 2012. évi csatlakozási okmány VI. melléklete E. pontjának, valamint az annak alapján 

elfogadott rendelkezéseknek a sérelme nélkül, a 718/2007/EK rendelet 171. cikke (2) bekezdésének a) 

és c) pontjában említett intézkedések – a kedvezményezettek javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal 

kapcsolatos kiadások a 2014-2020-as programozási időszak alatt az alábbi esetekben támogathatók az 

EMVA-ból nyújtott hozzájárulással:1 1 Helyesbítette: az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. évi L 

61. száma. a) a 2014. január 1. és 2015. december 31. között – illetve Horvátország esetében a 2014. 

január 1. és 2016. december 31. között – teljesítendő kifizetések tekintetében, ha az 1698/2005/EK 

rendelet – illetve a 718/2007/EK rendelet – alapján elfogadott adott program vonatkozó intézkedésére 

szánt keretösszeget már felhasználták; és b) a 2015. december 31. után – illetve Horvátország esetén a 

2016. december 31. után – teljesítendő kifizetések tekintetében. Ez a bekezdés az 1257/1999/EK, illetve 

a 2078/92/EGK és a 2080/92/EGK rendeletben szereplő megfelelő intézkedések szerint a 

kedvezményezettek javára tett és az 1698/2005/EK rendelet értelmében támogatott jogi 

kötelezettségvállalásokra is alkalmazandó. 
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(2) Az (1) bekezdésben említett kiadások a 2014-2020-as programozási időszakban a következő 

feltételek mellett támogathatók az EMVA-ból nyújtott hozzájárulással: a) ha az ilyen kiadásokról a 

2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó adott vidékfejlesztési program rendelkezik; b) ha az 

EMVA-hozzájárulásnak az 1305/2013/EU rendelet szerinti megfelelő intézkedésre vonatkozó, e 

rendelet I. mellékletében meghatározott mértéke; és c) ha a tagállamok biztosítják, hogy a vonatkozó 

átmeneti intézkedések az irányítási és ellenőrzési rendszereik révén egyértelműen azonosítottak. „ 

A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 17.§ (7) bekezdése szerint: 

„Az R. 71. cikkének (1) bekezdésével összhangban az EMVA-ból társfinanszírozott intézkedések 

esetében – teljes egészében kötelező, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése 

hiányában – 2015. december 31. napját követően nem teljesíthető kifizetés”. 

Az alperes mindezek alapján okszerűen mutatott rá határozatában, hogy a 2014-2020. közötti 

programozási időszakban kizárólag akkor van lehetőség a 2007-2013. közötti programozási időszak 

tekintetében kifizetést teljesíteni, ha a támogatási kérelemre vonatkozó jogi kötelezettségvállalás, a 

támogatási határozat meghozatala legkésőbb 2015. december 31-ig megtörtént. Az elsőfokú bíróság 

megismételt eljárásra adott iránymutatása e lényeges körülményt figyelmen kívül hagyta, amikor azt írta 

elő, hogy az alperesnek a felperes támogatási kérelmét érdemben, az ügyintézési határidőben, a 2015. 

évre irányadó előírások szerint kell megvizsgálnia és ezen vizsgálat eredményétől függően kell döntenie 

a támogatási kérelem tárgyában, azzal, hogy a felperes támogatási kérelme nem utasítható el önmagában 

azon oknál fogva, hogy 2015. december 31. napját követően ezen támogatást illetően nem teljesíthető 

kifizetés. Az iránymutatás figyelmen kívül hagyta, hogy a támogatási kérelem teljesítésének sem az 

uniós, sem a nemzeti jogalapja nem biztosított, továbbá annak sem tulajdonított jelentőséget, hogy az 

alperes határozata az ügyintézési határidő túllépése és annak hatása tekintetében tényállást nem 

tartalmazott, a releváns tényállási elemekkel indokolásának azon fogyatékosságait kell, hogy orvosolja, 

amelyeket a tisztességes hatósági eljárás megkövetel, így a releváns tényállási elemek feltárásának, az 

ügyintézési határidő túllépése bemutatásával az alperes adós maradt. A tisztességes hatósági eljáráshoz 

való joghoz hozzátartozik annak biztosítása, hogy a közigazgatási hatóságok a rájuk vonatkozó 

határidőket betartsák. 

Mindezek alapján a Kúria az elsőfokú bíróság érdemben helytálló ítéletét az iránymutatás részbeni 

megváltoztatásával a Kp. 121.§ (2) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. Az alperesnek a 

megismételt eljárásban határozatának indokolásában meg kell állapítania a jogszerűtlen határidő 

túllépés tényállási elemeit, azt, hogy a határidőt a hatóság jogszerűtlenül mulasztotta el és a kérelmet – 

mint alaptalant – azzal kell elutasítania, hogy 2015. december 31-ét követően az már nem teljesíthető. 

Pénzügyi jogterület 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.I.20.447/2022/4. 

Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet, vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az dós 

rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni, azaz 

a kölcsönszerződés létrejöttéhez a szerződő feleknek meg kell állapodniuk egyrészt a hitelező által 

folyósítandó kölcsön összegében, másrészt az adós visszafizetési kötelezettségében. Világos és érthető 

árfolyamkockázati tájékoztatás esetében az árfolyamkockázat viselését a fogyasztóra telepítő szerződés 

rendelkezés nem tisztességtelen. A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perben a 

bizonyítás az általános szabályoknak megfelelően a pert kezdeményező adóst (felperest) terheli. 

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, a Tanács 1993. 

április 5-ei 93/13/EGK irányelve (a továbbiakban: irányelv) 6. cikk (1) bekezdése megköveteli, hogy a 
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tagállamok rögzítsék: a tisztességtelen szerződési feltételek nem jelentenek kötelezettséget a 

fogyasztóra, viszont, ha a szerződés a tisztességtelen feltételek kihagyásával is teljesíthető, a szerződés 

változatlan feltételekkel továbbra is köti a feleket. Az irányelv 6. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott 

célkitűzése a felek közötti egyensúly helyreállítása (elvileg a szerződés egésze érvényességének 

fenntartásával), nem a tisztességtelen feltételeket tartalmazó valamennyi szerződés semmissé 

nyilvánítása. Ezen célkitűzés érvényre juttatása adott esetben a felperes érdekét is szolgálná a szerződő 

felek közötti egyensúly helyreállításával, de ennek a perbeli esetben azért nincsen különösebb 

jelentősége, mert a perben vizsgált szerződés nem érvénytelen. A felülvizsgálati kérelemben hivatkozott 

C-472/20. számú ügyben is arra a következtetésre jutott az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: 

Európai Unió Bírósága), hogy ítélkezési gyakorlatából kétségkívül kitűnik: ha a szolgáltató és a 

fogyasztó között létrejött szerződést főszabály szerint teljes egészében semmissé kellene nyilvánítani 

azt követően, hogy a nemzeti bíróság valamely tisztességtelen szerződési feltétel kihagyása mellett 

döntött, az irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével nem ellentétes az, hogy a nemzeti bíróság a 

szerződések jogára vonatkozó elvek alkalmazásával a tisztességtelen feltételt akként hagyja ki, hogy azt 

a nemzeti jog valamely diszpozitív rendelkezésével helyettesíti olyan helyzetekben, amelyekben a 

tisztességtelen feltétel érvénytelenségének kimondása miatt a bíróságnak a teljes szerződés semmisségét 

kellene megállapítania és így a fogyasztót különösen hátrányos következményeknek tenné ki, vagyis 

ezáltal még a fogyasztó járna rosszabbul. Azonban ez a szempont a jelen perbeli esetben azért nem 

vehető figyelembe, mert az adott szerződés – az előzőek szerint – nem semmis. 

Az árfolyamkockázati tájékoztatás „megfelelőségét” illetően a kockázatfeltáró nyilatkozatban és a 

szerződés VII. pontjában foglaltakat együttesen kellett figyelembe venni és értékelni, így e 

dokumentumok együttesen képezték a vizsgálat tárgyát. 

Az Európai Unió Bíróságának az árfolyamkockázati tájékoztatással összefüggésben felállított 

követelményrendszere szerint a tájékoztatásnak ki kell terjednie a kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti 

tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi kamatlábak emelkedésének a törlesztő 

részletekre gyakorolt hatására, annak a mechanizmusnak a konkrét működésére, amelyre az érintett 

feltétel utal. A tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a szokásosan tájékozott, észszerűen 

figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó megértse: az árfolyamkockázatot ő viseli, az 

árfolyamváltozásnak nincs felső határa, az korlátlan. Nem elegendő annak a lehetőségéről tájékoztatni 

a fogyasztót, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték 

emelkedhet, vagy csökkenhet, hanem értékelni kell tudnia az árfolyamkockázatnak a pénzügyi 

kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is. 

A bank árfolyamkockázati tájékoztatójában szerepel, hogy az idegen deviza átváltási aránya a napi piaci 

mozgások hatására változhat, az esetlegesen kedvezőtlen árfolyamváltozás előre nem látható, előre ki 

nem számítható többletköltséget okozhat. A bank nem számolt tehát stabil árfolyammal, ezzel szemben 

éppen arról tájékoztatta a felperest, hogy a deviza átváltási aránya változhat. 

Az adott esetben az árfolyamkockázati tájékoztató tartalmazza annak a mechanizmusnak az ismertetését, 

mely szerint a CHF-nek a forinttal szembeni árfolyamnövekedése növeli a finanszírozás ellenértékét. 

Ebben az esetben magasabb forint összeg szükséges a kölcsön visszafizetéséhez, több forintot kell CHF-

re átváltva felhasználni. A kölcsön kamatait a kiválasztott deviza iránti nemzetközi kereslet-kínálat 

alapján alakuló elszámoló árak határozzák meg. A kamatláb változik, a kiválasztott devizanem 

mindenkori piaci viszonyaihoz igazodik, a kamatszint a finanszírozás devizanemében többnyire 

különbözik a forint kamatszintjétől és teljesen más tendenciát követhet. 

A felperest terhelte az árfolyamkockázat, hiszen a bank az árfolyamkockázati tájékoztatójában 

kijelentette, hogy nem tud kötelezettséget vállalni arra, hogy a piac kedvezőtlen alakulása miatt a 

felperesnél bekövetkező többlet terhet átvállalja, a felperes pedig ezt tudomásul vette, a teher viselését 

vállalta. 

A bank tájékoztatása következtében a felperes valós képet tudott alkotni az őt esetlegesen terhelő 

pénzügyi kötelezettség mértékéről, reálisan fel tudta mérni az általa vállalt kockázatot és annak 

lehetséges következményeit is. A külön árfolyamkockázati tájékoztatás minden pontja arra utal, hogy az 

árfolyamkockázat valós. A bank által adott árfolyamkockázati tájékoztatás tartalma megfelel az 1996-

os Hpt. 203.§-ában előírtaknak, a 2/2014. PJE jogegységi határozatban, továbbá az Európai Unió 
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Bírósága-nak az árfolyamkockázati tájékoztatással összefüggésben felállított követelményrendszerében 

foglaltaknak. 

 

Pfv.V.20.713/2022/2. 

Jogerős végzés felülvizsgálatának megtagadása. 

A fél szerint a felülvizsgálat engedélyezését és az Európai Unió Bírósága – a felülvizsgálati kérelemben 

kezdeményezett – előzetes döntéshozatali eljárásának szükségességét egyaránt megalapozza az, ha a 

Kúria nem tartja acte clairnek vagy acte éclairének, hogy az elismerés uniós jogban – a az Európai 

Parlament és a Tanács 2012. december 12-i 1215/2012/EU Rendelete a polgári és kereskedelmi 

ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (a továbbiakban: 

Brüsszel Ia Rendelet) 37. cikk (1)-(2) bekezdéseiben, a 2. cikk e) pontjában – rögzített feltételeit a 

magyar bíróságoknak a más tagállamok ítéleteinek anyagi jogerőhatással való felruházásakor 

érvényesíteni kell. A felperesek hangsúlyozták: a jogerős végzés indokolásából szembesültek azzal, 

hogy magyar bíróság az elismerés feltételeinek vizsgálatát tudatosan mellőzi akkor, amikor 

Magyarországon ítélt dologként tekint „egy külföldi ítéletnek mondott szövegben” foglaltakra. A 

jogerős végzés téves jogértelmezéssel megsértette a Brüsszel Ia Rendelet 66. cikk (1) bekezdését azzal, 

hogy alkalmazta az olasz ítélet elismerésére, mert az elismerését az olasz per, és nem a jelen per 

megindításának napja határozza meg. 

A jogerős végzés jogkérdésben eltér a Kúria BH2014.6.262. számon közzétett határozatától, miszerint 

„[a] 44/2001/EK rendelet az Európai Unió tagországa bíróságának határozatára irányadó. Magyarország 

2004. május 1-ei uniós csatlakozását megelőzően magyar állampolgárra vonatkozóan külföldi bíróság 

előtt indult eljárásban a külföldi bíróság határozatának elismerésére a nemzetközi magánjogról szóló 

1979. évi 13. tvr. XI. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.” A Brüsszel I Rendelet nem vonatkozik a 

hatálybalépését követően meghozott olasz ítélet elismerésére, mert az olasz eljárás megindulását 

megelőzően Magyarország nem kötött joghatósági egyezményt Olaszországgal. Az olasz ítélet anyagi 

jogerőhatásának megállapításakor az elismerés feltételeit vizsgálni kellett volna. 

A 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályozásában a felülvizsgálat engedélyezése a 

polgári eljárás elkülönülő, önálló kérelemre induló és a kérelem elbírálásával befejeződő szakasza, 

amelyet csak eredményessége esetén követ az eljárás felülvizsgálati kérelmen alapuló, rendkívüli 

perorvoslati szakasza (BH2020. 366. - Kúria Pfv.VI.20.764/2020/3.).  

A felperesek által a kérelmükben megjelölt jogkérdés nem elégíti ki a jogerős végzés által felvetett elvi 

jelentőségű jogkérdéssel szemben támasztott követelményeket: a felperesek a jogkérdés 

megfogalmazásával együtt nem jelölték meg azt az alkalmazandó jogszabályi rendelkezést, amelynek 

az értelmezésével, alapvető tartalmával és az ahhoz kapcsolódó esetleges jogkövetkezményekkel 

kérelmük összefügg. 

Az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának szükségessége a Szerződések értelmezése 

vagy az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak érvényessége és értelmezése 

érdekében merül fel. A felülvizsgálat Pp. 409. § (2) bekezdés c) pontja alapján történő engedélyezésének 

feltétele, hogy az uniós jogszabály alkalmazása vagy annak elmaradása az ügy érdemére kihatott és a 

Kúria úgy ítéli meg, hogy a jogkérdést az Európai Unió Bírósága elé kell terjeszteni. A Pp. e 

rendelkezésének alkalmazásában főszabályként nincs lehetőség arra, hogy a fél először a felülvizsgálat 

engedélyezése iránti kérelmében indítványozza az Európai Unió Bírósága megkeresését. Ez alól az az 

eset kivétel, amikor a fél korábban azért nem kezdeményezte az Európai Unió Bírósága megkeresését, 

mert először a jogerős határozat alapján – pl. a számára kedvezőbb elsőfokú határozat megváltoztatása 

folytán – szembesült azzal, hogy a jogvita elbírálására irányadó magyar jog értelmezése eltér jellemzően 

valamely uniós irányelv általa helyesnek tartott értelmezésétől. Erre a kivételes lehetőségre a felperesek 

alaptalanul hivatkoztak, hiszen az eljárt bíróságok a keresetlevelet azonos jogszabályok azonos 

értelmezésével utasították el. 
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Gazdasági ügyszak 

Gfv.VI.30.189/2022/6. 

A tagállami bíróságoknak az irányelvet átültető nemzeti jogszabályt kell alkalmazniuk, ezért 

amennyiben a felülvizsgálati kérelem kizárólag a magyar jogba implementált irányelv megsértésére 

hivatkozik, a felülvizsgálati kérelem tartalmilag hiányos, érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 413. § (1) bekezdése 

értelmében a felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni – többek között – a jogszabálysértés pontos 

megnevezésével, a jogszabályhely megjelölésével azt az eljárási, illetve anyagi jogi szabálysértést, 

amely kihatott az ügy érdemi eldöntésére, valamint annak indokait, hogy a fél az új határozat hozatalát 

vagy a határozat hatályon kívül helyezését milyen okból kívánja. 

A Pp. 415. § (1) bekezdés f) pontja szerint a Kúria a felülvizsgálati kérelmet visszautasítja, ha az nem 

felel meg a törvény által meghatározott követelményeknek, és az ennek megfelelő kiegészítése a 

kérelem benyújtására biztosított törvényes határidőn belül nem történt meg. 

A cég jogszabálysértésként az (EU) 2017/1132. irányelv rendelkezéseinek megsértését jelölte meg. Az   

EUMSZ 288. cikke alapján az irányelv mint uniós jogforrás közvetett jogi szabályozó eszköz, az 

elérendő célokat illetően kötelezi a címzett tagállamokat, aminek tartalmát a tagállamok kötelesek a 

nemzeti jogrendszerükbe beépíteni. A tagállami bíróságoknak az irányelvet átültető nemzeti jogszabályt 

kell alkalmazniuk, amelynek értelmezése során az irányelvben megfogalmazott cél megvalósítására kell 

törekedniük (C-91/92. sz. Paola Faccini Dori ügyben 1994. július 14-én hozott ítélet 26. pont, C-240-

244/98. sz. Oceano Grupo és társai egyesített ügyekben 2000. június 27-én hozott ítélet 32. pont). 

Amennyiben a tagállam eleget tesz implementációs kötelezettségének, az irányelv az ennek 

eredményeként elfogadott magyar jogszabályon keresztül fejti ki hatását. 

Az (EU) 2017/1132. irányelvet – illetve az ebben az irányelvben kodifikált, az Európai Unió korábbi 

társasági jogi irányelveinek rendelkezéseit – a magyar jogalkotó az első-, illetve a másodfokú végzésben 

felhívott jogszabályokban implementálta. A cég a felülvizsgálati kérelmében a bíróság által 

alkalmazandó és tényleges alkalmazott magyar jogforrások vonatkozó rendelkezéseit nem jelölte meg, 

és arra sem hivatkozott, hogy az irányelv jelen ügyben releváns valamely rendelkezésének a nemzeti 

jogba történő átültetése nem vagy nem helyesen történt meg, és arra vonatkozó előadást sem tett, hogy 

az implementáció keretében elfogadott magyar jogszabályt kellene az irányelv fényében, 

irányelvkonform módon értelmezni. Kiemelendő az is, hogy a jogerős végzésben hivatkozott irányelvi 

rendelkezés [86a. cikk (4) bekezdés a) pont] kifejezetten tagállami hatáskörbe utalja a tőkeegyesítő 

társaságok valamely másik tagállam joga által szabályozott tőkeegyesítő társasággá való átalakulásaira 

vonatkozó fejezet alkalmazásának kizárását többek között olyan esetekben, ha az érintett társaságok 

fizetésképtelenségi eljárás vagy megelőző szerkezetátalakítási keret hatálya alatt állnak. Ennek jogi 

hatása az, hogy az irányelvi rendelkezések helyett a tagállami hatáskörbe utalt speciális rendelkezések 

elfogadására nyílik lehetőség, azaz maga az irányelv ad kifejezett felhatalmazást arra, hogy az 

tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák az irányelv I. fejezetét, azaz e területen kizárólag a 

tagállami jog szabályai vehetők figyelembe. 

A fentiek alapján az irányelv közvetlen vagy közvetett hatályának kérdése nem vethető fel, és 

önmagában az irányelvi rendelkezésekre történő hivatkozás nem elégséges a felülvizsgálati kérelem 

megalapozására, miután a kifejtettek értelmében a másodfokú bíróság által ténylegesen alkalmazott 

(uniós jogi implementációs kötelezettség körében, illetve a speciális szabályozásra adott felhatalmazás 

körében elfogadott) jogszabály valamely rendelkezésének megsértésére történő hivatkozás hiányában a 

felülvizsgálat eredményeként nem hozható a cégre kedvezőbb határozat, eljárási okból a felülvizsgálati 

petitumban megjelölt kérelem nem teljesíthető. 

 

Gfv.V.30.311/2021/5. 

Megfelelő tartalmú a deviza alapú kölcsönszerződésben az árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás, 

ha az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a tájékoztatás 
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alapján a szerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is felismerheti és 

értékelni tudja, hogy a forint árfolyama a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához 

képest számára akár jelentős mértékben is kedvezőtlenül változhat és ezáltal a fogyasztó fennálló 

tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke 

jelentősen megemelkedhet. 

A másodfokú bíróság a felperesek Európai Unió Bírósága C-38/17 és C-227/18 számú ítéleteire alapított 

fellebbezési hivatkozására tekintettel vizsgálta és állapította meg, hogy a 2008-as szerződés a jelen ítélet 

tényállási részében is idézett I. rész 1.1-1.3.2, 3. és 4. pontjai – és a 2009-es szerződés hasonló 

rendelkezései – alapján tartalmazza a kölcsönösszeg számítási mechanizmusát, valamint az 

alkalmazandó árfolyam átlátható módon való feltüntetését, hiszen rögzíti a hitelkeret pontos összegét 

CHF-ben, a kölcsönök mértékét, illetve a forintra történő átszámításuk során alkalmazott árfolyamot, a 

törlesztőrészletek esedékességének időpontját, az induló éves ügyleti kamatlábat, a folyósítási jutalék 

mértékét, valamint a kölcsön és járulékai megfizetésének módját, meghatározva a kölcsön induló havi 

törlesztőrészletét és a folyósítási jutalék mértékét CHF-ben, valamint az alkalmazandó HUF/CHF 

árfolyamot. A másodfokú bíróság ezen megállapításait a felperesek a felülvizsgálati kérelmükben nem 

is kísérelték meg megcáfolni. A másodfokú bíróságnak a szerződések értelmezésén alapuló 

megállapításaiban és következtetéseiben nem játszott szerepet, így nem bírt jelentőséggel az, hogy a 

kockázatfeltáró nyilatkozat és a szerződés ugyanazon a napon került aláírásra. A 2008-as szerződésre 

vonatkozó kölcsönkérelem benyújtása és a szerződéskötés közötti időtartamra tekintettel egyébként 

megfelelő idő állt rendelkezésre arra, hogy a felperesek tájékozódjanak a szerződés esetleges 

kockázatairól, valamint az is, hogy a felperesek a kölcsönszerződés aláírását megelőzően a 

kölcsönszerződést elolvashatták, áttanulmányozhatták. Az elsőfokú ítélet arra is utalt, hogy már maga a 

kölcsönkérelem is tartalmazta a felpereseknek azt a nyilatkozatát, hogy a bank nyújtott felvilágosítást a 

devizahitel kockázatairól, az árfolyamváltozásból eredő árfolyamkockázat keletkezéséről, amelyet 

nyilatkozatuk szerint megértettek és tudomásul vettek. Az elsőfokú ítélet ezen megállapításait a 

felperesek a fellebbezésükben nem vitatták, így a másodfokú bíróság erre figyelemmel, ebből kiindulva 

jutott a fenti következtetésekre. A felperesek érvelése így súlytalan. 

A felpereseknek a kockázatfeltárás nem megfelelő voltára alapított érvei sem voltak alaposak. A 1959. 

évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 205.§ (3) bekezdése a feleket a szerződéskötés során terhelő 

általános együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget rögzíti. A fogyasztóval kötött devizahitel 

nyújtására irányuló szerződés esetén ehhez képest a 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: rHpt.)  

szerződések megkötésekor hatályos 203.§ (4) és (5) bekezdése speciális tájékoztatási kötelezettséget 

telepít a pénzügyi intézményre, amikor előírja, hogy fel kell tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet 

érintő kockázatot, amelynek tudomásulvételét az ügyfél aláírásával igazolja azzal, hogy devizahitel 

nyújtására irányuló szerződés esetén a kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell az 

árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a törlesztő részletre. Azt pedig, hogy a rHpt. ezen 

rendelkezései alapján kötelezően nyújtandó árfolyamkockázati tájékoztatás megfelel-e, a rPtk. 209. §-a 

és ezen magyar jogi szabályozás alapjául szolgáló, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 

tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK Irányelvnek, az árfolyamkockázati tájékoztatás 

megfelelősége vonatkozásában kialakult értelmezése tárgyában meghozott Európai Unió Bírósága 

ítéletek, továbbá az azokat figyelembe vevő 6/2013 és 2/2014 PJE határozatok alapján kell megítélni. 

Tekintettel arra, hogy a felperesek már a fellebbezési eljárásban sem állították, hogy részükre az 

árfolyamkockázattal kapcsolatban adott írásbeli tájékoztatás tartalmát az I. rendű alperesi jogelőd 

szerződéskötési folyamata során eljárt alkalmazottai által közölt valamely szóbeli tájékoztatás lerontotta 

volna, így az árfolyamkockázati tájékoztató világos és érthető voltát az írásbeli kockázatfeltáró 

nyilatkozat és a szerződések árfolyamkockázatot a felperesekre hárító, illetve árfolyamkockázati 

tájékoztatást tartalmazó rendelkezései alapján kellett vizsgálni. 

Az I. rendű alperesi jogelőd perbelivel megegyező tartalmú tájékoztatását a Kúria már vizsgálta a 

Gfv.VII.30.286/2020/4. számú precedens hatályú ítéletében és azt világosnak és érthetőnek ítélte. A 

Kúria ezen ítéletben már kifejtette – utalva a jogerős ítélet indokaira –, hogy a deviza alapú szerződés 

megkötésének az árfolyam változásához kapcsolódó kockázatairól a felperesek világos, érthető 

tájékoztatást kaptak, amely kiterjedt arra is, hogy az árfolyamkockázatot ők viselik, és az 

árfolyamváltozás előre nem látható, nem kiszámítható költségeket okozhat részükre. Mindezek alapján 
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a tájékoztatás az Európai Unió Bírósága által értelmezett átlagos fogyasztó mércéjét figyelembe véve 

alkalmas arra, hogy a fogyasztó tudomást szerezzen az árfolyamkockázatról, arról, hogy az reális és a 

gazdasági helyzetére súlyos kihatással járhat. 

Az árfolyamkockázat fogyasztó általi viselését előíró szerződéses feltételek, valamint a kockázatfeltáró 

nyilatkozat világos és érthető voltának, ebből következő tisztességes jellegének megítélése a 

tisztességtelenség érvénytelenségi kategóriáján keresztül jogértelmezést felvető jogkérdés. Erre 

tekintettel az átlagos fogyasztó szempontjából felállított átláthatósági (tisztességességi) mérce 

azonossága folytán tehát, amennyiben a fogyasztó ugyanazt a tartalmú tájékoztatást kapta a 

szolgáltatótól – és nincs többlettényállási elem, amelynek értékelése más eredményre vezethetne – a 

Kúria a korábbi, az ítélet meghozatalakor precedens hatályú határozatnak minősülő határozataitól csak 

jogegységi eljárás kezdeményezésével térhet el. A Kúria a jelen ügyben azonban jogegységi eljárás 

lefolytatásának kezdeményezésére nem látott alapot az alábbiakra tekintettel. 

A Kúria megítélése szerint az eljárt bíróságok helytállóan jutottak arra a következtetésre, hogy az I. 

rendű alperes a rHpt. által támasztott követelményeknek megfelelően tájékoztatta a felpereseket az 

árfolyamkockázatról. A felperesi érveléssel szemben ugyanis az átvett írásbeli kockázatfeltáró 

nyilatkozat és a tényállási részben ismertetett szerződéses rendelkezések alapján – különösen a 2008-as 

szerződés I. rész 1.5 pontjából kitűnően, amelyben a felperesek vállalták a kiváltandó hitelszerződés 

szerinti tartozás első kölcsön által az árfolyamváltozás miatt nem fedezett részének a kiváltandó kölcsönt 

nyújtó hitelintézet részére való megfizetését, valamint a 2009-es szerződésben rögzített, a szerződés 

megkötésére vezető, a 2008-as szerződés megkötése óta bekövetkezett kedvezőtlen pénzpiaci 

változások folytán – mindkét szerződés megkötésekor világosnak kellett lennie a felperesek számára 

annak, hogy a deviza alapú kölcsönszerződéshez árfolyamkockázat kapcsolódik. Tudomásukra hozta az 

I. rendű alperes, hogy a felvett kölcsön visszafizetendő forintösszege és a havi törlesztőrészletek összege 

a CHF és a HUF egymáshoz viszonyított árfolyamának alakulásától függően változhat, az 

árfolyamváltozásokból eredő kockázatot teljes mértékben nekik kell viselniük, így a deviza alapú 

kölcsön felvétele fokozott kockázattal jár. A kockázatfeltáró nyilatkozat nemcsak az előnyökre, hanem 

a CHF árfolyamának felperesek számára kedvezőtlen alakulására és annak a törlesztőrészletekre 

gyakorolt hatására is kitért, a felpereseknek az árfolyamkockázat számukra hátrányos 

következményeiből eredő terheit semmilyen módon nem maximálta és nem is mutatta jelentéktelennek. 

A Kúria mindezeken felül figyelembe vette azt is, hogy a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 2021. 

november 22-én meghozott és a Magyar Közlöny 2021. évi 243. számában 2021. december 28-án 

közzétett Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi határozata (a továbbiakban: JPE határozat) szerint a 

2/2014. PJE határozat 1. pontja (Ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a 

tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem 

valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó 

rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen) 

azzal a kötelező értelmezéssel alkalmazható, hogy akkor megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról 

nyújtott tájékoztatás, ha az átlagosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó 

a tájékoztatás alapján a szerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is 

felismerheti és értékelni tudja, hogy a nemzeti fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön 

nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamhoz képest számára akár jelentős mértékben is 

kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó fennálló tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésében 

esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke jelentősen emelkedhet (JPE határozat elvi tartalom, 

34. bekezdés) 

A Kúria megállapította, hogy az I. rendű alperes által nyújtott tájékoztatás ezeknek az elveknek is 

megfelel. A szerződésbe foglalt és a külön okiratban átadott tájékoztatásból kitűnik, hogy a kockázat 

reális és bármilyen mértékű lehet, továbbá figyelmeztetést tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy mindez 

a fizetési terhek jelentős növekedésével járhat, amit az I. rendű alperesi jogelőd nem vállal át. Így az 

általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes, átlagos fogyasztó felmérhette az árfolyamváltozásnak a 

szerződés teljesítésére kiható lehetséges következményeit, és a személyi, vagyoni viszonyaira 

vonatkozó, akár jelentős hatását is. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

Az adott időszakban nem vált ilyen határozat véglegessé. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Kavala Törökörszág elleni (II.) ügye (28.749/18. sz. ügy)34 

A kérelmező törökországi üzletember és emberi jogi jogvédő. A kérelmező részt vett számos nem 

kormányzati szervezet és civil társadalmi mozgalom létrehozásában, amelyek az emberi jogok, a 

kultúra, a társadalomtudomány és a történelmi megbékélés és a környezetvédelem területén működtek. 

A kérelmezőt megszakítás nélkül megfosztották szabadságától 2017. október 18. és – legalábbis – 2022. 

február 2. között, amely időpontban a Miniszteri Bizottság úgy határozott, hogy az ügyet az Egyezmény 

46. cikkének 4. bekezdése értelmében a Bíróság elé utalja. Az utóbb említett napon fogva tartása már 

négy éve, három hónapja és tizennégy napja tartott. 

A kérelmezőt eredetileg két bűncselekmény elkövetésével gyanúsították: a kormányzat erővel és 

erőszakkal történő megdöntésére irányuló kísérlettel a Gezi Park eseményeivel összefüggésben, 

valamint az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlettel a 2016. július 15-i államcsíny-kísérlet 

kapcsán. A Btk. 312. cikke szerinti első vád a Gezi Park eseményeivel kapcsolatos, amelyek 2013 

májusa és szeptembere között zajlottak, és egy olyan városfejlesztési projekt által kiváltott 

demonstrációsorozatot jelentett, amely egy bevásárlóközpont építését is magában foglalta a Gezi Park 

helyén. A tiltakozó megmozdulások 2013 júniusában és júliusában fokozódtak, és Törökország több 

városára is kiterjedtek, találkozók és tüntetések formájában, amelyek néha erőszakos összecsapásokhoz 

vezettek. Négy civil és két rendőr meghalt, több ezer ember megsebesült. A második, a Büntető 

Törvénykönyv 309. cikke alapján felhozott vád a 2016. július 15-i erőszakos puccskísérlethez 

kapcsolódott, amely 2016. július 20. és 2018. július 18. között rendkívüli állapot kihirdetéséhez vezetett 

Törökországban. 

A kérelmezőt 2020. február 18-án felmentették a Gezi Park eseményeivel kapcsolatos vád alól. Az 

óvadék ellenében történő szabadlábra helyezéséről szóló, ugyanazon a napon hozott határozat azonban 

nem vezetett tényleges szabadon bocsátásához. A kérelmezőt ugyanezen a napon a rendőrség őrizetbe 

vette, majd a következő napon a puccskísérlet miatt előzetes letartóztatásba helyezték. Szabadon 

bocsátását 2020. március 20-án rendelték el. Időközben, 2020. március 9-én a kérelmezőt már előzetes 

letartóztatásba helyezték a Btk. 328. cikkében foglalt katonai vagy politikai kémkedés miatt. Amikor a 

Miniszteri Bizottság a kérdést a Bíróság elé terjesztette, a kérelmező előzetes letartóztatása ezen a vádon 

alapult. 

Az ügyészség 2022. március 4-én beadványt terjesztett az Isztambuli 13. sz. Esküdtszékhez, amelyben 

azt kérte, hogy a kérelmezőt ítéljék el a Kormányzat erővel és erőszakkal történő megdöntésére irányuló 

kísérlet miatt, elsősorban a Gezi Park eseményeivel összefüggésben. Az Isztambuli 13. sz. Esküdtszék 

2022. április 25-én bűnösnek találta a kérelmezőt a Büntetőtörvénykönyv 312. cikke szerinti vádban, és 

súlyosbított életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte; emellett elrendelte, hogy e vád alapján továbbra 

is előzetes letartóztatásban tartsák. Ezzel egyidejűleg úgy döntött, hogy felmenti a katonai vagy politikai 

kémkedés vádja alól (Btk. 328. cikk), és elrendelte a szabadlábra helyezését az adott váddal 

kapcsolatban. A büntetőeljárás még folyamatban van a nemzeti bíróságok előtt. A kérelmező jelenleg is 

őrizetben van. 

A Miniszteri Bizottság által a Bírósághoz intézett kérdés az volt, hogy a Törökország teljesítette-e az 

 
34 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2022. július 11-én hozta; az ítélet végleges. 
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Egyezmény 46. cikkének 1. bekezdésében foglalt azon kötelezettségét, hogy eleget tegyen a Bíróság 

Kavala Törökország elleni ügyében 2019. december 10-én hozott ítéletének. 

A Bíróság az elején utalt az Egyezmény 46. cikkének 1. és 2. bekezdése szerinti, ítéleteinek 

végrehajtására vonatkozó Ilgar Mammadov-ítéletben (a 46. cikk 1. bekezdése szerinti eljárás vagy 

jogsértési eljárás) meghatározott általános elvekre, valamint a Bíróságnak az Egyezmény 46. cikk 4. 

bekezdése szerinti kötelezettségszegési eljárásokban betöltött saját feladatának jellegére. 

A kötelezettségszegési eljárásnak nem célja a Bíróság első ítéletében már eldöntött jogsértés kérdésének 

újbóli megnyitása, sem pénzbírság megfizetésének biztosítása, hanem hogy nyomatékot adjon a Bíróság 

eredeti ítéletének végrehajtásának biztosításának. A felügyeleti eljárások hatékonyságának növelése – 

javítása és felgyorsítása érdekében – került bevezetésre. 

A Kavala-ítéletben a Bíróság megállapította az Egyezmény 5. cikke 1. és 4. bekezdésének, valamint 18. 

cikkének és az 5. cikk 1. bekezdésének együttes megsértését a kérelmezővel szemben a török Btk. 309. 

és 312. cikke alapján 2017 októberében felhozott vádak tekintetében, amelyek miatt előzetes 

letartóztatásba helyezték. Az Egyezmény 18. cikke és az 5. cikkének 1. bekezdése alapján a Bíróság úgy 

ítélte, hogy a kérelmező ellen felhozott vádak nem alapultak megalapozott gyanún, és a kifogásolt 

intézkedések tényleges célja a kérelmező elhallgattatása és az emberi jogok más védelmezőinek 

eltántorítása volt. Az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének megsértésével kapcsolatban a Bíróság 

emlékeztetett, hogy részletesen megvizsgálta a kérelmezővel szembeni gyanú megalapozottságát a török 

Btk. 312. és 309. cikkében foglalt bűncselekményekkel kapcsolatban. A Gezi Park eseményeivel 

kapcsolatos első vádponttal kapcsolatban (Btk. 312. cikk) a Bíróság úgy találta, hogy „... olyan tények, 

információk vagy bizonyítékok hiányában, amelyek arra utalnának, hogy bűncselekményben vett részt, 

... a kérelmező nem gyanúsítható megalapozottan a kormány megdöntésére irányuló kísérlet 

elkövetésével a Btk. 312. cikke értelmében”.  A kérelmezővel szemben a puccskísérlet kapcsán felhozott 

vádak (Btk. 309. cikk) tekintetében megállapította, hogy: „… az ügy irataiban szereplő bizonyítékok 

nem elegendőek e gyanú igazolására… a puszta tény, hogy a kérelmező kapcsolatban állt a gyanúsított 

személlyel vagy külföldi állampolgárokkal, nem tekinthető elegendő bizonyítéknak ahhoz, hogy az 

objektív megfigyelő meggyőződjék arról, hogy részt vehetett az alkotmányos rend megdöntésére 

irányuló kísérletben”. Átfogó elemzésében a Bíróság arra a következtetésre jutott: nincs elfogadható ok 

arra a gyanúra, hogy a kérelmező „bűncselekményt” követett volna el, különös tekintettel arra, hogy „az 

intézkedések alapvetően nemcsak olyan tényeken alapultak, amelyek nem tekinthetők észszerűen a 

nemzeti jog szerint büntetendő magatartásnak, hanem olyan tényeken, amelyek nagyrészt az 

Egyezményben foglalt jogok gyakorlásához kapcsolódnak”. 

A Bíróság indoklása egyértelműen azt mutatta, hogy megállapításai a kérelmező ellen a Gezi Park 

eseményeivel és a puccskísérlettel kapcsolatos vádak összességére vonatkoztak. Következésképpen más 

releváns és elegendő körülmény hiányában ugyanazon tények puszta átminősítése elvileg nem 

módosíthatja e következtetések alapját, mivel az ilyen átminősítés csak a Bíróság által már megvizsgált 

tények eltérő értékelését jelenti. Ellenkező esetben az igazságszolgáltatási hatóságok továbbra is 

megfoszthatnák az egyéneket szabadságuktól, pusztán azzal, hogy ugyanazon tények miatt új bűnügyi 

nyomozást indítanak. Még ennél is fontosabb, hogy a Bíróság azonosította ezen intézkedések hátsó 

célját is, ami az volt, hogy elhallgattassák a kérelmezőt mint civil szervezet aktivistáját és az emberi 

jogok védelmezőjét. Ebből az következik, hogy az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdése megsértésének 

megállapítása – önmagában és az Egyezmény 18. cikkével összefüggésben – a Gezi Park eseményeivel 

és a puccskísérlettel kapcsolatos vádakból eredő cselekményeket érinti. Egyéb releváns és elegendő 

körülmény hiányában, amely bizonyítaná, hogy a kérelmező bűncselekményben vett részt, minden 

intézkedés, különösen, amely ugyanazon ténybeli összefüggéssel kapcsolatos okokból a szabadságától 

megfosztja, a kérelmező jogai és az alperes államnak a bíróság ítéletének végrehajtására vonatkozó 

kötelezettsége megsértésének meghosszabbítását vonná maga után.  

A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmezőre vonatkozó ítéletet követően a kérelmezőt a hazai bíróságok 

2020. február 18-án óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de még aznap az ügyész végzése alapján 

őrizetbe vették a puccskísérlet (Btk. 309. cikk) miatt, majd a következő napon előzetes letartóztatásba 

helyezték. kiemelte továbbá, hogy a kérelmezőt 2020. március 9-én szintén előzetes letartóztatásba 

helyezték kémkedés (Btk. 328. cikk) vádjával. 
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Továbbá, tekintettel a Kormányzat azon érvelésére, hogy a kérelmezőnek új kérelmet kellett volna 

benyújtania a Bírósághoz, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az a tény, hogy a kérelmező nem ugyanazzal 

a panasszal fordult a Bírósághoz, amelyet az Alkotmánybírósághoz terjesztett elő a további fogva tartást 

illetően, nem volt alapvető jelentősége annak vizsgálata során, hogy Törökország eleget tett-e az 

Egyezmény 46. cikkének 1. pontja szerinti kötelezettségének. Kiemelte, hogy a Bíróságtól és a 

Miniszteri Bizottságtól – eltérő feladataikkal összefüggésben – megkövetelhető, hogy akár egyidejűleg 

is vizsgálják meg ugyanazokat a hazai eljárásokat, anélkül, hogy a köztük fennálló alapvető intézményi 

egyensúlyt felborítanák. A Bíróság véleménye szerint a jelen ügyben fontos kiemelni, hogy a Miniszteri 

Bizottság nem szüntette meg a Kavala-ítélet végrehajtásának felügyeletét, és úgy döntött, hogy 

kötelezettségszegési eljárást indít a Bíróság előtt. E kérelem kézhezvételét követően a Bíróságnak le 

kellett folytatnia a szóban forgó ítélet teljesítése kérdésének végleges jogi értékelést. 

A kérelmező 2020. február 18. és március 20. közötti, a puccskísérletből eredő vádak miatti fogva 

tartásával kapcsolatban a Bíróság kiemelte, hogy a bizonyítékot, amelyek már 2017. október 18. (amikor 

a kérelmezőt eredetileg előzetes letartóztatásba helyezték) óta szerepeltek az ügy irataiban, az ügyészség 

2020. február 18-i kérelmében kiegészítette. Nyilvánvaló volt azonban, hogy az utólag megszerzett 

információk (a szállodai alkalmazott tanúvallomása, H. J. B. tevékenysége az egyesült államokbeli 

alapítvánnyal kapcsolatban vagy a telefonjelzésekre vonatkozó további adatok) nem tartalmaztak az 

állítólagos bűncselekmény alkotóelemeivel kapcsolatos új tényt, például olyan bizonyítékot, amely 

lehetővé tette volna a feltételezett kapcsolat természetének tisztázását vagy a kérelmező cselekményét 

valamely bűncselekményhez kössék. Lényegében kiegészítette a nem a kérelmezőre, hanem a H.J.B. 

tevékenységére vonatkozó korábbi bizonyítékokat, és meghatározta a kérelmező és H.J.B. közötti 

feltételezett kapcsolatfelvétel gyakoriságát. A Bíróság azonban úgy ítélte, hogy nem szükséges tovább 

foglalkozni ezzel a fogvatartással, amely mindenesetre azelőtt véget ért, hogy a Kavala-ítélet 2020. 

május 11-én véglegessé vált volna. 

Arra a kérdésre térve, hogy a kérelmezővel szemben felhozott vádak érdemben változtak-e, a Bíróság 

észlelte, hogy a katonai vagy politikai kémkedés vádja, amelyre a kérelmező 2020. március 9-től a 

Bíróság elé terjesztés időpontjáig tartó előzetes letartóztatását alapították, technikailag új vád volt, 

amelyet az eredeti ítéletben nem vizsgált meg. Mindazonáltal meg kellett győződnie arról, hogy ez a 

vád nem ugyanazokon a tényeken alapul, amelyeket az eredeti ítéletben meg kellett vizsgálnia. Az 

önmagában és az Egyezmény 18. cikkével összefüggésben értelmezett 5. cikk 1. bekezdése 

megsértésének megállapítását követő kötelezettségszegési eljárás keretében a Bíróság nem hagyhatta 

figyelmen kívül azokat a következtetéseket és jelzéseket, amelyeket az alperes államnak címzett az 

eredeti ítéletében, pusztán azon az alapon, hogy a kérelmező ellen a nemzeti jog alapján új vádat 

emeltek. Elemzése során a Bíróságnak a látszat mögé kellett néznie, és meg kellett vizsgálnia a 

kifogásolt helyzet realitását. Ha ez nem így lenne, a Bíróság által hozott ítéletnek való megfelelés 

kötelezettségét a gyakorlatban megfosztaná a lényegétől. A Bíróság vizsgálata kiemelkedő jelentőséggel 

bír ott, ahol – mint a jelen ügyben is – a Bíróság elrendelte a fogvatartott személy azonnali szabadon 

bocsátását az 5. cikk 1. bekezdésének megsértése miatt, önmagában és a 18. cikk vonatkozásában. 

A katonai vagy politikai kémkedés ezen új vádjával kapcsolatban a kérelmező előzetes letartóztatásba 

helyezéséről szóló 2020. március 9-i végzésből és a 2020. szeptember 28-i vádiratból kiderült, hogy az 

ellene felhozott kémkedés gyanúja a tények két csoportján alapult: egyrészt a kérelmező és H.J.B. 

közötti állítólagos kapcsolatok, másrészt a kérelmező által civil szervezetei keretében végzett 

tevékenységek. A Bíróság feltűnő hasonlóságokat, vagy akár teljes azonosságokat állapított meg e 

tények és azok között, amelyeket a Kavala-ítéletben már megvizsgált. 

A kérelmező és H. J. B. közötti állítólagos kapcsolatokkal kapcsolatban a Bíróság egyrészt kiemelte, 

hogy ez volt az egyetlen tény, amelyet a kérelmezővel szemben felróttak a puccskísérletre vonatkozó 

váddal összefüggésben, másrészt hangsúlyozta, hogy a fenti megállapítás a katonai vagy politikai 

kémkedés vádjára is vonatkozott. Ez tehát egyértelműen olyan tény volt, amelyet a Bíróság korábban az 

eredeti ítéletével összefüggésben megvizsgált, jóllehet a kérelmező új büntetőjogi minősítés alapján 

történő új őrizetbe vétele kapcsán ismét hivatkoztak rá, anélkül, hogy a nyomozóhatóságok a kémkedés 

vádjával kapcsolatos megkülönböztető tényt hoztak volna fel. 

A Bíróság továbbá észlelte, hogy a 2020. szeptember 28-i vádiratban az szerepel, hogy a kémkedés 
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gyanúja a kérelmező által civil szervezeteivel összefüggésben végzett tevékenységeken is alapult. 

Ugyanakkor rámutatott, hogy az eredeti Kavala-ítéletben már részletesen megvizsgálta ezeket a 

tevékenységeket, és megállapította az Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének sérelmét, önmagában és a 

18. cikkel összefüggésben is. Bár a kérelmezőt hivatalosan új váddal vádolták meg, a vádiratban 

felsorolt tények lényegében megegyeztek azokkal a tényekkel, amelyeket a Bíróság az ítéletben már 

megvizsgált. Ebben az esetben a Bíróság csak megismételhette az ítéletben foglalt megfontolásokat, 

miszerint az „emberi jogok védelmezőjének és egy civil szervezet vezetőjének szokásos és legitim 

tevékenységére” való utalás aláássa a vád hitelességét, és nyilvánvalóan nem állhat fenn „alapos gyanú”, 

ha a fogvatartott személy ellen felhozott cselekmények vagy tények bekövetkezésük időpontjában nem 

minősültek bűncselekménynek. 

A Bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy sem a kérelmező fogva tartásáról szóló határozatok, 

sem a vádirat nem tartalmazott olyan lényeges új tényeket, amelyek igazolhatnák ezt az új gyanút. 

Akárcsak a kérelmező kezdeti fogva tartása során, a nyomozó hatóságok annak érdekében, hogy 

igazolják a kérelmező folyamatos előzetes letartóztatását, az önkényes fogva tartás elleni alkotmányos 

garanciák ellenére ismét számos olyan magatartásra hivatkoztak, amelyeket teljes mértékben jogszerűen 

tanúsítottak. 

Az Egyezmény teljes szerkezete azon az általános feltételezésen alapult, hogy a tagállamok hatóságai 

jóhiszeműen járnak el. A jogerős, kötelező érvényű bírósági határozat végrehajtásának elmulasztása 

valószínűleg olyan helyzetekhez vezetne, amelyek összeegyeztethetetlenek a jogállamiság elvével, 

amelynek tiszteletben tartását a szerződő államok az egyezmény ratifikálásakor vállalták. 

A Bíróság megállapította, hogy Törökország tett néhány lépést a Kavala-ítélet végrehajtása érdekében, 

és több cselekvési tervet is benyújtott. Kiemelte azonban, hogy azon a napon, amikor a Miniszteri 

Bizottság elé terjesztette az ügyet, három óvadék ellenében szabadlábra helyezését elrendelő határozat 

és egy felmentő ítélet ellenére a kérelmezőt még mindig előzetes letartóztatásban tartották, több mint 

négy éve, három hónapja és tizennégy napja. 

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a Törökország által jelzett intézkedések nem tették lehetővé számára 

annak megállapítását, hogy a részes állam „jóhiszeműen”, a Kavala-ítélet „következtetéseivel és 

szellemével” összeegyeztethető vagy olyan módon járt el, amely gyakorlativá és hatékonnyá tette azon 

Egyezményben foglalt jogok védelmét, amelyek megsértését a Bíróság az említett ítéletben 

megállapította. 

A Miniszteri Bizottság által hozzá intézett kérdésre válaszolva a Bíróság arra a következtetésre jutott, 

hogy Törökország nem teljesítette az Egyezmény 46. cikkének 1. bekezdése szerinti kötelezettségét a 

Kavala Törökország elleni ügyében 2019. december 10-én hozott ítéletben foglaltak teljesítésére 

vonatkozóan. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.III.123/2022/11. 

Az egészségügyi önrendelkezési jog tekintetében a kiindulási pont az, amikor is az Eütv. az 

önrendelkezés gyakorlásakor a beteg szabad döntéséről szól, a beteg maga dönti el, kíván-e 

egészségügyi ellátást igénybe venni, mely beavatkozásokhoz adja beleegyezését, s melyeket utasít vissza, 

mindez viszont nem jelent abszolút jogot. A szülő saját személyét érintő önrendelkezési jogát azonban 

nem lehet összetéveszteni, felcserélni a gyermeke nevelése során gyakorolt szülői jogaival, különösen 

nem a gyermek egészségének megőrzésére vonatkozó, életben maradását, fejlődését és megfelelő 

egészségügyi ellátását biztosító kötelezettségeivel. A szülők egyéni (szubjektív) meggyőződése miatt nem 

tehetők félre a gyermekük egészségét, fejlődést védő nemzetközi, alaptörvényi szintű és családjogi 

(törvényi) normák. A szülői mivoltból fakadó törvényi kötelezettségek és a felelősség hangsúlyosabb, 

mint az ugyancsak törvényes, ám a törvény által korlátozott szülői jogok. A szülői jogok tehát semmiképp 

nem jelentenek felelősség nélküliséget, miként korlátozhatatlanságot sem. A szülő gyermeknevelést 
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övező szabadsága saját meggyőződésükre vagy a gyermek érdekére történő hivatkozása - nem vezethet 

oda, hogy az orvostudományban uralkodó felfogásokkal, s a legalapvetőbb erkölcsi normák parancsával 

ellentétes magatartást tanúsítva, döntésével visszafordíthatatlan veszélynek, végső soron halálnak 

tegyék ki gyermeküket. Az ilyen szülői magatartással szemben a gyermek érdekei elsőbbséget élveznek, 

tehát a jog eszközeivel védendők. A szülő (ön)rendelkezési joga, döntési szabadsága a gyermeke 

halálához nyilvánvalóan nem vezethet. A terhelt a K-vitamin sértett részére történő beadásának 

sorozatos megtagadásával nemcsak a nemzetközi és uniós normákban, valamint az Alaptörvényben is 

deklarált lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogot nem biztosította számára, 

hanem a legkiemelkedőbb értéktől, az élethez, az emberi méltósághoz való jogától fosztotta meg 

gyermekét. A szabályozott (hivatásbeli) gondosság esetén az objektív gondossági kötelesség a jogilag 

vagy szakmailag szabályozott magatartás tanúsítása körében értelmezhető, míg a magánéleti gondosság 

esetén a következetes bírói gyakorlat szerint az objektív gondossági kötelesség tartalmát az adja meg, 

hogy az adott élethelyzetben gondosan eljáró személytől mi várható el, mércéje pedig az átlaggal 

szemben támasztott társadalmi követelmény. Ezzel kapcsolatos elvárhatóság pedig az, hogy legyen 

biztonságos, biztonságos pedig az, ami nem kockázatos a másikra. 

I. Jelen ügyben elsőként eldöntendő kérdés, hogy az I. rendű terhelt tényállásban írt magatartása 

akaratlagos mulasztásnak tekinthető-e, szülőként terhelte-e, és ha igen, milyen jogi kötelezettség az 

újszülött gyermeke egészségének megóvása, ellátása körében. 

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 24. cikke kijelenti, hogy „minden 

gyermeknek joga van arra a védelemre, amelyet őt kiskorú állapota folytán a családja, a társadalom és 

az állam részéről megillet” (A dokumentumot az ENSZ Közgyűlés a XXI. ülés szakán, 1966. december 

6-án fogadta el, Magyarországon pedig az 1976. évi 8. törvényerejű rendelet hirdette ki.). 

Az Európai Unió Chartája 24. cikke foglalkozik a gyermekek jogaival, ezen belül is kiemelendő, hogy 

„a gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz” (1991. évi LXIV. 

törvény a gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 

kihirdetéséről). 

Az Alaptörvény a családi kapcsolatok tekintetében az L) cikkében rögzíti, hogy a család alapját a 

házasság, illetve a szülő-gyermek viszony képezi. 

A XVI. cikk (1) bekezdés értelmében „minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és 

erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz”. 

A XVI. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy a szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. 

Az elkövetéskor hatályos, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 

71. § (1) bekezdése szerint a szülői felügyeletet a kiskorú gyermek érdekeinek megfelelően kell 

gyakorolni. A 75. § (1) bekezdése alapján a szülői felügyelet körében a szülők kötelessége, hogy a 

gyermeket gondozzák, tartsák, a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődését elősegítsék. 

Az Alaptörvény XVI. cikk (1) és a (2) bekezdése együttesen jeleníti meg a szülők jogát, hogy 

gyermekeikről saját világnézetüknek és lelkiismereti meggyőződésüknek megfelelően gondoskodjanak. 

Elsősorban a szülők jogosultak arra, hogy döntsenek a gyermekek testi és szellemi fejlődésével 

kapcsolatos kérdésekben. A szülők választhatnak egészségügyi szolgáltatót, oktatási intézményt, ők 

dönthetnek arról, hogy milyen világnézeti nevelésben részesüljenek gyermekeik. Kéteségtelen, hogy az 

egyes egészségügyi ellátások tekintetében – ha ez lehetséges egyes alternatívák között – a szülők 

döntenek. 

Az egészségügyi ellátás igénybevételét érintő kérdéseket szintén jogszabályi szintű előírások 

tartalmazzák. 

Az elkövetéskor hatályos Eütv. 77. § (3) bekezdése szerint minden beteget – az ellátás igénybevételének 

jogcímére tekintet nélkül – az ellátásában résztvevőktől elvárható gondossággal, valamint a szakmai és 

etikai szabályok, illetve irányelvek betartásával kell ellátni. 

Kétségtelen, hogy a betegek jogai közé tartozik – többek között – az egészségügyi beavatkozásokba 

való beleegyezés és az ellátás visszautasításának joga is. 
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Az Eütv. a betegek önrendelkezési joga, így a beleegyezés és a visszautasítás joga tekintetében éles 

határt húz a cselekvőképes és a cselekvőképtelen betegek közé. Amennyiben a beteg cselekvőképtelen 

– mint jelen ügyben a sértett –, akkor a törvény sorolja fel, hogy a beleegyezés és a visszautasítás jogát 

ki gyakorolhatja, ki jogosult a képviseletre. 

Az Eütv. 16. § (2) bekezdés a) pontja alapján a cselekvőképtelen beteg helyett annak önrendelkezési 

jogát a törvényes képviselője gyakorolhatja. 

Az Eütv. 16. § (2) bekezdés a) pontja alapján, amennyiben a beteg cselekvőképtelen, a beteg törvényes 

képviselője jogosult a beleegyezés és a visszautasítás (4) bekezdésben foglalt korlátok közötti jogának 

gyakorlására. 

Az Eütv. 16. § (4) bekezdése szerint a (2) bekezdés szerinti személyek nyilatkozata – kizárólag a 13. §-

ban foglalt tájékoztatást követően – a kezelőorvos által javasolt invazív beavatkozásokhoz történő 

beleegyezésre terjedhet ki. E nyilatkozat azonban – a 20. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével – a 

beavatkozással fölmerülő kockázatoktól eltekintve nem érintheti hátrányosan a beteg egészségi 

állapotát, így különösen nem vezethet súlyos vagy maradandó egészségkárosodásához. 

Nem kétséges, hogy az I. rendű terheltet, mint a sértett szülőjét a sértett (gyermeke) vonatkozásában 

objektív gondossági kötelezettség terhelte. 

II., Az élet ellen irányuló, s egyébként végső soron az élet elvételével járó cselekmények egyszerre 

támadják az emberi életet és az emberi méltóságot. 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1. cikke így kezdődik: „Minden emberi lény szabadon 

születik és egyenlő méltósága és joga van.”. Az egyezmény 25. cikk 2. pontja szerint a „gyermekkor 

különleges gondoskodásra, támogatásra jogosít”. 

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatával egybehangzóan deklarálja, hogy az emberi jogok az emberi lény veleszületett 

méltóságából erednek. Az egyezmény 6. cikke megerősíti, hogy „minden emberi lénynek veleszületett 

joga van az életre. E jogot a törvénynek védelmeznie kell. Senkit sem lehet életétől önkényesen 

megfosztani.” 

Az Alaptörvény 28. cikke szerint a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabály szövegét elsősorban 

azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. 

A Nemzeti hitvallás tizedik fordulata kimondja, hogy „Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi 

méltóság.”. 

Az Alaptörvény – a nemzetközi sztendereknek megfelelően – szintén deklarálja az I. cikk (1) 

bekezdésében, hogy az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani, 

s védelmük az állam elsőrendű kötelezettségeként jelentkezik. A II. cikk megerősíti, hogy az emberi 

méltóság sérthetetlen, s minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz. 

Ahogyan az Alkotmánybíróság is rámutatott a 23/1990. (X. 31.) AB határozatban, az emberi méltóságtól 

az embert csakis életének elvételével lehet megfosztani, s ezzel mindkettő végérvényesen megszűnik. 

A legmagasabb szintű nemzetközi és hazai deklarációk szerint az emberi élet és méltóság védelme, a 

gyermekek védelme (ideértve a gyermek nevelése, gondozása során tanúsítandó szülői kötelezettségek 

megfelelő gyakorlását) a család stabilitását alapozzák meg, és így válhat csak a család a társadalmi élet, 

s az állam alapkövévé. 

Magyarországon (és a világ sok más államában is) alkotmányjogi megoldás, hogy az élethez való jog 

nem áll önmagában, hanem az emberi méltósághoz való joggal alkot szerves egységet. Ez azt jelenti, 

hogy az élet és a méltóság együtt fejezi ki a „személy” emberi minőségét, vagyis a jogi értelemben vett 

„ember”, „személy” fogalma összekapcsolódik az emberi méltósághoz (és az élethez) való jog 

tartalmával. 

Jelen ügyben az elkövetési magatartás az emberi méltóság két aspektusával, az önrendelkezési jog 

gyakorlásával és a testi integritáshoz való joggal áll szoros kapcsolatban. 

Az emberi élethez és méltósághoz való jog a legkiemelkedőbb érték. A 23/1990. (X. 31.) AB határozat 
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szerint az emberi élet és méltóság egységes és oszthatatlan intézmények, s korlátozhatatlan alapjogok. 

Az emberi méltóságból levezetett önrendelkezési jog esetében azonban az Alkotmánybíróság 

megmutatta a korlátozhatóság felé vezető utat. 

Az egészségügyi önrendelkezési jog tekintetében a kiindulási pont az, amikor is az Eütv. az 

önrendelkezés gyakorlásakor a beteg szabad döntéséről szól, a beteg maga dönti el, kíván-e 

egészségügyi ellátást igénybe venni, mely beavatkozásokhoz adja beleegyezését, s melyeket utasít 

vissza, mindez viszont nem jelent abszolút jogot. 

A szülő saját személyét érintő önrendelkezési jogát azonban nem lehet összetéveszteni, felcserélni a 

gyermeke nevelése során gyakorolt szülői jogaival, különösen nem a gyermek egészségének 

megőrzésére vonatkozó, életben maradását, fejlődését és megfelelő egészségügyi ellátását biztosító 

kötelezettségeivel. 

Az Alkotmánybíróság korábbi, 39/2007. (VI. 20.) AB határozatában visszautalt arra, hogy az emberi 

méltósághoz való jogból levezetett részjogosultságok korlátozhatóságáról kialakított gyakorlatát a 

22/2003. (IV. 28.) AB határozatban foglalta össze: „az emberi méltósághoz való jog csupán az emberi 

státus meghatározójaként, csak az élettel együtt fennálló egységben abszolút és korlátozhatatlan 

[64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297, 308, 312.]. Ezért anyajog mivoltából levezetett egyes 

részjogosítványai (mint például az önrendelkezéshez és a személy testi integritásához való jogok) az 

Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint bármely más alapjoghoz hasonlóan korlátozhatók [75/1995. (XII. 

21.) AB határozat, ABH 1995, 376, 383.].” 

Az Alkotmánybíróság a kérdés megítélésével kapcsolatban két megállapítást emelt ki a gyakorlatából. 

A 34/1994. (VI. 24.) AB határozat általános érvényű megállapítása, hogy a „tudományos igazságok 

kérdésében állást foglalni csak maga a tudomány lehet kompetens” (ABH 1994, 177, 182.). Az 

Alkotmánybíróság korábban kifejtette, hogy a gyermekek következmények felmérésére való 

képességének hiányára tekintettel a védelmükre megalkotott jogszabályok alapjog korlátozásával is 

járhatnak [21/1996. (V. 17.) AB határozat, ABH 1996, 74, 80.]. 

Az alapjog-korlátozás arányossága az alkotmányos cél és a jogkorlátozó eszköz összevetésével 

állapítható meg. A jogalkotó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb 

eszközt alkalmazni. A 21/1996. (V. 17.) AB határozatban az Alkotmánybíróság az arányossági vizsgálat 

keretében értékelte, hogy a korlátozó szabályozás konkrét, fenyegető veszélytől óvja-e meg a 

gyermekeket, és megállapította, hogy a kockázatok mérlegelésénél a konkrét körülményeket kell 

figyelembe venni (ABH 1996, 74, 81-82.). „Az Alkotmánybíróság a támadott szabályozás 

alkotmányosságának megítélésekor különös jelentőséget tulajdonít annak, hogy jelen ügyben nem az a 

kérdés, hogy döntésképes felnőttek visszautasíthatják-e a saját és mások egészségét védő oltásokat, 

hanem az, hogy megtehetik-e ezt gyermekeik nevében. A különbség azért alapvető, mert – az Alkotmány 

67. § (1) bekezdése alapján – nemcsak a családnak, hanem az államnak is biztosítania kell a gyermekek 

számára azt a védelmet és gondoskodást, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődésükhöz 

szükséges. Ezért az államnak akár a szülőkkel szemben is védelmeznie kell a gyermekek önálló érdekeit. 

Mivel a védőoltások az érintett egyén és a társadalom többi tagjának egészségét védik, a gyermekeknek 

érdekük fűződik ahhoz, hogy megkapják az életkorhoz kötött védőoltásokat” [39/2007. (VI.20.) ABH]. 

A szülők egyéni (szubjektív) meggyőződése miatt nem tehetők félre a gyermekük egészségét, fejlődését 

védő nemzetközi, alaptörvényi szintű és családjogi (törvényi) normák. A szülői mivoltból fakadó 

törvényi kötelezettségek és a felelősség hangsúlyosabb, mint az ugyancsak törvényes, ám a törvény által 

korlátozott szülői jogok. 

A szülői felügyelet általános rendelkezéseit jelenleg a Ptk. önálló fejezete tartalmazza, korábban a Csjt. 

jelenítette meg. A magyar családjog a szülői felügyelet fogalmát 1952-ben vezette be, ez a szülői 

hatalom kifejezést váltotta fel. A szülői felügyelet tartalma a számos európai jogrendszerben használt 

„szülői felelősséggel” azonos intézmény: a szülők gyermekeikkel szembeni és gyermekeikért viselt 

felelősségének van elsődleges jelentősége. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a szülőknek gyermekeiket 

illetően elsősorban kötelezettségeik vannak, és csak a kötelezettségek megfelelő teljesítése esetén 

hivatkozhatnak érdemben a gyermekekkel kapcsolatos jogaikra, amelyek természetesen megilletik őket. 

Ez következik a Gyermekjogi Egyezmény rendelkezéseiből is: a 18. cikk 1. pontja értelmében a gyermek 
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neveléséért, fejlődésének biztosításáért a felelősség elsősorban a szülőt, törvényes képviselőt terheli. 

(vö: Ptk. 4:146. §-ához fűzött indokolás). 

A szülői jogok tehát semmiképp nem jelentenek felelősség nélküliséget, miként korlátozhatatlanságot 

sem. 

A szülők elsődleges kötelezettsége a gyermek jólétének, egészségének biztosítása, mindezeket a nevelés 

és gondozás körében ellátandó feladatok sokfélesége tölti meg konkrét tartalommal. 

A szülő gyermeknevelést övező szabadsága – saját meggyőződésére vagy a gyermek érdekére történő 

hivatkozása – nem vezethet oda, hogy az orvostudományban uralkodó felfogásokkal, s a legalapvetőbb 

erkölcsi normák parancsával ellentétes magatartást tanúsítva, döntésével visszafordíthatatlan 

veszélynek, végső soron halálnak tegye ki gyermekét. 

Az ilyen szülői magatartással szemben a gyermek érdekei elsőbbséget élveznek, tehát a jog eszközeivel 

védendők. 

A szülő (ön)rendelkezési joga, döntési szabadsága a gyermeke halálához nyilvánvalóan nem vezethet. 

 

Bpkf.I.770/2022/2. 

Az ügyben a letartóztatás a vádiratban megjelölt bűncselekmények jellegére, a terhelt személyi és 

családi körülményeire, valamint a terhelt büntetőeljárás előtt tanúsított magatartására figyelemmel 

indokolt; a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél 

távoltartással, illetve bűnügyi felügyelettel jelen ügyben nem biztosítható. 

A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés feltételeinek vizsgálatánál irányadó, hogy az a 

következtetés, amely szerint fennáll a szökés, elrejtőzés vagy bűnismétlés veszélye, csak az adott ügyre 

vonatkozó tényeken alapulhat (BH 2009.7.). 

A Kúria az Emberi Jogok Európai Bíróságának EJEB 2013.53129/2009. Imre Zsolt kontra 

Magyarország ítéletében foglaltak alapján megállapítja: a személyi szabadságot korlátozó 

kényszerintézkedés ésszerűségét is az ügy speciális vonásainak a fényében kell megítélni. A személyi 

szabadság korlátozása egy adott ügyben csak akkor lehet indokolt, ha a közérdek valódi 

követelményének olyan specifikus jelei állnak fenn, amelyek – az ártatlanság vélelme ellenére – 

nagyobb súllyal esnek latba, mint az egyéni szabadság tiszteletben tartását előíró szabályok. 

A személyi szabadságot korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedés szükségessége a büntetőeljárási 

törvényben meghatározott különös okok és a konkrét ügy jellemzőjének egybevetett vizsgálata 

eredményeként válik megismerhetővé (BH 2007.403.). 

Az ítélőtábla helyesen állapította meg, hogy a vádlott esetében a hosszabb tartamú személyi szabadságot 

elvonó kényszerintézkedés fenntartásához nagyobb közérdek fűződik, mint ahhoz, hogy a terhelt jelen 

eljárásban szabadlábon védekezhessen. Ilyen közérdeknek tekinthető, hogy a többszörösen büntetett, az 

ügyben benyújtott vádiratban foglalt cselekmények esetén a bűnösség megállapítása következtében 

részben különös visszaesőnek, részben visszaesőnek minősülő terhelt, aki a vád tárgyává tett jelentős 

tárgyi súlyú, többszörös halmazatot képező cselekményeket a vád szerint kitartó jelleggel, kíméletlenül 

és következetesen, részben különleges bánásmódot igénylő személyek sérelmére követte el, újabb 

szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt ne kövessen el. Ugyancsak kiemelkedő közérdek 

annak biztosítása, hogy a bűnösség megállapítása esetén akár 22 év 6 hónap szabadságvesztés kiszabását 

is lehetővé tevő büntetőeljárásban a terhelt jelenléte a büntetőeljárás eredményességének biztosítása 

érdekében biztosított legyen. 

A Be. 271. § (2) bekezdése szerint súlyosabb korlátozással járó kényszerintézkedés akkor rendelhető el, 

ha a kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél kisebb korlátozással járó kényszerintézkedéssel vagy egyéb 

eljárási cselekménnyel nem érhető el. 

Az ügyben a letartóztatás a Be. 277. § (4) bekezdés a), c) és e) pontjában írtakra figyelemmel a 

vádiratban megjelölt bűncselekmények jellegére, a terhelt személyi és családi körülményeire, valamint 

a terhelt büntetőeljárás előtt tanúsított magatartására figyelemmel indokolt; a személyi szabadságot 
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érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél távoltartással, illetve bűnügyi 

felügyelettel jelen ügyben nem biztosítható. 

 

Bpkf.I.832/2022/2. 

A letartóztatást továbbra is fenntartó végzés - helyes indokai alapján történő - helybenhagyása, 

tanácsülésen. 

A szökés, elrejtőzés veszélyét megalapozza a vád tárgyává tett bűncselekmények kiemelkedő tárgyi 

súlya, különösen a többszörösen minősülő emberölés bűntette, amely 10 évtől 20 évig terjedő vagy 

életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. Így az I. rendű vádlott bűnösségének megállapítása 

esetére – a halmazati büntetésre vonatkozó szabályokat is figyelembe véve – a várható büntetés 

súlyossága valószínűsíthető, ami a szökés, elrejtőzés veszélyét növeli. 

Önmagában a bűncselekmény tárgyi súlya alapján nem lehet a vádlott szökésének, elrejtőzésének 

veszélyére mechanikusan hivatkozni. A bűncselekmény – büntetési tételben megnyilvánuló – tárgyi 

súlya csak a konkrét ügy speciális jellemzőjével együtt jut szerephez, illetve ad ilyen következtetésre 

alapot. A tárgyi súly kapcsán önmagában a (Btk. Általános és Különös Része szerinti) jogalkotói 

értékelés nem biztosít a letartóztatás indokoltságára önálló következtetési alapot. A bíróságnak 

kiemelten kell vizsgálnia a terhelt személyéhez köthető adatokat is (Letell Lier kontra Franciaország 

ügy, Hagyó Miklós kontra Magyarország ügy, Kúria Bpkf.I.531/2014/2. szám). 

A letartóztatás feltételeinek vizsgálatánál konkrét, az adott ügyre vonatkozó tényeken alapulhat az a 

következtetés, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye (BH 2009.7). 

A 93/2011. BK véleményben foglaltak megfelelő alkalmazásával a bíróságnak rendkívüli gondossággal 

kell eljárnia amikor a letartóztatás különös feltételeinek megállapíthatóságát vizsgálja. Figyelembe kell 

venni, hogy az elérhetetlenné válás – és így a szökés és elrejtőzés – veszélye egy olyan feltételezés, 

amely egy jövőbeli esemény bekövetkezésének a valószínűsítéséből áll, csak tényeken alapuló 

következtetések útján történhet. A „megalapozottan feltehető” kifejezés olyan jövőbeli történésre, 

eseményre utal, amely bekövetkezése a rendelkezésre álló körülményekből, tényekből előrelátható, 

várható, gyanítható, vagyis valószínűsíthető. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az EJEB 2013.53129/2009. Imre Zsolt kontra Magyarország 

ítéletében kifejtette: azt, hogy a vádlott előzetes letartóztatásának fenntartása ésszerű-e, minden esetben 

az ügy speciális vonásainak a fényében kell megítélni. Az elhúzódó fogvatartás egy adott ügyben csak 

akkor lehet indokolt, ha a közérdek valódi követelményének olyan specifikus feltételei állnak fenn, 

amelyek – az ártatlanság vélelme ellenére – nagyobb súllyal esnek latba, mint az Egyezmény 5. cikkében 

lefektetett, az egyéni szabadság tiszteletben tartását előíró szabályok (indokolás 41.). 

A jelen ügyben az I. rendű vádlottal szemben elrendelt és az ítélőtábla által továbbra is fenntartott 

letartóztatás alapjául szolgáló ok megállapítása az ügy konkrét körülményeinek vizsgálatán alapuló 

megalapozott feltevés. 

Az ítélőtábla vizsgálta, hogy a kényszerintézkedés indokaiban történt-e olyan változás, amely az I. rendű 

vádlott esetében a letartóztatás megszüntetésére okot adna. E körben az ügy iratai alapján helyesen 

állapította meg, hogy az I. rendű vádlott letartóztatása előtt saját tulajdonú lakással nem rendelkezett, 

bérleményben lakott, és az édesanyjával a kapcsolatot nem tartja. E tényekből okszerűen vont 

következtetést arra, hogy az I. rendű vádlott biztos köteléket nélkülöző lakhatási körülményeire és 

családi kötődésének hiányára tekintettel a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában írt szökés, 

elrejtőzés veszélye változatlanul fennáll. 

 

Bpkf.I.873/2022/2. 

A letartóztatás időszakos felülvizsgálatát elvégző végzés helybenhagyása. A kényszerintézkedés 

fokozatos alkalmazásának szabályát az eljárt bíróságok betartották, a letartóztatás elrendelésére éppen 

az I. rendű vádlott magatartása, az enyhébb kényszerintézkedés szabályainak durva megszegése adott 

okot. 
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A személyi szabadságot korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedés szükségessége a büntetőeljárási 

törvényben meghatározott különös okok és a konkrét ügy jellemzőjének egybevetett vizsgálata 

eredményeként válik megismerhetővé (BH 2007.403.). 

Az I. rendű vádlottal szemben kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt folyik a büntetőeljárás, a 

vád tárgyát képező bűncselekmények – halmazati – büntetési tételkerete 5 évtől 22 évig terjedő, vagy 

életfogytig tartó szabadságvesztés. 

A védői érveléssel szemben nem a más ügyekben, más elkövetőkkel szemben ténylegesen kiszabott 

szabadságvesztés büntetések mértékéből kiindulva kell a büntetéssel fenyegetettséget, mint a szökés, 

elrejtőzés indokát vizsgálni. Erre mindig az adott ügyben, a vád szerinti cselekmény Btk. szerinti 

minősítése által meghatározott, a terhelttel szemben az adott ügyben kiszabható szabadságvesztés 

objektív felső határából kell következtetni. Ellenkező esetben ugyanis a kényszerintézkedés tárgyában 

döntést hozó bíróság (akár a perbíróság, akár a felülvizsgálat során első- vagy másodfokon eljáró 

bíróság) a büntetés kiszabása során egyedileg értékelendő tényezőket is figyelembe venné, amely az 

eljárás alatt, a bizonyítási eljárás lezárását megelőzően, kizárt. 

Arra a védő helyesen hivatkozott, hogy a vád szerint irányadó büntetési tételből önmagában – egyéb 

körülmények értékelése nélkül – a szökés, elrejtőzés veszélyére következtetni nem lehet (BH 2022.8., 

2021.279.). Ennyiben az ítélőtábla végzésének indokolása pontosításra szorult. Ezt a garanciális elvet a 

Kúria gyakorlatában is következetesen alkalmazza, elvárásként rögzítve azt is, hogy a döntés ne csupán 

feltételezésen, hanem olyan adaton alapuljon, melynek megléte (tényszerűsége) a döntés időpontjában 

más adattal alátámasztott, észszerű érvvel indokolt, igazolt, s ezáltal okszerű következtetés vonható arra, 

hogy a kényszerintézkedés alkalmazása a törvény céljai érdekében – és az adott vádlott személyi 

szabadsága ellenében – szükséges, célszerű (EBH 2009. 2025.). 

Az I. rendű terhelt ilyen konkrét, tényszerű okot maga szolgáltatott azzal, hogy a vele szemben elrendelt 

bűnügyi felügyelet szabályait durván megsértve (a nyomkövető eszköz levágása után) ismeretlen helyre 

távozott, megszökött, és emiatt elfogatóparancsot bocsátottak ki vele szemben. Ilyen körülmények 

között alaptalan a védő azon hivatkozása, hogy nem volt szükséges és indokolt az I. rendű terhelttel 

szemben az elfogása iránti intézkedés. 

A terhelt szökése önálló, nevesített letartóztatási ok [Be. 276. § (2) bekezdés a) pont aa) alpont 1. 

fordulata], amely jelen ügyben kétségkívül megállapítható akkor is, amennyiben arra egy alkalommal 

került sor. 

Az I. rendű vádlott letartóztatásának fenntartása a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában írt 

okból az eljárás jelenlegi szakaszában is indokolt és szükséges, mivel alappal feltételezhető, hogy a 

vádlott megszökne, elrejtőzne vagy más módon elérhetetlenné válna a büntetőeljárásban. Erre is ugyanis 

konkrét, a szökés tényén túli adatokból következtetni lehet. Ilyen a büntetett előélete, a terhére rótt 

cselekmény szervezettséget mutató jellege, a vele szemben folyó további büntetőeljárás, valamint a 

munkahely és a jövedelem hiánya. Mindezt az eltartását vállaló nyilatkozat, személyi kötődései nem 

ellensúlyozzák. 

Helyes volt az ítélőtábla hivatkozása a Be. 276. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjára mint letartóztatási 

okra is, mivel a jelen ügyben az I. rendű vádlott gyanúsítottként történt kihallgatását követően elkövetett 

bűncselekmény miatt büntetőeljárás alá vonták. 

A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés alkalmazása a bűnismétlés 

veszélyének fennállására tekintettel is indokolt az I. rendű vádlottal szemben [Be. 276. § (2) bekezdés 

c) pont cb) alpont 3. fordulata]. E körben a korábbi elítélése, a folyamatban lévő más büntetőeljárás, az 

önálló jövedelem hiánya szolgál a megállapítás alapjául. Kétségtelen, hogy az időmúlás, a hosszabb 

időtartamú kényszerintézkedés csökkentheti a bűnismétlés veszélyét, azonban a bűncselekményeket a 

vád szerint hosszabb időn keresztül (2018. június és 2019. október között) elkövető I. rendű vádlott 

esetében ez nem állapítható meg. 

A Be. 271. § (2) bekezdése szerint súlyosabb korlátozással járó kényszerintézkedés akkor rendelhető el, 

ha a kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél kisebb korlátozással járó kényszerintézkedéssel vagy egyéb 

eljárási cselekménnyel nem érhető el (fokozatosság elve). 
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A kényszerintézkedés fokozatos alkalmazásának szabályát az eljárt bíróságok betartották, a letartóztatás 

elrendelésére éppen az I. rendű vádlott magatartása, az enyhébb kényszerintézkedés szabályainak durva 

megszegése adott okot. 

Enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására a fentiekre figyelemmel nincs lehetőség, a 

kényszerintézkedés célja távoltartással, illetve bűnügyi felügyelettel nem, hanem kizárólag a 

letartóztatás fenntartásával biztosítható. 

Helyesen hivatkozott az ítélőtábla a BH 2014.268. szám alatt közzétett eseti döntésre is. E szerint az 

elektronikus nyomkövető eszköz alkalmazása a szökés vagy elrejtőzés veszélyét nem küszöböli ki. A 

szökés megakadályozására nem alkalmas, ahogy az I. rendű vádlott példája is mutatta. Csupán a 

lakhelyelhagyási tilalom vagy házi őrizet szabályai megtartása hatékony rendőri ellenőrzését, a 

szabályok megszegése esetén a gyors rendőri intézkedést biztosítja. Ezáltal ez a lehetőség a 

büntetőeljárás során már megszökött, elfogatóparancs útján elfogott terhelt letartóztatása bűnügyi 

felügyelettel való felváltására indokul még viszonylag kisebb tárgyi súlyú bűncselekmény esetén sem 

szolgálhat. Ez pedig független attól, hogy a terhelt egyébként befogadó nyilatkozattal rendelkezik vagy 

sem. 

A védő által felhozott, az I. rendű vádlott egészségi állapotára vonatkozó adatok szintén nem alapoznak 

meg enyhébb kényszerintézkedést, mivel azok nyilvánvalóan nem olyan jellegűek, amelyek a 

fogvatartás során nem kezelhetőek, így a kényszerintézkedés alkalmazhatóságát érdemben nem 

befolyásolják.   

Az I. rendű vádlott ugyan hosszabb ideje áll a kényszerintézkedés hatálya alatt, azonban annak ötéves 

objektív határidejét [Be. 298. § (1) bekezdés e) pont] a fogvatartása jelenleg meg sem közelíti, az eljárás 

pedig folyamatos vele szemben. A kényszerintézkedés ekként jelenleg nemcsak szükséges, de 

arányosnak is tekinthető. 

Közigazgatási ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.IV.21.047/2021/6. 

Egy véleménynek többes üzenete, többszörös gondolati tartalma is lehet, és a jogsértő közlés nem élvez 

feltétlen mentességet pusztán azért, hogy abba védelmet élvező megnyilvánulások például a közügyek 

körébe tartozó elemek is vegyülnek. A karikatúra a vélemény kifejezésének egyik eszköze, amely a szabad 

véleménynyilvánítás alapjogi védelme alatt áll. A karikatúra tartalmát a rajz és a szöveges elemek 

együttes vizsgálatával kell értelmezni. Amennyiben a karikatúra a közérthetőség hiánya miatt többféle 

értelmezésre ad lehetőséget, azt szükséges vizsgálni, hogy a választott kifejezésmód mennyiben járul 

hozzá a közügyek vitájához és a közlés választott formája objektíve alkalmas eszköze-e a kifejezni kívánt 

gondolatok közzétételének. A karikatúrában a vallási jelkép felhasználása önkényes és öncélú, ha a 

közügyek megvitatásához semmivel sem járul hozzá. Jézus Krisztus személyének és kereszthalálának a 

vallást kifejezésmódjában indokolatlanul sértő, kigúnyoló ábrázolása a keresztény vallási közösség 

méltóságát, ezen keresztül a közösséghez tartozó személy emberi méltóságát sérti. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) a vallásgyalázás, istenkáromlás eseteiben 

szélesen értelmezi az állami mérlegelés vagy mozgástér elvét, és nem törekszik arra, hogy a kérdésben 

általánosan követendő, egységes európai mércét határozzon meg. Az EJEB az irányadó gyakorlatát úgy 

foglalta össze, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) által garantált 

jogok és szabadságok korlátozása „szükségesnek tekinthető-e egy demokratikus társadalomban”; a 

Bíróság többször megállapította, hogy a szerződő felek bizonyos mérlegelési jogkörrel rendelkeznek. A 

mások vallási meggyőződésük elleni támadásokkal kapcsolatos jogainak védelmére vonatkozó 
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követelmények egységes európai felfogásának hiánya kiszélesíti a szerződő államok mérlegelési 

mozgásterét a véleménynyilvánítás szabadságának szabályozása során olyan kérdésekben, amelyek 

alkalmasak a személyes meggyőződés megsértésére, mint az erkölcs és a vallás szférája. E tekintetben 

nemcsak széleskörű mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, hanem az Egyezmény 9. cikke értelmében 

pozitív kötelezettségük is van, hogy kölcsönös toleranciával biztosítsák valamennyi vallás, és a vallási 

csoporthoz nem tartozók békés együttélését (E.S. v. Ausztria, Application no. 38450/12., 2019. március 

18., 44. bek., Leyla Şahin v. Törökország, Application no. 44774/98., 2005. november 10., 107-108 bek., 

S.A.S. v. Franciaország, Application no. 43835/11., 2014. július 1.,123-128 bek.). 

Az EJEB az Otto-Preminger-Institut v. Ausztria ügyben (Application no. 13470/87., 1994. szeptember 

20.) hozott ítéletében rámutatott arra, hogy az Egyezmény 9. cikke által védett gondolat-, lelkiismereti 

és vallásszabadság a demokratikus társadalom alapját képezi. Azok, akik úgy döntenek, hogy 

gyakorolják vallási meggyőződésük kinyilvánításának szabadságát, függetlenül attól, hogy vallási 

többséghez vagy kisebbséghez tartoznak, észszerűen nem várhatják el, hogy mentesülnek minden kritika 

alól. El kell fogadniuk, hogy mások elutasítják vallásos nézeteiket, és tűrniük kell az azzal szemben 

ellenséges nézetek terjesztését is. A döntésben hivatkozott Gachechiladze v. Grúzia ügyben (Application 

no. 2591/19., 1993. május 25., 62. bek.) a bíróság ugyanakkor kimondta, hogy ez a tűrési kötelezettség 

nem korlátlan, az államok jogosan dönthetnek úgy, hogy a mások gondolati, lelkiismereti és 

vallásszabadságának tiszteletben tartásával összeegyeztethetetlennek tekintett véleményeket 

korlátozzák (47. bek.). Az EJEB saját joggyakorlatára hivatkozva, mely szerint a szólásszabadság a 

demokratikus társadalmak egyik legfontosabb alapja, az egyén fejlődésének egyik nélkülözhetetlen 

feltétele, rögzítette azt is, hogy ez nem csak kedvező, ártalmatlan vagy közömbös információra 

vonatkozik, hanem azokra is, amelyek sértőek, sokkolóak vagy zavaróak. A szólásszabadság gyakorlása 

ugyanakkor kötelezettségekkel és felelősséggel jár. Ezek közül az egyik – a vallásos meggyőződésekkel 

összefüggésben – az az általános követelmény, hogy amennyire csak lehetséges, kerülendők a vallás 

tárgyaival kapcsolatban tett, a vallásokat a „vita” körén kívül gyalázó, indokolatlanul sértő közlemények 

közzététele (49. bek.). 

Az EJEB által követett gyakorlat úgy összegezhető, hogy a vallásgyalázás kérdését érintő döntésekben 

visszatérő megállapítás: a vallásgyalázó vélemények – bizonyos esetekben – az érintett vallás híveinek 

vallásszabadságához fűződő jogát sértik, ezért az Egyezmény 10. cikke által biztosított szólásszabadság 

gyakorlása összeütközhet a 9. cikk által védett vallásszabadsághoz való joggal, és ebből a konfliktusból 

alkalmanként a vallásszabadsághoz fűződő jog kerülhet ki győztesen, a szólásszabadság gyakorlása 

ugyanis a 10. cikk (2) bekezdése szerint „mások jogait”, így vallásszabadságát sem sértheti. Az EJEB 

fent ismertetett ítélkezési gyakorlata alapelvként rögzíti, hogy a jogok ütközésekor semmiféle 

automatikusan alkalmazható hierarchia nincs. A szólásszabadság csak a vallásokat ért szélsőséges 

támadásoknál, a vélemény indokolatlanul bántó, sértő jellege esetében korlátozható a vallásszabadság 

jogának biztosítása érdekében. 

A perbeli esetben a véleménynyilvánítás megjelenési formája egy karikatúra, amely „jellemző 

vonásokat kiemelő és tréfásan, gúnyosan eltúlzó ábrázolás, különösen ilyen rajz” [Pusztai Ferenc 

(szerk.), Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémia Kiadó, 2014. II. kiadás, 626. oldal]. 

Az eljárt bíróságok helyesen állapították meg, hogy a karikatúra műfajára a könnyen felismerhető, 

beazonosítható ábrázolás és kevés szöveg megjelenítése a jellemző, amely egyszerű tartalmat közvetít. 

A karikatúrával szemben támasztott követelmény tehát a közérthetőség. 

A karikatúra műfaji sajátosságain kívül az értelmezéshez figyelembe vehető körülmények közé tartozik 

az is, hogy a perbeli rajz közzététele aktuálpolitikai kérdésekkel foglalkozó, kormánykritikus napilapban 

történt, ugyanakkor a kereszténység két kiemelkedően fontos vallási ünnepe, a Húsvét és Pünkösd 

közötti időszakban jelent meg és amint azt a másodfokú bíróság is helyesen az értékelés körébe vonta, 

a járványügy kezelésével kapcsolatban a keresztény felekezetek nem nyilvánultak meg, nem váltak a 

kialakult közéleti vita részévé, amellyel az átlagos olvasó is tisztában volt. 

A karikatúrához több lehetséges értelmezés is társítható, elsődlegesen azonban nem közéleti kérdéshez 

való hozzászólásként értelmezhető, abból éppúgy nem lehet egyértelműen a politikai, közéleti kérdésben 

kinyilvánított kritikára következtetni, mint ahogy arra sem, ahogyan a felperes a keresztények fizikai 

likvidációjának, a félelemérzet keltésére alkalmasságának üzenetét is beleértette a karikatúra 
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jelentésébe. 

A Kúria általános szempontként utal arra, hogy a személyiségi jogsértés megítélése során, amennyiben 

egy kijelentésnek az általános közfelfogás szerint többféle jelentéstartalma van és lehetséges olyan 

értelmezése is, amely az érintett személy számára jogsértő, nem lehet annak csak a lehetséges másik - a 

jogsértés megállapítását egyébként kizáró - értelmét irányadónak tekintve az érintett felet a 

jogvédelemtől elzárni (Pfv.IV.21.613/2008/5.). A perbeli esetben a karikatúrában a Krisztus-ábrázolás a 

képi megjelenítése által a keresztény vallási közösséget súlyosan sértő volta nem állapítható meg. Ezért 

a karikatúra értelmezése során azt kellett vizsgálni, hogy az általa közvetített közlés kifejezésmódjában 

indokolatlanul bántó-e. 

A másodfokú bíróság helytállóan értelmezte a rajzon megjelenített képet a szövegelemekkel együtt, és 

helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a karikatúra az olvasó számára tartalmi ellentmondástól 

szenved, nem egyértelmű. Jézus Krisztus kereszthalálának ábrázolása és a szövegbuborékban 

megjelenített mondat: „alapbetegsége függőséget okozott”, a társadalmi közfelfogásra is figyelemmel, 

első ránézésre semmiképpen sem értelmezhető könnyen lefordítható politikai, közéleti 

véleménynyilvánításként, mindenképpen továbbgondolást, értelmezést igényel. A karikatúrán a képi 

ábrázoláshoz társított szövegelemek funkciója elsősorban az ábrázolhatatlan gondolati tartalmak 

feltüntetése a könnyebb érthetőség érdekében. Az adott esetben azonban a keresztre feszített Jézus 

ábrázolásához társított, szövegbuborékban megjelenített közlés nem a rajz megértését könnyíti, hanem 

épp ellenkezőleg, számos ellentmondásos értelmezésre, találgatásra ad okot, így az ábrázolni kívánt 

mondanivaló egyértelmű felismerése az átlagos olvasótól nem várható el. 

A kereszthalál pillanatának ábrázolása mellett a szöveges részben szereplő „függőség” kifejezés a 

köznyelvi jelentése szerint elsősorban valamely káros szenvedélybetegséggel azonosítható, elvontabb 

értelemben pedig a „kereszten függés” a halál fogalmát jelentheti. Jézus Krisztus kínhalála a keresztény 

vallás egyik alappillére. A rajzon a kormány járványügyi kommunikációjának kritikájára utaló 

"alapbetegség" kifejezéshez Jézus személyének és halálának társítása pedig olyan értelmezést is 

lehetővé tesz, hogy Jézus istenhite vagy vallási tevékenysége "betegség", amely végül a halálát okozta. 

Ezért nem fogadható el az elsőfokú bíróságnak az a megállapítása, hogy a rajz a keresztre feszített Jézus 

Krisztus alakját csupán eszközként használta a mondanivalója kifejezéséhez. 

A közlés választott formája – közérthetőség hiányában – objektíve nem volt alkalmas azoknak a 

gondolatoknak a kifejezésére, amelyeket az alperes a karikatúra jelentésének tulajdonított. Jézus 

konvencionális ábrázolása és a közügyben való megszólalásra hivatkozás pedig önmagában nem 

mentesít a jogsértésért való felelősség alól. A karikatúrában kifejeződő gúny az alperesnek nem mutatta 

be olyan közéleti kérdésben elfoglalt álláspontját, amely a katolikus vallási közösség valamely közéleti 

vitában elfoglalt álláspontjának kritikájaként volna értelmezhető. A rajz felperes által sértőnek tekintett 

részével egyáltalán nem járult hozzá a közügyek megvitatásához. Ezért a vallási jelkép felhasználása a 

karikatúrában önkényes és öncélú, amely így megállapíthatóvá teszi, hogy a választott kifejezésmód a 

keresztény vallási közösség méltóságát, ezen keresztül a közösséghez tartozó felperes emberi méltóságát 

indokolatlanul sérti. Mindezek alapján a Kúria úgy ítélte meg, hogy az ütköző alapjogok mérlegelése 

eredményeként a véleményszabadság korlátozása az emberi méltóság védelme érdekében szükséges és 

arányos korlátozás. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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