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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

35. A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2022. április 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-269/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a Charta 47. cikkének – a pártatlan bíróság követelményét előíró – második bekezdésével 

és a Charta 48. cikkének – az ártatlanság vélelmét rögzítő – (1) bekezdésével az olyan előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem EUMSZ 267. cikk alapján történő előterjesztése, amely tényként kezeli a 

vádlottak bizonyos cselekményeit, ha a bíróság az érdemi határozat meghozatalával összefüggésben 

tiszteletben tartandó minden szükséges eljárási garanciát tiszteletben tartott az előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem benyújtása előtt? 

 

36. Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2022. április 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-281/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó 

megerősített együttműködés bevezetéséről szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet 

31. cikke (3) bekezdésének első albekezdését és 32. cikkét, hogy amennyiben határokon átnyúló 

nyomozások esetében bírói engedélyre van szükség a segítséget nyújtó delegált európai ügyész 

tagállamában végrehajtandó intézkedéshez, minden érdemi szempontot – így a büntethetőséget, a 

gyanút, a szükségességet és az arányosságot is – meg kell vizsgálni? 

2) Figyelembe kell-e venni a vizsgálat során, hogy az eljáró delegált európai ügyész tagállamában már 

megvizsgálta-e valamely bíróság e tagállam joga alapján az intézkedés megengedhetőségét? 

3) Az első kérdésre adandó nemleges, illetve a második kérdésre adandó igenlő válasz esetén milyen 

terjedelműnek kell lennie a bírósági vizsgálatnak a segítséget nyújtó delegált európai ügyész 

tagállamában? 

 

37. Az Oberlandesgericht München (Németország) által 2022. július 1-jén benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-435/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a 

Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos 

megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 

19-én Schengenben aláírt egyezménynek (a továbbiakban: SMVE) az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 50. cikkével összefüggésben értelmezett 54. cikkét, hogy e jogi szabályokkal ellentétes az, 

hogy az ezen egyezményben részes valamely állam és uniós tagállam hatóságai kiadnak egy, az EUMSZ 

20. cikk értelmében uniós polgárnak nem minősülő harmadik országbeli állampolgárt egy harmadik 

állam részére, amennyiben az érintett személyt az Európai Unió egy másik tagállamában ugyanazon 
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cselekmények miatt, mint amelyekre a kiadatás iránti megkeresés vonatkozik, már jogerősen elítélték 

és ezt az ítéletet végrehajtották, és amennyiben az e személy e harmadik állam részére történő 

kiadatásának megtagadására vonatkozó döntés csak az e harmadik állammal fennálló kétoldalú kiadatási 

szerződés megsértésével lenne lehetséges? 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

127. A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) 

(Portugália) által 2022. március 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem 

(C-207/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A 2013/36/EU irányelv és az 575/2013/EU rendelet értelmében vett „pénzügyi vállalkozásnak” 

minősülhet-e az a holdingtársaság, amelynek kizárólagos tevékenysége más vállalkozásokban fennálló 

részesedések kezelése gazdasági tevékenység gyakorlásának közvetett formájaként, és amely e 

tevékenység során megszerzi és tartósan birtokolja a társaságok tőkéjének általában legalább 10 %-át 

kitevő részesedéseket, és e társaságok tevékenysége a közlekedési infrastruktúra – utak és/vagy 

autópályák tervezését, építését és kezelését is magában foglaló – kezelésének körébe tartozik? 

 

128. A Curtea de Apel Târgu Mureș (Románia) által 2022. április 8-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-252/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az [EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével] összefüggésben úgy kell-e értelmezni 

a [Charta] 47. cikkének [első bekezdését], valamint a környezeti ügyekben az információhoz való 

hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz 

való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én Aarhusban (Dánia) aláírt és az Európai Közösség 

nevében a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott egyezmény 9. cikkének (3) 

bekezdésével összefüggésben ezen Egyezmény 2. cikkének (4) bekezdését, hogy a „nyilvánosság” 

fogalmába tartozik az ügyvédi irodához hasonló azon jogi személy, amely nem maga a jogi személy 

jogának vagy érdekének, hanem természetes személyek – azaz az e szakmai szervezeti formába tartozó 

ügyvédek – jogainak és érdekeinek sérelmére hivatkozik, [valamint] hogy e jogi személy az Egyezmény 

2. cikkének (4) bekezdése értelmében a természetes személyek szövetség vagy szervezet útján eljáró 

csoportjához hasonlítható? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén, tekintettel az Egyezmény 9. cikkének (3) bekezdésében 

foglalt célokra és az uniós jog által biztosított jogok hatékony bírói védelmének céljára, úgy kell-e 

értelmezni az Egyezmény 9. cikkének (3) bekezdését és – az EUSZ 19. cikk [(1) bekezdésének második 

albekezdésével] összefüggésben – a [Charta] 47. cikkének [első és második bekezdését], hogy azokkal 

ellentétes az a nemzeti jogi rendelkezés, amely az ügyvédi irodának az igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését a saját érdek igazolásához vagy ahhoz a körülményhez köti, hogy az a kereset 

benyújtásával azon jogi helyzet védelmére törekszik, amely közvetlenül összefügg azzal a céllal, 

amelynek érdekében e szervezeti formát – a jelen esetben az ügyvédi irodát – létrehozták? 

3) Az első és a második kérdésre adandó igenlő válasz esetén vagy az e két kérdésre adott választól 

függetlenül, úgy kell-e értelmezni az Egyezmény 9. cikkének (3), (4) [és] (5) bekezdését, valamint – az 

EUSZ 19. cikk [(1) bekezdésének második albekezdésével] összefüggésben – a [Charta] 47. cikkének 

[első és második bekezdését], hogy az a kifejezés, hogy az elégséges és hatékony jogorvoslat, így a 

bírósági határozat meghozatala is, „nem kizáró módon költséges”, a pervesztes felet terhelő költségek 

korlátozására vonatkozó szabályokat és/vagy kritériumokat feltételez, abban az értelemben, hogy a 

nemzeti bíróságnak biztosítania kell annak a követelménynek a tiszteletben tartását, hogy az eljárás nem 



 

 5 

lehet kizáró módon költséges, figyelembe véve mind a saját jogait megvédeni kívánó személy érdekeit, 

mind a környezetvédelemhez fűződő általános érdeket? 

 

129. A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2022. április 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-266/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvével az a nemzeti szabályozás, amely 2021. április 

5-i hatállyal átültette a közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelv 25. cikkét, és amely előírta, hogy az 

ezen uniós rendelkezések hatálya alá nem tartozó gazdasági szereplők csak akkor vehetnek továbbra is 

részt a közbeszerzési eljárásokban, ha e jogszabály-módosítás hatálybalépésének időpontjáig nyújtottak 

be ajánlatokat? 

2) Ellentétes-e az egyenlő bánásmódnak, az átláthatóságnak és az arányosságnak a közbeszerzésről 

szóló 2014/24/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdése 13. pontjával és 49. cikkével összefüggésben 

értelmezett 18. cikke (1) bekezdésében foglalt elvével egy ajánlattevőnek a tagállam kormánya által 

elfogadott, a gazdasági szereplő fogalmát módosító új rendelkezést tartalmazó törvényerejű jogszabály 

alapján azon odaítélési eljárást megindító hirdetmény közzétételét követően történő kizárása, amelyben 

e gazdasági szereplő részt vesz? 

 

130. A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) 

(Portugália) által 2022. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-

267/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A 2013/36/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 22. pontja és az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 26. pontja értelmében vett „pénzügyi vállalkozás” fogalma alá tartozik-e egy 

Portugáliában székhellyel rendelkező, az 1988. június 30-i 495/88. sz. törvényerejű rendelet 

rendelkezései által szabályozott olyan holdingtársaság, amelynek egyetlen tevékenysége más 

vállalkozásokban fennálló részesedések kezelése gazdasági tevékenység gyakorlásának közvetett 

formájaként, és amely e tevékenység során megszerzi és tartósan birtokolja a – nem a biztosítási vagy 

pénzügyi ágazatban működő – társaságok tőkéjének általában legalább 10 %-át kitevő részesedéseket? 

 

131. A Raad van State (Belgium) által 2022. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-280/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Érvényes-e az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós 

polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről 

szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek – a harmadik 

országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumára vonatkozó műszaki előírások 

meghatározásáról és a C(2002) 3069 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 30-i 

C(2018) 7767 bizottsági végrehajtási határozattal összefüggésben értelmezett – 3. cikkének (5) és (6) 

bekezdése, valamint 14. cikke, és összeegyeztethetők-e e rendelkezések az EUMSZ 16. cikkel és – a 3. 

cikk (5) és (6) bekezdése tekintetében – az EUMSZ 21. cikkel, valamint az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 7., 8. és 52. cikkével 

— a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. 

április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 25., 32., 35. 
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és 36. cikkével, 

— a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 

felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett 

kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 

(EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10., 27. és 28. cikkével, 

valamint 

— a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és 

ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 10., 28. és 

42. cikkével összefüggésben értelmezve, 

amennyiben az (EU) 2019/1157 rendelet 3. cikkének (5) és (6) bekezdése előírja, hogy a birtokos két 

ujjlenyomatát interoperábilis digitális formátumban kell tárolni azon az adathordozón, amelyet a 

személyazonosító igazolvány foglal magában, 

és amennyiben a 2019/1157 rendelet 3. cikkének (5) és (6) bekezdése és 14. cikke a 2018. november 30-

i C(2018) 7767 bizottsági végrehajtási határozat III. mellékletével összefüggésben értelmezve előírja, 

hogy az ujjlenyomatadatokat a 2. cikk a) és c) pontjában említett személyazonosító igazolványokon, 

illetve tartózkodási kártyákon oly módon kell tárolni, hogy az ujjlenyomatok digitális képét egy RFID 

technológiát alkalmazó, vezeték nélkül/érintés nélkül olvasható elektronikus mikrocsipen tárolják? 

 

132. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2022. május 3-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-290/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A 2013/36/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 22. pontja és az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének 26. pontja értelmében vett „pénzügyi vállalkozás” fogalma alá tartozik-e egy 

Portugáliában székhellyel rendelkező, az 1988. december 30-i 495/88. sz. törvényerejű rendelet 

rendelkezései által szabályozott olyan holdingtársaság, amelynek egyetlen tevékenysége más, nem a 

biztosítási ágazatban működő vállalkozásokban fennálló részesedések kezelése? 

 

133. A Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugália) által 2022. május 

4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-298/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e az EUMSZ 101. cikkel (korábbi EK 81. cikk) az, hogy a versenytársak közötti, az 

ügyletek feltételeire (beleértve az aktuális és a jövőbeli hitelfelárakat és kockázati változókat), valamint 

a termelési adatokra (havi, egyedi és bontott) vonatkozó széles körű, havi – rendszeres és kölcsönös – 

információcsere az ingatlan-, üzleti és fogyasztási hitelek ajánlata területén a verseny korlátozásának 

minősüljön a lakossági banki ágazatban egy koncentrált, a belépést korlátozó piacon, amely 

mesterségesen megnövelte az átláthatóságot és csökkentette a versenytársak stratégiai magatartásával 

kapcsolatos bizonytalanságot? 

2) Ha igen, ellentétes-e az EUMSZ 101. cikkel az ilyen minősítés, ha az információcseréből eredő 

hatékonyságnövelés, ambivalens vagy versenyt segítő hatás nem állapítható meg vagy nem 

azonosítható? 
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134. A Landgericht Köln (Németország) által 2022. május 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-296/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 2018/858 rendelet X. mellékletének 2.9. pontjával – amely szerint a 

járműgyártónak a jármű fedélzeti diagnosztikai rendszerének (OBD) alkalmazásában, a diagnosztika, a 

járműjavítás és -karbantartás céljából a járműadatok közvetlen áramlását szabványos adatátviteli 

csatlakozó soros adatkimenetén keresztül kell elérhetővé tennie – összefüggésben értelmezett 61. 

cikkének (1) és (4) bekezdését az e rendelet II. melléklete I. részének 63. tételében szereplő, a járművek 

általános biztonságának biztosításával kapcsolatban a járműgyártóval szemben támasztott 

követelményekre is tekintettel 

— a 2022. július 6. előtt típusjóváhagyásban részesült járművek tekintetében a 661/2009 rendelettel, 

különösen e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezve és 

— a 2022. július 6-tól alkalmazandó 2019/2144 rendelettel, különösen e rendelet 4. cikkének (4) és (5) 

bekezdésével összefüggésben értelmezve, 

hogy a járműgyártónak minden esetben – megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazása esetén is – 

biztosítania kell, hogy a jármű fedélzeti diagnosztikai rendszerének (OBD) alkalmazásában ezt a 

diagnosztikát, járműjavítást és -karbantartást – az ehhez szükséges írási műveleteket is ideértve – 

független javítók is elvégezhessék általános diagnosztikai eszköz segítségével, anélkül, hogy teljesíteni 

kellene a rendelet által nem kifejezetten előírt, az eszköznek a járműgyártó által kijelölt szerverrel 

fennálló internetkapcsolatával és/vagy a felhasználó járműgyártónál való előzetes személyes 

regisztrációjával kapcsolatos feltételeket? 

 

135. A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2022. május 4-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-299/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Szükséges-e az indulás és/vagy az érkezés helye szerinti állam hatóságainak hivatalos figyelmeztetést 

kiadniuk a nem szükségszerű utazás elkerüléséről és/vagy a célországot (és esetlegesen az érkezés helye 

szerinti országot) kockázatos térséghez tartozóként besorolni ahhoz, hogy úgy lehessen tekinteni, az 

(EU) 2015/2302 irányelv 12. cikke (2) bekezdésének első mondata értelmében a célállomás helyén vagy 

annak közvetlen közelében elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merültek fel? 

2) Annak értékelése során, hogy a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében fennállnak-e 

elháríthatatlan és rendkívüli körülmények az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondásának 

időpontjában, és e körülmények jelentősen befolyásolják-e az utazási csomag teljesítését: i. kizárólag 

objektív körülmények vehetők figyelembe, vagyis a csomag teljesítésére gyakorolt jelentős hatás 

kizárólag objektív lehetetlenüléshez kapcsolódik-e, és azt úgy kell-e értelmezni, hogy kizárólag azokat 

az eseteket foglalja magában, amelyekben a szerződés teljesítése fizikai és jogi szempontból is 

lehetetlenül, vagy azokat az eseteket is magában foglalja, amelyekben a szerződés teljesítése nem 

lehetetlen, de (a jelen ügyben a Covid19-cel történő megfertőződéstől való megalapozott félelem miatt) 

bonyolulttá és/vagy gazdaságtalanná válik (az utazók biztonsága, az egészségükre és/vagy életükre 

gyakorolt kockázat, a nyaralási célok elérhetősége szempontjából); ii. relevanciával bírnak-e az olyan 

szubjektív tényezők, mint például az 14 év alatti gyermekekkel utazó felnőttek, illetve az utazó életkora 

vagy egészségi állapota okán magasabb kockázati csoportba való tartozás stb.? Jogosult-e az utazó az 

utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani, ha az átlagos utazó álláspontja szerint a 

világjárvány és az ahhoz kapcsolódó körülmények miatt a célállomásra történő oda-vissza utazás már 

nem biztonságos, kényelmetlen az utazó számára, vagy az egészségügyi kockázattól vagy veszélyes 

vírussal történő megfertőződéstől való megalapozott félelmet idéz elő nála? 

3) Annak ténye, hogy az utazó által hivatkozott körülmények már felmerültek, vagy legalábbis vagy az 
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utazás foglalásának időpontjában legalábbis előre feltételezhetők/valószínűsíthetők, befolyásolja-e 

szerződés bármiféle lemondási díj megfizetése nélküli felmondásához való jogot ([amely] például abban 

az esetben [fizetendő], ha megtagadják az ilyen jogot, ha a csomag teljesítésére gyakorolt hátrányos 

hatás megállapítására szigorúbb kritériumok vonatkoznak stb.)? Az észszerű előreláthatóság 

követelményének a világjárvánnyal összefüggésben történő alkalmazása során figyelembe kell-e venni 

azt, hogy bár a WHO az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában már 

közzétett a vírus terjedésére vonatkozó tájékoztatást, a világjárvány lefolyását és következményeit 

aligha lehetett előre látni, nem léteztek a fertőzés kezelését és ellenőrzés alatt tartását szolgáló 

egyértelmű intézkedések vagy nem állt rendelkezésre kellő mennyiségű adat a fertőzésre vonatkozóan, 

és a fertőzések számának az utazás foglalásának időpontja és a szerződés felmondásának időpontja 

közötti időszakban történő emelkedése nyilvánvaló volt? 

4) Annak értékelése során, hogy a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében fennállnak-e 

elháríthatatlan és rendkívüli körülmények az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondásának 

időpontjában, és e körülmények jelentősen befolyásolják-e az utazási csomag teljesítését, a „célállomás 

helye vagy annak közvetlen közelsége” fogalom kizárólag az érkezés helye szerinti államra vonatkozik-

e, vagy – az elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények jellegére, vagyis a ragályos vírusos fertőzésre 

tekintettel – az indulás helye szerinti államra, valamint az oda-vissza utazás egyes állomásaira (átszállási 

helyekre, bizonyos közlekedési eszközökre stb.) is? 

 

136. A Krajský soud v Brně (Cseh Köztársaság) által 2022. május 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-303/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Összeegyeztethető-e a 89/665/EGK irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével 

összefüggésben értelmezett 2. cikkének (3) bekezdésével és 2a. cikkének (2) bekezdésével az a cseh 

szabályozás, amely az Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (versenyvédelmi hivatal) által az 

ajánlattevő kizárásáról másodfokon hozott határozat jogszerűségének vizsgálatára hatáskörrel 

rendelkező bíróság előtti keresetindítást megelőzően lehetővé teszi az ajánlatkérő számára a 

közbeszerzési szerződés megkötését? 

 

137. Az Elenktiko Synedrio (Görögország) által 2022. május 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-313/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: görög 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Egyrészt az 1260/1999 rendelet 30. cikkének (1), (3) és (4) bekezdése, valamint az 1685/2000 rendelet 

[melléklete] 1. szabályának 1.9. pontja, másrészt a 70/2001 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése, 

harmadrészt pedig az 1260/1999 rendelet 38. cikke és 39. cikkének (1) bekezdése, a 438/2001 rendelet 

4. cikke, a 448/2001 rendelet 2. cikkének (2) bekezdése, a 2988/1995 rendelet 1. cikkének (2) bekezdése, 

valamint a 659/1999 rendelet 14. cikke szerinti rendelkezések értelmében a kedvezményezett 

vállalkozásnak az ingatlanvagyonával együtt történő értékesítése automatikusan a vállalkozásba történő 

társfinanszírozott beruházás megvalósítása feltételeinek olyan lényeges módosítását jelenti–e, amely 

önmagában igazolja az 192249/EΥS 4057/19.8.2002. sz. tárcaközi rendelet (216/EYS 916/12.2–

18.2.2004. sz. rendelet) 18. cikkének (5) bekezdésében foglalthoz hasonló azon nemzeti rendelkezést, 

amely a támogatásban részesülő vállalkozás ingatlanvagyonának hosszú távra történő átruházásának 

feltétlen tilalmát írja elő a támogatás odaítéléséről szóló határozat teljes vagy részleges visszavonásának 

és a nyújtott állami támogatás teljes vagy részleges visszatérítésének terhe mellett? 

2) Úgy kell-e értelmezni a kedvezményezett kis- és középvállalkozások tartósságának elvét illetően 

egyrészt az 1260/1999 rendelet 30. cikkének (4) bekezdése, másrészt a 70/2001 rendelet 4. cikkének (3) 

bekezdése és a regionális támogatásokról szóló iránymutatás 4.12. pontja, harmadrészt pedig az 

1260/1999 rendelet 38. és 39. cikke, a 448/2001 rendelet 2. cikkének (2) bekezdése, a 2988/1995 
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rendelet 1. cikkének (2) bekezdése, 2. és 4. cikke, valamint a 659/1999 14. cikke szerinti 

rendelkezéseket, hogy a kedvezményezett vállalkozás ingatlanvagyonának és magának a társaságnak a 

társaságon belül a részvényesek között létrejött, annak nyereségességét biztosító belső megállapodás 

keretében történő értékesítése nem jár a társfinanszírozási művelet lényeges módosításával, illetve nem 

jelent jogosulatlan előnyt az egyik fél számára, és így nem minősül szabálytalanságnak vagy a támogatás 

visszatérítése indokának, feltéve, hogy a beruházás megvalósításának feltételeit nem módosítják, és az 

átruházás olyan jogi szabályozás hatálya alá tartozik, amelynek alapján az átruházó és a 

kedvezményezett egyetemlegesen felelős az átruházás időpontjában fennálló tartozásokért és 

kötelezettségekért? 

3) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 17., 52. és 53. cikkének rendelkezései és a jogbiztonság elve az 

EJEE első kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikkével összefüggésben értelmezve megkövetelik-e, hogy az 

1260/1999 rendelet 38. cikke [(1) bekezdésének] h) pontja és 39. cikkének (1) bekezdése, a 448/2001 

rendelet 2. cikkének (2) bekezdése, a 2988/1995 rendelet 4. cikke és a 659/1999 rendelet 14. cikke 

szerinti, a pénzügyi korrekcióra és a támogatások behajtására irányuló intézkedések megfelelő 

egyensúlyt képezzenek a támogatás kedvezményezettje „vagyonának” védelméhez fűződő joggal, ami 

a kedvezményezett részleges vagy teljes mentességéhez vezet, még akkor is, ha megállapítható, hogy a 

finanszírozott eszköz tekintetében lényeges módosításra került sor, vagy az eszköz átruházása jogalap 

nélküli gazdagodást eredményezett? 

 

138. Az Administrativen sad – Varna (Bulgária) által 2022. május 13-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-325/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ki van-e zárva a „vállalkozás” fogalmának meghatározásából a csereszerződés útján jogellenesen 

nyújtott olyan állami támogatás kedvezményezettje, amelynek révén e kedvezményezett földterületeket 

kapott erdőterületen (magánjogi állami tulajdon), ha az említett kedvezményezett az érintett piacon áruk 

és szolgáltatások kínálásában megnyilvánuló gazdasági tevékenységet végez az éves mérlegek szerint, 

a bizottsági határozat (127) preambulumbekezdése szerint azonban nem végez közvetlen vagy közvetett 

gazdasági tevékenységet a csere révén szerzett földterületekkel, mert a nemzeti jog objektív tilalmat ír 

elő, amely megakadályozza abban, hogy módosítsa a földterület kijelölt hasznosítását, és beépítse vagy 

értékesítse az erdőállományból kivett földterületet? 

2) Úgy kell-e értelmezni és alkalmazni az EUMSZ 107. cikkben foglalt rendelkezést, hogy a 

„vállalkozás” minőség szempontjából és a „vállalkozásra” vonatkozó kritériumok alkalmazása során a 

jogellenesen kapott állami támogatás kedvezményezettjének kérelmezett és ténylegesen leírt, 

erdőterületen csere révén szerzett állami földterületen megvalósítandó és a beépítés révén kapott 

földterületek kivételére irányuló későbbi eljárás megindításának feltételét képező befektetési projektjét 

az előzetes egyeztetésre irányuló közigazgatási eljárás befejezett első szakaszáról gyűjtött adatokra is 

tekintettel jogilag releváns körülményként kell figyelembe venni annak ellenére, hogy a befektetési 

projekt objektíve megvalósíthatatlanná vált a parlament által elrendelt moratórium és az ezt követően 

elfogadott jogszabályi rendelkezés miatt, amely kifejezetten tiltja az államtól szerzett földterületek 

kijelölt hasznosításának módosítását és beépítését? 

3) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. cikket és az (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet 16. cikkének (3) 

bekezdését, hogy azok nem teszik lehetővé, hogy a Zakon za darzhavnata sobstvenost (az állami 

tulajdonról szóló törvény) (kiegészítő rendelkezései) 1a. § -ának 2. és 4. pontjában foglalt 

rendelkezésekben szereplőhöz hasonló nemzeti szabályozás megakadályozza piaci ár alapulvételét a 

földterületek tekintetében az erdőterületen (magánjogi állami tulajdon) végrehajtott földterületcsere 

útján kapott állami támogatás összegének megállapítása céljából azáltal, hogy olyan piaci tényezőket és 

értékelési kritériumokat határoz meg a számításhoz, amelyek a földterület valós értékétől való eltéréshez 

vezetnek, és ebben az értelemben sérti-e az ilyen nemzeti szabályozás a tényleges érvényesülés elvét? 
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139. A Cour d'appel de Bruxelles (Belgium) által 2022. május 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-333/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke és 8. cikkének (3) bekezdése előírja-e, hogy a 

rendőrségi információs felügyeleti testülethez hasonló független felügyeleti hatósággal szemben 

bírósági jogorvoslatot kell biztosítani, amennyiben e szerv gyakorolja az érintett személynek az 

adatkezelővel szembeni jogait? 

2) Összhangban van-e a 2016/680 irányelv 17. cikke az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Bíróság 

által értelmezett 47.cikkével és 8. cikkének (3) bekezdésével, amennyiben az csupán azt írja elő, hogy a 

felügyeleti hatóság – amely az érintett jogait gyakorolja az adatkezelővel szemben – tájékoztassa e 

személyt „arról, hogy elvégezte az összes szükséges ellenőrzést vagy vizsgálatot”, valamint „a bírósági 

jogorvoslathoz való jogáról”, ugyanakkor az ilyen információk nem teszik lehetővé a felügyeleti hatóság 

az érintett adataira és az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó intézkedésének és értékelésének 

utólagos ellenőrzését? 

 

140. A Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Olaszország) által 2022. május 

30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-348/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Érvényes és a tagállamokra nézve kötelező-e a 2006/123 irányelv, vagy éppen ellenkezőleg, 

érvénytelen, mivel azt – harmonizációs irányelvről lévén szó – egyhangúság helyett csak minősített 

többséggel fogadták el [az Európai Unió működéséről szóló szerződés] 115. cikkének megsértésével? 

2) A 2006/123 irányelv, az úgynevezett Bolkestein irányelv objektíve és elvont értelemben megfelel-e a 

jogszabály kellő részletességére és a nemzeti jogalkotó mérlegelési mozgásterének ebből következő 

hiányára vonatkozó minimumkövetelményeknek, és így az önvégrehajtó jellegűnek és azonnal 

alkalmazandónak tekinthető? 

3) Amennyiben a 2006/123 irányelv nem minősül önvégrehajtó jellegűnek, összeegyeztethető-e a 

jogbiztonság elveivel a nemzeti jog puszta kizárásának vagy pusztán ellentétes alkalmazása 

mellőzésének hatása, még akkor is, ha a nemzeti bíróságnak nincs lehetősége az összhangban álló 

értelmezést alkalmazni, vagy éppen ellenkezőleg, ilyen esetben a nemzeti jogot nem kell vagy nem lehet 

alkalmazni, az [uniós] jogrendben előírt, a nemzeti államnak a Szerződéshez való csatlakozásából (49. 

cikk) eredő kötelezettségei teljesítésének elmulasztásából vagy az irányelv átültetésének 

elmulasztásából (kötelezettségszegési eljárás) eredő különös szankciók sérelme nélkül? 

4) A 2006/123 irányelv 12. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének közvetlen hatálya egyenértékű-e ezen 

irányelv önvégrehajtó jellegének vagy azonnali alkalmazhatóságának elismerésével, vagy pedig a 

szóban forgóhoz hasonló harmonizációs irányelvvel összefüggésben („meg kell állapítani, hogy az 

irányelv 9–13. cikke […] teljes harmonizációt valósít meg”, egy korábbi, az ún. Promoimpresa ítélet 

értelében) azt úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti államot nem általános jellegű, hanem tartalmilag 

kötött harmonizációs intézkedések elfogadására kötelezi? 

5) Úgy tekinthető-e vagy úgy kell-e tekinteni, hogy egy irányelv önvégrehajtó vagy nem önvégrehajtó 

jellegűnek való minősítése, illetve az első esetben a nemzeti jog pusztán ellentétes alkalmazásának 

mellőzése a nemzeti bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik, (amelynek részére e célból olyan sajátos 

értelmezési segédeszközöket biztosítanak, mint az előzetes döntéshozatal iránti kérelemnek a Bíróság 

elé terjesztése vagy az alkotmányossági vizsgálati eljárás kezdeményezése), vagy pedig az 

önkormányzat egyes tisztviselőjének vagy vezetőjének hatáskörébe is? 

6) Ha ezzel szemben a 2006/123 irányelv önvégrehajtó jellegűnek minősül, tekintettel arra, hogy a 

köztulajdonban álló tengerparti területek turisztikai-rekreációs célú felhasználására vonatkozó 

koncessziók/engedélyek automatikus meghosszabbítása csak akkor ellentétes [az Európai Unió 
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működéséről szóló szerződés] 49. cikkével, „amennyiben e koncessziók egyértelműen határokon 

átnyúló érdeket képviselnek”, e követelmény fennállása szükséges előfeltétel-e az ún. Bolkestein 

irányelv 12. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazása tekintetében is? 

7) Összhangban van-e a 2006/123 irányelv és az [Európai Unió működéséről szóló szerződés] 49. cikke 

által kitűzött célokkal az, hogy a nemzeti bíróság állapítja meg az egyértelműen határokon átnyúló érdek 

követelményének általános és elvont értelemben vett fennállását lényegében az ország egész területe 

tekintetében, vagy éppen ellenkezőleg, mivel Olaszországban ez az egyes települési önkormányzatok 

hatáskörébe tartozik, ezt az értékelést nem úgy kell érteni, hogy az az egyes települések tengerparti 

területére vonatkozik, és ezért az a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozik? 

8) Összhangban van-e a 2006/123 irányelv és az [Európai Unió működéséről szóló szerződés] 49. cikke 

által kitűzött célokkal az, hogy a nemzeti bíróság állapítja meg a rendelkezésre álló források és 

koncessziók korlátozottságának fennállását az ország egész területe tekintetében, vagy éppen 

ellenkezőleg, mivel ez Olaszországban az egyes települési önkormányzatok hatáskörébe tartozik, ezt az 

értékelést nem úgy kell érteni, hogy az az egyes települési önkormányzatok tengerparti területére 

vonatkozik, és ezért az a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozik? 

9) Ha a 2006/123 irányelv elvont értelemben önvégrehajtó jellegűnek minősül, tekinthető-e úgy, hogy 

konkrétan is fennáll az azonnali alkalmazhatóság egy olyan jogi környezetben, mint az olasz jogi 

környezet, amelyben a Codice della Navigazione (a hajózásról szóló törvénykönyv) 49. cikke a hatályos 

(amely előírja, hogy a koncesszió megszűnésekor „minden mozdíthatatlan létesítmény minden 

ellenérték vagy megtérítés nélkül az állam tulajdonában marad”), és a szóban forgó irányelv vélt 

önvégrehajtó jellegének vagy azonnali alkalmazhatóságának következménye (különösen a megfelelően 

engedélyezett falazott építmények vagy a turisztikai-rekreációs tevékenységgel funkcionálisan 

összefüggő koncessziók, mint a szállodák vagy üdülő falvak tekintetében) összeegyeztethető-e az olyan 

alapvető jogok védelmével, mint a tulajdonhoz való jog, amelyeket az Európai Unió jogrendje és az 

Alapjogi Charta kiemelt védelemre érdemesnek ismer el? 

 

141. A High Court (Írország) által 2022. június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-359/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Magában foglalja-e az „átadásra vonatkozó határozat” elleni, tény- vagy jogkérdésben benyújtott 

fellebbezés vagy felülvizsgálati kérelem formájában gyakorolt, a 2013. június 26-i 604/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „Dublin III” rendelet) 27. cikkének (1) bekezdése 

értelmében vett hatékony jogorvoslathoz való jog a tagállam által a „Dublin III” rendelet 17. cikkének 

(1) bekezdése alapján, a 17. cikk (1) bekezdése szerinti, azzal kapcsolatos mérlegelési jogkörének 

gyakorlása során hozott határozat elleni hatékony jogorvoslathoz való jogot, hogy meg kell-e vizsgálnia 

a valamely harmadik országbeli állampolgár, vagy hontalan személy által a tagállamhoz benyújtott 

nemzetközi védelem iránti kérelmet akkor is, ha annak megvizsgálásáért a „Dublin III” rendeletben 

megállapított feltételek szerint nem felelős? 

2) A 1. kérdésre adott igenlő válasz esetében: 

a) Következik-e ebből, hogy a megkereső tagállam nem hajthatja végre az átadásra vonatkozó 

határozatot a kérelmezőnek a „Dublin III” rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti mérlegelési 

jogkör gyakorlására irányuló kérelmének elbírálásáig? 

b) Kiterjednek-e 27. cikk (3) bekezdésében foglalt azon rendelkezések, amelyek megkövetelik, hogy az 

átadásra vonatkozó határozatok elleni fellebbezésre vagy felülvizsgálatra vonatkozóan a tagállamok 

jogszabályaikban írják elő a halasztó hatály három formájának egyikét, a 17. cikk (1) bekezdése 

szerinti, a nemzetközi védelem iránti kérelemmel kapcsolatos felelősségvállalás lehetőségének 

gyakorlását elutasító határozat (a továbbiakban: a 17. cikk szerinti elutasító határozat) 

megtámadására? 

c) Amennyiben egyetlen különös nemzeti jogszabály sem írja elő a halasztó hatálynak a 27. cikk (3) 
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bekezdésében említett három formájának egyikét a 17. cikk szerinti elutasító határozat megtámadása 

esetében, kötelesek-e a bíróságok az ilyen jogorvoslat esetében a nemzeti joguk alapján e három 

forma valamelyike szerinti halasztó hatályt biztosítani, és ha igen, melyiket? 

d) Úgy kell-e értelmezni a 27. cikk (3) bekezdése szerinti valamennyi halasztó hatályú jogorvoslatot, 

hogy azok a „Dublin III” rendelet 29. cikkének (1) bekezdése szerinti átadásra vonatkozó határozat 

végrehajtásának határidejére vonatkozóan is halasztó hatállyal rendelkeznek? 

3) Az 1. kérdésre adott nemleges válasz esetén: 

a) Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogorvoslathoz való 

joggal az, ha a megkereső tagállam a kérelmező által előterjesztett, a „Dublin III” rendelet 17. 

cikkének (1) bekezdése szerinti mérlegelési jogkör gyakorlására irányuló kérelem elbírálásáig 

végrehajtja az átadásra vonatkozó határozatot? 

b) Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogorvoslathoz való 

joggal az, ha a megkereső tagállam a 17. cikk szerinti elutasító határozat ellen a nemzeti jog 

rendelkezései alapján bírósági felülvizsgálat iránt benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálásáig 

végrehajtja az átadásra vonatkozó határozatot? 

c) Másodlagosan, felfüggeszti-e a 17. cikk szerinti elutasító határozat ellen a nemzeti jog rendelkezései 

alapján bírósági felülvizsgálat iránt benyújtott jogorvoslati kérelem a „Dublin III” rendelet 29. 

cikkének (1) bekezdése szerinti átadásra vonatkozó határozat végrehajtásának határidejét, vagy 

egyébként rendelkezik-e halasztó hatállyal az átadásra vonatkozó határozat tekintetében? 

 

142. A Conseil d’État (Belgium) által 2022. június 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-374/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi 

védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító 

jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 

2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének j) pontját és 23. cikkét, hogy azok 

alkalmazandók a Belgiumban született és ott menekültként elismert két gyermek apjára annak ellenére, 

hogy a fent hivatkozott 2. cikk j) pontja pontosítja, hogy a 2011/95/EU irányelv akkor vonatkozik a 

nemzetközi védelemben részesülő személy családtagjaira „amennyiben a családi kötelék már a 

származási országban is fennállt”? 

2) „A fellebbező által a tárgyaláson hivatkozott azon körülmény, hogy a gyermekei tőle függő eltartotti 

helyzete, valamint a gyermekei mindenek felett álló érdeke álláspontja szerint azt követeli meg, hogy 

nemzetközi védelemben részesüljön, a 2011/95/EU irányelv (18), (19) és (38) preambulumbekezdésére 

tekintettel azt vonja-e maga után, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személy családtagjainak a 

2011/95/EU irányelvben említett fogalmát ki kell terjeszteni a nem a származási országban alapított 

családra? 

3) Ha az első két kérdésre igenlő választ kell adni, akkor közvetlen hatállyal rendelkezhet-e a 

2011/95/EU irányelv 23. cikke, amelyet abban a tekintetben nem ültettek át a belga jogba, hogy az a 

Belgiumban menekültként elismert és ott született gyermekek apja számára tartózkodási engedély vagy 

nemzetközi védelem megadását biztosítsa? 

4) Amennyiben igen, a 2011/95/EU irányelv 23. cikke – átültetés hiányában – a Belgiumban 

menekültként elismert és ott született gyermekek apját feljogosítja-e a 24–35. cikkben említett előnyök, 

így a tartózkodási engedély megszerzésére, amely lehetővé tenné számára, hogy jogszerűen élhessen 

Belgiumban a családjával, vagy a nemzetközi védelem megadására, még akkor is, ha maga az apa 

személyében nem felel meg a nemzetközi védelem megszerzéséhez szükséges feltételeknek? 

5) Az elismerési irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 18. és 24. cikkével, valamint az 

elismerési irányelv (18), (19) és (38) preambulumbekezdésével együttesen értelmezett 23. cikkének 
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hatékony érvényesülése megköveteli-e, hogy az a tagállam, amely nem úgy alakította a nemzeti jogát, 

hogy az ilyen jogállású személynek [az említett irányelv 2. cikkének j) pontja értelmében vett 

családtagjai, illetve azon családtagjai, akikkel az eltartotti viszony egyénileg fennáll] – amennyiben 

személyükben nem teljesítik ugyanezen jogállás megadásának feltételeit – igényt formálhassanak 

bizonyos előnyökre, elismerje a származékos menekült jogálláshoz való jogot e családtagok számára, 

hogy a családi egység fenntartása érdekében igényelhessék ezeket az előnyöket? 

6) Az elismerési irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 18. és 24. cikkével, valamint az 

elismerési irányelv (18), (19) és (38) preambulumbekezdésével együttesen értelmezett 23. cikke arra 

kötelezi-e azon tagállamot, amely nem úgy alakította a nemzeti jogát, hogy a menekültként elismert 

személy szülei élhessenek az irányelv 24–35. cikkében felsorolt előnyökkel, hogy részükre származékos 

nemzetközi védelmi jogállást biztosítson annak érdekében, hogy elsődlegesen a gyermek mindenek 

felett álló érdekét vegyék figyelembe és hogy biztosítsák e gyermek menekült jogállásának 

hatékonyságát? 

 

143. Az Amtsgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2022. június 14-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-388/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 261/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülményről van-e 

szó a légi járat működésével össze nem egyeztethető meteorológiai feltételek előfordulása esetén, 

függetlenül azok konkrét formájától? 

2) Amennyiben az első kérdésre nemleges választ kell adni, a meteorológiai feltételek rendkívüli jellege 

meghatározható-e az előfordulásának helyén és idején jellemző regionális és szezonális gyakorisága 

alapján? 

3) A 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülményről van-e szó, 

amennyiben egy légiforgalmi irányítási döntés hatása egy bizonyos légi járművel kapcsolatban egy 

bizonyos napon hosszú késedelmet, egyéjszakás késedelmet, illetve a légi jármű egy vagy több járatának 

törlését okozza, annak ellenére, hogy az érintett légi fuvarozó minden észszerű intézkedést megtett a 

késedelmek vagy járatok törlésének elkerülésére, függetlenül e döntés okától? 

4) Amennyiben a harmadik kérdésre nemleges választ kell adni, a döntés okának rendkívülinek kell-e 

lennie azáltal, hogy bekövetkezésével nem kell számolni? 

 

144. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2022. június 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-417/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 2004/27/EK irányelvvel módosított 2001/83/EK irányelv 87. cikkének (3) 

bekezdését és 90. cikkét, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely tiltja a 

gyógyszerek árral történő reklámozását? 

 

145. Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2022. június 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-421/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A 2016. december 14-i 2016/2338 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a vasúti és közúti 

személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
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rendelet 1. cikke (1) bekezdésének második albekezdése, 2a. cikkének (2) bekezdése és 3. cikkének (2) 

bekezdése lehetővé teszi-e egy olyan ellentételezési rendszer kialakítását, amely nem kötelezi az 

illetékes hatóságot arra, hogy a szerződéses ár (az ellentételezés összege) időszakos indexálásával teljes 

mértékben ellentételezze a közlekedési közszolgáltatót a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden 

olyan költségnövekedés vonatkozásában, amelyre a szolgáltatónak nincs ráhatása, és amely ezért nem 

küszöböli ki teljes mértékben annak kockázatát, hogy a szolgáltatónak olyan veszteségei keletkeznek, 

amelyek nem kerülnek ellentételezésre? 

Pénzügyi jogterület 

53. A Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgium) által 2022. április 

13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-268/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a 2017/1578 végrehajtási rendelettel módosított 1194/2013 végrehajtási rendelet az 

1225/2009 alaprendelettel többek között azért, mert: 

— nem nyert bizonyítást azon feltételek teljesülése, amelyek alapján a hasonló termék rendes értékének 

kiszámításakor az alaprendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított szabály szerint figyelmen 

kívül hagyhatók az említett termék gyártásával, illetve értékesítésével összefüggő, a vizsgálat alá 

vont argentin exportáló gyártók nyilvántartásaiban feltüntetett kiadások, 

— a behozatal hatásait jogellenesen értékelték összesítve az alaprendelet 3. cikkének (4) bekezdése 

alapján, és következésképpen nem bizonyították megfelelő módon, hogy az alaprendelet 3. cikkének 

(6) és (7) bekezdése értelmében kárt okozó dömpingelt behozatal esete állt fenn, 

— és így nem valósult meg dömping, és nem lehetett dömpingellenes vámot kivetni az alaprendelet 1. 

cikke alapján? 

 

54. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2022. április 26-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-282/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 14. 

cikkének (1) bekezdése értelmében vett termékértékesítésnek, vagy ezen irányelv 24. cikkének (1) 

bekezdése értelmében vett szolgáltatásnyújtásnak minősül-e az elektromos járművek használói számára 

a töltőállomásokon nyújtott összetett szolgáltatás, amely a következőket foglalja magában: 

a) töltésre szolgáló interfészek biztosítása (beleértve a töltő jármű vezérlőrendszerével való 

összekapcsolását), 

b) az elektromos jármű akkumulátorai villamosenergia-ellátásának megfelelően kidolgozott 

paraméterekkel történő biztosítása, 

c) a járműhasználók számára szükséges műszaki támogatás, 

d) adott csatlakozó lefoglalását, korábbi tranzakciók és teljesített fizetések megtekintését, valamint az 

egyes töltések díjának kifizetésére szolgáló úgynevezett e-pénztárca igénybevételének lehetőségét 

biztosító speciális platform, internetes oldal vagy alkalmazás rendelkezésre bocsátása a 

járműhasználók számára? 
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55. A Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxemburg) által 2022. április 29-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-288/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 9. 

cikke értelmében vett „gazdasági” tevékenységet folytat-e egy luxemburgi jog alapján létrehozott 

részvénytársaság igazgatótanácsának természetes személy tagja, és konkrétabban az e személy által 

kapott tiszteletdíjak az e társaságnak nyújtott szolgáltatások ellenértékeként járó díjazásnak tekintendők-

e? 

2) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 9. 

és 10. cikke értelmében „önállóan” végzi-e a tevékenységét egy luxemburgi jog alapján létrehozott 

részvénytársaság igazgatótanácsának természetes személy tagja? 

 

56. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2022. május 10-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-312/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Összeegyeztethető-e az uniós joggal az, hogy a kötvényekből és hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírokból származó, egy külföldi illetőségű svájci bank által a jelen ügy fellebbezőjének 2005-

ben fizetett kamatjövedelem a jövedelemfelhalmozás hatálya alá tartozik, és így a személyi 

jövedelemadó ugyanazon mértékével adóztatják, mint a többi jövedelmet, ami azt jelenti, hogy sokkal 

magasabb mértékű adókulcs terheli, mintha e jövedelmet egy belföldi illetőségű bank fizetné ki 

(mentesítő adókulcs)? 

 

57. A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2022. május 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-314/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A héairányelv 90. cikkének (2) bekezdése szerinti eltérés fennállása esetén ellentétes-e a semlegesség 

elvével és az említett irányelv 90. cikkével a Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks (az adó- és 

társadalombiztosítási eljárás rendjéről szóló törvénykönyv) 129. cikke (1) bekezdésének második 

mondatához hasonló olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés, amely jogvesztő határidőt ír elő az 

adóalany által a termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért felszámított adónak a termékértékesítés 

vagy szolgáltatásnyújtás címzettje általi teljes vagy részleges nemfizetés esetén történő beszámítása 

vagy visszatérítése iránti kérelem benyújtására vonatkozóan? 

2) Az alapügy körülményei között az első kérdésre adandó választól függetlenül a héairányelv 90. 

cikkének (1) bekezdése szerinti, az adóalap csökkentéséhez való jog elismerésének elengedhetetlen 

feltétele-e, hogy a visszatérítés iránti kérelem benyújtása előtt az adóalany helyesbítse az általa kiállított 

számlát a feltüntetett héa tekintetében a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás árának a 

számlabefogadó általi teljes vagy részleges meg nem fizetése miatt? 

3) Az első két kérdésre adandó válaszoktól függően: Hogyan kell értelmezni a héairányelv 90. cikkének 

(1) bekezdését azon időpont meghatározása során, amelyben megvalósul az adóalap csökkentésének 

alapjául szolgáló tényállás, ha az ár teljes vagy részleges meg nem fizetésének esete áll fenn, és a 90. 

cikk (1) bekezdésétől való eltérés miatt nem létezik nemzeti szabályozás? 

4) Hogyan kell alkalmazni a 2017. november 27-i Enzo Di Maura ítéletben (C-246/16, EU:C:2017:887, 

21–27. pont) és a 2019. július 3-i UniCredit Leasing ítéletben (C-242/18, EU:C:2019:558, 62. és 65. 

pont) szereplő megfontolásokat, ha a bolgár jog nem tartalmaz a héairányelv 90. cikkének (2) bekezdése 

szerinti eltérés alkalmazására vonatkozó különös feltételeket? 
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5) Ellentétes-e a semlegesség elvével és a héairányelv 90. cikkével az az adó- és biztosítási jogi 

gyakorlat, amely szerint nemfizetés esetén nem helyesbíthető a felszámított adó azt megelőzően, hogy 

a termék vagy szolgáltatás adóalany címzettjét értesítették volna az adó törléséről az általa eredetileg 

elvégzett levonás korrigálása érdekében? 

6) Lehetővé teszi-e az irányelv 90. cikke (1) bekezdésének értelmezése azt a feltételezést, hogy teljes 

vagy részleges nemfizetés esetén az adóalap csökkentéséhez való esetleges jog jogot keletkeztet az 

értékesítő vagy szolgáltató által megfizetett héa késedelmi kamattal növelt összegének visszatérítésére, 

és mely időpontban keletkezik ez a jog? 

 

58. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2022. május 12-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-318/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a Tanács különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, 

szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-

k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére 

alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló 2009. október 19-i 2009/133/EK irányelvet, 

hogy a preambulum (2) bekezdésének és 1. cikk a) pontjának megfelel az a nemzeti 

jogszabály(hely) vagy e jogszabály(hely) olyan értelmezési és alkalmazási gyakorlata, mely 

szerint az irányelv a belföldi átalakulásokra nem vonatkozik, kizárólag a nemzetközi, határokon 

átnyúló átalakulásokra, olyan körülmények között amikor az irányelv rendelkezései beépítésre 

kerültek a tagállami társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvénybe 

akként, hogy a közösségi jog nem közvetlenül szabályozza a kérdést, hanem a tagállami 

jogalkotó azt rögzíti a Tao. tv. 31. § (1) bekezdés a) pontjában, hogy a Tao. tv. az uniós jogi 

aktusoknak történő – többek között az irányelvnek való – megfelelést szolgálja? 

2) Úgy kell-e értelmezni az irányelv 8. cikkének (2) bekezdését, hogy annak megfelel az a 

nemzeti jogszabály(hely) vagy e jogszabály(hely) olyan értelmezési és alkalmazási gyakorlata, 

amely szerint azonos tagállami illetőségű vállalkozások közötti részleges szétválás során az 

átadó társaság tagja köteles az átadó társaságban fennálló részesedésének névértékét az átadó 

társaság jegyzett tőkéjét is csökkenteni, ahhoz, hogy a könyveiben csökkentse az átadó 

társaságban fennálló részesedésének üzletrészének értékét, amely számviteli kivezetést az 

adóhatóság az irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerinti adókezelés elérésének 

előfeltételeként rögzít, ráadásul olyan esetben amikor a részleges szétválás az átadó társaság 

tagjánál veszteséges? 

3) Úgy kell-e értelmezni az irányelv 8. cikkének (2) bekezdését, hogy annak megfelel egy olyan 

nemzeti jogszabály(hely) vagy e jogszabály(hely) olyan értelmezési és alkalmazási gyakorlata, 

amely szerint a hivatkozott rendelkezés szerinti társaságiadó-kezelés nem alkalmazható olyan 

részleges szétválások esetén, amelyek során a részleges szétválásban érintett átadó társaság 

egyszemélyes gazdasági társaság, vagyis a részleges szétválás eredményeképpen az átadó 

társaságban az átadó társaság alapítójának fennálló tulajdoni részesedése változatlanul 100 % 

marad, vagy az átadó gazdasági társaság jegyzett tőkéje változatlan marad? 
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59. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2022. május 13-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-323/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv 14. cikkének első mondatát, 

hogy a jövedéki termék szabálytalan kilépése esetén az adó megfizetéséért kezességgel tartozó 

adóraktári engedélyes felelőssége objektív, és még akkor sem mentesülhet a kötelezettség, valamint a 

vonatkozó szankcióknak megfelelő összegek megfizetése alól, ha az említett kilépés olyan jogellenes 

cselekménytől függ, amely – kizárólag – egy harmadik személy terhére róható fel, vagy azt úgy lehet 

értelmezni, hogy az adó és az ahhoz kapcsolódó szankciók alóli olyan mentesülés, mint az előre nem 

látható körülmények vagy a vis maior esetében, akkor ismerhető el, ha a kezes adóraktári engedélyes 

nem csak hogy egyáltalán nem vett részt a harmadik személy jogellenes cselekményében, hanem 

jogszerűen és nem gondatlanságból abban is bízott, hogy az adófelfüggesztés alá tartozó termék 

szállítása szabályszerű? 

 

60. A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) 

(Portugália) által 2022. május 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-

335/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Lehet-e úgy értelmezni a 2008. február 12-i 2008/7/EK tanácsi irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) 

pontját, hogy azzal ellentétes az imposto do selonak (bélyegilleték) alkalmazása egy bank által nyújtott, 

különböző kereskedelmi társaságok által kibocsátott forgalomképes értékpapírok – kötvények és 

kereskedelmi értékpapír – forgalomba hozatalával kapcsolatos pénzügyi közvetítői szolgáltatásokért 

járó díjra, amely szolgáltatások magukban foglalják a fellebbező azon kötelezettségét, hogy a befektetők 

azonosítása és a velük való kapcsolatfelvétel által mindent megtegyen az átruházható értékpapírok 

forgalmazása, a jegyzési vagy vételi megbízások fogadása, és bizonyos esetekben az ajánlat tárgyát 

képező átruházható értékpapírok megvásárlása érdekében? 

2) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre eltérő választ kell-e adni attól függően, hogy 

a pénzügyi szolgáltatások nyújtása jogszabály alapján kötelező vagy csupán opcionális? 

 

61. A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2022. május 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-336/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2019/475 irányelvvel módosított 2008/118/EK irányelv 1. cikkének 

(2) bekezdését, hogy azzal ellentétes valamely tagállamnak a dohányadó hevített dohányra való 

kivetésére vonatkozó olyan nemzeti szabályozása, amely az adó kiszámítását illetően úgy rendelkezik, 

hogy a pipadohányra vonatkozó adókulcs mellett a cigaretta után fizetendő adóösszegnek a pipadohány 

után fizetendő adóösszeggel csökkentett összege 80 %-ának megfelelő mértékű kiegészítő adót kell 

kivetni? 

2) Ha a hevített dohányt terhelő kiegészítő adó nem a 2008/118 irányelv 1. cikkének (2) bekezdése 

értelmében vett, a jövedéki termékeket terhelő speciális célú egyéb közvetett adónak minősül: Úgy kell-

e értelmezni a 2011/64/EU irányelv 14. cikkének (3) bekezdését, hogy azzal ellentétes valamely 

tagállamnak a dohányadó hevített dohányra való kivetésére vonatkozó olyan nemzeti szabályozása, 

amely az adó kiszámítását illetően úgy rendelkezik, hogy a pipadohányra vonatkozó adókulcs mellett a 

cigaretta után fizetendő adóösszegnek a pipadohány után fizetendő adóösszeggel csökkentett összege 

80 %-ának megfelelő mértékű kiegészítő adót kell kivetni? 
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3) Ha a hevített dohányt terhelő kiegészítő adó nem a 2008/118 irányelv 1. cikkének (2) bekezdése 

értelmében vett, a jövedéki termékeket terhelő speciális célú egyéb közvetett adónak minősül: Úgy kell-

e értelmezni a 2011/64 irányelv 14. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontját és (2) bekezdése 

első albekezdésének c) pontját, hogy azokkal ellentétes valamely tagállamnak a dohányadó hevített 

dohányra való kivetésére vonatkozó olyan nemzeti szabályozása, amely az adó kiszámítását illetően úgy 

rendelkezik, hogy az adót egy ad valorem adókulcs, valamint a dohányrudak tömege és darabszáma 

alapján meghatározott tételes adókulcs alapján kell megállapítani? 

 

62. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2022. május 25-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-341/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Értelmezhető-e úgy a 2006/112 irányelv 9. cikkének (1) bekezdése, hogy az megtagadja az adóalanyi 

minőséget és következésképpen az előzetesen felszámított héa levonásához vagy visszatérítéséhez való 

jogot azon jogalannyal szemben, aki olyan mértékben végez a héa szempontjából releváns ügyleteket, 

amely mérték – mivel rendkívül alacsony – nem minősül koherensnek azzal, ami a rendelkezésére álló 

tőkéje alapján a törvény által előre meghatározott kritériumok szerint három egymást követő évben 

észszerűen várható lenne, és e tény igazolására nem képes olyan objektív körülmények fennállását 

bizonyítani, amelyek e helyzetet okozták? 

2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén ellentétes-e a 2006/112 irányelv 167. cikkével, 

valamint a héasemlegesség és a héalevonási jog korlátozása arányosságának általános elvével az olyan 

nemzeti szabályozás, amely az 1994. évi 724. sz. törvény 30. cikkének 4. bekezdése alapján megtagadja 

a beszerzések után előzetesen felszámított héa levonását, visszatérítését vagy egy következő 

adómegállapítási időszakban történő felhasználását azon adóalannyal szemben, aki három egymást 

követő adómegállapítási időszakban olyan mértékben végez a héa szempontjából releváns ügyleteket, 

amely mérték – mivel rendkívül alacsony – nem minősül koherensnek azzal, ami a rendelkezésére álló 

tőkéje alapján a törvény által előre meghatározott kritériumok szerint három egymást követő évben 

észszerűen várható lenne, és e tény igazolására nem képes olyan objektív körülmények fennállását 

bizonyítani, amelyek e helyzetet okozták? 

3) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén ellentétes-e a jogbiztonság és a bizalomvédelem 

uniós elvével az olyan nemzeti szabályozás, amely az 1994. évi 724. sz. törvény 30. cikkének 4. 

bekezdése alapján megtagadja a beszerzések után előzetesen felszámított héa levonását, visszatérítését 

vagy egy következő adómegállapítási időszakban történő felhasználását azon adóalany részére, aki 

három egymást követő adómegállapítási időszakban olyan mértékben végez a héa szempontjából 

releváns ügyleteket, amely mérték – mivel rendkívül alacsony – nem minősül koherensnek azzal, ami a 

rendelkezésére álló tőkéje alapján a törvény által előre meghatározott kritériumok szerint három egymást 

követő évben észszerűen várható lenne, és e tény igazolására nem képes olyan objektív körülmények 

fennállását bizonyítani, amelyek e helyzetet okozták? 

 

63. A Pécsi Törvényszék (Magyarország) által 2022. június 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-366/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az uniós jogot, különösen a Bizottság 1821/2016/EU végrehajtási rendeletét a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet I. mellékletének módosításáról úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az a 

tagállami gyakorlat, amely szerint a szójababból hexán oldószerrel történő olajkivonás után 

visszamaradó anyagból az olajkivonás céljából alkalmazott, az állati és emberi egészségre 

ártalmas hexán eltávolításához szükséges toszterezés végrehajtása olyan végleges 
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feldolgozásnak minősül, amely a nómenklatúra 2309 vámtarifaszám alá sorolását alapozza meg 

és kizárja a nómenklatúra 2304 vámtarifaszám alá sorolást? 

2) Az uniós jogot, különösen a Bizottság 1821/2016/EU végrehajtási rendeletét a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet I. mellékletének módosításáról úgy kell-e értelmezni, hogy egy termék „emberi 

fogyasztásra alkalmatlan” tulajdonsága alatt azt kell érteni, hogy 

a.) az adott termék élelmiszeripari felhasználása teljes mértékben kizárt és lehetetlen, azaz az 

adott terméket az élelmiszeriparban felhasználni, feldolgozni nem lehet és abból ember által 

fogyasztható termék nem állítható elő, vagy 

b.) az adott termék behozatalkori állapotában ember által nem fogyasztható, miközben 

egyébként annak élelmiszeripari felhasználását, feldolgozását követően a termékből ember 

által fogyasztható termék állítható elő? 

3) Az uniós jogot, különösen a Bizottság 1821/2016/EU végrehajtási rendeletét a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet I. mellékletének módosításáról úgy kell-e értelmezni, hogy egy termék akkor is értékes 

állati takarmánynak minősül, ha a labdacs, pellet, granulátum formában behozott terméken 

fizikai aprítást és takarmány keverékbe belekeverést kell végrehajtani ahhoz, hogy a terméket 

állat elfogyassza? 

4) Az uniós jogot, különösen a Bizottság 1821/2016/EU végrehajtási rendeletét a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet I. mellékletének módosításáról úgy kell-e értelmezni, hogy az uniós joggal ellentétes 

az a tagállami gyakorlat, amely szerint a termék azon jellemzője, hogy génmódosítást tartalmaz, 

az emberi fogyasztásra való alkalmasságot kizárja, azaz a génmódosított szójadara az 

élelmiszeriparban nem használható fel? 

5) Az uniós jogot, különösen a Bizottság 1821/2016/EU végrehajtási rendeletét a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet I. mellékletének módosításáról úgy kell-e értelmezni, hogy a nómenklatúra 2304 vagy 

2309 vámtarifaszáma alá sorolása során 

a.) a termék behozatalt követő tényleges felhasználását, vagy 

b.) a termék behozatalkori objektív jellemzőit kell vizsgálni, azaz azt, hogy a termék a 

behozatalkori állapotában élelmiszeripari és/vagy takarmányozási célra is felhasználható? 

6) Az uniós jogot, különösen a Bizottság 1821/2016/EU végrehajtási rendeletét a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet I. mellékletének módosításáról úgy kell-e értelmezni, hogy a szójadara emberi 

fogyasztásra alkalmatlansága nem zárja ki a nómenklatúra 2304 vámtarifaszám alá sorolást? 

7) Az uniós jogot, különösen a Bizottság 1821/2016/EU végrehajtási rendeletét a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet I. mellékletének módosításáról úgy kell-e értelmezni, hogy az olyan szójadara, mint 

amilyen az alapügyben szerepel, azaz amelyen az olaj kivonása céljából használt, állati és 

emberi egészségre ártalmas hexán eltávolításához szükséges toszterezést hajtanak végre, a 

nómenklatúra 2304 vagy 2309 vámtarifaszám alá tartozik? 
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64. A Vestre Landsret (Dánia) által 2022. június 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-368/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a vám-és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 

2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2010. október 5-i 861/2010/EU 

bizottsági rendelet I. mellékletével módosított Közös Vámtarifa Kombinált Nómenklatúrájának 7307 22 

10 vámtarifaalszámát, hogy az az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló árukra vonatkozik? 

 

65. A Pécsi Törvényszék (Magyarország) által 2022. június 14-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-391/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelen ügyben meghozott döntése és gyakorlata, miszerint „a 

menetrend szerinti személyszállítás körébe nem tartozik bele a menetrend szerinti 

személyszállító eszközök karbantartásához szükséges, illetve üzemanyag tankolásához 

szükséges futásteljesítmény”, összeegyeztethető-e a Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. 

október 27.), az energiatermékek és a villamosenergia közösségi adóztatási keretének 

átszervezéséről szóló rendelkezéseivel? 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú kérdést. 

Polgári ügyszak 

66. A Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Lengyelország) által 

2022. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-139/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

és a tényleges érvényesülés elvéről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdését, 7. cikkének (1) és (2) bekezdését és 8. cikkét, valamint a tényleges érvényesülés elvét, hogy 

valamely egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel tisztességtelen feltételnek való minősítéséhez 

elegendő annak megállapítása, hogy e szerződési feltétel tartalma megfelel a jogszabályba ütköző 

kikötések nyilvántartásába bejegyzett általános szerződési feltétel tartalmának? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes 

a nemzeti szabályozás olyan bírósági értelmezése, amely szerint valamely tisztességtelen szerződési 

feltétel elveszíti tisztességtelen jellegét, ha a fogyasztó úgy dönthet, hogy a szerződésből eredő 

kötelezettségeit valamely másik, tisztességes szerződési feltétel alapján teljesíti? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését és 4. cikkének (1) 

bekezdését, hogy az eladónak vagy szolgáltatónak abban az esetben is minden fogyasztót tájékoztatnia 

kell a szerződés lényeges jellemzőiről és a szerződéssel kapcsolatos kockázatokról, ha az érintett 

fogyasztó az adott területre vonatkozóan megfelelő ismeretekkel rendelkezik? 

4) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, 6. cikkét és 7. 

cikkének (1) bekezdését, hogy ha több fogyasztó ugyanolyan szerződést köt egyetlen eladóval vagy 

szolgáltatóval, akkor megállapítható-e, hogy ugyanazok a szerződési feltételek az első fogyasztóval 

szemben tisztességtelennek, a második fogyasztóval szemben pedig tisztességesnek minősülnek, és ha 

igen, akkor ennek lehet-e az a következménye, hogy a szerződés az első fogyasztó tekintetében 
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érvénytelen, a második fogyasztó tekintetében pedig érvényes, és így utóbbit a szerződésből eredő 

valamennyi kötelezettség kötni fogja? 

 

67. Az Okresný súd Prešov (Szlovákia) által 2022. április 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-283/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási 

követelményekről szóló, 2004. április 21-i 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. 

cikkének g) pontját, hogy az a személy, 

— aki a közösségi légi fuvarozó helikopterének fedélzetén kívül tartózkodik, azonban a helikopter 

repülése közben a helikopter alapfelszerelésének (vagy e felszerelés részének) tekinthető 

csörlőkötélen függött, és (mivel a csörlőkötélen függött) a helikopterrel együtt emelkedett a 

levegőbe; 

— akit az állam mint fuvarozó által végzett ingyenes fuvarozás alapján (a rendőrség által használt állami 

tulajdonú helikopter) a légifuvarozó (állami flotta) és a különleges feladatokat ellátó személy között 

létrejött „fuvarozási szerződés” keretében fuvaroztak, mégpedig az uznesenie vlády Slovenskej 

republiky č. 411/2006 Z.z., z 10. mája 2006 k návrhu zásad vykonávania letov lietadiel v policajných 

službách (a Szlovák Köztársaság kormányának rendőrségi légi járművek üzemeltetési szabályaira 

vonatkozó javaslatról szóló, 2006. május 10-i 411/2006. sz. határozata) és a nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 50/2012 zo dňa 14. marca 2012 o vyžadovaní a schvaľovaní letov (a 

Szlovák Köztársaság belügyminisztériumának repülések igényléséről és megerősítéséről szóló, 

2012. március 14-i 50/2012. sz. utasítása) alapján, amelyek előírták, hogy a légifuvarozó légi 

járműve az adott személy munkáltatója feladatainak ellátásának biztosítása céljából hajt végre 

repüléseket; 

— a fuvarozás célja az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló különleges feladat végrehajtása volt (a 

Hasičský a záchranný zbor [tűzoltó- és mentőalakulat] tagjainak speciális képzéséből álló szolgálati 

feladat elvégzése légi jármű [helikopter] használatával, a mentést végző és [a megmentendő] személy 

csörlővel történő felemelésére irányuló gyakorlat formájában), és 

— aki egy tűzoltó egység képzésben részt vevő tagjaként olyan feladat teljesítésében vett részt, 

amelynek során őt a helikopter pilótájának és kezelőjének utasításai alapján a helikopter 

alapfelszerelésének (vagy e felszerelés részének) tekinthető csörlőkötél segítségével a helikopterhez 

erősítettek, és a repülés során a csörlővel kellett a helikopter fedélzetére emelni, 

a) utasnak, vagy 

b) a pilótafülkében vagy a fedélzeten szolgálatot teljesítő személyzet tagjának minősül? 

2) Úgy kell-e értelmezni az Európai Közösség által 1999. december 9-én az EK 300. cikk (2) bekezdése 

alapján aláírt és annak nevében a 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozattal jóváhagyott, a 

nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló, 1999. május 28-án 

Montrealban kötött egyezmény 17. cikkének 1. bekezdését, hogy az 1. kérdésben említett körülmények 

között az adott személy 

a) utasnak, vagy 

b) a pilótafülkében vagy a fedélzeten szolgálatot teljesítő személyzet tagjának minősül? 

3) Az Európai Közösség által 1999. december 9-én az EK 300. cikk (2) bekezdése alapján aláírt és annak 

nevében a 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozattal jóváhagyott, a nemzetközi légi fuvarozásra 

vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló, 1999. május 28-án Montrealban kötött 

egyezmény 2. cikke 1. bekezdésének [és] 1. cikkének értelmében vett fuvarozásnak minősül-e ez állami 

tulajdonban lévő helikopter 2017. május 10-i használata? 
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68. A Hof van Cassatie (Belgium) által 2022. április 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-286/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről 

szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2021. november 24-i 

(EU) 2021/2118 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel elvégzett módosítást megelőző változata 1. 

cikkének 1. pontját, amely úgy határozza meg a „gépjármű” fogalmát, hogy az „minden szárazföldi 

közlekedésre szolgáló és mechanikus erővel működtetett, de nem sínen közlekedő gépjármű, valamint 

a pótkocsi, akkor is, ha nincs a gépjárműhöz kapcsolva”, hogy nem minősül ezen irányelv értelmében 

vett gépjárműnek az olyan elektromos kerékpár (speed pedelec [elektromos gyorsasági kerékpár]), 

amelynek motorja csak rásegít a lábhajtásra, és így a kerékpár csak motor és izomerő segítségével képes 

mozogni, önállóan, izomerő nélkül azonban nem, és az olyan elektromos kerékpár, amely boost 

funkcióval van felszerelve, amelynek segítségével a kerékpár a boost gomb megnyomására lábhajtás 

nélkül 20 km/h-s sebességre gyorsul, de a boost funkció használatához izomerőre van szükség? 

 

69. A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2022. május 3-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-287/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A tényleges érvényesülés és az arányosság elvének fényében ellentétes-e a 93/13/EGK tanácsi irányelv 

6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) bekezdésével a nemzeti szabályozás olyan értelmezése 

vagy az olyan ítélkezési gyakorlat, amely szerint a nemzeti bíróság – különösen a fogyasztónak az 

eladóval vagy szolgáltatóval szembeni elszámolási kötelezettségére vagy az eladó vagy szolgáltató 

megfelelő pénzügyi helyzetére tekintettel – elutasíthatja a fogyasztónak az arra irányuló ideiglenes 

intézkedés (óvintézkedés) iránti kérelmét, hogy az eljárás időtartamára függesszék fel azon szerződés 

teljesítését, amelyet a benne foglalt tisztességtelen feltételek elhagyása miatt valószínűleg 

érvénytelennek fognak minősíteni? 

 

70. A Kammergericht Berlin (Németország) által 2022. május 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-304/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az eljáró bíróság a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, 

valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK 

tanácsi rendelet (a továbbiakban: „Brüsszel IIa” rendelet) 1. cikke (1) bekezdése a) pontjának, 2. cikke 

4. pontjának, 21. cikke (1) bekezdésének és 46. cikkének értelmezése végett a következő kérdéseket 

terjeszti elő: 

1) Házasság felbontásáról szóló, a „Brüsszel IIa” rendelet értelmében vett határozatnak minősül-e a 

házasságnak a Código Civil (spanyol polgári törvénykönyv) 82., 87., 89., 90. cikke alapján történő 

megszüntetése? 

2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén: A „Brüsszel IIa” rendelet közokiratokra és 

egyezségekre vonatkozó 46. cikkében foglalt szabályozásnak megfelelően kell-e kezelni a házasságnak 

a Código Civil (spanyol polgári törvénykönyv) 82., 87., 89., 90. cikke alapján történő megszüntetését? 
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71. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2022. május 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-307/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 15. cikke (3) bekezdésének a 12. 

cikkének (5) bekezdésével összhangban értelmezett első mondatát, hogy az adatkezelő (jelen esetben: a 

kezelőorvos) nem köteles az érintett (jelen esetben: a beteg) részére az adatkezelő által kezelt személyes 

adatainak első másolatát ingyenesen rendelkezésére bocsátani, ha az érintett nem az általános 

adatvédelmi rendelet (63) preambulumbekezdésének első mondatában említett azon cél elérése 

érdekében kéri a másolatot, hogy megállapítsa és ellenőrizze az adatkezelés jogszerűségét, hanem egy 

másik, adatvédelmen kívüli, azonban jogszerű célból (jelen esetben: az orvosi jogi felelősséggel 

kapcsolatos követelések fennállásának ellenőrzése)? 

2) Amennyiben az első kérdésre adott válasz nemleges: 

a) Figyelembe vehető-e az általános adatvédelmi rendelet hatálybalépése előtt elfogadott tagállami 

nemzeti rendelkezés is az általános adatvédelmi rendelet 23. cikke (1) bekezdésének i) pontja alapján 

az adatkezelő által kezelt személyes adatok másolatának ingyenes rendelkezésre bocsátásához való 

– az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (3) bekezdésének a 12. cikkének (5) bekezdésével 

összefüggésben értelmezett első mondatából eredő – jognak a korlátozásaként? 

b) Amennyiben a 2. kérdés a) pontjára adott válasz igenlő: Úgy kell-e értelmezni az általános 

adatvédelmi rendelet 23. cikke (1) bekezdésének i) pontját, hogy mások e rendelkezésben említett 

jogai és szabadságai magukban foglalják az adatok másolatának az általános adatvédelmi rendelet 

15. cikke (3) bekezdésének első mondata szerinti átadásával kapcsolatos költségek és a másolat 

rendelkezésre bocsátásával járó egyéb kiadások alóli mentességhez fűződő érdekét is? 

c) Amennyiben a 2. kérdés b) pontjára adott válasz igenlő: Figyelembe vehető-e az általános adatvédelmi 

rendelet 23. cikke (1) bekezdésének i) pontja alapján az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke (3) 

bekezdésének a 12. cikkének (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett első mondatából eredő 

kötelezettségek és jogok korlátozásaként az a nemzeti szabályozás, amely az orvos és a beteg közötti 

kapcsolatban a beteg egészségügyi dokumentációban található személyes adatai másolatának orvos 

általi átadása során minden esetben és a konkrét eset körülményeitől független előírja az orvos 

költségek megtérítésére vonatkozó, beteggel szembeni jogát? 

3) Amennyiben az 1. kérdésre adott válasz nemleges, és a 2. kérdés a), b) vagy c) pontjára adott válasz 

nemleges: Magában foglalja-e az orvos és a beteg közötti kapcsolatban az általános adatvédelmi rendelet 

15. cikke (3) bekezdésének első mondata szerinti jog az egészségügyi dokumentáció valamennyi, a 

beteg személyes adatait tartalmazó része másolatának átadására vonatkozó jogot, vagy csak önmagában 

a beteg személyes adatai másolatának átadására irányul, és az adatkezelő orvos dönti el, hogy az érintett 

beteg számára milyen módon állítja össze az adatokat? 

 

72. A Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Lengyelország) által 

2022. május 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-321/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, hogy az lehetővé teszi 

olyan feltétel tisztességtelen feltételnek minősítését, amely az eladó vagy szolgáltató részére az általa 

kínált szolgáltatáshoz képest aránytalanul magas díjat vagy jutalékot biztosít? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését és a tényleges 

érvényesülés elvét, hogy azokkal ellentétesek azok a nemzeti rendelkezések vagy azok bírósági 

értelmezése, amely szerint a fogyasztó eljáráshoz fűződő érdeke szükséges követelménye annak, hogy 

a fogyasztó által az eladóval vagy szolgáltatóval szemben, a tisztességtelen feltételeket tartalmazó 
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szerződés vagy szerződésrész érvénytelennek vagy hatálytalannak nyilvánítása iránt indított keresetének 

helyt adjanak? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, valamint a tényleges 

érvényesülés, az arányosság és a jogbiztonság elvét, hogy azok lehetővé teszik annak megállapítását, 

hogy az olyan kölcsönszerződés, amelynek a kölcsön törlesztési módjáról rendelkező egyetlen 

szerződési feltételét tisztességtelen szerződési feltételnek nyilvánították, e feltétel kihagyását követően 

nem maradhat fenn, és ezért érvénytelen? 

 

73. A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2022. május 23-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-334/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikke (1) bekezdésének c) pontját, hogy azzal ellentétes, ha a 

védjegyjogosult/bíróság eltilt más, harmadik személyt attól, hogy gazdasági tevékenység körében 

gépjármű-pótalkatrészekkel (hűtőrácsokkal/grillekkel) kapcsolatban az európai uniós védjeggyel 

azonos vagy ahhoz az összetéveszthetőségig hasonló megjelölést használjon, ha ez a pótalkatrész a 

gépjárműtartozékra (az uniós védjegyet megjelenítő emblémára) való rögzítésre szolgál, és: 

— ha műszaki szempontból lehetséges valamely európai uniós védjegyet megjelenítő eredeti emblémát 

egy gépjármű-pótalkatrészen (hűtőrácson/grillen) rögzíteni anélkül, hogy ezen az alkatrészen az 

európai uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz az összetéveszthetőségig hasonló megjelölést kellene 

ábrázolni; 

vagy abban az esetben, 

— ha műszaki szempontból nem lehetséges valamely európai uniós védjegyet megjelenítő eredeti 

emblémát egy gépjármű-pótalkatrészen (hűtőrácson/grillen) rögzíteni anélkül, hogy ezen az 

alkatrészen az európai uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz az összetéveszthetőségig hasonló 

megjelölést kellene ábrázolni; 

Az 1. kérdésben foglalt kérdések bármelyikére adott igenlő válasz esetében: 

2) Milyen értékelési szempontokat kell az ilyen esetekben alkalmazni, amelyek alapján megállapítható, 

hogy az európai uniós védjegy használata összhangban van-e a tisztességes ipari és kereskedelmi 

gyakorlattal? 

3) Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2017/1001 rendelet 9. cikkének (2) bekezdését és 9. cikke (3) 

bekezdésének a) pontját, hogy amennyiben a védjegy egy gépjárműalkatrész formájának eleme, és az 

(EU) 2017/1001 rendeletnek – a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 

6/2002/EK tanácsi rendelet 110. cikkének (1) bekezdésében foglalt javítási záradéknak megfelelő – 

rendelkezésének hiányában a védjegy ilyen esetben nem rendelkezik azonosító funkcióval? 

4) Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2017/1001 rendelet 9. cikkének (2) bekezdését és 9. cikke (3) 

bekezdésének a) pontját, hogy amennyiben a védjegy rögzítésére szolgáló olyan elem, amely a védjegy 

formáját jeleníti meg vagy ahhoz az összetéveszthetőségig hasonlít, egy gépjárműalkatrész formájának 

eleme, és az (EU) 2017/1001 rendeletnek a 6/2002/EK rendelet 110. cikkének (1) bekezdésében foglalt 

javítási záradéknak megfelelő – rendelkezésének hiányában a rögzítő elem akkor sem tekinthető 

azonosító funkcióval rendelkező védjegynek, ha a védjeggyel azonos vagy ahhoz az 

összetéveszthetőségig hasonló? 

 



 

 25 

74. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2022. június 1-jén benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-354/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Tekinthető-e úgy, hogy a borkészítés teljes folyamata a névadó borgazdaságban ment végbe az (EU) 

2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 54. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében 

véve, ha a préselésre egy másik borgazdaságtól 24 órára bérelt, ezen időszakban kizárólag a névadó 

borgazdaság rendelkezésére álló préselő létesítményben kerül sor? 

2) Igenlő válasz esetén a névadó borgazdaság alkalmazottainak kell-e végezniük a préselést, vagy 

legalábbis nekik kell-e a helyszínen felügyelniük azt, vagy a préselő létesítményt bérbe adó borgazdaság 

alkalmazottai is végezhetik a préselést a névadó borgazdaság utasításai szerint? 

3) Ha a préselést a préselő létesítményt bérbe adó borgazdaság alkalmazottai is végezhetik, akkor 

lehetőség biztosítható-e ezen alkalmazottak számára arra, hogy váratlan problémák felmerülése esetén 

önálló döntés alapján beavatkozzanak a préselésbe? 

4) Kizárja-e a borkészítés névadó borgazdaságnak való betudását, hogy a préselő létesítményt bérbe adó 

és a préselést végző borgazdaságnak saját érdeke fűződik a préselés elvégzésének módjához, mert a 

szintén e gazdasággal a szőlőültetvény műveléséről kötött szerződés a „Kabinett” borok/késői 

szüretelésű borok/válogatott szüretelésű borok hektoliterjeként a területalapú művelési díjon felüli 

mennyiség- és minőségfüggő pótlékot köt ki? 

Gazdasági ügyszak 

25. A Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Spanyolország) által 

2022. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-265/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Figyelembe véve, hogy a „Takarékpénztáraktól több mint hároméves futamidőre felvett 

jelzálogfedezetű kölcsönökre vonatkozó átlagos kamatláb” elnevezésű változó kamatláb meghatározása 

során az alkalmazott jutalékokat és kamat-felárakat a kamatlábba beépítve úgy számítják be, hogy azok 

a fogyasztó számára nagyobb terhet jelentenek, mint a piacon jellemző teljes hiteldíjmutató, és 

figyelembe véve, hogy a Banco de España (spanyol nemzeti bank) 5/1994. sz. körlevele – amely a 

szabályozó szervezet által kötelezően előírt követelményt tartalmazza – úgy rendelkezik, hogy ezeknek 

a különbözeteknek negatívnak kell lenniük, amely követelményt a pénzügyi intézmények folyamatosan 

figyelmen kívül hagytak és megszegtek, ellentétes-e a 2005/29/EK irányelv 5. és 7. cikkével a 

szabályozó szervezet által kötelezően előírt követelménytől való teljes eltérés? 

2) Amennyiben az Európai Unió Bírósága C-689/20. sz. üggyel (2) kapcsolatos ítélkezési gyakorlatával 

összhangban megállapítást nyer, hogy a fenti, kötelezően előírt követelménytől való eltérés a 

29/2005/EK irányelv 5. és 7. cikkével ellentétes, e tisztességtelen gyakorlat a szerződési feltétel 

tisztességtelen voltának értékelése és megítélése során valószínűsítő körülménynek minősül-e, és 

ellentétes-e a 93/13 irányelv 3. és 4. cikkével? 

3) Ha a spanyol nemzeti bank 5/1994. sz. körlevelét – amely a pénzügyi szektorban közismert, de a 

nyilvánosság számára nem általánosan ismert – egyáltalán nem vették figyelembe, és megállapítást nyer, 

hogy annak figyelmen kívül hagyása ellentétes a 2005/29/EK irányelv 7. cikkével, valószínűsítő 

körülménynek minősül-e a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerinti tisztességtelen jelleg 

értékelése során az, hogy az említett, „referenciamutatóból és kamat-felárból” álló mutatót az 

átláthatóság szempontjából vizsgálni kell? 

4) Ellentétes-e a 93/13/EGK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével, valamint 4. és 5. cikkével az a 

nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely szerint a jelzáloghitel-referenciamutató (IRPH) egyedi 

szabályozására tekintettel nem minősül visszaélésszerű gyakorlatnak az, hogy a spanyol nemzeti bank 

körlevelének premabulumában előírt követelmény ellenére nem alkalmaznak negatív különbözetet, 
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holott az IRPH kevésbé előnyös, mint az összes létező teljes hiteldíjmutató, és az IRPH-t úgy ajánlják, 

mintha az EURIBOR-ral azonos előnyökkel járó termék lenne, figyelmen kívül hagyják azonban a 

negatív különbözet beszámításának szükségességét, így azt az alkalmazását előíró kikötések 

semmissége miatt meg lehetne szűntetni, a bankoknak pedig a jövőben tartózkodniuk kellene az 

alkalmazásától, mivel e szolgáltatásnak a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók számára történő 

ajánlása befolyásolhatja gazdasági magatartásukat, és e kikötésnek a kereskedelmi szerződésekből való 

kihagyása tisztességtelennek minősülhet, mivel azt a 2005/29/EK irányelvvel ellentétes módon 

beépítették a kamat árába? 

5) Ellentétes-e a 93/13/EGK irányelv 6.cikkének (1) bekezdésével az, hogy a rejtett módon előírt 

különbözet esetében nem vizsgálják, hogy az szerepel-e a szerződésben és tisztességtelennek minősül-

e, tekintettel arra, hogy a különbözetnek a bank által tett ajánlatban negatívnak kell lennie, és a fogyasztó 

a szerződéskötést megelőző tájékoztatási szakaszban nem szerzett tudomást az általa felvett kölcsönre 

alkalmazott kamat gazdasági természetéről, ami ilyen módon ellentétes a 2005/29/EK irányelvvel? 

 

26. A Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Lengyelország) által 2022. május 

13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-326/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2008/48 

irányelv 16. cikkének (1) bekezdését az uniós jog tényleges érvényesülésének elvével összefüggésben, 

hogy a fogyasztó vagy az a vállalkozás, amelyre a fogyasztó az irányelv e rendelkezéséből eredő jogait 

engedményezte, e rendelkezés alapján követelheti a hitelezőtől a szerződés (és a szerződés részét képező 

szabályzatok) egy példányának, valamint a kölcsön törlesztésére vonatkozó olyan információknak a 

rendelkezésre bocsátását, amelyek annak ellenőrzéséhez szükségesek, hogy megfelelően számították-e 

ki a kölcsön teljes költsége arányos részének a kölcsön határidő előtti törlesztésével kapcsolatos 

visszafizetése jogcímén a fogyasztó részére kifizetett összegeket, és amelyek a fentiekben említett 

összegek visszafizetése iránti esetleges keresetindításhoz szükségesek? 

 

27. A Kúria (Magyarország) által 2022. június 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-425/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Amennyiben az anyavállalat valamely vállalkozás versenyellenes magatartása miatt 

kártérítési keresetet indít kizárólag a leányvállalatainál a versenyellenes magatartással 

összefüggésben bekövetkezett károk megtérítése iránt, az anyavállalat székhelye, mint 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 7. cikk 2. pontja szerinti káresemény bekövetkezésének helye, megalapozza-e 

a bíróság joghatóságát? 

2) A 1215/2012/EU rendelet 7. cikk 2. pontjának alkalmazása körében van-e jelentősége annak 

a ténynek, hogy a per tárgyává tett egyes beszerzések időpontjában nem mindegyik 

leányvállalat tartozott az anyavállalat vállalkozáscsoportjába? 
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Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

26. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. június 30-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IR elleni büntetőeljárás (C-105/21. sz. 

ügy)1  

1) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. és 47. cikkét, a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 

jogot, valamint az egyenértékűség és a kölcsönös bizalom elvét úgy kell értelmezni, hogy a 2009. február 

26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról és a tagállamok 

közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat alapján 

elfogadott európai elfogatóparancsot kibocsátó igazságügyi hatóság egyáltalán nem köteles az ezen 

elfogatóparancs által érintett személlyel közölni az e személy letartóztatására vonatkozó nemzeti 

határozatot, valamint az e határozattal szembeni jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatos információkat, 

ha az említett személy az elfogatóparancs végrehajtási tagállamában tartózkodik, és nem adták át az 

elfogatóparancsot kibocsátó tagállam illetékes hatóságainak. 

2) Az uniós jog elsőbbségének elvét úgy kell értelmezni, hogy az a kibocsátó igazságügyi hatóságot 

kötelezi arra, hogy nemzeti jogát lehetőség szerint az uniós joggal összhangban értelmezze, lehetővé 

téve a számára a 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 kerethatározat által követett céllal 

összeegyeztethető eredmény elérését, amely kerethatározattal ellentétes, hogy a nemzeti jog értelmében 

e hatóságnak az európai elfogatóparanccsal érintett személlyel a kibocsátó tagállam igazságügyi 

hatóságai részére történő átadása előtt közölnie kell a letartóztatására vonatkozó nemzeti határozatot 

és az e határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségekkel kapcsolatos információkat. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

120. A Bíróság (nagytanács) 2022. június 9-i ítélete (a Tribunal judiciaire d’Auch 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – EP kontra Préfet du Gers, 

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) (C-673/20. sz. ügy)2  

1) Az EUSZ 9. és EUSZ 50. cikket, valamint az EUMSZ 20–22. cikket a 2019. október 17-én elfogadott 

és 2020. február 1-jén hatályba lépett, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az 

Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással 

összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 

Európai Unióból való 2020. február 1-jei kilépése óta ezen állam azon állampolgárait, akik az átmeneti 

időszak vége előtt tartózkodási jogukat gyakorolták valamely tagállamban, már nem illeti meg az uniós 

polgári jogállás, és különösen nem illeti meg őket az EUMSZ 20. cikk (2) bekezdésének b) pontja és az 

EUMSZ 22. cikk alapján a választójog és választhatóság a lakóhelyük szerinti tagállam helyhatósági 

választásain, ideértve azt is, ha azon állam joga alapján, amelynek állampolgárai, megvonták tőlük a 

választójogot az ezen utóbbi állam által szervezett választásokon is. 

2) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett harmadik és a negyedik kérdés vizsgálata nem tárt fel olyan 

tényezőt, amely a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az 

Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2020. 

január 30-i (EU) 2020/135 tanácsi határozat érvényességét érintené. 

 

 
1 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Büntető ügyszak, 11. szám alatt. 
2 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 58. szám alatt. 
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121. A Bíróság (első tanács) 2022. június 16-i ítélete (az Administrativen sad – Silistra 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DB, LY kontra Nachalnik na Rayonno 

upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti – Silistra 

(C-520/20. sz. ügy)3 

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és 

használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 39. cikkét úgy kell értelmezni, hogy 

azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a végrehajtó tagállam illetékes 

hatóságai akkor is kötelesek végrehajtani a tárgyra vonatkozóan a Schengeni Információs Rendszer 

második generációjába bevitt figyelmeztető jelzést, ha kétségeik vannak az ilyen figyelmeztető jelzés 

kiadásának az e határozat 38. cikkének (1) bekezdésében meghatározottakkal összhangban álló indokait 

illetően. 

 

122. A Bíróság (első tanács) 2022. június 16-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus 

[Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A által indított eljárás (C-577/20. sz. 

ügy)4  

1) A 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a szakmai 

képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 13. cikkének (2) bekezdését, valamint az EUMSZ 45. és EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, 

hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságának az EUMSZ 45. vagy az EUMSZ 49. cikk alapján értékelnie 

kell a szabályozott szakma gyakorlásának a fogadó tagállamban való megkezdése és gyakorlásának 

engedélyezése iránt azon személy által az említett 13. cikk (2) bekezdése alapján benyújtott kérelmet, 

aki egyrészt olyan tagállamban kiállított, az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkezik, 

amelyben e szakma nem szabályozott, másrészt aki a fenti 13. cikk (2) bekezdésében a szakma 

gyakorlásának minimális időtartama tekintetében előírt követelménynek nem felel meg. 

2) Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni az EUMSZ 45. és EUMSZ 49. 

cikket, hogy a fogadó tagállam illetékes hatósága, amelyhez e tagállamban szabályozott szakma 

gyakorlásának engedélyezése iránti kérelmet nyújtottak be, köteles a valóságot tükrözőnek tekinteni a 

másik tagállam hatósága által kiállított oklevelet, és főszabály szerint nem vonhatja kétségbe azon 

ismeretek és képesítések szintjét, amelyeket a kérelmező ezen oklevél alapján vélelmezhetően 

megszerzett. E hatóság csak abban az esetben kérheti a kiállító hatóságtól, hogy a bizonyítékok fényében 

vizsgálja felül a kérelmező által hivatkozott oklevél kiállításának megalapozottságát, ha olyan 

egybevágó valószínűsítő körülmények együttesét képező konkrét bizonyítékokon alapuló, súlyos kétségei 

vannak, amelyek arra engednek következtetni, hogy az oklevél nem tükrözi a kérelmező által 

vélelmezhetően megszerzett ismeretek és képesítések szintjét, és a kiállító hatóságnak adott esetben 

vissza kell vonnia ezen oklevelet. Az említett konkrét bizonyítékok között adott esetben szerepelhetnek 

többek között az érintett képzés szervezőitől eltérő személyek, valamint egy másik tagállamnak a 

feladataik keretében eljáró hatóságai által továbbított információk. Amennyiben a kiállító hatóság az 

említett bizonyítékok alapján felülvizsgálta az oklevél kiállításának megalapozottságát, és azt nem vonta 

vissza, a fogadó tagállam hatósága csak kivételesen, abban az esetben vonhatja kétségbe az említett 

oklevél kiállításának megalapozottságát, ha az adott ügy körülményei nyilvánvalóan az érintett oklevél 

valóságot tükröző voltának hiányát tárják fel. 

 

123. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. június 16-i ítélete (a Cour d'appel de Bruxelles 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-

Capitale kontra Infrabel SA (C-229/21. sz. ügy)5  

A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU 

határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és 

 
3 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 21. szám alatt. 
4 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 47. szám alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 119. szám alatt. 
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tanácsi rendelet 15. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ha egy belvízi kikötő, amely az e 

rendelet 6. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében vett átfogó hálózatba tartozik, összeköttetéssel 

rendelkezik mind a közúti, mind pedig a vasúti közlekedési infrastruktúrával, e rendelkezéssel – a 

rendkívüli körülményeket kivéve – ellentétes ezen összeköttetések valamelyikének megszüntetése. A 

karbantartásnak az e rendelkezés megsértésével történő elmulasztása, illetve az ezen infrastruktúrák 

által elfoglalt területek gazdasági hasznosítása nem minősül ilyen körülménynek. 

 

124. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. június 16-i ítélete (a Varhoven administrativen 

sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zamestnik-ministar na 

regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na 

Operativna programa „Regioni v rastezh” 2014–2020 kontra Obshtina Razlog (C-376/21. 

sz. ügy)6  

1) Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 

1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 

223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 

966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 

2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 160. cikkének (1) és (2) bekezdését és a 2015. október 

28-i (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 102. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azok még akkor sem 

alkalmazhatók a tagállamok ajánlatkérő szervei által szervezett közbeszerzési eljárásokra, ha e 

közbeszerzéseket az európai strukturális és beruházási alapokból származó forrásokból finanszírozzák. 

2) A 2015. november 24-i (EU) 2015/2170 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, a 

közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontját az említett 

irányelv 18. cikke (1) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy az ajánlatkérő szerv a 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében jogosult egyetlen gazdasági szereplőhöz fordulni, ha 

ez az eljárás jelentős változtatás nélkül átveszi a korábbi nyílt eljárásban említett szerződés eredeti 

feltételeit, amely eljárást azért szüntették meg, mert az egyetlen benyújtott ajánlat nem volt megfelelő, 

noha a szóban forgó szerződés tárgya objektíve nem mutat olyan sajátosságokat, amelyek azt 

indokolnák, hogy a teljesítést kizárólag erre a gazdasági szereplőre bízzák. 

 

125. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. június 24-i végzése (a Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Krakowie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Rzecznik Praw Obywatelskich (C-2/21. sz. ügy)  

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. és 24. cikkével, valamint az Unió polgárainak és családtagjaiknak 

a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 

1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 

73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

4. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben az EUMSZ 20. és EUMSZ 21. cikket akként kell értelmezni, 

hogy az olyan uniós polgár kiskorú gyermek esetében, akinek valamely tagállam hatóságai által 

kiállított születési anyakönyvi kivonata a gyermek szüleiként két, azonos nemű személyt tüntet fel, a 

gyermek állampolgársága szerinti tagállam köteles egyrészről a gyermek számára személyazonosító 

igazolványt vagy útlevelet kiállítani, anélkül, hogy megkövetelné az említett gyermek születési 

anyakönyvi kivonatának a nemzeti anyakönyvi nyilvántartásba való előzetes bejegyzését, valamint 

másrészről – bármely más tagállamhoz hasonlóan – köteles elismerni valamely más tagállam által 

 
6 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 173. szám alatt. 
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kiállított azon dokumentumot, amely lehetővé teszi ugyanezen gyermek számára, hogy e két személy 

mindegyikével gyakorolja a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát. 

 

126. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. június 28-i végzése (a Supremo Tribunal 

Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – OF kontra Instituto 

de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) (C-728/21. sz. ügy)  

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, 

Euratom tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdését úgy kell értelmezni, hogy a 

helyszíni ellenőrzésről szóló olyan jelentés, amely a szabálytalanság fennállásának említésére 

szorítkozik, és nem tesz említést a szabálytalansággal kapcsolatos vizsgálatra vagy eljárásra irányuló 

szándékról, ennek ellenére az e rendelkezés szerinti olyan „vizsgálatnak vagy eljárásnak” tekinthető, 

amely megszakítja az eljárás ezen 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott elévülési 

idejét, ha kellően pontosan körülírja azokat az ügyleteket, amelyek vonatkozásában fennáll a 

szabálytalanságok gyanúja. 

 

127. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. június 30-i ítélete (a Tallinna Halduskohus 

[Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Aktsiaselts M. V.WOOL kontra 

Põllumajandus- ja Toiduamet (C-51/21. sz. ügy)7  

A 2019. február 7-i (EU) 2019/229 bizottsági rendelettel módosított, az élelmiszerek mikrobiológiai 

kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 

és I. melléklete 1. fejezete 1.2. pontjának rendelkezéseit együttesen úgy kell értelmezni, hogy amennyiben 

a gyártó nem tudja az illetékes hatóság számára elfogadható módon igazolni, hogy az élelmiszerek az 

eltarthatósági idejük teljes időtartama alatt tiszteletben tartják a 100 telepképző egység/gramm (g) 

határétéket a Listeria monocytogenes jelenlétére vonatkozóan, az eltarthatósági idejük alatt forgalomba 

hozott termékekre nem alkalmazható az említett I. melléklet 1. fejezetének 1.2. pontjában meghatározott 

határérték, amely szerint a Listeria monocytogenes nem lehet az érintett élelmiszertermék 25 

grammjában kimutatható. 

 

128. A Bíróság (első tanács) 2022. június 30-i ítélete (Lietuvos vyriausiasis administracinis 

teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M. A. (C-72/22. PPU. sz. ügy)8  

1) A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. 

június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkét és 7. cikkének (1) bekezdését 

úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a tagállami szabályozás, amely szerint hadiállapot 

kinyilvánítása, rendkívüli állapot vagy szükségállapot külföldiek tömeges beáramlása miatti kihirdetése 

esetén a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok e tagállam területén ténylegesen 

nem férhetnek hozzá a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálására irányuló eljáráshoz. 

2) A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. 

június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (2) és (3) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogi szabályozás, amelynek értelmében hadiállapot 

kinyilvánítása, rendkívüli állapot, vagy szükségállapot külföldiek tömeges beáramlása miatti kihirdetése 

esetén a menedékkérőt őrizetbe lehet venni kizárólag azon az alapon, hogy jogellenesen tartózkodik a 

tagállam területén. 

 

 
7 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 82. szám alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 70. szám alatt. 
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129. A Bíróság (második tanács) 2022. július 7-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CC kontra Pensionsversicherungsanstalt (C-

576/20. sz. ügy)9  

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására 

vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 44. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben az érintett személy 

nem felel meg a munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenység gyakorlására vonatkozó feltételnek, 

amelyet e rendelkezés ahhoz ír elő, hogy az öregségi nyugdíj nyújtása keretében az e nyugdíjat folyósító 

tagállam figyelembe vehesse az e személy által más tagállamokban megszerzett gyermeknevelési 

időszakokat, e tagállam köteles figyelembe venni ezen időszakokat az EUMSZ 21. cikk alapján abban 

az esetben, ha e személy kizárólag az említett tagállamban dolgozott és fizetett járulékokat mind azt 

megelőzően, mind azt követően, hogy a lakóhelyét azon más tagállamba helyezte át, ahol az említett 

időszakokat teljesítette. 

 

130. A Bíróság (második tanács) 2022. július 7-i ítélete (a Tribunale ordinario di 

Pordenone [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – PH kontra Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e 

ittiche – Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

(C-24/21. sz. ügy)10  

1) A 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a 

géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 

90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 26a. cikkét – e rendeletre és a GMO-knak hagyományos és 

biogazdálkodással termesztett növények közötti nem szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló 

nemzeti együtt-termesztési intézkedések kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2010. július 

13-i bizottsági ajánlásra figyelemmel – úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti 

intézkedés, amely a genetikailag módosított organizmusok más termékekben való véletlenszerű 

előfordulásának elkerülése céljából tiltja az 1829/2003 rendelet alapján engedélyezett genetikailag 

módosított organizmusoknak az érintett tagállam valamely tartománya területén történő termesztését, 

amennyiben ezen intézkedés lehetővé teszi a termelőknek és a fogyasztóknak a genetikailag módosított 

növénykultúrákból, illetve a biológiai vagy hagyományos termesztésből származó termékek közötti 

választásának biztosítására irányuló célkitűzés elérését, és az említett növénykultúráknak az e területre 

jellemző sajátosságaira figyelemmel ezen intézkedés szükséges e cél eléréséhez, és azzal arányos. 

2) Amikor valamely nemzeti intézkedés tiltja az 1829/2003 rendelet alapján engedélyezett genetikailag 

módosított organizmusoknak termesztését az érintett tagállam valamely tartományának területén, 

összhangban az 1829/2003 rendelettel módosított 2001/18 irányelvnek az ugyanezen rendelettel és a 

GMO-knak hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények közötti nem szándékos 

előfordulásának elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-termesztési intézkedések kidolgozására vonatkozó 

iránymutatásokról szóló, 2010. július 13-i bizottsági ajánlással együttesen értelmezett 26a. cikkével, 

nem szükséges azt is külön megvizsgálni, hogy ez az intézkedés összeegyeztethető-e az EUMSZ 34–36. 

cikkel. 

 

131. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. július 7-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Italy Emergenza Cooperativa Sociale (C-213/21 

 
9 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 46. szám alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 165. szám alatt. 
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és C-214/21. sz. ügy) kontra Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani (C-213/21. 

sz. ügy), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (C-214/21. sz. ügy)11 

A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének h) pontját úgy kell értelmezni, hogy 

azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a sürgősségi és rendkívüli 

sürgősségi egészségügyi szállítási szolgáltatásokat megállapodás útján elsősorban csak önkéntes 

szervezetek számára lehet odaítélni, nem pedig olyan szociális szövetkezetek számára, amelyek 

tevékenységeikhez kapcsolódó hozam-visszatérítéseket oszthatnak fel a tagjaik között. 

 

132. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. július 7-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – F. Hoffmann-La Roche Ltd, 

Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA kontra Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (C-261/21. sz. ügy)12  

Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését, az EUSZ 19. cikk (1) bekezdését, valamint az EUMSZ 267. cikket az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem 

ellentétesek az olyan tagállami eljárásjogi rendelkezések, amelyek tiszteletben tartják az egyenértékűség 

elvét, és amelyek következtében amennyiben e tagállam legfelsőbb közigazgatási bírósága azon jogvitát 

lezáró határozatot hoz, amelyben az EUMSZ 267. cikk alapján előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel 

fordult a Bírósághoz, az ezen jogvitában részt vevő felek a nemzeti bíróság e határozatával szemben 

nem nyújthatnak be azon indokkal perújítási kérelmet, hogy az sérti az uniós jognak a Bíróság által e 

kérelemre válaszul adott értelmezését. 

 

133. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. július 7-i ítélete (a Tribunal Judicial da Comarca 

dos Açores [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – KU, OP, GC kontra 

SATA International – Azores Airlines SA (C-308/21. sz. ügy)13  

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén 

az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben az érintett légi járatok 

vagy repülőgépek kiindulási repülőtere felelős a repülőgépek üzemanyag-ellátásának a 

megszervezéséért, az üzemanyag-ellátás általános zavara az e rendelkezés értelmében vett „rendkívüli 

körülménynek” tekinthető. 

Pénzügyi jogterület 

59. A Bíróság (második tanács) 2022. június 9-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Baltic 

Master” UAB kontra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos (C-599/20. sz. ügy)14  

1) Az 1996. december 19-i 82/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi 

Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 29. cikke (1) 

bekezdésének d) pontját és az 1999. január 8-i 46/1999/EK bizottsági rendelettel módosított, a 

2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. 

július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 143. cikkének b), e) és f) pontját úgy kell értelmezni, hogy: 

 
11 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 126. szám alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 131. szám alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 153. szám alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 25. szám alatt. 
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— a vevő és az eladó nem tekinthetők jogilag elismert üzlettársaknak, vagy közvetlen vagy közvetett de 

iure ellenőrzési viszony miatt egymással kapcsolatban állóknak olyan helyzetben, amelyben 

semmiféle olyan dokumentum nem áll fenn, amely lehetővé tenné az ilyen kapcsolat megállapítását; 

— a vevő és az eladó közvetlen vagy közvetett de facto ellenőrzési viszony miatt egymással kapcsolatban 

állóknak tekinthetők olyan helyzetben, amelyben a szóban forgó ügyletek megkötésének objektív 

tényezőkkel alátámasztott feltételei olyanoknak tekinthetők, amelyek nem csupán azt jelzik, hogy 

szoros bizalmi viszony áll fenn e vevő és ezen eladó között, hanem azt is, hogy az egyikük olyan 

helyzetben van, hogy a másikra nyomást vagy fölötte irányítást gyakorolhat, vagy hogy harmadik 

személy olyan helyzetben van, hogy mindkettőjükre nyomást vagy fölöttük irányítást gyakorolhat. 

2) A 82/97 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 31. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy 

azzal nem ellentétes az, hogy abban az esetben, ha valamely importált áru vámértékét nem lehetett e 

rendelet 29. és 30. cikke alapján meghatározni, azt kizárólag az azonos eredetű olyan áruk vámértékére 

vonatkozó nemzeti adatbázisban szereplő információk alapján határozzák meg, amelyek bár a 46/1999 

rendelettel módosított 2454/93 rendelet 142. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében véve nem 

„hasonlók”, ugyanazon TARIC-kód alá tartoznak. 

 

60. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. június 9-i ítélete (a Varhoven administrativen sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Direktor na Agentsia „Mitnitsi” 

kontra „IMPERIAL TOBACCO BULGARIA” EOOD (C-55/21. sz. ügy)15  

A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv 11. cikkét és a 

dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i 

2011/64/EU tanácsi irányelv 17. cikke első bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy e 

rendelkezések nem kötelezik a tagállamokat arra, hogy előírják azon vámfelügyelet alatt megsemmisített 

jövedéki termékek – beleértve dohánygyártmányokat – után megfizetett jövedéki adó visszatérítését, 

amelyek szabad forgalomba bocsátására már sor került. 

 

61. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. június 9-i ítélete (a Kúria [Magyarország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – FAWKES Kft. kontra Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (C-187/21. sz. ügy)16  

1) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 

rendelet 30. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontját úgy kell értelmezni, hogy a vámérték e 

rendelkezésnek megfelelő meghatározása során a tagállami vámhatóság szorítkozhat az általa 

bevitt adatokat tartalmazó és általa kezelt nemzeti adatbázisban szereplő adatok 

felhasználására, anélkül hogy – amennyiben a fenti adatok e célból elegendők – be kellene 

szereznie a más tagállamok vámhatóságainak vagy az Európai Unió intézményeinek és 

szolgálatainak birtokában lévő információkat, az említett vámhatóság azon lehetőségének 

sérelme nélkül, hogy ellenkező esetben megkeresse az említett hatóságokat vagy intézményeket 

és szolgálatokat a fenti meghatározáshoz szükséges kiegészítő adatok megszerzése céljából. 

2) A 2913/92 rendelet 30. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontját úgy kell értelmezni, hogy a 

tagállami vámhatóság a vámérték meghatározása során kizárhatja a vámkezelést kérő személy 

más ügyleteihez kapcsolódó, de sem nemzeti, sem más tagállami vámhatóság által nem 

kifogásolt ügyleti értékeket, azzal a feltétellel, hogy egyrészről az e tagállamba irányuló 

behozatalokhoz kapcsolódó ügyleti értékeket az említett hatóság a 2913/92 rendelet 78. 

cikkének (1) és (2) bekezdése alapján, az e rendelet 221. cikkében előírt határidőn belül és az 

1994. december 19-i 3254/94/EK bizottsági rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex 

 
15 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 42. szám alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 51. szám alatt. 
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létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések 

megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 118a. cikkében előírt 

eljárás szerint előzetesen kétségbe vonja, másrészről pedig a más tagállamokba irányuló 

behozatalokhoz kapcsolódó ügyleti értékek vonatkozásában ugyanezen hatóság e kizárást a 

2913/92 rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban a szóban forgó ügyleti értékek 

valószerűségét befolyásoló tényezőkre való hivatkozással indokolja. 

3) A 2913/92 rendelet 30. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában alkalmazott, az áru 

értékelésével „azonos vagy közel azonos időpontban” exportált áruk fogalmát úgy kell 

értelmezni, hogy a vámérték e rendelkezés szerinti meghatározása során a vámhatóság az 

értékelendő áruk vámkezelését megelőző 45 napot és az azt követő 45 napot magában foglaló 

90 napos időszakon belüli adatok felhasználására szorítkozhat, amennyiben az értékelendő 

árukkal azonos vagy azokhoz hasonló áruk Európai Unióba történő kivitelére irányuló, ezen 

időszakban teljesített ügyletek lehetővé teszik ezen áruk vámértékének a fenti rendelkezésnek 

megfelelő meghatározását. 

 

62. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. június 16-i ítélete (a Finanzgericht Köln 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ACC Silicones Ltd. kontra 

Bundeszentralamt für Steuern (C-572/20. sz. ügy)17  

Az EUMSZ 63. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes valamely tagállami adójogszabály olyan 

rendelkezése, amely a 2003. december 22-i 2003/123/EK tanácsi irányelvvel módosított, a különböző 

tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. 

július 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelvben előírt küszöbértékek alatti részesedésekből származó, egy 

másik tagállamban letelepedett társaság által kapott osztalék után fizetett tőkejövedelem-adó 

visszatérítését annak bizonyításától teszi függővé, hogy ezen adó e társaság, illetve annak közvetlen vagy 

közvetett részvényesei esetében nem számítható be, vagy nem képezheti beszámítás halasztásának 

tárgyát, illetve azt az említett társaság működési költségként vagy reklámköltségként nem vonhatja le, 

miközben ilyen feltételt nem írnak elő az ugyanilyen típusú jövedelemben részesülő belföldi illetőségű 

társaság által fizetett tőkejövedelem-adó visszatérítése esetén. 

 

63. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. június 16-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék 

[Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DuoDecad Kft. kontra 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (C-596/20. sz. ügy)18 

Az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel a Fővárosi Törvényszék 

(Magyarország) által a 2020. szeptember 28-i határozatával előzetes döntéshozatalra 

előterjesztett kérdések megválaszolására. 

 

64. A Bíróság (második tanács) 2022. június 30-i ítélete (a Mokestinių ginčų komisija prie 

Lietuvos Respublikos vyriausybės [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

UAB „ARVI” ir ko kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos (C-56/21. sz. ügy)19 

1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 

135. és 137. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely 

az adóalany arra vonatkozó választási jogát, hogy valamely ingatlan értékesítését a hozzáadottérték-

 
17 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 20. szám alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 23. szám alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 43. szám alatt. 
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adó (héa) hatálya alá vonja, ahhoz a feltételhez köti, hogy e terméket olyan adóalany részére ruházzák 

át, aki az ügylet megkötésének időpontjában már héanyilvántartásba vett adóalany. 

2) A 2006/112 irányelv rendelkezéseit, valamint az adósemlegesség, a tényleges érvényesülés és az 

arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás és 

gyakorlat, amelynek értelmében az ingatlan eladója köteles az ezen ingatlan után előzetesen felszámított 

hozzáadottérték-adó (héa) levonásának korrekciójára, miután ezen értékesítés tekintetében arra 

hivatkozással tagadják meg vele szemben az adózás választásának jogát, hogy az értékesítés 

időpontjában a vevő nem felelt meg az eladó által e jog gyakorlására előírt feltételeknek. Jóllehet a 

szóban forgó ingatlannak a vevő általi, héaköteles tevékenységek keretében történő tényleges használata 

e tekintetben nem releváns, az illetékes hatóságok kötelesek megvizsgálni, hogy azon adóalany részéről, 

aki a szóban forgó ügylet tekintetében gyakorolni kívánta az adózás lehetőségének választására 

vonatkozó jogát, esetlegesen fennáll-e adócsalás vagy visszaélés. 

 

65. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. június 30-i ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice kontra VB, 

Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti -Serviciul Soluţionare 

Contestaţii 1 (C-146/21. sz. ügy)20  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvvel 

és az adósemlegesség elvével nem ellentétes egy olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a 

fordított adózási mechanizmus nem alkalmazható egy olyan adóalany tekintetében, aki az adóköteles 

ügyletek megvalósítását megelőzően nem kérte a héanyilvántartásba vételét, és hivatalból sem vették 

nyilvántartásba. 

 

66. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. július 7-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – B. kontra Dyrektor Izby 

Skarbowej w W. (C-696/20. sz. ügy)21  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 41. 

cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes egy olyan tagállami szabályozás, amelynek 

értelmében egy Közösségen belüli termékbeszerzés az e tagállam területén teljesítettnek minősül, 

amennyiben e beszerzést, amely egy egymást követő ügyletekből álló láncolat első ügylete, az e 

láncolatban részt vevő adóalanyok tévesen minősítették belföldi ügyletnek, amely adóalanyok az említett 

tagállam által kiadott héaazonosító számaikat tüntették fel e tekintetben, és a következő ügylet után, 

amelyet tévesen Közösségi ügyletnek minősítettek, Közösségen belüli termékbeszerzésként a beszerzők 

héát számítottak fel a termékek fuvarozásának érkezési helye szerinti tagállamban. E rendelkezéssel 

azonban – az arányosság és az adósemlegesség elvével összefüggésben értelmezve – ellentétes az ilyen 

tagállami szabályozás, amennyiben a Közösségen belüli termékbeszerzés, amelyet e tagállam területén 

teljesítettnek kell tekinteni, olyan Közösségen belüli termékértékesítésből ered, amelyet az említett 

tagállamban nem kezeltek adómentes ügyletként. 

 

67. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. július 7-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Staatssecretaris van Financiën kontra 

X (C-194/21. sz. ügy)22 

A 2010. július 13-i 2010/45/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 184. és 185. cikkét a következőképpen kell 

értelmezni:  

 
20 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 50. szám alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 34. szám alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 53. szám alatt. 
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azokkal nem ellentétes, hogy az olyan adóalannyal szemben, aki a nemzeti jogban előírt jogvesztő 

határidő lejárta előtt elmulasztotta a valamely termék vagy szolgáltatás beszerzését terhelő 

hozzáadottérték-adó (héa) levonásához való jog gyakorlását, megtagadják annak lehetőségét, hogy az 

említett terméknek vagy szolgáltatásnak az adóköteles ügyletek céljára történő első felhasználása 

alkalmával korrekció jogcímén a későbbiekben végezze el ezt az adólevonást, még abban az esetben is, 

ha nem állapítottak meg semmilyen joggal való visszaélést, csalást vagy adóbevétel-kiesést. 

Munkaügyi ügyszak 

30. A Bíróság (első tanács) 2022. június 22-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht [Németország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Leistritz AG kontra LH (C-534/20. sz. ügy)23  

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. 

április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 38. 

cikke (3) bekezdésének második mondatát úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti 

szabályozás, amely előírja, hogy az adatkezelő vagy adatfeldolgozó a személyi állományába tartozó 

adatvédelmi tisztviselőnek kizárólag alapos okból mondhat fel, akkor is, ha a felmondás nem 

kapcsolódik e tisztviselő feladatainak ellátásához, feltéve hogy e szabályozás nem veszélyezteti e 

rendelet célkitűzéseinek megvalósítását. 

 

31. A Bíróság (második tanács) 2022. június 30-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 26 de 

Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – KM kontra Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (INSS) (C-625/20. sz. ügy)24  

A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos 

megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdését úgy 

kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely megakadályozza, hogy a 

szociális biztonsági rendszerben biztosított munkavállalók egyidejűleg két, teljes foglalkozási 

rokkantság után járó nyugdíjban részesüljenek, amennyiben azok ugyanazon szociális biztonsági 

rendszerbe tartoznak, miközben lehetővé teszi e halmozást, ha e nyugdíjak különböző szociális 

biztonsági rendszerek hatálya alá tartoznak, mivel e szabályozás különösen hátrányosan érinti a női 

munkavállalókat a férfi munkavállalókhoz képest, különösen amennyiben a férfi munkavállalók 

jelentősen nagyobb – az említett szabályozás hatálya alá tartozó férfi munkavállalók összessége alapján 

meghatározott – hányada számára biztosítja a női munkavállalók vonatkozó hányadához képest az ilyen 

halmozást, és ugyanezen szabályozást nem igazolják a nemen alapuló hátrányos megkülönböztetéstől 

független, objektív okok. 

 

32. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. június 30-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Clemente kontra 

Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública) (C-192/21. sz. 

ügy)25  

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 

keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, 1999. 

március 18-án megkötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. 

szakaszának 1. pontjával ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a személyes 

besorolási fokozat megerősítése céljából nem vehető figyelembe az a szolgálati idő, amelyet a 

köztisztviselő a köztisztviselői jogállás megszerzését megelőzően, határozott időre kinevezett 

közszolgálati alkalmazottként teljesített. 

 

 
23 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Munkaügyi ügyszak, 7. szám alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Munkaügyi ügyszak, 15. szám alatt. 
25 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Munkaügyi ügyszak, 29. szám alatt. 
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33. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. július 7-i ítélete (a Judecătoria Miercurea Ciuc 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pricoforest SRL kontra Inspectoratul 

de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) (C-13/21. sz. ügy)26  

1) A 2020. július 15-i (EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a közúti 

szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK 

tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke (1) 

bekezdésének b) pontja értelmében vett, „a vállalkozás telephelyétől számított legfeljebb 100 km sugarú 

kör” fogalmat úgy kell értelmezni, hogy az említett sugár a térképen az említett telephelytől meghúzott, 

100 km-t meg nem haladó, olyan egyenes vonalra vonatkozik, amely e telephelyet az azt körülvevő kör 

alakú földrajzi terület bármely pontjával összeköti. 

2) A 2020/1054 rendelettel módosított 561/2006 rendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy amennyiben valamely tagállam e rendelkezés alapján az e rendelet 5–9. cikke alóli, az 

e rendelkezésben említett járművek által végzett áruszállításokra alkalmazandó kivételeket 

engedélyezett, és e járművek e szállításokat nemcsak az érintett vállalkozás telephelyétől számított, 

legfeljebb 100 km-es sugarú körben, hanem e körön túl is végzik, e kivételek kizárólag az e járművek 

által végzett, azon áruszállításokra vonatkoznak, amelyek az említett körön nem terjednek túl. 

 

34. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. július 7-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Coca-Cola European Partners 

Deutschland GmbH kontra L. B. (C-257/21. sz. ügy), R. G. (C-258/21. sz. ügy)27  

Egy kollektív szerződés olyan rendelkezése, amely a rendszeresen végzett éjszakai munka tekintetében 

meghatározottnál magasabb bérpótlékot ír elő az alkalmi jelleggel végzett éjszakai munka tekintetében, 

nem a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvet hajtja végre az Európai Unió Alapjogi Chartája 51. cikkének (1) 

bekezdése értelmében. 

 

35. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. július 7-i ítélete (a Cour du travail de Mons [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ville de Mons, Zone de secours Hainaut–Centre 

kontra RM (C-377/21. sz. ügy)28  

Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról 

szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a részmunkaidős 

foglalkoztatásról szóló, 1997. június 6-án kötött keretmegállapodás 4. szakaszát úgy kell értelmezni, 

hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott 

hivatásos tűzoltók díjazásának kiszámítása céljából az időarányosság elve alapján pénzügyi 

rangidőként értékeli azon szolgálatot, amelyet e tűzoltók korábban önkéntes tűzoltóként 

részmunkaidőben teljesítettek, vagyis a ténylegesen elvégzett munka alapján. 

Polgári ügyszak 

50. A Bíróság (első tanács) 2022. június 22-i ítélete (az Audiencia Provincial [León – 

Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AB Volvo, DAF TRUCKS NV 

kontra RM (C-267/20. sz. ügy)29  

A tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog 

szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló, 2014. november 26-i 2014/104/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkét úgy kell értelmezni, hogy e cikk az ezen irányelv 22. 

 
26 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Munkaügyi ügyszak, 21. szám alatt. 
27 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Munkaügyi ügyszak, 30. szám alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Munkaügyi ügyszak, 37. szám alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak, 51. szám alatt. 
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cikkének (1) bekezdése szerinti anyagi jogi rendelkezésnek minősül, és e cikk időbeli hatálya alá tartozik 

az olyan kártérítési kereset, amely noha az irányelv hatálybalépése előtt befejeződött versenyjogi 

jogsértésre vonatkozik, az ezen irányelvet a nemzeti jogba átültető rendelkezések hatálybalépését 

követően indult, amennyiben a korábbi szabályok alapján az e keresetre alkalmazandó elévülési idő nem 

telt el az ugyanezen irányelv átültetésére nyitva álló határidő lejárta előtt. 

A 2014/104 irányelv 17. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e cikk az ezen irányelv 22. 

cikkének (2) bekezdése szerinti eljárási rendelkezésnek minősül, és e cikk időbeli hatálya alá tartozik az 

olyan kártérítési kereset, amely noha az említett irányelv hatálybalépése előtt befejeződött versenyjogi 

jogsértésre vonatkozik, 2014. december 26-a után, és az ezen irányelvet a nemzeti jogba átültető 

rendelkezések hatálybalépését követően indult meg. 

A 2014/104 irányelv 17. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e cikk az ezen irányelv 22. 

cikkének (1) bekezdése szerinti anyagi jogi rendelkezésnek minősül, és nem tartozik e cikk időbeli 

hatálya alá az olyan kártérítési kereset, amely noha az említett irányelvet a nemzeti jogba késedelmesen 

átültető rendelkezések hatálybalépését követően indult, a versenyjog olyan megsértésére vonatkozik, 

amely az irányelv átültetésére előírt határidő lejárta előtt befejeződött. 

 

51. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. június 30-i ítélete (a Tribunalul Bucureşti 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – HW, ZF, MZ kontra Allianz 

Elementar Versicherungs AG (C-652/20. sz. ügy)30 

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 11. 

cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy amennyiben e rendelkezés alkalmazandó, az 

azon tagállam bíróságának joghatóságát és illetékességét írja elő, amelynek illetékességi területén a 

felperes lakóhelye található. 

 

52. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. június 30-i ítélete (a Sofiyski rayonen sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Profi Credit Bulgaria kontra T. I. T. 

(C-170/21. sz. ügy)31  

1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-

i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a fizetési meghagyás 

kibocsátása iránti kérelem tárgyában eljáró nemzeti bíróság – miközben az érintett adós-fogyasztó e 

fizetési meghagyás kibocsátásáig nem vesz részt az eljárásban – köteles hivatalból mellőzni az ezen 

fogyasztó és az érintett eladó vagy szolgáltató által kötött hitelmegállapodásban szereplő azon 

tisztességtelen feltétel alkalmazását, amelyen az érvényesített követelés egy része alapul. Ebben az 

esetben e bíróságnak lehetősége van arra, hogy részben elutasítsa e kérelmet, feltéve, hogy e szerződés 

további módosítás, felülvizsgálat vagy kiegészítés nélkül is fennmaradhat, aminek megvizsgálása az 

említett bíróság feladata. 

2) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy noha e rendelkezés arra kötelezi 

a fizetési meghagyás iránti kérelem tárgyában eljáró nemzeti bíróságot, hogy vonja le az összes olyan 

következtetést, amely a nemzeti jog alapján a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató között létrejött 

szerződésben szereplő feltétel tisztességtelen jellegének megállapításából következik, annak biztosítása 

érdekében, hogy e fogyasztót ne kösse ez a feltétel, e rendelkezés főszabály szerint nem kötelezi e 

bíróságot arra, hogy hivatalból beszámítást végezzen az említett feltétel alapján teljesített kifizetés és az 

e szerződés alapján fennmaradt összeg között, figyelemmel azonban az egyenértékűség és a tényleges 

érvényesülés elvének tiszteletben tartására. 

3) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha a fizetési 

meghagyás iránti kérelem tárgyában eljáró nemzeti bíróság az egyenértékűség és a tényleges 

 
30 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak, 28. szám alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak, 47. szám alatt. 
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érvényesülés elvének fényében értelmezett e rendelkezés alapján köteles lenne hivatalból beszámítást 

végezni a hitelmegállapodásban szereplő tisztességtelen feltétel alapján teljesített kifizetés és a 

szerződés alapján fennmaradt összeg között, e bíróság köteles mellőzni a magasabb szintű bíróság ezzel 

ellentétes ítélkezési gyakorlatát. 

 

53. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. július 7-i ítélete (a Bezirksgericht Bleiburg 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – LKW WALTER Internationale 

Transportorganisation AG kontra CB, DF, GH (C-7/21. sz. ügy)32  

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 8. cikkének (1) 

bekezdését az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben akként kell értelmezni, 

hogy azzal ellentétes a kézbesítendő vagy közlendő iratot kiállító hatóság tagállamának olyan 

szabályozása, amely szerint az e 8. cikk (1) bekezdésében említett azon egyhetes határidő kezdetével, 

amelyen belül az ilyen irat címzettje az irat átvételét az e rendelkezésben meghatározott okok 

valamelyike alapján megtagadhatja, egybeesik az irattal szembeni jogorvoslati jog gyakorlására e 

tagállamban biztosított határidő kezdete. 

 

54. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. július 7-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia kontra 

Koninklijke Philips N. V. (C-264/21. sz. ügy)33 

Az 1999. május 10-i 1999/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a hibás 

termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

közelítéséről szóló, 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy a „gyártó” fenti rendelkezésben szereplő fogalma nem követeli meg, hogy az, aki nevét, 

védjegyét vagy egyéb megkülönböztető jelzését a terméken feltüntette, vagy ezek feltüntetését 

engedélyezte, más módon is a termék gyártójaként adja meg önmagát. 

Gazdasági ügyszak 

23. A Bíróság (nagytanács) 2022. június 20-i ítélete (High Court of Justice [England & 

Wales], Queen’s Bench Division [Commercial Court] [felsőbíróság {Anglia és Wales}, 

Queen’s Bench kollégium {kereskedelmi bíróság} – Egyesült Királyság] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance 

Association Limited kontra Kingdom of Spain (C-700/20. sz. ügy)34 

1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 34. cikkének 3. pontját úgy kell 

értelmezni, hogy a tagállami bíróság által hozott, választottbírósági határozatban foglaltaknak 

megfelelő tartalmú ítélet nem minősül e rendelkezés értelmében vett határozatnak, ha e tagállam 

bírósága a rendelet rendelkezéseinek és alapvető céljainak, és különösen a biztosítási szerződésben 

foglalt választottbírósági kikötés relatív hatályának és a rendelet 27. cikkében előírt perfüggőségi 

szabályoknak a megsértése nélkül nem hozhatott volna a választottbírósági határozatban foglaltakkal 

egyenértékű eredményre vezető határozatot, és hogy ez az ítélet ebben az esetben az említett 

tagállamban nem képezheti akadályát egy másik tagállam bírósága által hozott határozat 

elismerésének. 

2) A 44/2001 rendelet 34. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha a rendelet 

34. cikkének 3. pontja nem alkalmazható választottbírósági határozatban foglaltaknak megfelelő 

 
32 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak, 32. szám alatt. 
33 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak, 66. szám alatt. 
34 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak, 30. szám alatt. 
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tartalmú ítéletre, a másik tagállamból származó határozat elismerése vagy végrehajtása a közrenddel 

való összeegyeztethetetlenség miatt nem tagadható meg azon az alapon, hogy ez a határozat sértené 

ezen ítélet jogerejét. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

XXII. A Törvényszék elnökének 2022. június 8-i végzése – Magyarország kontra Bizottság 

(T-104/22. R. sz. ügy)35 

1) A Törvényszék elnöke az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való 

nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek megfelelően elfogadott, a Magyarországtól származó dokumentumokhoz való nyilvános 

hozzáférés biztosítása iránt benyújtott GestDem 2021/2808 számú megerősítő kérelem tárgyában 2021. 

december 14-én hozott európai bizottsági határozat végrehajtását felfüggeszti annyiban, amennyiben e 

határozat hozzáférést biztosít a magyar hatóságoktól származó dokumentumokhoz. 

2) A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.III.1.068/2021/12. 

I. A Btk. 2016. október 27. napjáig hatályos 410. § a) pontjának helyes értelmezése szerint az elkövető 

az ügyletet maga köti (saját nevében), akár saját, akár más javára. A Btk. 410. § b) pontjában írt esetben 

az elkövető megbízást ad az ügylet megkötésére, amely valójában azt jelenti, hogy egy felbujtásszerű 

cselekmény válik önálló tettesi magatartássá.  

II. A ne bis in idem elvét előíró rendelkezés felmentésre és elítélésre utal, ilyen tartalommal pedig 

fogalmilag csak bíróság hozhat határozatot. A magyar jogrendszerben res iudicata hatás kiváltására 

tehát az Alaptörvény rendelkezései szerint csak bírósági határozat képes, értelemszerűen közigazgatási 

határozat nem.  

III. A büntetés kiszabása során kiküszöbölhetők azok a hátrányok, amelyek az eljárások halmozása, 

közigazgatási jogi szankció korábbi kiszabása miatt a terheltre többletterhet rónak, egyben biztosítható, 

hogy a kiszabott szankciók összességükben az elkövetett jogsértés súlyához igazodjanak.  

IV. Ügyletkötéssel vagy arra való megbízással elkövetett bennfentes kereskedelem bűntette esetén az 

elkövető cselekménye egyaránt a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre irányul, arra 

elkövetett. Ekként tehát a Btk. 72. § (1) bekezdés c) pontjában írt elkobzásnak mindkét esetben helye 

van. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 50. cikke szerint senki sem vonható büntetőeljárás alá és nem 

büntethető olyan bűncselekményért, amely miatt az Unióban a törvénynek megfelelően már jogerősen 

felmentették vagy elítélték. A rendelkezést az Európai Bíróság több határozata is értelmezte. 

Az Európai Bíróság az Åklagaren kontra Hans Åkerberg Fransson ügyben kimondta, hogy a ne bis in 

idem elve nem zárja ki, hogy valamely tagállam a hozzáadottérték-adóval összefüggő bevallási 

kötelezettségek teljesítésének elmulasztásában megnyilvánuló ugyanazon tényállásra egymást követően 

adójogi szankciót és büntetőjogi szankciót alkalmazzon, amennyiben az első szankció nem büntető 

jellegű, aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata {C‑617/10. [37] pont}. 

Újabban az Európai Bíróság a Luca Menci ügyben rögzítette, hogy az Alapjogi Charta 50. cikkét úgy 

 
35 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 5. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XIII. szám alatt. 
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kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes egy olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a 

hozzáadottérték-adó törvényi határidőn belül történő megfizetésének elmulasztása miatt büntetőeljárás 

indítható egy olyan személlyel szemben, akit ugyanezen tényállás miatt már jogerősen az ezen 50. cikk 

értelmében vett büntető jellegű közigazgatási szankcióval sújtottak, feltéve, hogy ez a szabályozás: 

– olyan, az eljárások és szankciók ilyen halmozásának igazolására alkalmas, általános érdekű célkitűzést 

szolgál, mégpedig a héával kapcsolatos jogsértések elleni küzdelmet, amelynek keretében ezek az 

eljárások és szankciók további célokat követnek, 

– olyan szabályokat tartalmaz, amelyek biztosítják annak összehangolását, hogy az eljárások halmozása 

miatt az érintett személyre háruló többletteher a feltétlenül szükséges mértékre korlátozódjon, és 

– olyan szabályokat ír elő, amelyek lehetővé teszik annak biztosítását, hogy a kiszabott szankciók 

összességének súlya az elkövetett jogsértés súlyához mérten a feltétlen szükséges mértékre 

korlátozódjon {C-524/15., [63] pont}. 

Nem kétséges, hogy a jelen ügy terheltjével szemben közigazgatási eljárás keretében bennfentes 

kereskedelem tilalmára vonatkozó jogszabályok megszegése miatt kiszabott piacfelügyeleti bírság 

büntető jellegű szakciónak tekinthető. 

Nyilvánvaló, hogy a közigazgatási eljárás és a büntetőeljárás között szoros tárgyi és időbeli kapcsolat 

áll fenn, hiszen jelen ügyben a nyomozás elrendelésére a Magyar Nemzeti Bank feljelentése alapján 

került sor. A feljelentést a Magyar Nemzeti Bank a piacfelügyeleti bírságot kiszabó H-PJ-III-B-28/2016. 

számú határozatának meghozatala napján, 2016. szeptember 16-án tette. A feljelentés azokon a tényeken 

alapul, amelyeket a közigazgatási eljárás feltárt. 

A szoros tárgyi és időbeli összefüggés mellett eltérő a közigazgatási szankció kiszabását lehetővé tevő 

jogszabályok és szankció, valamint a büntető anyagi jog és a büntetőjogi szankció célja. 

A közigazgatási anyagi jog az állam által elvárt magatartást hordozza, a közigazgatási szankció ennek a 

kötelezettségnek az objektív megsértéséhez fűzött jogkövetkezmény. Ez a közigazgatási szankció 

alkalmazásának abszolút célja. Önmagában ez megkülönbözteti a szubjektív (bűnösség) alapú 

büntetőjogi jellegű szankcióktól, amely a büntetőjog sajátossága {8/2017. (IV. 18.) AB határozat [82] 

bekezdés}. 

A bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó szabályok megsértése jelentős hatással van a tőkepiac 

biztonságos és zavartalan működésére, a tőkepiac működésének tisztaságára. Ezt a Magyar Nemzeti 

Bank a határozatának meghozatala során figyelembe is vette. 

Értelemszerűen e szabályok a piaci esélyegyenlőség megteremtése és fenntartása érdekében a befektetők 

érdekeit is védik. E szabályok megszegése önmagában (objektíve) alkalmas arra, hogy megingassa a 

befektetők tőkepiac tiszta, átlátható és zavartalan működése iránti bizalmát. A bizalom megrendülésének 

pedig értelemszerűen negatív gazdasági hatásai lehetnek. Nyilvánvaló, hogy a piacfelügyeleti bírság 

ennek orvoslására hivatott és alkalmas. 

Ehhez képest az is nyilvánvaló, hogy a büntetőjogi felelősségre vonás során az elkövető alanyi 

bűnösségének (szubjektív tényező) vizsgálata is szükséges. Ennek hiányában ugyanis a bűnösség 

megállapítására nem kerülhet sor. A büntetőjogi felelősségre vonás nem pusztán a szankció formális 

alkalmazását jelenti, hanem többlettartalma és eltérő hatása is van. 

A szabályszegések nem önmagukban, objektíve tesznek felelőssé, a bűnösség azt jelenti, hogy az alany 

tehet a bűncselekményt megvalósító magatartás tanúsításáról, és a magatartásával előidézett 

következményekről. Ekként tehet arról, mert az elkövetéskor belátta, felismerte magatartása jellegét és 

annak lehetséges következményét (eredményét), illetőleg tehet arról, mert beláthatta volna, 

felismerhette volna cselekménye jellegét, lehetséges következményeit. A bűnösség ezért a törvényi 

tényállás tárgyához és tárgyi oldalához fűződő aktuális, pszichikus viszony. 

A bűnösség alapja a felróhatóság, a bűnös tett (kizárólag bíróság általi) helytelenítése. Végső soron ez a 

büntetőeljárás fő célja, ez különbözteti meg a közigazgatási eljárástól. Egyben – miként jelen ügyben is 

– ez adja a két eljárás egymást kiegészítő szükségességének indokát is. 

Jelen ügyben a másodfokon eljárt Ítélőtábla kiküszöbölte azokat a hátrányokat, amelyek az eljárások 
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halmozása miatt a terheltre többletterhet róttak, egyben biztosította azt, hogy a kiszabott szankciók 

összességükben az elkövetett jogsértés súlyához igazodjanak. Határozatának indokolásában rögzítette, 

hogy az elsőfokú bíróság által kiszabott pénzbüntetés mértékét a piacfelügyeleti eljárásban kiszabott 

pénzbírság összegére tekintettel – azt a büntetésből levonva – lényegesen mérsékelte. Ennek során 

figyelembe vette a büntetéskiszabás során értékelhető tényezőkről szóló 56/2007. BK vélemény III/9. 

pontját, amely szerint az elkövetőt a bűncselekmény következtében a büntetőjogi hátrányokon kívül 

egyéb tényleges hátrányok is érhetik. Ha ezek a büntetés mellett külön is egyéni visszatartó hatást 

fejthetnek ki, indokolt azokat enyhítő körülményként értékelni. Nem sértett törvényt tehát a Fővárosi 

Ítélőtábla, amikor ilyen többlethátránynak tekintette a terhelt által már megfizetett piacfelügyeleti 

bírságot, és erre tekintettel a terhelttel szemben kiszabott pénzbüntetést enyhítette. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Pénzügyi jogterület 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VI.30.002/2022/10. 

Az árfolyamkockázatról írásban nyújtott tájékoztatás mellett a hitelközvetítő által adott szóbeli 

tájékoztatás értékelésekor elsődlegesen abban a kérdésben kell állást foglalni, hogy a szóbeli 

tájékoztatás a pénzintézet által adott tájékoztatásnak minősül-e. 

Az 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: rHpt.) 203. § (6) bekezdése értelmében a pénzügyi 

intézményt terheli a devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén az ügyfelet érintő kockázat 

feltárása. A másodfokú bíróság a jogerős közbenső ítéletét a 2/2014. PJE határozat 1. pontjának azon 

indokolására alapította, amely szerint nem megfelelő az árfolyamkockázatról adott tájékoztatás abban 

az esetben, ha a szerződés egyértelmű megfogalmazása, a megfelelő tartalmú kockázatfeltáró 

nyilatkozat ellenére a szerződéskötés során a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatás alapján a 

fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az általa viselendő árfolyamkockázat nem valós, annak nincs 

reális valószínűsége, vagy az bizonyos mértékben korlátozott (van egy maximuma). Ez a helyzet akkor, 

ha a fogyasztó az árfolyamváltozás várható alakulásáról, maximális mértékéről a pénzügyi 

intézménytől, annak képviselőjétől konkrét, hitelt érdemlőnek tűnő, később azonban tévesnek, 

valótlannak bizonyult tájékoztatást kapott. 

Az írásban adottól eltérő, azt „lerontó” téves tájékoztatásnak tehát a pénzügyi intézmény részéről kell 

történnie. A perbeli esetben ezért annak van perdöntő jelentősége, hogy a hitelközvetítő szóban adott 

tájékoztatása a bank tájékoztatásának, az alperes képviselőjeként nyújtott tájékoztatásnak minősül-e. 

A másodfokú bíróság arra helyesen mutatott rá, hogy a hitelközvetítő nyilatkozata releváns lehet az 

árfolyamkockázati tájékoztatás tisztességességének megítélése körében, azonban a Kúria megítélése 

szerint az adott esetben a hitelközvetítő nyilatkozata banknak való betudhatósága kérdésében a 

rendelkezésre álló adatok alapján okszerűen nem lehetett a jogerős közbenső ítéletben írt következtetésre 

jutni. A rendelkezésre álló bizonyítékok (a hitelkérelem-nyomtatvány, az egyéb dokumentumok, a 
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hitelközvetítő, illetve a banki tanácsadó tanúvallomása) nem adnak kellő alapot sem annak ítéleti 

bizonyosságú megállapításához, hogy a hitelközvetítő a felperesek 52. sorszámú fellebbezés 

kiegészítésében foglaltak szerint a későbbi szabályozás értelmében ún. „függő ügynök” volt – a perbeli 

szerződéskötéskor hatályos szabályozás szerint az rHpt. 2. sz. melléklet 12. pont a) pontja szerint 

minősülő ügynöki tevékenységet végzett –, vagy a felülvizsgálati kérelemben hivatkozottak szerint az 

rHpt. 2. számú melléklet 12. b) pontja szerint tevékenykedett. Utóbbi a pénzügyi intézmény kockázatára 

önállóan kötelezettséget nem vállalhat, a hitelközvetítő cég, illetve alkalmazottja nyilatkozatai ezért nem 

értékelhetők a pénzügyi intézmény (alperes) javára, illetve terhére. Csak az ebben a kérdésben való 

megalapozott állásfoglalást követően és attól függően vonhatta volna a másodfokú bíróság a mérlegelési 

jogkörébe a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott további szempontokat, a tanúvallomás tartalmát, 

illetve az időrendiség kérdését, ezért a jogerős közbenső ítélet e körben állított jogszabálysértését a Kúria 

sem vizsgálhatta az eljárás jelen állása mellett. 

A másodfokú bíróság reformatórius jogkörében hozott döntésének korlátját az indokolási kötelezettség 

jelenti (Kúria Pfv.V.21.293/2015/4.) Az adott ügyben a másodfokú bíróság határozata indokolásában 

sommásan utalt csak a tanúvallomással és a felperesi perbeli nyilatkozatokkal a jogerős közbenső ítélet 

szerint összecsengő dokumentumokra, azonban nem fejtette ki, hogy mely dokumentumok, milyen 

módon támasztották alá azt a jogi következtetését, miszerint a hitelközvetítő az alperes 

meghatalmazottjának tekintendő. 

Megállapítható tehát, hogy az alperes jelen tényállás mellett helytállóan hivatkozott a bizonyítékok 

kirívóan okszerűtlen értékelése alapján az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 206. § (1) 

bekezdésének sérelmére, ugyanakkor nem állnak a Kúria rendelkezésére az érdemi döntéshez, az 

árfolyamkockázati tájékoztatás 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 209. (1) bekezdése szerinti 

tisztességtelenségének megítéléséhez szükséges adatok, bizonyítékok. A Kúria ezért a jogerős közbenső 

ítéletet az rPp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és másodfokú bíróságot új eljárásra 

és új határozat hozatalára utasította. 

A másodfokú bíróságnak az új eljárásban – a 2/2014.PJE határozatban írtaknak megfelelően a felperes 

bizonyítási terhe mellett – azt kell vizsgálnia, hogy a szerződéskötéskor hatályos szabályozás szerint a 

hitelközvetítő munkáltatója milyen jogviszony keretében közvetítette az alperes hiteltermékeit, az rHpt. 

szerződéskötéskor hatályos szabályozása szerint a 2. számú melléklet 12. a), vagy b) pontja szerint 

minősülő ügynökként járt-e el, és ennek alapján az alkalmazottja szóban a felpereseknek nyújtott 

tájékoztatása az alperes által adott tájékoztatásnak tekintendő-e. Az ebben való állásfoglalást követően 

lesz abban a helyzetben, hogy a felperesek jogerősen még el nem bírált keresete tárgyában megalapozott 

döntést hozhasson. 

Ha a hitelközvetítő nyilatkozatai az alperes nevében tettnek minősülnek, a felmerült bizonyítékok 

mérlegelésével lehet állást foglalni a szóbeli tájékoztatás jogi következményeiről. Ha viszont a 

nyilatkozat nem tudható be a pénzintézetnek, az árfolyamkockázati tájékoztató tekintetében csak az 

írásbeli dokumentumoknak lehet jelentősége. A Kúria itt utal arra, hogy a nem vitás tartalmú, a 

felperesek részére bizonyítottan két alkalommal is átadott írásbeli tájékoztatás (kockázatfeltáró 

nyilatkozat), valamint az azt kiegészítő szerződéses rendelkezés a felülvizsgálati eljárásban nem volt 

vizsgálható, azonban megjegyzi, az alperes által írásban nyújtott tájékoztatást a felülvizsgálati 

kérelemben hivatkozott döntéseken túl a Kúria a Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú 

határozat elvi tartalmával kiegészített 2/2014. PJE határozat szerinti szempontrendszer alapján vizsgálva 

is megfelelőnek találta (Gfv.VI.30.226/2021/9.). 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. L.F. Magyarország elleni ügye (621/14. sz. ügy)36 

A polgármesteri hivatal küldöttsége 2011. október 13-án a rendőrség kíséretében megjelent a kérelmező 

otthonában. A küldöttség a kérelmező lakásának minden szobáját megvizsgálta és lemérte, miközben a 

rendőrök kint várakoztak. A kérelmezőt nem tájékoztatták a látogatás céljáról. A jelek szerint más 

gyöngyöspatai roma családokat is hasonló vizsgálatnak vetették alá. Az ellenőrzések látszólag annak 

kapcsán történtek, hogy Gyöngyöspata polgármestere olyan szociális rendszer bevezetésére készül, 

amely azon az elgondoláson alapul, hogy csak a közösség fejlődéséhez hozzájáruló, a törvényt és a 

rendet tiszteletben tartó lakosok részesüljenek ellátásban. 

A kérelmező 2011. október 19-én és 2012. június 25-én két büntetőfeljelentést tett magánlaksértés miatt. 

A második feljelentésben az ellenőrzés mögött egy esetleges rasszista indítékra is felhívta a hatóságok 

figyelmét. A kihallgatásokat követően a rendőrség mindkétszer úgy döntött, hogy nem indít nyomozást. 

A kérelmező megtámadta az utolsó határozatot, és az ügyészség további nyomozást rendelt el, amelynek 

megszüntetése mellett döntöttek. A kérelmező sikertelenül támadta meg a megszüntető határozatot az 

ügyészség előtt, akik végül 2013 júliusában megállapították, hogy az ellenőrzés nem minősül 

bűncselekménynek, mivel a polgármestert önkormányzati rendelet alapján felhatalmazták arra, hogy 

évente vagy szükség szerint felülvizsgálja a szociális juttatásokat. 

A kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozva – azt állította, hogy nem volt jogalapja a 

polgármesternek és kollégáinak, hogy belépjenek otthonába, és hogy a panaszaival kapcsolatos 

hatóságok vizsgálata eredménytelen volt. Azt is állította, hogy az ellenőrzés célja az volt, hogy roma 

etnikai hovatartozása miatt zaklassák, és a nyomozó hatóságok az Egyezmény 14. és 8. cikke 

megsértésével elmulasztották megtenni a szükséges lépéseket az incidens mögött meghúzódó lehetséges 

rasszista indíték vizsgálatára. 

A Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmező házának ellenőrzése beavatkozást jelentett az otthona tiszteletben 

tartásához való jogába. 

A polgármesteri hivatal érvelése a nyomozó hatóságokba való beavatkozás igazolására az volt, hogy 

először is ellenőrizni kellett, hogy a kérelmező otthona megfelel-e a vonatkozó építési előírásoknak, 

másodsorban pedig a család életkörülményeit, mivel a kérelmező felesége lakhatási támogatást kapott. 

Az első magyarázattal kapcsolatban azonban a Bíróság kiemelte, hogy a megyei hatóságok 

megvizsgálták az ügyet – a rendőrség első, az ügyben hozott határozatát követően – és arra a 

következtetésre jutottak, hogy a polgármesteri hivatal által hivatkozott építési szabályzat nem volt 

alkalmazható. A későbbi határozatok tehát nem hivatkoztak e rendeletekre mint az ellenőrzés 

jogalapjára. A lakhatási támogatás kérdésében a Polgármesteri Hivatal az első vizsgálat során nem 

hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre, csak a második vizsgálat során nyilatkozott arról, hogy az 

ellenőrzés a 3/2009. sz. önkormányzati rendelet alapján történt. amely az ellátások odaítélését megelőző 

helyszíni ellenőrzésről és az azt követő éves felülvizsgálatról rendelkezett. A Bíróság ugyanakkor 

rámutatott, hogy a rendelet vonatkozó rendelkezései sem szolgálhattak jogalapként az ellenőrzéshez. A 

kérelmező háztartását érintő ellátásokról szóló utolsó határozat 2011 júliusában született, és az 

ellenőrzés időpontjában, 2011 októberében még nem volt folyamatban hatósági eljárás ezzel 

kapcsolatban. Ezért, még ha feltételezzük is, hogy az önkormányzati rendelet lehetővé tette a helyszíni 

ellenőrzéseket az ellátások felülvizsgálatára, ez a kérelmező esetében nyilvánvalóan érdektelen, 

folyamatban lévő hatósági eljárás hiányában. 

Mivel sem a Kormányzat, sem a hatóságok nem hivatkoztak semmilyen más jogszabályra az ellenőrzés 

 
36 Az ítélet 2022. augusztus 19-én vált véglegessé. 
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igazolására, a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező jogaiba való beavatkozás nem „a 

törvénnyel összhangban” történt, megsértve az Egyezmény 8. cikkét. 

A Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező az ügyével kapcsolatos utolsó eljárás során nem ismételte meg 

azt az érvelését, miszerint az ellenőrzésnek rasszista felhangjai voltak. A Bíróság ezért elutasította ezt a 

panaszt a belföldi jogorvoslati lehetőségek kimerítésének hiánya miatt. 

A Bíróság a kérelmező (örökösei) javára 4.000,-Eurót nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

Az adott időszakban nem vált ilyen határozat véglegessé. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.III.1.068/2021/12. 

I. A Btk. 2016. október 27. napjáig hatályos 410. § a) pontjának helyes értelmezése szerint az elkövető 

az ügyletet maga köti (saját nevében), akár saját, akár más javára. A Btk. 410. § b) pontjában írt esetben 

az elkövető megbízást ad az ügylet megkötésére, amely valójában azt jelenti, hogy egy felbujtásszerű 

cselekmény válik önálló tettesi magatartássá.  

II. A ne bis in idem elvét előíró rendelkezés felmentésre és elítélésre utal, ilyen tartalommal pedig 

fogalmilag csak bíróság hozhat határozatot. A magyar jogrendszerben res iudicata hatás kiváltására 

tehát az Alaptörvény rendelkezései szerint csak bírósági határozat képes, értelemszerűen közigazgatási 

határozat nem.  

III. A büntetés kiszabása során kiküszöbölhetők azok a hátrányok, amelyek az eljárások halmozása, 

közigazgatási jogi szankció korábbi kiszabása miatt a terheltre többletterhet rónak, egyben biztosítható, 

hogy a kiszabott szankciók összességükben az elkövetett jogsértés súlyához igazodjanak.  

IV. Ügyletkötéssel vagy arra való megbízással elkövetett bennfentes kereskedelem bűntette esetén az 

elkövető cselekménye egyaránt a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre irányul, arra 

elkövetett. Ekként tehát a Btk. 72. § (1) bekezdés c) pontjában írt elkobzásnak mindkét esetben helye 

van. 

A terhelttel szemben kiszabott büntetéssel kapcsolatban a védő hivatkozott arra, hogy az eljárt bíróságok 

megsértették a Be. 4. § (3) bekezdésében írt kétszeres eljárás tilalmára vonatkozó rendelkezést, és a 

terhelttel szemben törvénysértően szabtak ki büntetést közigazgatási eljárásban hozott piacfelügyeleti 

bírság alkalmazását követően. A védői értelmezés szerint a „ne bis in idem” alkalmazása, illetve a 

büntetőjogi szankció értelmezési és alkalmazási köre kiterjesztendő a közigazgatási hatóság által 

alkalmazott büntető jellegű jogkövetkezményekre is. 

Kétségtelen, hogy a terhelttel szemben a részvények megvásárlása kapcsán a Magyar Nemzeti Bank 

piacfelügyeleti eljárást folytatott, és a 2016. szeptember 16. napján kelt határozatával a bennfentes 

kereskedelem tilalmára vonatkozó jogszabályok megszegése miatt 20.000.000 forint piacfelügyeleti 

bírságot szabott ki, amelyet a terhelt 2016. december 14. napján megfizetett. Jelen büntetőügyben 

jogerős ügydöntő határozat 2021. március 4. napján született. 

A kétszeres eljárás tilalma – az ún. „ne bis in idem” elv alkalmazása – Magyarországon az 

Alaptörvényben rögzített alkotmányos követelmény. 

Az Alaptörvény XXVIII. cikk (2) bekezdése szerint senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg 

büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg. Az említett cikk (6) bekezdése 

pedig akként rendelkezik, hogy a jogorvoslat törvényben meghatározott rendkívüli esetei kivételével 

senki nem vonható büntetőeljárás alá, és nem ítélhető el olyan bűncselekményért, amely miatt 
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Magyarországon vagy – nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott 

körben – más államban törvénynek megfelelően már jogerősen felmentették vagy elítélték. 

Ez pedig nem más, mint a büntetőeljárások, egyazon magatartás bűncselekményként megítélése 

ellenébe állított akadály, tilalom (ugyanazon bűncselekmény kapcsán ne szülessék kétszer ítélet). 

A „ne bis in idem” elvnek egyik oldala (célja), hogy ne legyen többszörös az elítélés és a büntetés, a 

másik oldala az abban való megállapodás, hogy mi tekinthető az egyazon ténybeliség vonatkozásában 

res iudicata hatást kiváltó jogerőnek. 

Az ártatlanság vélelmét tartalmazó alaptörvényi rendelkezés a büntetőjogi felelősség végleges 

megállapítását kifejezetten és kizárólag a bíróság (és nem más hatóság) jogerős határozatához köti. A 

„ne bis in idem” elvét előíró rendelkezés pedig felmentésre és elítélésre utal, ilyen tartalommal pedig 

fogalmilag csak bíróság hozhat határozatot. A magyar jogrendszerben „res iudicata” hatás kiváltására 

tehát az Alaptörvény rendelkezései szerint csak bírósági határozat képes, értelemszerűen közigazgatási 

határozat nem {BH 2018.301., Kúria Bfv.III.1.788/2017/13. [28]-[29] bekezdés}. 

A Be. 7. § (5) bekezdése szerint abban a kérdésben, hogy a terhelt követett-e el bűncselekményt, a 

bíróságot nem köti a közigazgatási eljárásban hozott határozat, illetve az abban megállapított tényállás. 

Ekként törvényileg rendezett, ha különböző igazságfajsúlyú eljárások találkoznak, vagyis az, hogy a 

büntetőeljárás elől, illetve után más eljárásnak kell kitérnie. Ezáltal biztosított (védett), hogy ne legyen 

egyazon magatartásból kétféle valóságigényű megállapítás. 

Ehhez képest a büntetéskiszabás, szankcionálás körében figyelembe vehető, veendő az egyazon 

személyre egyazon magatartás miatt megállapított jogkövetkezmények terhe. 

Ez az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: EJEB) döntések nyomán kialakult 

gyakorlattal is összhangban álló. 

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye hetedik kiegészítő jegyzőkönyvének 4. cikk 1. pontja szerint, 

ha valakit egy állam büntető törvényének és büntető eljárási törvényének megfelelően egy 

bűncselekmény kapcsán már jogerősen felmentettek vagy elítéltek, e személlyel szemben ugyanennek 

az államnak az igazságszolgáltatási szervei ugyane bűncselekmény miatt nem folytathatnak büntető 

eljárást, és vele szemben abban büntetést nem szabhatnak ki. 

E szabályt érintően kétségtelenül az egyik legfontosabb döntés az Engel és társai kontra Hollandia 

ügyben (5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72) született ítélet, amelyben az EJEB felállította a 

közigazgatási jogi intézkedések büntetőjogi jellegének megítéléséhez segítséget nyújtó feltételrendszert 

(Engel-kritériumok), melyek a következők: 

– a jogsértés belső jog szerinti minősítése, mint kiindulási alap; 

– a jogsértés jellege; 

– az előírt büntetés jellege és súlya. 

A jogsértés jellegének megítélése során többek között figyelembe kell venni az adott jogsértést 

szankcionáló szabályozás célját és címzetti körét (mindenkire vonatkozik-e. vagy csak egy bizonyos 

jogállással rendelkező csoportra), az előírt szankció célját (megtorló jellegű-e vagy a megelőzést 

szolgálja), illetve olyan jogi tárgyak védelmét szolgálja‑e, amelyek védelmét rendszerint büntetőjogi 

rendelkezések útján biztosítják. 

A Dungveckis kontra Litvánia (32106/08) ügyben az EJEB összefoglalta a kérdést érintő saját 

gyakorlatát. Eszerint az Egyezmény hetedik kiegészítő jegyzőkönyve 4. cikkének sérelme akkor 

állapítható meg, ha 

– a kérelmezőt korábban jogerős határozattal elítélték vagy felmentették, 

– a kérelmezővel szemben két eljárást folytattak, 

– az eljárások mindegyike büntető jellegű volt, 

– az eljárások tárgya a kérelmező által megvalósított ugyanazon jogellenes cselekmény volt. 
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Ehhez képest az A és B kontra Norvégia ügyben (24130/11, 29758/11) hozott ítéletében az EJEB úgy 

foglalt állást, hogy a ne bis in idem elve nem sérül, ha a büntetőeljárás és a közigazgatási eljárás egymást 

kiegészítik és nem megismétlik. Ez akkor állapítható meg, ha a két eljárás között kellően szoros tárgyi 

és időbeli kapcsolat van, amely magában foglalja a két eljárásban beszerzett bizonyítékok és azok 

értékelésének azonosságát, valamint a szankciók egymásra tekintettel történő alkalmazását is {vö. 

III/4328/2021. AB határozat [60] bekezdés}. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 50. cikke szerint senki sem vonható büntetőeljárás alá és nem 

büntethető olyan bűncselekményért, amely miatt az Unióban a törvénynek megfelelően már jogerősen 

felmentették vagy elítélték. A rendelkezést az Európai Bíróság több határozata is értelmezte. 

Az Európai Bíróság az Åklagaren kontra Hans Åkerberg Fransson ügyben kimondta, hogy a ne bis in 

idem elve nem zárja ki, hogy valamely tagállam a hozzáadottérték-adóval összefüggő bevallási 

kötelezettségek teljesítésének elmulasztásában megnyilvánuló ugyanazon tényállásra egymást követően 

adójogi szankciót és büntetőjogi szankciót alkalmazzon, amennyiben az első szankció nem büntető 

jellegű, aminek vizsgálata a nemzeti bíróság feladata {C‑617/10. [37] pont}. 

Újabban az Európai Bíróság a Luca Menci ügyben rögzítette, hogy az Alapjogi Charta 50. cikkét úgy 

kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes egy olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a 

hozzáadottérték-adó törvényi határidőn belül történő megfizetésének elmulasztása miatt büntetőeljárás 

indítható egy olyan személlyel szemben, akit ugyanezen tényállás miatt már jogerősen az ezen 50. cikk 

értelmében vett büntető jellegű közigazgatási szankcióval sújtottak, feltéve, hogy ez a szabályozás: 

– olyan, az eljárások és szankciók ilyen halmozásának igazolására alkalmas, általános érdekű célkitűzést 

szolgál, mégpedig a héá-val kapcsolatos jogsértések elleni küzdelmet, amelynek keretében ezek az 

eljárások és szankciók további célokat követnek, 

– olyan szabályokat tartalmaz, amelyek biztosítják annak összehangolását, hogy az eljárások halmozása 

miatt az érintett személyre háruló többletteher a feltétlenül szükséges mértékre korlátozódjon, és 

– olyan szabályokat ír elő, amelyek lehetővé teszik annak biztosítását, hogy a kiszabott szankciók 

összességének súlya az elkövetett jogsértés súlyához mérten a feltétlen szükséges mértékre 

korlátozódjon {C-524/15., [63] pont}. 

Az Alkotmánybíróság a 8/2017. (IV. 18.) AB határozatában megállapította, hogy az Alaptörvény 

rendelkezései nem zárják ki általános jelleggel, hogy a jogalkotó a büntetendő cselekményekhez – a 

büntetőjogi szankció mellett – más jogágba tartozó jogkövetkezmény(eke)t is fűzzön. A jogbiztonságból 

eredő kiszámíthatóság követelményéből ugyanakkor következik, hogy a jogalkotónak – amennyiben a 

büntetőjogi fenyegetettséggel rendelkező jogellenes cselekményhez más jogágba tartozó 

jogkövetkezmény is társul – egyértelműen, megfelelő részletességgel szabályoznia kell a különböző 

eljárások egymáshoz való viszonyát. Különösen hangsúlyos ez az alkotmányos követelmény a 

büntetőjogi, valamint az azzal rokon, de a büntetőjog „kemény magjához” nem sorolható eljárások 

viszonyában, ugyanis a büntetőjogi jellegű eljárások egyik jellemzője, hogy a büntetőjogi 

elmarasztaláshoz sok tekintetben hasonló funkciójú joghátrányokkal járnak, így felvetődhet a kettős 

szankcionálás lehetősége {8/2017. (IV. 18.) AB határozat [49] bekezdés}. 

Az együttesen alkalmazott szankciók alkotmányosságának vizsgálata során az Alkotmánybíróság 

megállapította: „Az EJEB értelmezésében összeegyeztethető a ne bis in idem elvéből fakadó 

követelményekkel, ha a nemzeti jog valamely jogellenes cselekmény szankcionálására közigazgatási és 

büntetőeljárás integrált, párhuzamos és egymással összekapcsolt alkalmazásával biztosít lehetőséget, 

amennyiben az eljárások, illetve az azok eredményeként alkalmazható szankciók előreláthatók az 

érintett számára, és a különböző joghátrányok között szoros tárgyi és időbeli kapcsolat áll fenn. Az EJEB 

értelmezésében tehát nem sérül a jogelv akkor, ha a büntetőeljárás és a közigazgatási eljárás egymást 

kiegészítik, és nem megismétlik. Ezzel összhangban áll az Európai Unió Bírósága gyakorlata is, amely 

nem tekinti a ne bis in idem elv megsértésének ezen elv érvényesülésének arányos korlátozását. Ez 

utóbbi pedig akkor áll fenn, ha a szabályozás lehetővé teszi a különböző eljárásokban alkalmazott 

büntető jellegű szankciók összehangolását, valamint annak biztosítását, hogy a kiszabott szankciók 

összességének súlya megfeleljen az adott jogsértés súlyának.” {III/4328/2021. AB határozat [93] 

bekezdés}. 



 

 48 

Nem kétséges, hogy a jelen ügy terheltjével szemben közigazgatási eljárás keretében bennfentes 

kereskedelem tilalmára vonatkozó jogszabályok megszegése miatt kiszabott piacfelügyeleti bírság 

büntető jellegű szankciónak tekinthető. 

Nyilvánvaló, hogy a közigazgatási eljárás és a büntetőeljárás között szoros tárgyi és időbeli kapcsolat 

áll fenn, hiszen jelen ügyben a nyomozás elrendelésére a Magyar Nemzeti Bank feljelentése alapján 

került sor. A feljelentést a Magyar Nemzeti Bank a piacfelügyeleti bírságot kiszabó H-PJ-III-B-28/2016. 

számú határozatának meghozatala napján, 2016. szeptember 16-án tette. A feljelentés azokon a tényeken 

alapul, amelyeket a közigazgatási eljárás feltárt. 

A szoros tárgyi és időbeli összefüggés mellett eltérő a közigazgatási szankció kiszabását lehetővé tevő 

jogszabályok és szankció, valamint a büntető anyagi jog és a büntetőjogi szankció célja. 

A közigazgatási anyagi jog az állam által elvárt magatartást hordozza, a közigazgatási szankció ennek a 

kötelezettségnek az objektív megsértéséhez fűzött jogkövetkezmény. Ez a közigazgatási szankció 

alkalmazásának abszolút célja. Önmagában ez megkülönbözteti a szubjektív (bűnösség) alapú 

büntetőjogi jellegű szankcióktól, amely a büntetőjog sajátossága {8/2017. (IV. 18.) AB határozat [82] 

bekezdés}. 

A bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó szabályok megsértése jelentős hatással van a tőkepiac 

biztonságos és zavartalan működésére, a tőkepiac működésének tisztaságára. Ezt a Magyar Nemzeti 

Bank a határozatának meghozatala során figyelembe is vette. 

Értelemszerűen e szabályok a piaci esélyegyenlőség megteremtése és fenntartása érdekében a befektetők 

érdekeit is védik. E szabályok megszegése önmagában (objektíve) alkalmas arra, hogy megingassa a 

befektetők tőkepiac tiszta, átlátható és zavartalan működése iránti bizalmát. A bizalom megrendülésének 

pedig értelemszerűen negatív gazdasági hatásai lehetnek. Nyilvánvaló, hogy a piacfelügyeleti bírság 

ennek orvoslására hivatott és alkalmas. 

Ehhez képest az is nyilvánvaló, hogy a büntetőjogi felelősségre vonás során az elkövető alanyi 

bűnösségének (szubjektív tényező) vizsgálata is szükséges. Ennek hiányában ugyanis a bűnösség 

megállapítására nem kerülhet sor. A büntetőjogi felelősségre vonás nem pusztán a szankció formális 

alkalmazását jelenti, hanem többlettartalma és eltérő hatása is van. 

A szabályszegések nem önmagukban, objektíve tesznek felelőssé, a bűnösség azt jelenti, hogy az alany 

tehet a bűncselekményt megvalósító magatartás tanúsításáról, és a magatartásával előidézett 

következményekről. Ekként tehet arról, mert az elkövetéskor belátta, felismerte magatartása jellegét és 

annak lehetséges következményét (eredményét), illetőleg tehet arról, mert beláthatta volna, 

felismerhette volna cselekménye jellegét, lehetséges következményeit. A bűnösség ezért a törvényi 

tényállás tárgyához és tárgyi oldalához fűződő aktuális, pszichikus viszony. 

A bűnösség alapja a felróhatóság, a bűnös tett (kizárólag bíróság általi) helytelenítése. Végső soron ez a 

büntetőeljárás fő célja, ez különbözteti meg a közigazgatási eljárástól. Egyben – miként jelen ügyben is 

– ez adja a két eljárás egymást kiegészítő szükségességének indokát is. 

Jelen ügyben a másodfokon eljárt Ítélőtábla kiküszöbölte azokat a hátrányokat, amelyek az eljárások 

halmozása miatt a terheltre többletterhet róttak, egyben biztosította azt, hogy a kiszabott szankciók 

összességükben az elkövetett jogsértés súlyához igazodjanak. Határozatának indokolásában rögzítette, 

hogy az elsőfokú bíróság által kiszabott pénzbüntetés mértékét a piacfelügyeleti eljárásban kiszabott 

pénzbírság összegére tekintettel – azt a büntetésből levonva – lényegesen mérsékelte. Ennek során 

figyelembe vette a büntetéskiszabás során értékelhető tényezőkről szóló 56/2007. BK vélemény III/9. 

pontját, amely szerint az elkövetőt a bűncselekmény következtében a büntetőjogi hátrányokon kívül 

egyéb tényleges hátrányok is érhetik. Ha ezek a büntetés mellett külön is egyéni visszatartó hatást 

fejthetnek ki, indokolt azokat enyhítő körülményként értékelni. Nem sértett törvényt tehát a Fővárosi 

Ítélőtábla, amikor ilyen többlethátránynak tekintette a terhelt által már megfizetett piacfelügyeleti 

bírságot, és erre tekintettel a terhelttel szemben kiszabott pénzbüntetést enyhítette. 
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Bpkf.III.943/2022/2. 

Személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedést, letartóztatást továbbra is fenntartó 

végzés helybenhagyása. 

Az I. rendű vádlott vonatkozásában vád tárgyává tett bűncselekmény – társtettesként elkövetett 

kábítószer-kereskedelem bűntette [Btk. 176. § (1) bekezdés, (3) bekezdés] – kiemelkedő tárgyi súlyú, 

jelentős büntetési tétellel fenyegetett, büntetési tétele öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó 

szabadságvesztés. 

A Kúria az I. rendű vádlott védőjének a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés Be. 276. § (1) bekezdésében foglalt általános feltételei együttes fennállásának 

hiányára vonatkozó kifogását illetően a következőkre mutat rá. 

Az Alaptörvény IV. cikk (2) bekezdése szerint senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben 

meghatározott okokból és törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani. 

A (3) bekezdés szerint a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető 

legrövidebb időn belül szabadon kell bocsátani, vagy bíróság elé kell állítani. A bíróság köteles az elé 

állított személyt meghallgatni és írásbeli indokolással ellátott határozatban szabadlábra helyezéséről 

vagy letartóztatásáról haladéktalanul dönteni. 

A Be. 2. § (3) bekezdése alapján a büntetőeljárásban alapvető jogot korlátozni csak az e törvény szerinti 

eljárásban, az e törvényben meghatározott okból, módon és mértékben lehet, feltéve, hogy az elérni 

kívánt cél kisebb korlátozással járó más eljárási cselekmény vagy intézkedés útján nem biztosítható. 

A Be. 276. § (1) bekezdés szerint a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések 

elrendelésének, meghosszabbításának és fenntartásának általános feltételei: a) a terhelt bűncselekmény 

elkövetésével megalapozottan gyanúsítható vagy vele szemben vádat emeltek, és b) a személyi 

szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés céljának eléréséhez ez szükséges, és az elérni 

kívánt cél más módon nem biztosítható. 

A Be. szerinti általános feltételek úgynevezett konjunktív feltételek, vagyis együttesen kell fennállniuk. 

A törvénynek az elérni kívánt cél, a cél eléréséhez szükséges kifejezései azt szolgálják a bírói 

jogalkalmazás szempontjából, hogy a bíróság ezt tartsa szem előtt, és emellett gondoskodjon arról a 

bánásmódról, amit a törvény előír. 

A törvénynek kiterjedt intelmei vannak a fokozatosságra. Ilyen a Be. 2. § (3) bekezdése, a Be. 271. § 

(1)-(2) bekezdése, a Be. 276. § (1) bekezdés b) pontja, a Be. 277. § (4) bekezdése, a Be. 279. § (1) 

bekezdése. 

Ezek az előírások – értelemszerűen – nem a kényszerintézkedés törvényi alapját jelentik, hanem a 

jogalkalmazás törvényi szempontjait. 

A kényszerintézkedés törvényi alapját – törvényi okát és célját – azok a kockázatok, veszélyek (különös 

feltételek) jelentik, amit a törvény a Be. 276. § (2) bekezdésében sorol fel. 

A különös feltételek alternatív, illetőleg vagylagos feltételek, amelyek közül – az általános feltétel 

mellett – egyetlen fennállása megalapozza a kényszerintézkedések elrendelését. Ennek megállapítása a 

jogalkalmazó feladata, kívánalom ugyanakkor a tényszerű alapokon nyugvó döntés meghozatala. 

A Kúria a szökés, elrejtőzés veszélye kapcsán elsőként arra mutat rá, hogy e körben a vád tárgyává tett 

körülmények törvényi fenyegetettsége alapvető jelentőségű, de nem kizárólagosan figyelembe veendő, 

meghatározott mérték felett nem automatikusan a kényszerintézkedés kötelező alkalmazását 

eredményező feltétel. 

Ugyanakkor minden ügyben felmerülhetnek olyan konkrét, egyedi – személyi és tárgyi, az adott 

vádlottra, illetve az adott ügyben elbírálandó konkrét cselekményekre vonatkozó – körülmények, 

melyek a szökés, elrejtőzés veszélyét fokozzák, avagy ellenében hatnak, s ekként gyengítik. 

Mindezek értékelésének eredménye pedig lehet valamely kényszerintézkedés alkalmazása, illetve 

mellőzése is. 
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A két irányba ható körülmények nem csupán számának, hanem – elsődlegesen – a nyomatékának az 

egymáshoz viszonyítása alapján vonható következtetés arra, hogy az adott ügyben és a konkrét vádlott 

tekintetében a törvény szerint személyi szabadságot érintő kényszerintézkedést megalapozó veszély 

fennáll-e, és annak kiküszöbölése érdekében milyen fokú szabadságkorlátozást eredményező 

kényszerintézkedés alkalmazása szükséges és arányos. 

Az I. rendű vádlottal szemben a szökés, elrejtőzés veszélyét mérséklő körülmények nem, míg azt 

nyomatékosító körülmények egyértelműen megállapíthatók. 

Az I. rendű vádlott sierra leonei állampolgárságú, őt Magyarországhoz kötő feleségével a viszonya 

megromlott, házastársa – amint arra maga a védő is hivatkozik – befogadó nyilatkozatát visszavonta. 

Állampolgársága révén külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, személyi és egzisztenciális körülményeire 

is tekintettel az ítélőtábla helytállóan vont következtetést a szökés, elrejtőzés veszélyére [Be. 276. § (2) 

bekezdés a) pont ab) alpont]. 

Miként arra is, hogy az I. rendű vádlott szabadlábra kerülése esetén ugyancsak fennáll a bűnismétlés 

veszélye, mivel a vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott a terhére rótt, komoly szervezettséget 

igénylő cselekményt huzamosabb időn keresztül követte el [Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpont]. 

Egyetértett a Kúria az ítélőtáblával a tekintetben is, hogy az I. rendű vádlott terhére rótt bűncselekmény 

jellegére, valamint személyi és családi körülményeire tekintettel esetében a Be. 277. § (4) bekezdés a) 

és c) pontjában írt többletfeltétel fennállása okán a letartóztatás helyett enyhébb kényszerintézkedés 

alkalmazására nincs lehetőség. 

A bizonyítási eljárás folyamatban van. Következésképpen a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja 

és a c) pont cb) alpontja szerinti ok változatlanul fennáll, az ítélőtábla indokolásában valamennyi, a 

kényszerintézkedésről történő döntés szempontjából lényeges körülményt figyelembe vette. 

Ezen letartóztatási okok ellenében ható ok vagy körülmény a rendelkezésre álló résziratokban nincs, a 

Kúria ilyet nem észlelt. 

Közigazgatási ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Polgári ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 
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