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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

38. A Judecătoria Lehliu-Gară (Románia) által 2022. március 29-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-230/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az Európai Unióról szóló Szerződés 2. cikkével (a jogállamiság elveinek és az emberi jogok tiszteletben 

tartásának vonatkozásában), tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartája 48. cikkének (2) bekezdésére 

a védelemhez való jog, vonatkozásában, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 49. cikkére, a 

bűncselekmények és büntetések törvényessége elvének vonatkozásában ellentétes-e az, ha nemzeti 

szinten anélkül minősítenek bűncselekménynek egy bármely jogszabály megsértésével megvalósuló 

cselekményt, hogy kifejezetten megjelölnék azokat a jogszabályokat vagy jogszabályi rendelkezéseket, 

amelyek megsértése a büntetőjogi felelősség fennállását vonja maga után? 

 

39. A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2022. május 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-305/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2008/909/IB kerethatározat 25. cikkének rendelkezéseit, hogy amennyiben 

az európai [elfogató]parancsot végrehajtó igazságügyi hatóság a 2002/584/IB kerethatározat 4. cikkének 

6. [pontját] kívánja alkalmazni az elmarasztaló ítélet elismerése céljából, köteles kérni a 2008/909/IB 

kerethatározat alapján kibocsátott ítélet és tanúsítvány [továbbítását], és köteles beszerezni a 

2008/909/IB kerethatározat 4. cikkének (2) [bekezdése] értelmében az ítéletet hozó állam 

hozzájárulását? 

2) A 2008/909/IB kerethatározat 25. cikkével és 4. cikkének (2) [bekezdésével] összefüggésben úgy 

kell-e értelmezni a 2002/584/IB kerethatározat 4. cikke 6. [pontjának] rendelkezéseit, hogy a 

szabadságvesztés büntetés végrehajtása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtásának 

megtagadása és az elmarasztaló ítélet elismerése oly módon, hogy a végrehajtó állam jogával 

összhangban megadott kegyelem, valamint a büntetés végrehajtásának felfüggesztése miatt nem kerül 

sor a tényleges végrehajtásra a szabadságvesztésnek az elítélt személy által történő letöltésének 

megkezdésével, valamint hogy az elismerési eljárás keretében az ítéletet hozó állam nem adja meg 

hozzájárulását, [azt eredményezi], hogy az ítéletet hozó állam elveszíti azon jogát, hogy a 2008/909/IB 

kerethatározat 22. cikkének (1) bekezdésével összhangban lefolytathassa a büntetés végrehajtását? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2002/584/IB kerethatározat 8. cikke (1) [bekezdésének] c) pontját, hogy a 

szabadságvesztés büntetést kiszabó azon elmarasztaló ítélet, amelynek alapján olyan európai 

elfogatóparancsot bocsátottak ki, amelynek végrehajtását [az említett kerethatározat] 4. cikkének 6. 

[pontja] alapján megtagadták oly módon, hogy az ítéletet elismerték, de a végrehajtó állam jogával 

összhangban megadott kegyelem, valamint a büntetés végrehajtásának felfüggesztése miatt nem kerül 

sor a tényleges végrehajtásra a szabadságvesztésnek az elítélt által történő letöltésének megkezdésével, 

továbbá az elismerési eljárás keretében az ítéletet hozó állam nem adja meg hozzájárulását, elveszti 

végrehajtható jellegét? 

4) Úgy kell-e értelmezni a 2002/584/IB kerethatározat 4. cikkének 5. [pontjában] foglalt 

rendelkezéseket, hogy a szabadságvesztés büntetés végrehajtása céljából kibocsátott európai 
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elfogatóparancs végrehajtását megtagadó és a 2002/584/IB kerethatározat 4. cikkének 6. [pontja] alapján 

az elmarasztaló ítéletet elismerő ítélet azzal, hogy ugyanakkor a végrehajtó állam (uniós tagállam) 

jogával összhangban megadott kegyelem, valamint a büntetés végrehajtásának felfüggesztése miatt nem 

kerül sor a tényleges végrehajtásra a szabadságvesztésnek az elítélt által történő letöltésének 

megkezdésével, továbbá az elismerési eljárás keretében az ítéletet hozó állam nem adja meg 

hozzájárulását, „harmadik ország által hozott, ugyanazon cselekmény miatt elítélő” határozatnak 

minősül? 

A negyedik kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

5) Úgy kell-e értelmezni a 2002/584/IB kerethatározat 4. cikkének 5. [pontjában] foglalt 

rendelkezéseket, hogy a szabadságvesztés büntetés végrehajtása céljából kiadott európai 

elfogatóparancs végrehajtását megtagadó és az elmarasztaló ítéletet a 2002/584/IB kerethatározat 4. 

cikkének 6. [pontja] alapján elismerő ítélet azzal, hogy a végrehajtó állam jogával összhangban a 

büntetés végrehajtása felfüggesztésre kerül, „olyan ítéletnek” minősül, „amelynek végrehajtása 

folyamatban van”, ha az elkövetőt érintő felügyeleti eljárás még nem kezdődött el? 

 

40. A Tribunalul București (Románia) által 2022. május 31-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-351/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. A jogbiztonság és a nulla poena sine lege elvének tükrében úgy értelmezhető-e a 2014/512/KKBP 

határozat, különösen annak 5. és 7. cikke, hogy az (polgári jogi szankció jogcímén) olyan nemzeti 

intézkedés alkalmazását teszi lehetővé, amely a nemzeti jog által szabálysértésnek minősített tényállás 

elkövetésének megállapítása esetére a 2014/512/KKBP határozat 2. cikke bekezdésének a) pontjában 

említetthez hasonló ügyletből eredő összegek teljes körű elkobzására hatalmaz fel? 

2. Úgy kell-e értelmezni a 2014/512/KKBP határozat 5. cikkét, hogy az lehetővé teszi a tagállamok 

számára olyan nemzeti intézkedések alkalmazását, amelyek a 2014/512/KKBP határozat 2. cikke (2) 

bekezdése a) pontjának hatálya alá eső ügyletről történő értesítés kötelezettségének megszegéséből 

eredő minden összeg automatikus elkobzásáról rendelkeznek? 

3. Alkalmazható-e a 2014/512/KKBP határozat 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt tilalom 

abban az esetben, ha a korábban brókerügyletek tárgyát képező katonai felszereléseknek minősülő 

eszközöket fizikailag soha nem importálták a tagállam területére? 

 

41. A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2022. június 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-373/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett 

EUSZ 2. cikket, EUSZ 6. cikk (1) és (3) bekezdését, valamint az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének 

második albekezdését, hogy nem minősül az uniós jog értelmében vett független és pártatlan bíróságnak 

az a bíróság, amely büntetőügyben jár el, és amely ugyanakkor az ezen büntetőügy terheltje által indított 

és e bíróság vagy ezen vagy más büntetőügyben jogutódjának minősülő bíróság által tevékenysége során 

elkövetett jogsértésre alapított kereset tárgyában folyamatban lévő eljárás alperese, vagy amelynek meg 

kellene térítenie a kárt, ha a keresetnek helyt adnának? 

2. Ha igen, úgy kell-e értelmezni a fenti uniós jogi rendelkezéseket, hogy az ilyen bíróság nem 

folytathatja a büntetőeljárást, és nem hozhat határozatot az ügyben, milyen következményekkel járna 

továbbá a bíróság eljárási és anyagi jogi aktusaira nézve, ha elfogultság miatt nem zárnák ki? 

3. Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett 

EUSZ 2. cikket, EUSZ 6. cikk (1) és (3) bekezdését, valamint az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének 
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második albekezdését, hogy sérül azon bíróság függetlensége, amelyet a Zakon za sadebnata vlast (a 

bíróságokról szóló törvény) elfogadott módosítása (DV 2022. április 26-i 32. száma, végrehajtását 2022. 

július 27-ig elhalasztották) megszüntet, miközben a bíróságoknak ezen időpontig továbbra is el kell 

járniuk ügyekben, illetve olyan ügyekben, amelyekben az előzetes tárgyalásokat már lefolytatták, ha a 

bíróságot azon az alapon szüntetik meg, hogy ezáltal az igazságszolgáltatás függetlenségének 

alkotmányos elve és az állampolgárok alkotmányos jogainak védelme biztosított, azonban nem 

igazolják megfelelő módon, hogy milyen tényekből lehet arra következtetni, hogy ezek az elvek 

sérültek? 

4. Úgy kell-e értelmezni az említett uniós jogi rendelkezéseket, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, mint a bíróságokról szóló törvény (DV 2022. április 26-i 32. száma, végrehajtását 2022. 

július 27-ig elhalasztották), amely azt eredményezi, hogy a hivatkozott indokolással Bulgáriában egy 

önálló igazságszolgáltatási szervet (a szakosított büntetőbíróságot) szüntetnek meg teljesen, és a bírákat 

(beleértve az ítélkező testület konkrét büntetőügyet tárgyaló bíráját) e bíróságról az adott hely előzetes 

meghatározása és a bírák hozzájárulása nélkül és kizárólag e bírák tekintetében azzal kapcsolatban előírt 

törvényi korlátozásoknak megfelelően, hogy közülük egy adott igazságszolgáltatási szerven belül 

legfeljebb hány bíró nevezhető ki újból, országszerte más bíróságokra helyeznek át, köztük olyan 

bíróságra, amely messze esik a korábbi szolgálati helyüktől? 

5. Ha igen, és tekintettel az uniós jog elsőbbségére, milyen eljárási cselekményeket kellene 

végrehajtaniuk a megszüntetendő bíróságok bíráinak? Milyen következményekkel járna ez a 

megszüntetendő bíróságnak a befejezendő ügyekben hozott eljárási határozataira és az ezekben az 

ügyekben hozott érdemi határozatokra? 

 

42. A Kammergericht Berlin (Németország) által 2022. június 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-396/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az utólagos összbüntetésbe foglalásra irányuló eljárás is a 2009/299/IB kerethatározattal módosított 

2002/584/IB kerethatározat 4a. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozik-e, ha a határozatot tárgyalás 

alapján hozzák meg ugyan ítélet útján, az ítéletben azonban sem a bűnösség megállapítása nem 

vizsgálható felül, sem az egyes cselekmények tekintetében kiszabott büntetések nem változtathatók 

meg? 

2) Összeegyeztethető-e az uniós jog elsőbbségével, hogy az IRG (a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről 

szóló törvény) 83. § -a (1) bekezdésének 3. pontjában a német jogalkotó abszolút átadási akadályként 

szabályozta az érintett távollétében történő elítélésének esetét, jóllehet a 2009/299/IB kerethatározattal 

módosított 2002/584/IB kerethatározat 4a. cikkének (1) bekezdése csak mérlegelhető megtagadási okot 

ír elő e tekintetben? 

 

43. A Kammergericht Berlin (Németország) által 2022. június 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-397/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az idézésnek az érintett háztartásában lakó nagykorú személy részére történő kézbesítése esetén úgy 

kell-e értelmezni a 2009/299/IB kerethatározattal módosított 2002/584/IB kerethatározat 4a. cikke (1) 

bekezdése a) pontjának i. alpontját, hogy a kibocsátó igazságügyi hatóságnak kell bizonyítania, hogy az 

érintett ténylegesen megkapta az idézést, vagy úgy kell-e értelmezni a 2009/299/IB kerethatározattal 

módosított 2002/584/IB kerethatározat 4a. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontját, hogy az érintett 

háztartásában lakó nagykorú személy részére történő kézbesítés bizonyítja a tényleges tudomásszerzést, 

ha az érintett nem támasztja alá elfogadhatóan, hogy nem és miért nem szerzett tudomást az idézésről? 

2) Lefolytatott fellebbezési eljárás esetén úgy kell-e értelmezni a 2009/299/IB kerethatározattal 
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módosított 2002/584/IB kerethatározat 4a. cikkének (1) bekezdésében szereplő „tárgyaláson” kifejezést, 

hogy az az elsőfokú határozat meghozatalát megelőző tárgyalásra vonatkozik, ha csak a terhelt nyújtott 

be fellebbezést, és a fellebbezést elutasították? 

3) Összeegyeztethető-e az uniós jog elsőbbségével, hogy az IRG (a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről 

szóló törvény) 83. § -a (1) bekezdésének 3. pontjában a német jogalkotó abszolút átadási akadályként 

szabályozta az érintett távollétében történő elítélésének esetét, jóllehet a 2009/299/IB kerethatározattal 

módosított 2002/584/IB kerethatározat 4a. cikkének (1) bekezdése csak mérlegelhető megtagadási okot 

ír elő e tekintetben? 

 

44. A Kammergericht Berlin (Németország) által 2022. június 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-398/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Lefolytatott fellebbezési eljárás esetén úgy kell-e értelmezni a 2009/299/IB kerethatározattal 

módosított 2002/584/IB kerethatározat 4a. cikkének (1) bekezdésében szereplő „tárgyaláson” kifejezést, 

hogy az az elsőfokú határozat meghozatalát megelőző tárgyalásra vonatkozik, ha csak a terhelt nyújtott 

be fellebbezést, és a fellebbezést vagy elutasították, vagy pedig az elsőfokú ítéletet a terhelt javára 

megváltoztatták? 

2) Összeegyeztethető-e az uniós jog elsőbbségével, hogy az IRG (a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről 

szóló törvény) 83. § -a (1) bekezdésének 3. pontjában a német jogalkotó abszolút átadási akadályként 

szabályozta az érintett távollétében történő elítélésének esetét, jóllehet a 2009/299/IB kerethatározattal 

módosított 2002/584/IB kerethatározat 4a. cikkének (1) bekezdése csak mérlegelhető megtagadási okot 

ír elő e tekintetben? 

 

45. A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2022. július 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-492/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a 2002/584/IB kerethatározatnak az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. cikkével 

összefüggésben értelmezett 12. cikkével és 24. cikkének (1) bekezdésével az, hogy azt a keresett 

személyt, akinek szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából történő átadását véglegesen 

engedélyezték, azonban elhalasztották „annak érdekében, hogy ellene a végrehajtó államban az európai 

elfogatóparancsban említettől eltérő bűncselekmény miatt büntetőeljárást folytathassanak le”, e 

büntetőeljárás során az európai elfogatóparancs végrehajtása céljából fogva tartják? 

2) a) A 2002/584/IB kerethatározat 24. cikkének (1) bekezdésében szabályozott, az átadás elhalasztására 

vonatkozó hatáskör gyakorlásáról való határozathozatal az [európai elfogatóparancs] végrehajtásáról 

való olyan határozathozatalnak minősül-e, amely a 2002/584/IB kerethatározat (8) 

preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 6. cikkének (2) bekezdése szerint a végrehajtó 

igazságügyi hatóság feladata? 

b) Amennyiben igen: Arra vezet-e az a körülmény, hogy e határozatot a 2002/584/IB kerethatározat 6. 

cikkének (2) bekezdése értelmében vett végrehajtó igazságügyi hatóság intézkedése nélkül hozták 

meg, hogy a keresett személyt az ellene kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása céljából 

már nem lehet fogva tartani? 

3) a) Ellentétes-e a 2002/584/IB kerethatározat 24. cikkének az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 

és 48. cikkével összefüggésben értelmezett (1) bekezdésével, hogy a keresett személynek 

büntetőeljárás végrehajtó tagállamban történő lefolytatás céljából történő átadását kizárólag azon az 

alapon halasztják el, hogy a keresett személy a kihallgatását követően e büntetőeljárás keretében nem 

kíván lemondani a jelenléthez való jogáról? 
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b) Amennyiben igen: Milyen tényezőket kell tehát figyelembe vennie a végrehajtó igazságügyi 

hatóságnak, amikor arról dönt, hogy elhalasztja-e a tényleges átadást? 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

146. A College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) által 2022. május 11-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-308/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Eltérhet-e az 1107/2009 rendelet 36. cikkének (2) bekezdése alapján a növényvédő szer 

engedélyezéséről döntő érintett tagállam a kérelmet e rendelet 36. cikkének (1) bekezdése alapján 

vizsgáló zonális jelentéstevő tagállam által elvégzett értékeléstől, és ha igen, milyen mértékben? 

2) Ha az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy az érintett tagállam ezt nem, illetve csak korlátozott 

mértékben teheti meg, akkor milyen formában áll fenn a Charta 47. cikke értelmében vett hatékony 

jogorvoslathoz való jog? Ebben az esetben korlátlanul vitatható-e az érintett tagállam nemzeti bírósága 

előtt a zonális jelentéstevő tagállam által elvégzett értékelés helytállósága? 

3) Ha az érintett tagállam, illetve e tagállam bírósága arra a következtetésre jut, hogy a zonális 

jelentéstevő tagállam által elvégzett értékelés nem kellően megalapozott, akkor milyen mértékben 

köteles az érintett tagállam a zonális jelentéstevő tagállamot bevonni egy kellően megalapozott értékelés 

elkészítésébe? 

4) Akkor is szorítkozhat-e a zonális jelentéstevő tagállam kizárólag elfogadott útmutatókon alapuló 

értékelésre, ha az azokban feldolgozott tudományos és műszaki ismeretek már nem teljes mértékben 

aktuálisak? 

5) Az előző kérdésre adandó nemleges válasz esetén elegendő-e, ha a zonális jelentéstevő tagállam csak 

már elkészített, de még el nem fogadott útmutatókban szereplő tudományos és műszaki ismereteket vesz 

alapul kiegészítő jelleggel, vagy minden rendelkezésre álló tudományos és műszaki ismeretet 

figyelembe kell vennie, még olyanokat is, amelyek nem szerepelnek útmutatókban? 

 

147. A College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) által 2022. május 11-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-309/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Azzal a következménnyel jár-e a 2018/605 rendelet 2. cikke – az 1107/2009 rendelet 4. cikkének (3) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett 29. cikke (1) bekezdésének e) pontjára is tekintettel –, hogy a 

hatáskörrel rendelkező hatóságnak az olyan engedélykérelmekkel kapcsolatban folyamatban lévő 

értékelési és döntéshozatali eljárásokban is alkalmaznia kell az endokrin károsító tulajdonságok 

meghatározására szolgáló új kritériumokat, amelyek tárgyában 2018. november 10-én még nem született 

döntés? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:  

A 2018/605 rendelet (8) preambulumbekezdésére tekintettel köteles-e felfüggeszteni a hatáskörrel 

rendelkező hatóság az engedélykérelmekkel kapcsolatban folyamatban lévő értékelési és döntéshozatali 

eljárásokat mindaddig, amíg az Európai Bizottság állást nem foglal e rendelet következményeivel 

kapcsolatban minden, az 1107/2009 rendelet alapján folyamatban lévő eljárás kapcsán? 

3) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén:  

Szorítkozhat-e a hatáskörrel rendelkező hatóság arra, hogy akkor is csak a kérelem időpontjában ismert 

adatok alapján végzi el az értékelést, ha az annak során figyelembe vett tudományos és műszaki 
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ismeretek már nem aktuálisak a megtámadott határozat meghozatalának időpontjában? 

 

148. A College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) által 2022. május 11-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-310/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az következik-e az 1107/2009 rendelet II. mellékletének 3.6.5. pontjával összefüggésben értelmezett 

4. cikke (1) bekezdésének második albekezdéséből, hogy a növényvédő szer engedélyezése iránti 

kérelem értékelése során nemzeti szinten már nem vizsgálják azokat az endokrin károsító 

tulajdonságokat, amelyekkel a hatóanyag adott esetben rendelkezik? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:  

Azt jelenti-e ez, hogy az endokrin károsító tulajdonságokra vonatkozó – például a 283/2013 rendelet és 

a 2018/605 rendelet alapjául szolgáló – tudományos és műszaki ismereteket nem kell figyelembe venni 

a növényvédő szer engedélyezésének értékelése során? Hogyan viszonyul ez ahhoz az 1107/2009 

rendelet 29. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti követelményhez, amely szerint ezt az értékelést a 

mindenkori tudományos és műszaki ismeretek fényében kell elvégezni? 

3) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:  

Ebben az esetben milyen formában rendelkezik a felpereshez hasonló nem kormányzati szervezet a 

Charta 47. cikke értelmében vett hatékony jogorvoslat lehetőségével ahhoz, hogy bírósági eljárást 

indítson a hatóanyag jóváhagyásával szemben? 

4) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:  

Azt jelenti-e ez, hogy az engedélyezés iránti kérelem értékelése során az adott időpontban rendelkezésre 

álló tudományos és műszaki ismeretek az irányadók az említett endokrin károsító tulajdonságok 

tekintetében? 

 

149. A Landgericht Köln (Németország) által 2022. május 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-319/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

I) Az (EU) 2018/858 rendelet 3. cikkének 48. pontja értelmében vett valamennyi járműjavítási és -

karbantartási információra vonatkozik-e a rendelet 61. cikke (1) bekezdésének második mondatában 

foglalt azon követelmény, amely szerint „[a]z információkat könnyen elérhető módon, géppel olvasható 

és elektronikusan kezelhető adatok formájában kell közzétenni”, vagy e követelmény a rendelet X. 

mellékletének 6.1. pontja szerinti úgynevezett pótalkatrész-információkra („[a] jármű […] olyan 

alkatrész[ei] […], […] amely[ek] […] kicserélhető[k] […] pótalkatrészekkel”) korlátozódik? 

II) Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2018/858 rendelet 61. cikke (1) bekezdésének második mondatát, 

amely szerint az információkat „könnyen elérhető módon, géppel olvasható és elektronikusan kezelhető 

adatok formájában” kell közzétenni, és a 61. cikk (2) bekezdésének második albekezdését, amely szerint 

a javítókon kívüli független gazdasági szereplők részére „az információkat géppel olvasható, általánosan 

rendelkezésre álló információs technológiai eszközökkel és szoftverrel elektronikusan feldolgozható 

[helyesen: kezelhető] formátumban is meg kell adni, amely lehetővé teszi a független gazdasági 

szereplők számára, hogy teljesítsék az üzleti tevékenységükkel kapcsolatos feladatokat az utópiac 

értékesítési láncában”, 

hogy a járműgyártó csak akkor tesz eleget vonatkozó kötelezettségeinek, ha 

1. az információkat adatbázis-interfészen keresztül történő gépi vezérlésű lekérdezés útján teszi 

hozzáférhetővé az interneten az eredmények letöltésének lehetőségével, vagy elegendő, ha csupán 

egy emberi felhasználó által a képernyőn történő manuális keresést tesz lehetővé valamely 
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weboldalon, és a lekérdezés eredményét a képernyőoldalak látható tartalmára korlátozza, 

és 

2. lehetővé teszi az adatbázisban a jármű-azonosító számaival (VIN) összekapcsolt valamennyi 

információ keresését ezen, általa külön listában rendelkezésre bocsátandó VIN-ek alapján és ettől 

függetlenül 

— a rendelet X. melléklete 6.1. pontjának harmadik bekezdése szerinti, a járművek meghatározására 

szolgáló egyéb feltételek alapján is, 

— valamint az általa az egyes kategóriákra (például az alkatrészek, pótalkatrészek, járműjavítási és 

-karbantartási útmutatók, valamint műszaki ábrák kategóriáira) egyébként használt kifejezések és 

egyéb adatbázis-bejegyzések alapján tetszőleges kombinációkban, 

vagy elegendő, hogy a gyártó kizárólag az egyes konkrét járművek VIN-je alapján történő egyedi 

lekérdezésként kínálja fel a keresést, anélkül, hogy egyúttal a járművei összes VIN-jét tartalmazó 

naprakész listát is rendelkezésre bocsátana, 

és 

3. ezen adatokat olyan fájlokban bocsátja rendelkezésre, amelyek formátuma rendeltetése szerint a 

fájlokban szereplő adatok (további) közvetlen elektronikus kezelését szolgálja, megadva az adatok 

megfelelő leírását (szövegek és táblázatok esetében), vagy elegendő erre a célra a puszta 

képernyőkép bármely hagyományos fájlformátumban – például PDF-fájlban – történő rendelkezésre 

bocsátásának lehetősége? 

III) Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett olyan jogi 

kötelezettséget jelent-e az (EU) 2018/858 rendelet 61. cikkének (1) bekezdése a járműgyártók számára, 

amely igazolja a VIN, illetve a VIN-nel összekapcsolt információk független gazdasági szereplőkkel 

mint az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 7. pontja értelmében vett egyéb adatkezelőkkel való 

közlését? 

 

150. A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2022. május 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-329/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 

vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 

1305/2013/EU rendelet) 29. cikke (3) bekezdésének második mondatát, hogy az lehetővé tesz a Naredba 

No. 4 ot 24.02.2015 za prilagane na myarka 11 „Biologichno zemedelie” ot Programata za razvitie na 

selskite rayoni za perioda 2014–2020 (a 2014–2020. évi vidékfejlesztési program „ökológiai 

gazdálkodás” elnevezésű 11. intézkedésének alkalmazásáról szóló, 2015. február 24-i4. sz. rendelet) 11. 

cikkének (5) bekezdéséhez (korábban (4) bekezdés) hasonló olyan nemzeti jogszabályi rendelkezést, 

amely az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az 

ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak 

megállapításáról szóló, 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK bizottsági rendelet 36. cikkének (1) 

bekezdése, 37. cikkének (1) bekezdése és 38. cikke szerinti minimális átállási időszakokat nem 

meghaladó időszakra korlátozza az átállási időszak alatt az ökológiai termeléshez nyújtható pénzügyi 

támogatás lehetőségét? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az 1305/2013/EU rendelet 29. 

cikke (3) bekezdésének második mondatát, hogy a tagállamok normatív módon maximális időszakot 

határozhatnak meg az ökológiai gazdálkodásra való áttéréshez nyújtott támogatás nyújtására 

vonatkozóan a konkrét eset sajátosságaitól függetlenül, kizárólag a termelés jellege alapján? 

3) Hogyan kell értelmezni „a tagállamok rövidebb, az áttérés időtartamának megfelelő kezdeti időszakot 
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is meghatározhatnak” megfogalmazást (az 1305/2013/EU rendelet 29. cikke (3) bekezdésének 

[második] mondata)? Egymás szinonimájának minősül-e a „kezdeti időszak” és „az áttérés időtartama” 

kifejezés, vagy e kifejezések eltérő jelentéssel bírnak? 

4) Úgy kell-e értelmezni az 1305/2013/EU rendelet 29. cikke (3) bekezdésének [második] mondatában 

szereplő, „a tagállamok rövidebb, az áttérés időtartamának megfelelő kezdeti időszakot is 

meghatározhatnak” megfogalmazást, hogy az „ökológiai gazdálkodás” elnevezésű intézkedés egésze a 

rendelet 29. cikke (3) bekezdésének első mondatában említettnél rövidebb időtartamra igényelhető, és 

rövidebb időtartamig finanszírozható az ökológiai gazdálkodásra való „átállásra” irányuló 

tevékenységek tekintetében, vagy úgy, hogy az „ökológiai gazdálkodással” kapcsolatos átfogó 

kötelezettségvállalás keretében létezik egy kezdeti időszak az ökológiai gazdálkodásra való átállás 

időszaka alatt folytatott tevékenységek tekintetében? 

 

151. Az Oberlandesgericht Hamm (Németország) által 2022. június 1-jén benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A. elleni büntetőeljárás (C-352/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 2013/32/EU irányelvnek (menekültügyi eljárási irányelv) a 2011/95/EU irányelv 

(elismerési irányelv) 21. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 9. cikkének (2) és (3) 

bekezdését, hogy valamely személynek az Európai Unió valamely másik tagállamában a Genfi 

Egyezmény értelmében vett menekültként való jogerős elismerése a nemzeti jognak az irányelvvel 

összhangban álló értelmezésére vonatkozó uniós jogi kötelezettség (az EUMSZ 288. cikk harmadik 

bekezdése, az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése) alapján kötelező az ilyen személy kiadatása iránt 

megkeresett tagállam kiadatási eljárására nézve abban az értelemben, hogy ez szükségszerűen kizárja a 

személynek valamely harmadik ország vagy a származási ország részére történő kiadatását a 

menekültként való elismerés visszavonásáig vagy időtartamának lejártáig? 

 

152. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2022. június 2-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-356/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Magában foglalja-e a 2014/40/EU irányelv  8. cikke (3) bekezdésének első mondata értelmében vett 

forgalomba kerülés fogalma a dohánytermékek áruautomatán keresztül olyan módon történő kínálását, 

hogy az automatában található cigarettacsomagokon szerepelnek ugyan a jogszabályban előírt 

figyelmeztetések, a cigarettacsomagok azonban a fogyasztó számára először nem látható módon vannak 

elhelyezve az automatában, és az azokon található figyelmeztetések csak akkor válnak láthatóvá, amikor 

az előtte a pénztáros által hozzáférhetővé tett automatát a vevő működésbe hozza, és a cigarettacsomag 

ezáltal még a fizetés előtt a pénztárszalagra kerül? 

2) Kiterjed-e a figyelmeztetések „egyéb eszközzel való eltakarásának” a 2014/40/EU irányelv 8. cikke 

(3) bekezdésének első mondatában foglalt tilalma arra az esetre, amikor az áru automata útján történő 

bemutatása során a dohánytermék csomagolásának egészét eltakarják? 

 

153. A Tribunalul Bucureşti (Románia) által 2022. június 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-362/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

[Ú]gy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légijáratok 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 261/2004 rendelet 4. 
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cikkének (3) bekezdését, hogy a 4. cikk (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett 7. cikk szerinti 

kártalanítás azokat is megilleti, akik azzal a személlyel utaznak, akinek beszállását visszautasították, és 

akik – noha beszállásukat nem utasították vissza – az említett személy nélkül már nem kívánják 

megtenni az utat, vagy az út megtételéhez már nem fűződik érdekük? 

 

154. A Verwaltungsgericht Minden (Németország) által 2022. június 7-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-364/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének d) pontját, hogy azzal 

ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a nemzetközi védelem iránti további kérelmet 

attól függetlenül el kell utasítani mint elfogadhatatlant, hogy az érintett kérelmező a nemzetközi védelem 

iránti kérelem elutasítását követően és a nemzetközi védelem iránti további kérelem benyújtását 

megelőzően visszatért-e származási országába? 

2) Az első kérdés megválaszolása szempontjából van-e jelentősége annak, hogy az érintett kérelmezőt 

kitoloncolták-e származási országába, vagy önként tért vissza oda? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének d) pontját, hogy azzal 

ellentétes, ha valamely tagállam mint elfogadhatatlant elutasítja a nemzetközi védelem iránti további 

kérelmet, ha a korábbi kérelemről hozott határozattal nem döntöttek ugyan a kiegészítő védelmi jogállás 

elismeréséről, de megvizsgálták a kitoloncolási tilalmakat, és ez a vizsgálat tartalmi szempontból 

összehasonlítható a kiegészítő védelmi jogállás elismerésének vizsgálatával? 

4) Összehasonlítható-e a kitoloncolási tilalmak vizsgálata és a kiegészítő védelmi jogállás elismerésének 

vizsgálata, ha a kitoloncolási tilalmak vizsgálata során együttesen kellett megvizsgálni, hogy abban az 

államban, amelybe ki kívánják toloncolni, az érintett kérelmező ki van-e téve 

a) a kínzás vagy embertelen, illetve megalázó bánásmód vagy büntetés konkrét veszélyének, 

b) halálbüntetésnek vagy kivégzésnek, 

c) az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény (Emberi Jogok Európai 

Egyezménye – EJEE, kihirdette: az 1993. évi XXXI. törvény) megsértésének vagy 

d) a testi épséget, életet vagy szabadságot fenyegető jelentős konkrét veszélynek, illetve 

e) nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktushelyzetben polgári lakosként a testi épséget vagy életet 

fenyegető jelentős egyedi veszélynek? 

 

155. A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2022. június 8-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-371/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 

2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (5) és (7) bekezdését, amelyek szerint a villamosenergia-

felhasználó (kisvállalkozás) jogainak villamosenergiakereskedő-váltás esetében történő gyakorlására 

azon szabály tiszteletben tartásával kell sort keríteni, hogy a feljogosított felhasználó részére biztosítani 

kell a könnyű kereskedőváltás tényleges lehetőségét, és hogy e váltásra a költségek, az erőfeszítések és 

az idő tekintetében megkülönböztetés nélkül kerüljön sor, hogy azokkal ellentétes, hogy a 

villamosenergia-felhasználóval szemben a határozott időtartamú villamosenergia-szolgáltatási 

szerződés megszüntetése miatt az elszenvedett kár mértékétől függetlenül (az ustawa z dnia 23 kwietnia 

1964 r. kodeks cywilny [a polgári törvénykönyvről szóló, 1964. április 23-i törvény] 483. cikkének 1. § 

-a és 484. cikkének 1. és 2. § -a) és az e díjak kiszámítására vagy mérséklésére vonatkozó bármilyen 
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kritériumnak az energiáról szóló törvényben (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne [az 

energiáról szóló, 1997. április 10-i törvény] 4j. cikkének (3a) bekezdése) való meghatározásának 

hiányában kötbért alkalmazzanak abban az esetben, ha a villamosenergia-felhasználó villamosenergia-

kereskedőt kíván váltani? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (5) és (7) 

bekezdését, amelyek szerint a villamosenergia-felhasználó (kisvállalkozás) jogainak 

villamosenergiakereskedő-váltás esetében történő gyakorlására a költségek, az erőfeszítések és az idő 

tekintetében megkülönböztetés nélkül, valamint azon szabály tiszteletben tartásával kell sort keríteni, 

hogy a feljogosított felhasználó részére biztosítani kell a könnyű kereskedőváltás tényleges lehetőségét, 

hogy azokkal ellentétes a szerződési feltételek olyan értelmezése, amely a villamosenergia-kereskedővel 

határozott időre kötött villamosenergia-szolgáltatási szerződés lejárat előtti megszüntetése esetében 

lehetővé teszi, hogy a felhasználókkal (kisvállalkozásokkal) szemben a „vidd vagy fizess” elvnek 

megfelelően a szerződés lejártáig nem vételezett villamos energia ára tényleges költségeinek megfelelő 

díjat számítsanak fel? 

 

156. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2022. június 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-376/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2000/31/EK irányelv 3. cikke (4) bekezdése a) pontjának ii. alpontját, hogy 

„egy adott, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás” ellen irányuló intézkedésnek 

tekinthető az olyan jogszabályi intézkedés is, amely bizonyos, az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egy általánosan meghatározott kategóriájára (például a kommunikációs platformokra) 

vonatkozik, vagy az említett rendelkezés értelmében vett intézkedés fennállásához egy konkrét egyedi 

esetre vonatkozó (például egy név szerint meghatározott kommunikációs platform ellen irányuló) 

határozat meghozatalára van szükség? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2000/31 irányelv 3. cikkének (5) bekezdését, hogy a Bizottságnak és a 

letelepedési hely szerinti tagállamnak a meghozott intézkedésről sürgős esetben „a lehető legrövidebb 

időn belül” történő, e rendelkezés szerinti (utólagos) értesítésének elmulasztása azzal jár, hogy ez az 

intézkedés – az (utólagos) értesítésre elegendő időtartam leteltét követően – nem alkalmazható egy adott 

szolgáltatásra? 

3) Ellentétes-e az (EU) 2018/1808 irányelvvel módosított 2010/13/EU irányelv 28a. cikkének (1) 

bekezdésével a 2000/31 irányelv 3. cikkének (4) bekezdése értelmében vett olyan intézkedés 

alkalmazása, amely nem egy videómegosztó platformon szolgáltatott műsorszámokra és felhasználó 

által létrehozott videókra vonatkozik? 

 

157. Az Okrazhen sad – Burgas (Bulgária) által 2022. június 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-390/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Lehetővé teszik-e az 1370/2007/EK rendelet rendelkezései, hogy valamely tagállam nemzeti 

jogszabályokkal vagy belső szabályozásokkal az említett rendeletben elő nem írt további 

követelményeket és korlátozásokat vezessen be a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért nyújtott 

ellentételezés valamely személyszállítási vállalkozás részére történő megfizetését illetően? 

2) Lehetővé teszi-e az 1370/2007/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja a 

közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért nyújtott ellentételezés személyszállítási vállalkozás részére 

történő megfizetését, ha azon paramétereket, amelyeket az ellentételezés kiszámításához alapul kell 

venni, nem közszolgáltatási szerződés, hanem általános szabályok határozták meg előre, és a nettó 

pénzügyi hatást vagy a fizetendő ellentételezés összegét az 1370/2007/EK rendeletben meghatározott 
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eljárással összhangban állapították meg? 

 

158. A Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Hollandia) által 2022. 

június 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-392/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ezek nem hatékonyak? 

 

159. Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2022. június 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-395/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési 

kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelv (33) 

preambulumbekezdését, 1., 3. és 8. cikkét, valamint 2. cikkének i) és j) pontját az irányelv céljára és az 

energiastatisztikáról szóló, 2008. október 22-i 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 

cikkének d) pontjára figyelemmel, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikkével 

összefüggésben értelmezett 52. cikkének (1) bekezdésében előírt arányosság elvére tekintettel, hogy 

azokkal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az 

1099/2008/EK rendelet A. mellékletének 3.4.20. pontja szerinti kenőolajok Közösségen belülről történő 

behozatalát végző személyek (azaz ilyen kenőolajok importőre) kötelesek biztonsági készleteket 

létrehozni 

2. Úgy kell-e értelmezni a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési 

kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelv (33) 

preambulumbekezdését, 1., 3. és 8. cikkét, valamint 2. cikkének i) és j) pontját az irányelv céljára 
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figyelemmel, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikkével összefüggésben értelmezett 

52. cikkének (1) bekezdésében előírt arányosság elvére tekintettel, hogy azokkal ellentétes az 

alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely szerint azon terméktípusok, 

amelyekből biztonsági készletet kell létrehozni és fenntartani, az irányelv 2. cikkének a 1099/2008/EK 

rendelet A. mellékletének 3.4. fejezetével összhangban értelmezett i) pontjában foglalt terméktípusok 

egy részére korlátozódnak? 

3. Úgy kell-e értelmezni a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési 

kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelv (33) 

preambulumbekezdését, 1., 3. és 8. cikkét, valamint 2. cikkének i) és j) pontját az irányelv céljára 

figyelemmel, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikkével összefüggésben értelmezett 

52. cikkének (1) bekezdésében előírt arányosság elvére tekintettel, hogy azokkal ellentétes az 

alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az irányelv 2. cikkének a 

1099/2008/EK rendelet A. mellékletének 3.4. fejezetével összhangban értelmezett i) pontjában említett 

termékek egyik típusának valamely személy által a Közösségen belülről történő behozatala, illetve 

importja e személy azon kötelezettségét vonja maga után, hogy másik, eltérő terméktípusból kell 

biztonsági készletet létrehoznia és fenntartania? 

4. Úgy kell-e értelmezni a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési 

kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelv (33) 

preambulumbekezdését, 1., 3. és 8. cikkét, valamint 2. cikkének i) és j) pontját az irányelv céljára 

figyelemmel, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikkével összefüggésben értelmezett 

52. cikkének (1) bekezdésében előírt arányosság elvére tekintettel, hogy azokkal ellentétes az 

alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely szerint valamely személy köteles 

olyan termékből készletet létrehozni és fenntartani, amelyet gazdasági tevékenysége keretében nem 

használ, és amely e tevékenységéhez nem kapcsolódik, és ezenkívül e kötelezettséghez jelentős 

pénzügyi teher kapcsolódik (amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi a teljesítést), mivel az adott személy 

nem rendelkezik a termékkel, és nem importálja e terméket és/vagy e termékből nem tart készletet? 

5. Bármelyik kérdésre adott nemleges válasz esetén: úgy kell-e értelmezni a tagállamok minimális 

kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK 

tanácsi irányelv (33) preambulumbekezdését, 1., 3. és 8. cikkét, valamint 2. cikkének i) és j) pontját az 

irányelv céljára figyelemmel, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikkével 

összefüggésben értelmezett 52. cikkének (1) bekezdésében előírt arányosság elvére tekintettel, hogy 

meghatározott terméktípust a Közösségben belülről behozó, illetve importáló személy csak arra 

kötelezhető, hogy a Közösségen belülről történő behozatal/import tárgyát képezővel azonos típusú 

termékből hozzon létre és tartson fenn biztonsági készletet? 

 

160. A Conseil d’État (Franciaország) által 2022. június 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-399/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az 1169/2011 rendelet, az 1308/2013 rendelet, az 543/2011 rendelet és a 952/2013 rendelet 

rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy azok felhatalmazzák a tagállamot arra, hogy nemzeti 

intézkedést fogadjon el a meghatározott országból származó, a tényleges származási ország vagy terület 

feltüntetésének hiánya miatt az 1169/2011 rendelet 26. cikkének és a 2013/1308 rendelet 76. cikkének 

nem megfelelő gyümölcsök és zöldségek behozatalának tilalmára vonatkozóan, különösen abban az 

esetben. ha a jogsértés jelentős méretet öltött, és ha az ellenőrzés nehezen végezhető el amiatt, hogy a 

terméket már behozták az Unió területére. 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetében az egyrészről az Európai Közösségek és azok 

tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló 1996. február 26-i 

euromediterrán megállapodásnak a Marokkóból származó mezőgazdasági termékeknek az Európai 

Unióba történő behozatalára alkalmazandó rendszerről, valamint a „származó termék” fogalmának 

meghatározásáról szóló 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról, szóló, a 2019. január 28-i tanácsi 
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határozattal jóváhagyott levélváltás formájában kötött megállapodást úgy kell-e értelmezni, hogy az 

1169/2011/EU rendelet 9. és 26. cikkének, valamint az 1308/2011/EU rendelet 76. cikkének alkalmazása 

tekintetében egyrészről a Nyugat-Szahara területén betakarított gyümölcsök és zöldségek származási 

országa Marokkó, másrészről a marokkói hatóságok hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy az e területen 

szüretelt gyümölcsökre és zöldségekre vonatkozóan az 543/2011 rendeletben előírt megfelelőségi 

tanúsítványokat állítsanak ki? 

3) A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a levélváltás formájában kötött megállapodást 

jóváhagyó 2019. január 28-i tanácsi határozat megfelel-e az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke 

(5) bekezdésének, ugyanezen Szerződés 21. cikkének, és a többek között az Egyesült Nemzetek 

Alapokmányának 1. cikkében említett önrendelkezés szokásjogi elvének? 

4) Az 1169/2011/EU rendelet 9. és 26. cikkét, valamint az 1308/2011/EU rendelet 76. cikkét úgy kell-e 

értelmezni, hogy a behozatal és a fogyasztó részére történő értékesítés szakaszában a Nyugat-Szahara 

területén betakarított zöldségek és gyümölcsök csomagolásán nem Marokkót, hanem Nyugat-Szaharát 

kell származási országként feltüntetni? 

 

161. A Raad van State (Hollandia) által 2022. június 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-402/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1a) kérdés 

Mikor minősül egy bűncselekmény olyan „különösen súlyosnak” a 2011/95 irányelv 14. cikke (4) 

bekezdésének b) pontja értelmében, hogy a tagállam megtagadhatja a menekült jogállás megadását a 

nemzetközi védelemre szoruló személytől? 

1b) kérdés 

Jelentőséggel bírnak-e a 2011/95 irányelv 17. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett „súlyos 

bűncselekmény” tekintetében alkalmazandó és a Bíróság 2018. szeptember 13-i Ahmed ítéletének 

(EU:C:2018:713) 56. pontjában ismertetett kitételek annak értékelése során, hogy „különösen súlyos 

bűncselekmény” áll-e fenn? Ha igen, akkor léteznek-e még olyan további kitételek, amelyek alapján egy 

bűncselekményt „különösen” súlyosnak kell minősíteni? 

2) kérdés 

A 2011/95 irányelv 14. cikke (4) bekezdésének b) pontját úgy kell-e értelmezni, hogy a társadalom 

számára jelentett veszélyt már pusztán az a tény is bizonyítja, hogy a menekült jogállású személyt 

különösen súlyos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték, vagy úgy kell-e értelmezni, hogy a 

társadalom számára jelentett veszély fennállásának bizonyításához önmagában nem elegendő a 

különösen súlyos bűncselekmény miatti jogerős elítélés? 

3) kérdés 

Ha egy különösen súlyos bűncselekmény miatti jogerős elítélés önmagában nem elegendő a társadalom 

számára jelentett veszély fennállásának bizonyításához, úgy kell-e értelmezni a 2011/95 irányelv 14. 

cikke (4) bekezdésének b) pontját, hogy a tagállamnak bizonyítania kell, hogy a kérelmező az elítélése 

óta továbbra is veszélyt jelent a társadalomra? Bizonyítania kell-e a tagállamnak, hogy ez a veszély 

valódi és közvetlen, vagy elegendő az eshetőleges veszély fennállása? Úgy kell-e értelmezni a 2011/95 

irányelv 14. cikke (4) bekezdésének b) pontját, önmagában vagy az arányosság elvével összefüggésben, 

hogy az csak akkor teszi lehetővé a menekült jogállás visszavonását, ha e visszavonás arányos, és az e 

jogállás jogosultja által jelentett veszély kellően súlyos ahhoz, hogy e visszavonást igazolja? 

4) kérdés 

Ha a tagállamnak nem kell bizonyítania, hogy a kérelmező az elítélése óta továbbra is veszélyt jelent a 

társadalomra, és hogy ez a veszély valódi, közvetlen és kellően súlyos ahhoz, hogy a menekült jogállás 

visszavonását igazolja, akkor úgy kell-e értelmezni a 2011/95 irányelv 14. cikke (4) bekezdésének b) 
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pontját, hogy annak értelmében a társadalom számára jelentett veszélyt főszabály szerint az a tény 

bizonyítja, hogy a menekült jogállás jogosultját különösen súlyos bűncselekmény miatt jogerősen 

elítélték, e jogosult azonban bizonyíthatja, hogy nem vagy már nem jelent ilyen veszélyt? 

 

162. A Krajský soud v Brně (Cseh Köztársaság) által 2022. június 20-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-406/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a biztonságos származási országoknak a nemzetközi védelem megadására és 

visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 37. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában történő kijelölésének azon kritériumát, 

amelyet ezen irányelv I. mellékletének b) pontja határoz meg – amely rendelkezés szerint adott ország 

az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben meghatározott 

emberi jogok és szabadságok, különösen az olyan jogok tiszteletben tartásával biztosítja az üldöztetés 

vagy embertelen bánásmód elleni védelmet, amelyektől az említett egyezmény 15. cikkének (2) 

bekezdése alapján nem lehet eltérni –, hogy ha az adott ország az emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelméről szóló egyezmény hatályát ezen egyezmény 15. cikke értelmében szükséghelyzet esetén 

felfüggeszti, akkor már nem felel meg a biztonságos származási országgá nyilvánítás kritériumának? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 36. és 37. cikkét, hogy 

azok megakadályozzák, hogy valamely tagállam egy harmadik országot csak részben, olyan 

meghatározott területi korlátozásokkal nyilvánítson biztonságos származási országgá, amelyek esetében 

nem alkalmazható az a vélelem, hogy az országnak ez a része a kérelmező szempontjából 

biztonságosnak minősül, és ha valamely tagállam egy országot ilyen területi korlátozásokkal nyilvánít 

biztonságossá, akkor az adott országot nem lehet az irányelv alkalmazásában teljes egészében 

biztonságos származási országgá nyilvánítani? 

3) Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett fenti két kérdés valamelyikére adott igenlő válasz esetében 

úgy kell-e értelmezni a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 46. cikkének az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett (3) bekezdését, hogy az [irányelv] 32. 

cikkének (2) bekezdése szerint a kérelem nyilvánvaló megalapozatlansága tárgyában az [irányelv] 31. 

cikke (8) bekezdésének b) pontja szerinti eljárásban hozott határozat ellen benyújtott jogorvoslat 

tárgyában eljáró bíróságnak a kérelmező kifogásának hiányában is hivatalból (ex officio) kell 

figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy valamely ország biztonságos országgá nyilvánítása az említett 

okokból ellentétes az uniós joggal? 

 

163. A Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgium) által 2022. június 20-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-415/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az uniós jog azon elve, amely a munkavállalókra – függetlenül attól, hogy munkavállalók, önálló 

vállalkozók, aktívak vagy nyugdíjasok – alkalmazandó szociális biztonsági rendszer egységességén 

alapul, akadályát képezi-e annak, hogy a lakóhely szerinti tagállam – mint a jelen ügyben – az Európai 

Bizottság önálló tevékenységet folytató nyugdíjas tisztviselőjét a saját szociális biztonsági rendszere 

hatálya alá vonja, és tisztán „szolidaritási” jellegű társadalombiztosítási járulékok megfizetésére 

kötelezze, noha e nyugdíjas tisztviselő kötelezően az Unió szociális biztonsági rendszerének tagja, és a 

nemzeti szociális biztonsági rendszerből – amelynek kényszerű tagja – sem járulékalapú, sem nem 

járulékalapú ellátás formájában nem részesül semmilyen előnyben? 
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164. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2022. június 28-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-431/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni Az „európai iskolák” alapszabályát megállapító, Luxemburgban 1994. június 21-

én megkötött egyezmény 27. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatát, hogy első és végső 

fokon, illetve amikor az általános szabályzat szerinti minden egyéb eljárási lehetőség kimerült, az abban 

megjelölt felülbírálati bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik a tanár-szülő-diák (küldöttek) 

osztályértekezletének középfokú tanulmányokat folytató diák évismétléséről elfogadott határozatával 

kapcsolatos minden vitás kérdés? 

 

165. Az Administratīvā rajona tiesa (Lettország) által 2022. június 30-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-434/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lett 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. 

december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja 

szerinti „projekt” fogalma kiterjed-e az erdőterületen végzett olyan tevékenységekre is, amelyek célja 

az erdei tűzvédelmi infrastruktúra létesítményeinek karbantartása az adott területen, az alkalmazandó 

jogszabályokban előírt tűzvédelmi követelményeknek megfelelően? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok 

és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (2) 6. cikkének (3) 

bekezdése alapján az erdőterületen az erdei tűzvédelmi infrastruktúra létesítményeinek a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek megfelelően történő karbantartása 

érdekében végzett tevékenységeket olyan projektnek kell-e tekinteni, amely közvetlenül kapcsolódik 

vagy szükséges a terület kezeléséhez, így az európai jelentőségű különleges természetmegőrzési 

területekre (Natura 2000) vonatkozó vizsgálati eljárást az ilyen tevékenységekkel kapcsolatban nem kell 

lefolytatni? 

3) A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 

állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (3) 

bekezdése előírja-e, hogy az olyan terveket és projekteket (tevékenységeket) is vizsgálni kell, amelyek 

anélkül hogy közvetlenül kapcsolódnának vagy szükségesek lennének a különleges természetmegőrzési 

terület kezeléséhez, jelentős hatást gyakorolhatnak az európai jelentőségű természetmegőrzési 

területekre (Natura 2000), ugyanakkor amelyeket a nemzeti jogszabályok előírásainak megfelelően az 

erdőtűzvédelem és a tűzoltás követelményeinek biztosítása érdekében végeznek? 

4) A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén folytatható-e és befejezhető-e az említett 

tevékenység az európai jelentőségű különleges természetmegőrzési területekre (Natura 2000) vonatkozó 

utólagos vizsgálati eljárás lefolytatása előtt? 

5) A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén az illetékes hatóságok kötelesek-e az esetleges 

jelentős hatások elkerülése érdekében a károk jóvátételét kérni és intézkedéseket tenni, ha a hatások 

jelentőségét nem vizsgálták meg az európai jelentőségű különleges természetmegőrzési területekre 

(Natura 2000) vonatkozó vizsgálati eljárása során? 

 

166. A Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanyolország) által 2022. július 

1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-436/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Tekintettel arra, hogy a tagállamok által az irányelv alapján, a 2. cikke (2) bekezdésével összhangban 
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elfogadott intézkedéseknek a közösségi érdekeltségű állatfajok – mint például a farkas (lupus canis) – 

kedvező védettségi állapotának fenntartását, illetve helyreállítását kell céloznia, 

(1) A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 

21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdésével, valamint 4., 11., 12., 14., 16. és 17. 

cikkével ellentétes-e, ha egy autonóm közösségi törvény (a Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de 

Castilla y León [Kasztília és León vadászatáról szóló, 1996. július 12-i 4/1996. sz. törvény], majd a Ley 

4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León 

[Kasztília és León vadászatáról és a vadászati erőforrásaival való fenntartható gazdálkodásról szóló, 

2021. július 1-jei 4/2021. sz. törvény]) a farkast vadászati jellegű és vadászható fajnak nyilvánítja, és 

következésképpen engedélyezi a 2019/2020-as, 2020/2021-es és 2021/2022-es idényben a farkas 

vadászterületeken történő hasznosítását, miközben a Spanyolország által az Európai Bizottsághoz 2019-

ben benyújtott, a 2013–2018. közötti hatéves időszakra vonatkozó jelentés szerint a farkas védettségi 

állapota kedvezőtlen-nem megfelelő, és ezért az állam (az élőhelyirányelv 4. cikke szerinti tagállam) az 

összes spanyol farkaspopulációt felvette a különleges védelmi rendszerbe tartozó vadon élő állatfajok 

jegyzékébe és a veszélyeztetett spanyol fajok jegyzékébe, szigorú védelmet biztosítva ezáltal a Duerótól 

északra található populációknak is? 

(2) Összeegyeztethető-e ezzel a céllal a farkas eltérő védelemben részesítése attól függően, hogy a Duero 

folyótól északra vagy délre található, figyelembe véve, hogy  

(i) tudományos szempontból ez a megkülönböztetés jelenleg nem tekinthető megfelelőnek,  

(ii) a farkas védettségi állapota a Spanyolországban általa elfoglalt három – az alpesi, atlanti és földközi-

tengeri – régióban a 2013–2018-as időszakban kedvezőtlen,  

(iii) a farkas gyakorlatilag valamennyi tagállamban, és különösen az azonos régióba tartozó 

Portugáliában szigorúan védett faj, és  

(iv) az Európai Unió Bíróságának a farkas védettségi állapotának értékeléséhez figyelembe veendő, a 

természetes kiterjedésre és területre vonatkozó ítélkezési gyakorlata jobban összhangban állna az 

említett irányelvvel – a 2. cikke (3) bekezdésében foglaltakat is szem előtt tartva –, ha a farkast a 

Duerotól északra és délre fekvő terület közötti különbségtétel nélkül vennék fel az [irányelv] II. és 

IV. melléklet[é]be oly módon, hogy befogása és leölése csak akkor lenne lehetséges, ha nincs más 

megfelelő megoldás a 16. cikkben megállapított követelmények mellett és feltételek szerint? 

Abban az esetben, ha a különbségtétel indokoltnak tekinthető, 

(3) Az irányelv 14. cikkében szereplő „használat” kifejezés magában foglalja-e e faj vadászati 

hasznosítását, vagyis vadászatát, figyelemmel e faj különleges jelentőségére (a többi területen kiemelt 

jelentőségű), tekintettel arra, hogy a vadászata eddig is engedélyezett volt, és a 2013–2018-as 

időszakban kedvezőtlennek találták a faj állapotát? 

(4) Ellentétes-e az irányelv 14. cikkével a Duero folyótól északra található farkas törvényileg vadászati 

jellegű és vadászható fajnak nyilvánítása (a Kasztília és León vadászatáról szóló, 1996. július 12-i 

4/1996. sz. törvény 7. cikke és I. melléklete, valamint a Kasztília és León vadászatáról és a vadászati 

erőforrásaival való fenntartható gazdálkodásról szóló, 2021. július 1-jei 4/2021. sz. törvény 6. cikke és 

I. melléklete), továbbá a 2019/2020-as, 2020/2021-es és 2021/2022-es idényre a Duero folyótól északra 

fekvő vadászterületeken a farkas vadászterületi hasznosítására vonatkozó terv jóváhagyása anélkül, 

hogy kellő információ állna rendelkezésre annak értékeléséhez, hogy az irányelv 11. cikkében előírt 

felügyeleti tevékenység megvalósult-e, valamint úgy, hogy 2012–2013 óta nem történt számlálás, és a 

vadászterületi hasznosítási terv elkészítéséhez használt iratanyagban nem található a farkasok védettségi 

állapotára vonatkozó elegendő, objektív, tudományos és naprakész információ, miközben a 2013–2018-

as időszakban a Spanyolországban farkasok által lakott három – az alpesi, atlanti és földközi-tengeri – 

régióban a faj védettségi állapota kedvezőtlen? 

(5) Az élőhelyirányelv 4., 11. és 17. cikkének rendelkezései értelmében a farkas védettségi állapotának 

meghatározásához azokat a jelentéseket (jelenlegi és tényleges populációs szintek; jelenlegi földrajzi 

elterjedés, szaporodási mutató, stb.) kell figyelembe venni, amelyeket a tagállam hatévente, illetve 

szükség esetén rövidebb időközönként, olyan tudományos bizottságon keresztül állít össze, mint 
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amelyet például a Real Decreto 139/2011 (139/2011. sz. királyi rendelet) hozott létre, figyelembe véve, 

hogy a farkaspopulációk több autonóm közösség területén találhatók, és hogy az Európai Unió 

Bíróságának a C-674/17. sz. ügyben hozott 2019. október 10-i ítélete szerint a helyi populációra 

vonatkozó intézkedéseket „nagyobb léptékben” kell értékelni? 

 

167. A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2022. július 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-480/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2014/25/EU irányelv 57. cikkének (3) bekezdését, hogy akkor valósul meg 

„más tagállamban” található központi beszerző szerv által nyújtott központosított beszerzési 

tevékenység, ha az ajánlatkérő – a felette gyakorolt ellenőrzés betudásának kérdésétől függetlenül – más 

tagállamban rendelkezik székhellyel, mint a központi beszerző szerv? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

A 92/13/EGK irányelv értelmében vett jogorvoslati eljárásra és a jogorvoslati szerv joghatóságára 

vonatkozó jogszabályokra is kiterjed-e a 2014/25 irányelv 57. cikkének (3) bekezdésében foglalt azon 

kollíziós szabály hatálya, amely szerint amennyiben más tagállamban található központi beszerző szerv 

„központosított beszerzési tevékenységet” nyújt, annak azon tagállam nemzeti rendelkezéseinek 

megfelelően kell történnie, amelyben a központi beszerző szerv található. 

3) Az első vagy második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a 92/13 irányelvet és különösen ezen irányelv 1. cikke (1) bekezdésének negyedik 

albekezdését, hogy a joghatóságnak, amellyel valamely nemzeti jogorvoslati szerv az ajánlatkérő által 

hozott döntésekkel szemben igénybe vett jogorvoslat tekintetében rendelkezik, a jogorvoslati szerv 

tagállamában székhellyel rendelkező valamennyi ajánlatkérőre ki kell terjednie, vagy a joghatóság 

fennállása attól függ, hogy a jogorvoslati szerv tagállamának betudandó regionális hatóság, illetve 

közjogi szerv gyakorol-e (a 2014/25 irányelv 3. cikke 4. pontjának c) alpontja, illetve 4. cikkének (2) 

bekezdése értelmében vett) jelentős befolyást az ajánlatkérő felett? 

Pénzügyi jogterület 

66. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2022. május 12-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-322/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétesek-e a tényleges érvényesülésnek, a lojális együttműködésnek és az egyenértékűségnek az 

Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésében rögzített elvével vagy az uniós jog 

bármely más releváns elvével az ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (az adózás rendjéről 

szóló, 1997. augusztus 29-i törvény) (egységes szerkezetbe foglalt változat: Dz.U. 2012., 749. tétel, 

módosításokkal együtt) 78. cikke 5. § -ának 1. és 2. pontjához hasonló nemzeti jogszabályok, amelyek 

előírják, hogy az adófizető által az uniós joggal ellentétesen beszedett adótúlfizetés után az adóalany 

részére nem kell kamatot fizetni az Európai Unió Bírósága által hozott, az adóbeszedésnek a közösségi 

joggal való összeegyeztethetetlenségét megállapító ítéletének a Hivatalos Lapban való közzétételétől 

számított 30 nap elteltét követő időszakra, ha az adóalany e túlfizetés megállapítása iránti kérelmet e 

határidőt követően nyújtotta be, és az adóbeszedésre vonatkozó nemzeti jogszabályok az Európai Unió 

Bíróságának 2014. április 10-i ítélete1 ellenére továbbra is összeegyeztethetetlenek az uniós joggal? 

 

 
1 C-190/12, ECLI:EU:C:2014:249 
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67. A Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD (Portugália) által 2022. május 24-

én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-340/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Ellentétes-e a 2014. május 15 i 2014/59/EU irányelvvel, ha az Európai Unió valamely tagállamában 

egy másik tagállamban illetőséggel rendelkező pénzügyi intézmények fióktelepeit egy olyan 

szabályozás alapján adóztatják meg, mint a bankszektorra kivetett kiegészítő szolidaritási adót 

szabályozó portugál nemzeti rendszer, amely a kiigazított kötelezettségeket és a mérlegen kívüli, 

származtatott pénzügyi eszközök névleges értékét terheli, és az abból származó bevételeket nem a 

nemzeti szanálásfinanszírozási mechanizmusok és az egységes szanálási alap finanszírozására 

használják fel? 

2) Ellentétes-e a letelepedésnek az EUMSZ 49. cikkben biztosított szabadságával az olyan nemzeti 

szabályozás, mint amilyen a bankszektorra alkalmazott kiegészítő szolidaritási adó portugál nemzeti 

rendszerében szerepel, és amely lehetővé teszi, hogy – a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra 

vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 

26 i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. részének rendelkezéseivel összhangban és 

az említett rendelet IX. részében előírt átmeneti rendelkezések figyelembevételével – az elsődleges 

szavatolótőke és a másodlagos szavatolótőke kiszámítása során figyelembe vett egyes kötelezettségek 

levonhatók legyenek a meghatározott és jóváhagyott kötelezettségekből, amelyeket csak jogi 

személyiséggel rendelkező jogalanyok bocsáthatnak ki, tehát a külföldi illetőségű hitelintézetek 

fióktelepei nem? 

 

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

(Portugália) által 2022. május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-

349/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az EUMSZ 110. cikkel az, hogy egy olyan nemzeti szabályozás, mint a CISV (Código do 

Imposto Sobre Veículos [gépjárműadóról szóló törvénykönyv]) 8. cikke (1) bekezdésének d) pontja, 

amely meghatározott környezetvédelmi kritériumoknak megfelelő személygépkocsik esetében 

kedvezményt ír elő, amelynek lényege a gépjárművek szabad forgalomba bocsátásakor fizetendő adó 

(ISV) összegének 25 %-ra történő mérséklése, továbbra is hatályban marad, és azt 2021. január 1-jétől 

hatályos – az addig hatályosnál szigorúbb – változatában kell alkalmazni mind az új belföldi, mind pedig 

az Európai Unió más tagállamaiból származó, Portugáliában első alkalommal az említett időpontot 

követően nyilvántartásba vett használt gépjárművekre, azonos adójogi bánásmódot biztosítva e 

gépjárműveknek, de egyenlőtlennek tekinthető helyzetet teremtve az azonos használati idővel 

rendelkező azon használt gépjárművek között, amelyek megfelelnek a korábban hatályos, kevésbé 

szigorú környezetvédelmi kritériumoknak, de nem felelnek meg az új törvényben foglalt előírásoknak, 

attól függően, hogy  

(a) a gépjárművet a törvény új változatának hatálybalépése előtt bocsátották forgalomba és vették 

először Portugáliában nyilvántartásba, amely esetben e gépjárművek az adóösszeg 25 %-ra történő 

mérséklésének kedvezményében részesültek, ami várhatóan majd tükröződik a használt gépjármű 

vételárában, vagy attól, hogy  

(b) a gépjárművet a törvény előző változatának hatálya alatt más tagállamban vették nyilvántartásba, és 

az említett időpontot követően bocsátották szabad forgalomba Portugáliában, amely esetben e 

gépjárművek után az adó 100 %-át kell megfizetni? 
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69. A rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent (Belgium) által 2022. 

június 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-355/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a Bíróság 1976. április 8-i Defrenne kontra SABENA ítéletét (43/75), hogy az 

önálló hatáskört biztosít a nemzeti bíróság számára arra vonatkozóan, hogy – saját kezdeményezésére 

és az EUMSZ 267. cikk szerinti előzetes döntéshozatal iránti kérelem benyújtása nélkül – egy tisztán 

nemzeti rendelkezés alapján a múltra nézve fenntartsa az orvosi és paramedicinális szolgáltatások 

héamentességére vonatkozó olyan nemzeti szabályozás joghatásait, amelyet e bíróság (miután ezzel 

kapcsolatban ugyanabban az ügyben három előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be a 

Bírósághoz az EUMSZ 267. cikk alapján, amelyeket a Bíróság a C-597/17. sz. ügyben hozott 2019. 

június 27-i ítélettel válaszolt meg) az uniós joggal összeegyeztethetetlennek minősített, és részben 

megsemmisített, minek körében a múltra nézve fenntartotta annak joghatásait, és ily módon teljes 

mértékben megfosztotta az adóalanyt az uniós jogba ütköző módon kivetett héa visszatérítéséhez való 

jogától? 

2) Fenntarthatja-e a nemzeti bíróság a múltra nézve valamely olyan nemzeti rendelkezés joghatásait, 

amelyről megállapítást nyert, hogy ellentétes a héairányelvvel, – önállóan és az EUMSZ 267. cikk 

szerinti előzetes döntéshozatal iránti kérelem benyújtása nélkül – „a szóban forgó valamennyi köz- és 

magánérdekhez fűződő, a jogbiztonsággal kapcsolatos kényszerítő megfontolás[ra]” való általános 

hivatkozás és az annak állítólagos „gyakorlati lehetetlenségé[re]” való hivatkozás alapján, „hogy utólag 

visszafizessék az adóalany által értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások vevőinek, illetve 

igénybevevőinek a jogalap nélkül kivetett héát, vagy a kivetés jogellenes elmaradása esetén utólagos 

megfizetést követeljenek tőlük, különösen ha nagyszámú, nem pontosan meghatározott személyről van 

szó, illetve az adóalanyok nem rendelkeznek olyan számviteli rendszerrel, amely lehetővé teszi 

számukra az érintett termékértékesítéseknek vagy szolgáltatásnyújtásoknak és azok értékének utólagos 

meghatározását”, ha az adóalany még csak annak bizonyítására sem kapott lehetőséget, hogy nem áll 

fenn ilyen „gyakorlati lehetetlenség”? 

 

70. A Cour de cassation (Franciaország) által 2022. június 1-jén benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-358/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. 

november 16-i 1186/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi 

Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 195., 217. és 221. 

cikkét, hogy a vámhatóság nem követelheti meg az egyetemlegesen felelős kezestől valamely 

vámtartozás megfizetését, ha a vámot az adóssal szabályszerűen nem közölték? 

2. a) Magában foglalja-e a védelemhez való jog, különösen az uniós jog alapvető elvének minősülő, 

bármely sérelmet okozó aktus előtt az észrevételek előterjesztéséhez való jog tiszteletben tartása, 

hogy a vámtartozás adós általi, előírt határidőn belül történő megfizetésének elmulasztása folytán 

annak a kezestől való beszedése esetén a vámhatóságnak előzetesen lehetőséget kell biztosítania a 

kezes számára arra, hogy ténylegesen kifejthesse álláspontját azon körülményeket illetően, 

amelyekre a vámhatóság a vámtartozás tőle való követelésére vonatkozó határozatát alapítani 

szándékozik? 

b) Befolyásolja-e a 2a) kérdésre adandó választ az a tény, hogy a vámtartozás adósának magának 

lehetősége volt arra, hogy a vám közlését megelőzően ténylegesen kifejtse álláspontját? 

c) A 2a) kérdésre adott igenlő válasz esetén, a kezesnek sérelmet okozó határozatok közül melyiket kell 

megelőznie a kontradiktórius szakasznak: a vámhatóság azon döntését, hogy könyvelésbe veszi a 

vámot, és arról értesíti a vámtartozás adósát, vagy a vám megfizetésére vonatkozó határozatot? 
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71. A Tribunalul Satu Mare (Románia) által 2022. június 10-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-387/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az [uniós jog] szóban forgó rendelkezéseit,2 hogy azokkal ellentétes/nem 

ellentétes a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan jogi szabályozás, amelynek értelmében a román 

jogalkotó adózási szempontból eltérően kezelheti a román állam területén nyereségorientált 

tevékenységet folytató román kereskedelmi társaságokat a más [uniós tagállam] területén ilyen 

tevékenységet folytató társaságokhoz viszonyítva, és így a felperes társaság, amely elsősorban Ausztria 

és Németország területén nyújtott szolgáltatásokat, nem részesül azon adómentességek 

kedvezményében, amelyeket a tevékenységüket a román állam területén folytató más építőipari 

társaságok élveznek? 

 

72. A Conseil d’État (Franciaország) által 2022. június 20-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek (C-407/22. és C-408/22. sz. ügyek)3 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkével ellentétesek-e az olyan, adóintegrációs 

rendszerre vonatkozó tagállami jogszabályok, amelyek biztosítják az integrációban részt vevő 

anyavállalat részére a csoportban részt vevő belföldi társaságoktól kapott osztalékok, valamint – az 

Európai Unió Bírósága 2015. szeptember 2-i Groupe Steria SCA ítéletének (C-386/14) figyelembevétele 

érdekében – azon osztalékok után beszámított költséghányad semlegesítését, amelyeket valamely másik 

tagállamban letelepedett leányvállalataitól kap, amelyek belföldi illetőségük esetén, objektív 

kritériumoknak megfelelve – választásuk szerint – az adóintegrációs rendszer tagjai lehetnének, 

amelyek azonban e semlegesítést megtagadják egy olyan belföldi anyavállalattól, amely a más belföldi 

szervezetekkel fennálló, integrált adózási csoport létrehozását lehetővé tevő tőkekapcsolatok ellenére 

nem az ilyen csoporthoz tartozás mellett döntött mind a részére a belföldi leányvállalatai által fizetett 

osztalékok, mind a más tagállamokban letelepedett, a tagság illetőségtől eltérő feltételeinek megfelelő 

leányvállalatoktól származó osztalékok tekintetében? 

 

73. A Szegedi Törvényszék (Magyarország) által 2022. június 28-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-426/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Olyan körülmények között, hogy a tagállami jog szerint a levonható hozzáadottértékadó 

túlfizetés azon összege után járó kamatot, amelyet a „megfizetettségi feltétel” miatt nem lehetett 

visszaigényelni, a nemzeti jegybanki alapkamat plusz két százalékpontban meghatározott, a 

rövidtávú pénzpiaci hitelkamatot nem vitásan fedező kamatmérték alkalmazásával, a 

héabevallási időszakok szerint kell kiszámítani oly módon, hogy e kamatok felszámításának 

kezdő időpontja azon héabevallási nyomtatvány benyújtására nyitva álló határidőt követő nap, 

amelyen az adóalany kimutatta azt a héatúlfizetését, amelyet a „megfizetettségi feltétel” miatt 

a következő adómegállapítási időszakra kellett átvinni, záró időpontja pedig a következő 

bevallási nyomtatvány benyújtási határidejének utolsó napja, úgy kell-e értelmezni az uniós 

jogot, különösen pedig a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

 
2 EUMSZ 26. cikk, EUMSZ 56. cikk, 2006/123/EK irányelv 20. cikk. 
3 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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2006/112/EK tanácsi irányelv 183. cikkét, a tényleges érvényesülés és az egyenértékűség, 

valamint a közvetlen hatály és az arányosság elvét, továbbá az EuB a Sole-Mizo Zrt. (C-13/18) 

és a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. (C-126/18) egyesített ügyeiben hozott ítéletét, hogy azokkal 

ellentétes az a jelen per tárgyát képezőhöz hasonló tagállami gyakorlat, amely az áfakamaton 

felül nem teszi lehetővé olyan kamat felszámítását is, amely arra szolgál, hogy ellensúlyozza 

az adóalany számára az előbbi bevallási időszakot követően a kamatok tényleges kifizetéséig 

az idő múlása által okozott, az érintett összeg értékét befolyásoló monetáris értékvesztést? 

2) Az előbbi kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az 1) kérdésben megjelölt 

uniós jogot és az EuB-ítéletet, hogy azokkal összeegyeztethető az, ha a tagállami bíróság a 

monetáris értékvesztésre alkalmazandó kamatmértéket az infláció mértékével egyezően 

határozza meg? 

3) Úgy kell-e értelmezni az 1) kérdésben megjelölt uniós jogot és az EuB-ítéletet, hogy azokkal 

ellentétes az a tagállami gyakorlat, amely a monetáris értékvesztés összegének meghatározása 

során figyelembe veszi azt is, hogy a megfizetettségi feltétel bekövetkeztéig, vagyis a termék 

vagy szolgáltatás ellenértékének megfizetéséig a beszerzések adóval növelt ellenértéke az 

érintett adóalany rendelkezésére állt, illetve a monetáris értékvesztés időszakában tapasztalható 

infláció mértékén felül értékeli azt is, hogy milyen hosszú volt az az időszak, amíg az adóalany 

a héát nélkülözni volt kénytelen (nem igényelhette vissza)? 

 

74. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2022. június 21-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-412/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Értelmezhető-e úgy a 2016. február 26-i (EU) 2016/278 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikke, hogy 

a dömpingellenes vámok hatályon kívül helyezése azon kívül, hogy az a jövőre nézve keletkeztet 

joghatást 2016. február 28-tól kezdődően, az e vám hatálya alá tartozó kötőelemek 2016. február 27-ig 

megvalósított behozatalait is érinti, de amely (dömpingellenes és egyéb vámok) megállapítása egy 2016. 

február 28-át követő időpontban történik (utólagos beszedés)? 

2) Eltérő választ kell-e adni az első kérdésre, amennyiben megállapításra kerül, hogy az utólagos 

beszedés alapja egy olyan hitelesített iratmásolat, amelynek kivonatolását egy 2017. április 21-i 

határozat értelmében egy, az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által az OLAF CASE OF/2010/0697, 

AAA 2010/016–(2012)S01 nyomozati anyagának keretében szolgáltatott bizonyítékok alapján indult 

büntetőeljárás keretében rendelték el, amely iratmásolat szerint az Európai Közösségbe a […] és […] 

konténerekben 2010. április 3-án, illetve a […] és […] konténerekben 2010. április 24-én exportált áru 

nem preferenciális kínai eredetű volt? 

 

75. A Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgium) által 2022. június 21-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-418/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

irányelv 62. cikkének 2. pontjával, 63., 167., 206., 250. és 273. cikkével, valamint a semlegesség elvével 

összefüggésben értelmezett arányosság elvével – amint azt többek között a Bíróság a 2019. május 8-i 

EN.SA ítéletében (C-712/17) értelmezte – az olyan nemzeti szabályozás, mint a héatörvénykönyv 70. 

cikkének (1) bekezdése, a hozzáadottérték-adó területén az arányos adóbírságok összegének 

megállapításáról szóló 41. sz. királyi rendelet 1. cikke és a rendelet mellékletét képező G. táblázat V. 

szakasza, amelynek értelmében a számviteli ellenőrzés során feltárt tartalmi pontatlanságok esetén az 

adóbevallásban részben vagy teljes egészében nem szereplő, 1 250 eurót meghaladó összegű adóköteles 
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ügyletek szankcionálása érdekében a jogsértés a fizetendő adó 20 %-ával egyenlő, csökkentett összegű 

átalánybírsággal büntetendő, anélkül hogy a bírság kiszámításakor le lehetne vonni az olyan előzetesen 

megfizetett adót, amelyet bevallás hiánya miatt nem vontak le, jóllehet a 41. sz. királyi rendelet 1. 

cikkének második bekezdése értelmében e rendelet mellékletének A–J. táblázatában meghatározott 

csökkentési fokozatok csak akkor alkalmazhatók, ha a szankcionált jogsértéseket nem az adóelkerülés 

vagy annak lehetővé tétele szándékával követték el? 

2) Befolyásolja-e a kérdésre adandó választ az, hogy az adóalany az ellenőrzést követően magától 

megfizette-e a fizetendő adó összegét az elégtelen adófizetés kiigazítása, és ezáltal az adó pontos 

beszedésének biztosítására irányuló célkitűzés elérése érdekében? 

 

76. A Finanzgericht Münster (Németország) által 2022. július 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-453/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Előírják-e a 2006/112/EK irányelv rendelkezései – különösen az adósemlegesség és a tényleges 

érvényesülés elve – az alapeljárás körülményei között, hogy a felperes közvetlenül az adóhatósággal 

szemben jogosult legyen az általa a beszállítói részére túlzott összegben megfizetett héa kamatokkal 

együtt történő visszatérítésére, még akkor is, ha fennáll annak lehetősége, hogy a beszállítók későbbi 

időpontban a számlák helyesbítése alapján az adóhatósághoz fordulnak, az adóhatóság – adott esetben 

– pedig már nem léphet fel a felperessel szemben, és ezáltal fennáll a veszélye annak, hogy az 

adóhatóságnak ugyanazt a héa-összeget kétszer kell visszatérítenie? 

Munkaügyi ügyszak 

26. A Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanyolország) által 2022. január 27-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-59/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A) 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 

megállapodás 2. szakaszának alkalmazásában az e végzésben leírtak szerint „határozatlan idejű, de nem 

állandó munkaszerződéssel rendelkező” munkavállalót „határozott idejű szerződéssel rendelkező 

munkavállalónak” kell-e tekinteni, valamint a keretmegállapodás és különösen annak 5. szakaszának 

hatálya alá tartozik-e? 

B) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező 

keretmegállapodás 5. szakaszának alkalmazásában úgy kell-e tekinteni, hogy a közigazgatási szervvel 

határozatlan idejű, de nem állandó munkaszerződést kötő munkavállaló esetében ideiglenes szerződések 

„egymást követő alkalmazásáról” vagy egymást követő megújításáról van szó, ha az említett szerződés 

nem meghatározott időtartamra szól, hanem időbeli hatálya a megszűnését eredményező pályázati 

felhívás és az álláshelynek e pályázat alapján történő betöltésének függvénye, és az említett pályázati 

felhívás közzétételére a munkaviszony kezdetének időpontja és 2021 első féléve között nem került sor? 

C) 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 

keretmegállapodás] 5. szakaszát úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az (irányelvnek való 

megfelelésre irányuló, és ehhez a 30 hónapos referencia-időszak alatt a munkavállalók egymást követő 

ideiglenes szerződéseinek összességére 24 hónapos maximális időtartamot megállapító) munkavállalók 

jogállásáról szóló törvény 15. cikke (5) bekezdésének azon értelmezése, amely szerint a határozatlan 

idejű, de nem állandó munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóként ledolgozott időszakokat nem 

számítják be, mivel ilyen esetben e szerződésekre nem vonatkozna semmilyen alkalmazandó korlátozás, 

sem a megújításuk időtartamára, számára vagy okaira, sem más szerződésekkel láncolatban való 

alkalmazásukra vonatkozóan? 
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D) 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 

keretmegállapodás] 5. szakaszával ellentétes-e az olyan állami szabályozás, amely (sem a szám, sem az 

időtartam, sem az okok tekintetében) nem ír elő semmilyen korlátozást az olyan ideiglenes szerződések 

kifejezett vagy hallgatólagos megújítására, mint amilyenek a közszektorban a határozatlan idejű, de nem 

állandó szerződéssel rendelkező személyek szerződései, és az csak az említett szerződések más 

ideiglenes szerződésekkel láncolatban való alkalmazása időtartamának korlátozására szorítkozik? 

E) Amennyiben a spanyol jogalkotó nem írt elő semmilyen, a határozatlan idejű, de nem állandó 

szerződéssel rendelkező munkavállalók alkalmazásának kifejezett vagy hallgatólagos megújítására 

vonatkozó jogszabályi korlátozást, az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező megállapodás 5. 

szakasza megsértésének kell-e tekinteni a közszektorban dolgozó olyan munkavállaló esetét, mint a 

jelen jogvitában félként szereplő munkavállaló, akinek olyan határozatlan idejű, de nem állandó 

szerződése van, amelynek várható időtartamát soha nem határozták meg vagy nem pontosították, és 

amelyet 2021-ig újíítgattak meg anélkül, hogy az álláshely betöltésére és az ideiglenes helyzet 

megszüntetésére kiválasztási eljárásra vonatkozó pályázati felhívást tettek volna közzé? 

F) Megállapítható-e, hogy a nemzeti szabályozás kellően visszatartó hatású intézkedéseket tartalmaz az 

egymást követő munkaviszonyok vagy ideiglenes szerződések keretmegállapodás 5. szakaszával 

ellentétes megújításának alkalmazása tekintetében, amelyek megfelelnek az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlatában, a 2018. március 7-i Santoro ítéletében (C-494/16) és 2019. május 8-i Rossato 

ítéletében (C-494/17) megállapított, a munkavállalót ért kár restitutio in integrum útján történő 

megtérítésére vonatkozó követelményeknek, amennyiben csak meghatározott mértékű és objektív 

kártérítést írnak elő (ledolgozott évenként húsz napi munkabér összegben, amely azonban nem 

haladhatja meg a bérezés éves összegét), de nincs előírva az okozott kár teljes megtérítéséhez szükséges 

további kártérítés, amennyiben az meghaladja ezen összeget? 

G) Megállapítható-e, hogy a nemzeti szabályozás kellően visszatartó hatású intézkedéseket tartalmaz az 

egymást követő munkaviszonyok vagy ideiglenes szerződések keretmegállapodás 5. szakaszával 

ellentétes megújításának alkalmazása tekintetében, amelyek megfelelnek az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlatában, a 2018. március 7-i Santoro ítéletében (C-494/16) és 2019. május 8-i Rossato 

ítéletében (C-494/17) megállapított, a munkavállalót ért kár megtérítésére vonatkozó 

követelményeknek, amennyiben a szerződésnek csak az álláshely betöltése miatti megszűnése esetére 

biztosít kártérítést, de a határozatlan idejűvé nyilvánítás alternatívájaként a szerződés időtartama alatt 

semmiféle kártérítést nem ír elő? Egy olyan jogvitában, amelyben csak a munkavállaló állandó 

szerződéssel való rendelkezését kérdőjelezik meg, de a szerződés nem szűnt meg, el kellene-e ismerni 

az ideiglenességgel okozott károk megtérítését az állandó jellegűvé nyilvánítás alternatívájaként? 

H) Megállapítható-e, hogy a nemzeti jogszabályok kellően visszatartó hatású intézkedéseket 

tartalmaznak a közigazgatási szervekkel és a közszektor szervezeteivel szemben a keretmegállapodás 5. 

szakaszával ellentétes egymást követő szerződések alkalmazása vagy ideiglenes szerződések megújítása 

tekintetében, amely intézkedések célja a határozott időre szóló szerződések munkáltató általi 

visszaélésszerű alkalmazásának megakadályozása, illetve szankcionálása olyan más leendő 

munkavállalók tekintetében, akik megfelelnek az Európai Unió Bírósága 2018. március 7-i Santoro 

ítéletében (C-494/16) és 2019. május 8-i Rossato ítéletében (C-494/17) foglalt ítélkezési gyakorlatban 

megállapított feltételeknek, amennyiben az említett intézkedések 2017-től bevezetett olyan jogszabályi 

rendelkezésekből állnak (a 2017. június 27-i Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 

[a 2017. évi általános állami költségvetésről szóló 3/2017. sz. törvény] 34. kiegészítő rendelkezése, a 

2018. július 3-i Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 [a 2018. évi általános 

állami költségvetésről szóló 6/2018. sz. törvény], valamint a 2021. július 6-i Real Decreto-ley 14/2021 

[14/2021. sz. királyi törvényerejű rendelet]), amelyek kimondják, hogy a „szabálytalan eljárások” 

felelősségre vonást vonnak maguk után, anélkül, hogy a meg nem határozott jogszabályokra történő 

általános hivatkozáson kívül meghatároznák e felelősséget, és anélkül, hogy megállapítanák a 

felelősségrevonás lehetséges konkrét eseteit, mindezt egy olyan jogi környezetben, amelyben már több 

ezer ítélet adott igazat a határozatlan idejű, de nem állandó szerződéssel rendelkező munkavállalóknak 

az ideiglenes szerződtetésekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt? 
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I) Abban az esetben, ha az említett rendelkezésekről megállapítható, hogy kellően visszatartó hatásúak, 

de tekintettel arra, hogy azokat először 2017-ben vezették be, alkalmazhatók-e a szerződések 

határozatlan idejűvé történő átalakításának elkerülése érdekében, ha a keretmegállapodás 5. szakaszának 

be nem tartása miatti átalakításra vonatkozó feltételek időben korábbiak voltak, vagy épp ellenkezőleg, 

ez az említett rendelkezések visszaható hatályú és túlságosan kiterjesztő jellegű alkalmazását jelentené? 

J) Amennyiben megállapítható, hogy a spanyol jogszabályok nem tartalmaznak kellően visszatartó 

hatású intézkedéseket, az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező megállapodás 5. szakasza állami 

munkáltató általi megsértésének következményeként a szerződést határozatlan idejű, de nem állandó 

szerződésnek kell-e tekinteni vagy a munkavállalót teljes mértékben állandó szerződéssel rendelkezőnek 

kell-e elismerni? 

K) Az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező megállapodás és az Európai Unió Bíróság ugyanezen 

irányelv értelmezésével kapcsolatos ítélkezési gyakorlata alapján a munkaszerződés állandó jellegű 

szerződéssé történő átalakítását akkor is elő kell írni, ha az a spanyol alkotmány 23. cikkének (2) 

bekezdésével és 103. cikkének (3) bekezdésével ellentétesnek minősül, amennyiben ezen alkotmányos 

szabályokat úgy értelmezik, hogy azok előírják, hogy minden, közszférában történő alkalmazásra, 

ideértve a munkaszerződéssel történő foglalkoztatást is, csak azt követően kerülhet sor, ha a jelölt 

sikeresen teljesíti azt a kiválasztási eljárást, amelynek során az egyenlőség, az érdemeken és 

képességeken alapuló értékelés, valamint a nyilvánosság elvét alkalmazzák? 

L) El kell-e tekinteni egy adott munkavállaló szerződésének állandó jellegűvé alakításától amiatt, hogy 

jogszabály az ideiglenes foglalkoztatás állandó jellegűvé tételének folyamatát irányozza elő, a 

munkavállaló által betöltött álláshely betöltésére irányuló nyilvános pályázati felhívás közzétételével, 

figyelembe véve, hogy az említett folyamat során „a szabad verseny, az egyenlőség, az érdemeken és 

képességeken alapuló értékelés, valamint a nyilvánosság elveinek tiszteletben tartását” biztosítani kell, 

ezért az egymást követő ideiglenes szerződések vagy megújítások hatálya alá tartozó munkavállaló 

lehet, hogy nem tudja állandó jelleggel megtartani az álláshelyét, mert arra a pályázattal más személyt 

vesznek fel, amely esetben a munkaviszonya a ledolgozott évenként 20 napi munkabér összegének 

megfelelő, de az egyéves bérezés összegét meg nem haladó kártérítéssel szűnik meg? 

M) Jogosult-e a munkavállaló – még akkor is, ha nem bocsátják el – az egymást követő szerződések 5. 

szakasszal ellentétes alkalmazása vagy szerződésének megújítása miatt ezen összeggel megegyező vagy 

ennél nagyobb összegű kártérítésre és annak bíróságok általi meghatározására abban az esetben, ha 

annak összegét jogszabályban nem határozták meg? 

N) Hatással van-e a fent kifejtettekre – és ha igen, milyen módon – az a tény, hogy határozatlan idejű, 

nem folyamatos munkaviszonyról van szó, ha ez a munkavállaló keresetében leírtak szerint ideiglenes 

szerződések időszakról-időszakra ismétlődő sorozatát eredményezte? 

 

27. A Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanyolország) által 2022. február 17-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-110/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A) 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 (1) mellékletét képező 

megállapodás 2. szakaszának alkalmazásában az e végzésben leírtak szerint „határozatlan idejű, de nem 

állandó munkaszerződéssel rendelkező” munkavállalót „határozott idejű szerződéssel rendelkező 

munkavállalónak” kell-e tekinteni, valamint a keretmegállapodás és különösen annak 5. szakaszának 

hatálya alá tartozik-e? 

B) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező 

keretmegállapodás 5. szakaszának alkalmazásában úgy kell-e tekinteni, hogy a közigazgatási szervvel 

határozatlan idejű, de nem állandó munkaszerződést kötő munkavállaló esetében ideiglenes szerződések 

„egymást követő alkalmazásáról” vagy egymást követő megújításáról van szó, ha az említett szerződés 

nem meghatározott időtartamra szól, hanem időbeli hatálya a megszűnését eredményező pályázati 
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felhívás és az álláshelynek e pályázat alapján történő betöltésének függvénye, és az említett pályázati 

felhívás közzétételére a munkaviszony kezdetének időpontja és 2021 első féléve között nem került sor? 

C) 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 

keretmegállapodás] 5. szakaszát úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az (irányelvnek való 

megfelelésre irányuló, és ehhez a 30 hónapos referencia-időszak alatt a munkavállalók egymást követő 

ideiglenes szerződéseinek összességére 24 hónapos maximális időtartamot megállapító) munkavállalók 

jogállásáról szóló törvény 15. cikke (5) bekezdésének azon értelmezése, amely szerint a határozatlan 

idejű, de nem állandó munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóként ledolgozott időszakokat nem 

számítják be, mivel ilyen esetben e szerződésekre nem vonatkozna semmilyen alkalmazandó korlátozás, 

sem a megújításuk időtartamára, számára vagy okaira, sem más szerződésekkel láncolatban való 

alkalmazásukra vonatkozóan? 

D) 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 

keretmegállapodás] 5. szakaszával ellentétes-e az olyan állami szabályozás, amely (sem a szám, sem az 

időtartam, sem az okok tekintetében) nem ír elő semmilyen korlátozást az olyan ideiglenes szerződések 

kifejezett vagy hallgatólagos megújítására, mint amilyenek a közszektorban a határozatlan idejű, de nem 

állandó szerződéssel rendelkező személyek szerződései, és az csak az említett szerződések más 

ideiglenes szerződésekkel láncolatban való alkalmazása időtartamának korlátozására szorítkozik? 

E) Amennyiben a spanyol jogalkotó nem írt elő semmilyen, a határozatlan idejű, de nem állandó 

szerződéssel rendelkező munkavállalók alkalmazásának kifejezett vagy hallgatólagos megújítására 

vonatkozó jogszabályi korlátozást, az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező megállapodás 5. 

szakasza megsértésének kell-e tekinteni a közszektorban dolgozó olyan munkavállaló esetét, mint a 

jelen jogvitában félként szereplő munkavállaló, akinek olyan határozatlan idejű, de nem állandó 

szerződése van, amelynek várható időtartamát soha nem határozták meg vagy nem pontosították, és 

amelyet legalábbis 2002-től (a munkavállaló elbocsátást követő visszavétele) 2021-ig újíítgattak meg 

anélkül, hogy az álláshely betöltésére és az ideiglenes helyzet megszüntetésére kiválasztási eljárásra 

vonatkozó pályázati felhívást tettek volna közzé? 

F) Megállapítható-e, hogy a nemzeti szabályozás kellően visszatartó hatású intézkedéseket tartalmaz az 

egymást követő munkaviszonyok vagy ideiglenes szerződések keretmegállapodás 5. szakaszával 

ellentétes megújításának alkalmazása tekintetében, amelyek megfelelnek az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlatában, a 2018. március 7-i Santoro ítéletében (C-494/16) és 2019. május 8-i Rossato 

ítéletében (C-494/17) megállapított, a munkavállalót ért kár restitutio in integrum útján történő 

megtérítésére vonatkozó követelményeknek, amennyiben csak meghatározott mértékű és objektív 

kártérítést írnak elő (ledolgozott évenként húsz napi munkabér összegben, amely azonban nem 

haladhatja meg a bérezés éves összegét), de nincs előírva az okozott kár teljes megtérítéséhez szükséges 

további kártérítés, amennyiben az meghaladja ezen összeget? 

G) Megállapítható-e, hogy a nemzeti szabályozás kellően visszatartó hatású intézkedéseket tartalmaz az 

egymást követő munkaviszonyok vagy ideiglenes szerződések keretmegállapodás 5. szakaszával 

ellentétes megújításának alkalmazása tekintetében, amelyek megfelelnek az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlatában, a 2018. március 7-i Santoro ítéletében (C-494/16) és 2019. május 8-i Rossato 

ítéletében (C-494/17) megállapított, a munkavállalót ért kár megtérítésére vonatkozó 

követelményeknek, amennyiben a szerződésnek pusztán az álláshely betöltése miatti megszűnése 

esetére biztosít kártérítést, de a határozatlan idejűvé nyilvánítás alternatívájaként a szerződés időtartama 

alatt semmiféle kártérítést nem ír elő? Egy olyan jogvitában, amelyben csak a munkavállaló állandó 

szerződéssel való rendelkezését kérdőjelezik meg, de a szerződés nem szűnt meg, el kellene-e ismerni 

az ideiglenességgel okozott károk megtérítését az állandó jellegűvé nyilvánítás alternatívájaként? 

H) Megállapítható-e, hogy a nemzeti jogszabályok kellően visszatartó hatású intézkedéseket 

tartalmaznak a közigazgatási szervekkel és a közszektor szervezeteivel szemben a keretmegállapodás 5. 

szakaszával ellentétes egymást követő szerződések alkalmazása vagy ideiglenes szerződések megújítása 

tekintetében, amely intézkedések célja a határozott időre szóló szerződések munkáltató általi 

visszaélésszerű alkalmazásának meakadályozása, illetve szankcionálása olyan más leendő 



 

 28 

munkavállalók tekintetében, akik megfelelnek az Európai Unió Bírósága 2018. március 7-i Santoro 

ítéletében (C-494/16) és 2019. május 8-i Rossato ítéletében (C-494/17) foglalt ítélkezési gyakorlatban 

megállapított feltételeknek, amennyiben az említett intézkedések 2017-től bevezetett olyan jogszabályi 

rendelkezésekből állnak (a 2017. június 27-i Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 

[a 2017. évi általános állami költségvetésről szóló 3/2017. sz. törvény] 34. kiegészítő rendelkezése, a 

2018. július 3-i Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 [a 2018. évi általános 

állami költségvetésről szóló 6/2018. sz. törvény], valamint a 2021. július 6-i Real Decreto-ley 14/2021 

[14/2021. sz. királyi törvényerejű rendelet]), amelyek kimondják, hogy a „szabálytalan eljárások” 

felelősségre vonást vonnak maguk után, anélkül, hogy a meg nem határozott jogszabályokra történő 

általános hivatkozáson kívül meghatároznák e felelősséget, és anélkül, hogy megállapítanák a 

felelősségrevonás lehetséges konkrét eseteit, mindezt egy olyan jogi környezetben, amelyben már több 

ezer ítélet adott igazat a határozatlan idejű, de nem állandó szerződéssel rendelkező munkavállalóknak 

az ideiglenes szerződtetésekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt? 

I) Abban az esetben, ha az említett rendelkezésekről megállapítható, hogy kellően visszatartó hatásúak, 

de tekintettel arra, hogy azokat először 2017-ben vezették be, alkalmazhatók-e a szerződések 

határozatlan idejűvé történő átalakításának elkerülése érdekében, ha a keretmegállapodás 5. szakaszának 

be nem tartása miatti átalakításra vonatkozó feltételek időben korábbiak voltak, vagy éppen 

ellenkezőleg, ez az említett rendelkezések visszaható hatályú és túlságosan kiterjesztő jellegű 

alkalmazását jelentené? 

J) Amennyiben megállapítható, hogy a spanyol jogszabályok nem tartalmaznak kellően visszatartó 

hatású intézkedéseket, az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező megállapodás 5. szakasza állami 

munkáltató általi megsértésének következményként a szerződést határozatlan idejű, de nem állandó 

szerződésnek kell-e tekinteni, vagy a munkavállalót pontosítások nélkül teljes mértékben állandó 

szerződéssel rendelkezőnek kell-e elismerni? 

K) Az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező megállapodás és az Európai Unió Bíróság ugyanezen 

irányelv értelmezésével ítélkezési gyakorlata alapján a munkaszerződés állandó jellegű szerződéssé 

történő átalakítását az uniós jog elsőbbségének elve értelmében akkor is elő kell írni, ha az a spanyol 

alkotmány 23. cikkének (2) bekezdésével és 103. cikkének (3) bekezdésével ellentétesnek minősül, 

amennyiben ezen alkotmányos szabályokat úgy értelmezik, hogy azok előírják, hogy minden, 

közszférában történő alkalmazásra, ideértve a munkaszerződéssel történő foglalkoztatást is, csak azt 

követően kerülhet sor, ha a jelölt sikeresen teljesíti azt a kiválasztási eljárást, amelynek során az 

egyenlőség, az érdemeken és képességeken alapuló értékelés, valamint a nyilvánosság elvét 

alkalmazzák? Tekintettel arra, hogy a Tribunal Constitucional (alkotmánybíróság, Spanyolország) által 

követett értelmezésen kívül más értelmezés is lehetséges, az állam alkotmányos követelményeire az 

uniós joggal összhangban történő értelmezés elvét úgy kell-e alkalmazni, hogy kötelező az alkotmányos 

követelményeknek az uniós joggal összeegyeztethető értelmezését választani, ebben az esetben úgy 

tekintve, hogy az alkotmány 23. cikkének (2) bekezdése és 103. cikkének (3) bekezdése alapján nem 

kötelező az egyenlőség, valamint az érdemeken és képességeken alapuló értékelés elvének alkalmazása 

a munkavállalók szerződtetésének eljárásaira? 

L) Az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodás és az Európai Unió Bíróságának az 

előbbi értelmezésére vonatkozó ítélkezési gyakorlata alapján a szerződés állandó jellegűvé történő 

átalakítása nem alkalmazható, ha az átalakítást megállapító bírósági határozat előtt egy, a következő 

években végrehajtandó jogszabályban az ideiglenes álláshelyek határozatlan idejű betöltésére irányuló 

olyan eljárást vezetnek be, amely magában foglalja a munkavállaló által betöltött álláshelyre vonatkozó 

pályázati felhívások kiírását, figyelembe véve, hogy az említett folyamat során „a szabad verseny, az 

egyenlőség, az érdemeken és képességeken alapuló értékelés, valamint a nyilvánosság elveinek 

tiszteletben tartását” biztosítani kell, ezért az egymást követő ideiglenes szerződések vagy megújítások 

hatálya alá tartozó munkavállaló meg tudja tartani tartósan az álláshelyét, de az is lehet, hogy erre nincs 

lehetősége, mert arra a pályázattal más személyt vesznek fel, amely esetben a munkaviszonya a 

ledolgozott évenként 20 napi munkabér összegének megfelelő, de az egyéves bérezés összegét meg nem 

haladó kártérítéssel szűnik meg? 

 



 

 29 

28. A Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanyolország) által 2022. március 3-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-159/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A) Megállapítható-e, hogy a nemzeti szabályozás kellően visszatartó hatású intézkedéseket tartalmaz az 

egymást követő munkaviszonyok vagy ideiglenes szerződések keretmegállapodás 5. szakaszával 

ellentétes megújításának alkalmazása tekintetében, amelyek megfelelnek az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlatában, a 2018. március 7-i Santoro ítéletében (C-494/16) és 2019. május 8-i Rossato 

ítéletében (C-494/17) megállapított, a munkavállalót ért kár restitutio in integrum útján történő 

megtérítésére vonatkozó követelményeknek, amennyiben csak meghatározott mértékű és objektív 

kártérítést írnak elő (ledolgozott évenként húsz napi munkabér összegben, amely azonban nem 

haladhatja meg a bérezés éves összegét), de nincs előírva az okozott kár teljes megtérítéséhez szükséges 

további kártérítés, amennyiben az meghaladja ezen összeget? 

B) Megállapítható-e, hogy a nemzeti szabályozás kellően visszatartó hatású intézkedéseket tartalmaz az 

egymást követő munkaviszonyok vagy ideiglenes szerződések keretmegállapodás 5. szakaszával 

ellentétes megújításának alkalmazása tekintetében, amelyek megfelelnek az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlatában, a 2018. március 7-i Santoro ítéletében (C-494/16) és 2019. május 8-i Rossato 

ítéletében (C-494/17) megállapított, a munkavállalót ért kár megtérítésére vonatkozó 

követelményeknek, amennyiben a szerződésnek pusztán az álláshely betöltése miatti megszűnése 

esetére biztosít kártérítést, de a határozatlan idejűvé nyilvánítás alternatívájaként a szerződés időtartama 

alatt semmiféle kártérítést nem ír elő? Egy olyan jogvitában, amelyben csak a munkavállaló állandó 

szerződéssel való rendelkezését kérdőjelezik meg, de a szerződés nem szűnt meg, el kellene-e ismerni 

az ideiglenességgel okozott károk megtérítését az állandó jellegűvé nyilvánítás alternatívájaként? 

C) Megállapítható-e, hogy a nemzeti jogszabályok kellően visszatartó hatású intézkedéseket 

tartalmaznak a közigazgatási szervekkel és a közszektor szervezeteivel szemben a keretmegállapodás 5. 

szakaszával ellentétes egymást követő szerződések alkalmazása vagy ideiglenes szerződések megújítása 

tekintetében, amely intézkedések célja a határozott időre szóló szerződések munkáltató általi 

visszaélésszerű alkalmazásának megakadályozása, illetve szankcionálása olyan más leendő 

munkavállalók tekintetében, akik megfelelnek az Európai Unió Bírósága 2018. március 7-i Santoro 

ítéletében (C-494/16) és 2019. május 8-i Rossato ítéletében (C-494/17) foglalt ítélkezési gyakorlatban 

megállapított feltételeknek, amennyiben az említett intézkedések 2017-től bevezetett olyan jogszabályi 

rendelkezésekből állnak (a 2017. június 27-i Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 

[a 2017. évi általános állami költségvetésről szóló 3/2017. sz. törvény] 34. kiegészítő rendelkezése, a 

2018. július 3-i Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 [a 2018. évi általános 

állami költségvetésről szóló 6/2018. sz. törvény], valamint a 2021. július 6-i Real Decreto-ley 14/2021 

[14/2021. sz. királyi törvényerejű rendelet]), amelyek kimondják, hogy a „szabálytalan eljárások” 

felelősségre vonást vonnak maguk után, anélkül, hogy a meg nem határozott jogszabályokra történő 

általános hivatkozáson kívül meghatároznák e felelősséget, és anélkül, hogy megállapítanák a 

felelősségrevonás lehetséges konkrét eseteit, mindezt egy olyan jogi környezetben, amelyben már több 

ezer ítélet adott igazat a határozatlan idejű, de nem állandó szerződéssel rendelkező munkavállalóknak 

az ideiglenes szerződtetésekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt? 

D) Amennyiben megállapítható, hogy a spanyol jogszabályok nem tartalmaznak kellően visszatartó 

hatású intézkedéseket, az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező megállapodás 5. szakasza állami 

munkáltató általi megsértésének következményként a szerződést határozatlan idejű, de nem állandó 

szerződésnek kell-e tekinteni, vagy a munkavállalót pontosítások nélkül teljes mértékben állandó 

szerződéssel rendelkezőnek kell-e elismerni? 

E) Az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező megállapodás és az Európai Unió Bíróság ugyanezen 

irányelv értelmezésével ítélkezési gyakorlata alapján a munkaszerződés állandó jellegű szerződéssé 

történő átalakítását az uniós jog elsőbbségének elve értelmében akkor is elő kell írni, ha az a spanyol 

alkotmány 23. cikkének (2) bekezdésével és 103. cikkének (3) bekezdésével ellentétesnek minősül, 

amennyiben ezen alkotmányos szabályokat úgy értelmezik, hogy azok előírják, hogy minden, 

közszférában történő alkalmazásra, ideértve a munkaszerződéssel történő foglalkoztatást is, csak azt 
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követően kerülhet sor, ha a jelölt sikeresen teljesíti azt a kiválasztási eljárást, amelynek során az 

egyenlőség, az érdemeken és képességeken alapuló értékelés, valamint a nyilvánosság elvét 

alkalmazzák? Tekintettel arra, hogy a Tribunal Constitucional (alkotmánybíróság, Spanyolország) által 

követett értelmezésen kívül más értelmezés is lehetséges, az állam alkotmányos követelményeire az 

uniós joggal összhangban történő értelmezés elvét úgy kell-e alkalmazni, hogy kötelező az alkotmányos 

követelményeknek az uniós joggal összeegyeztethető értelmezését választani, ebben az esetben úgy 

tekintve, hogy az alkotmány 23. cikkének (2) bekezdése és 103. cikkének (3) bekezdése alapján nem 

kötelező az egyenlőség, valamint az érdemeken és képességeken alapuló értékelés elvének alkalmazása 

a munkavállalók szerződtetésének eljárásaira? 

F) Az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodás és az Európai Unió Bíróságának az 

előbbi értelmezésére vonatkozó ítélkezési gyakorlata alapján a szerződés állandó jellegűvé történő 

átalakítása nem alkalmazható, ha az átalakítást megállapító bírósági határozat előtt egy, a következő 

években végrehajtandó jogszabályban az ideiglenes álláshelyek határozatlan idejű betöltésére irányuló 

olyan eljárást vezetnek be, amely magában foglalja a munkavállaló által betöltött álláshelyre vonatkozó 

pályázati felhívások kiírását, figyelembe véve, hogy az említett folyamat során „a szabad verseny, az 

egyenlőség, az érdemeken és képességeken alapuló értékelés, valamint a nyilvánosság elveinek 

tiszteletben tartását” biztosítani kell, ezért az egymást követő ideiglenes szerződések vagy megújítások 

hatálya alá tartozó munkavállaló meg tudja tartani tartósan az álláshelyét, de az is lehet, hogy erre nincs 

lehetősége, mert arra a pályázattal más személyt vesznek fel, amely esetben a munkaviszonya a 

ledolgozott évenként 20 napi munkabér összegének megfelelő, de az egyéves bérezés összegét meg nem 

haladó kártérítéssel szűnik meg? 

 

29. A Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Spanyolország) által 

2022. május 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-331/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A Ley 20/2021 (20/2021. sz. törvény) egyetlen szankciós intézkedésként a kiválasztási eljárások 

pályázati felhívás formájában történő meghirdetését írja elő, és csak azok számára biztosít kártérítést, 

akikkel szemben visszaélésre került sor, és akik a kiválasztási eljárások során nem feleltek meg. Sérti-e 

az 1999/70/EK irányelv keretmegállapodásának ötödik szakaszát ez a törvény azáltal, hogy nem 

szankcionálja az említett kiválasztási eljárások során megfelelt ideiglenes közalkalmazottakkal 

szembeni visszaéléseket, amikor a szankció mindig elengedhetetlen, és az említett kiválasztási eljárás 

sikeres teljesítése nem az irányelv követelményeinek megfelelő szankciós intézkedés, ahogyan azt az 

Európai Unió Bírósága a 2021. június 2-i C-103/19 végzésében megállapította? 

2) Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén, és amennyiben a 20/2021. sz. törvény nem ír elő az 

egymást követő határozott idejű szerződések visszaélésszerű alkalmazásának vagy az ideiglenes 

szerződések visszaélésszerű hosszabbítgatásának szankcionálására egyéb hatékony intézkedéseket, 

sérti-e az 1999/70/EK irányelv keretmegállapodásának 5. szakaszát a jogalkotó azon mulasztása, hogy 

nem rendelkezik az egymást követő határozott idejű szerződések vagy a visszaélésszerűen 

hosszabbítgatott ideiglenes szerződések határozatlan idejűvé alakításáról, ahogyan azt az Európai Unió 

Bírósága a 2020. szeptember 3-i C-153/20 végzésében előírta? 

3) A Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság, Spanyolország) a 2018. szeptember 26-i 1425/2018. és 

1426/2018. sz. ítéleteiben kialakította – a 2021. december 20-i 1534/2021. sz. ítéletével megerősített – 

ítélkezési gyakorlatát, amelynek értelmében az ideiglenes foglalkoztatással való visszaélés esetén 

elfogadandó intézkedés lehet egyszerűen azon közalkalmazott megtartása, akivel szemben a bizonytalan 

foglalkoztatási rendszerrel való visszaélésre sor került, mindaddig, amíg a munkáltató közigazgatási 

szerv megállapítja, hogy fennáll-e strukturális igény, és közzéteszi a megfelelő kiválasztási eljárásokra 

irányuló pályázati felhívást – amelyre azon jelöltek is jelentkezhetnek, akikkel szemben az ideiglenes 

foglalkoztatással való visszaélésre nem került sor – a hely határozatlan időre kinevezett, állandó 

szerződéssel rendelkező köztisztviselőkkel való betöltésére. Sérti-e az 1999/70/EK irányelv 

keretmegállapodásának ötödik szakaszát ez az ítélkezési gyakorlat, amikor a nyílt kiválasztási eljárás 
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pályázati felhívása és e kiválasztási eljárás sikeres teljesítése nem az irányelv követelményeinek 

megfelelő szankciós intézkedés, ahogyan azt az Európai Unió Bírósága a 2021. június 2-i C-103/19 

végzésében megállapította? 

4) Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén, és amennyiben a Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság) 

ítélkezési gyakorlata nem ír elő az egymást követő határozott idejű szerződések visszaélésszerű 

alkalmazásának vagy az ideiglenes szerződések visszaélésszerű hosszabbítgatásának szankcionálására 

egyéb hatékony intézkedéseket, sérti-e az 1999/70/EK irányelv keretmegállapodásának 5. szakaszát az 

ítélkezési gyakorlat azon mulasztása, hogy nem rendelkezik az egymást követő határozott idejű 

szerződések vagy a visszaélésszerűen hosszabbítgatott ideiglenes szerződések határozatlan idejűvé 

alakításáról, ahogyan azt az Európai Unió Bírósága a 2020. szeptember 3-i C-153/20 végzésében előírta? 

5) Amennyiben az 1999/70/EK irányelv keretmegállapodás 5. szakaszának átültetése érdekében 

elfogadott szabályozás sérti a közösségi jogot azáltal, hogy nem állapít meg semmiféle olyan konkrét 

szankciós intézkedést, amely biztosítaná az említett közösségi jogszabály célkitűzéseinek teljesítését és 

a közalkalmazottak bizonytalan helyzetének megszüntetését, ilyen helyzetben a nemzeti bíróságoknak 

határozniuk kell-e a visszaélésszerűen alkalmazott ideiglenes munkaviszonynak a határozatlan időre 

kinevezett köztisztviselőkétől eltérő, de a visszaéléssel érintett személy alkalmazásának stabilitását 

biztosító, állandó jellegű munkaviszonnyá történő átalakításáról annak érdekében, hogy a visszaélés 

szankció nélkül maradása és a megállapodás 5. szakasza célkitűzéseinek aláásása elkerülhető legyen 

még akkor is, ha erről az átalakításról a nemzeti szabályozás nem rendelkezik, feltéve, hogy az 

ideiglenes munkaviszonyt versenyen alapuló nyílt kiválasztási eljárás előzte meg, illetve az egyenlőség, 

az érdemeken és képességeken alapuló értékelés elvét tiszteletben tartották? 

 

30. A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2022. június 

10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-377/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A felperes által az Egyesült Királyságban a közösségi jog értelmében teljesített szolgálat 

értékelhetőségének sérelme nélkül, annak ellenére, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai 

Unióból, úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 45. cikk (1) és (2) bekezdését és a 492/2011 európai rendelet 

3. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy azokkal ellentétes a 159/2011. sz. törvénnyel módosításokkal 

törvénnyé alakított 126/2019. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet 1. cikkének (6) bekezdésében 

foglalthoz hasonló azon szabály, amely szerint az olasz középiskolai tanárok határozatlan időre történő 

felvételére vonatkozóan kiírt rendkívüli versenyvizsgán való részvétel szempontjából kizárólag a 

pályázók által az állami fenntartású olasz középiskolákban határozott időre kinevezett alkalmazottként 

nyújtott szolgálat minősül érvényesnek, a más európai országokban található hasonló szintű intézeteknél 

teljesített szolgálat pedig nem, tekintettel a szóban forgó eljárás sajátos céljára, amely az olaszországi 

foglalkoztatási bizonytalanság jelensége elleni küzdelem, és amennyiben a Bíróság nem állapítja meg, 

hogy az olasz szabályozás absztrakt módon ellentétes az európai jogi kerettel, az e szabályozásban 

foglalt intézkedések a konkrét esetben arányosaknak tekinthetők-e a fent említett, elérni kívánt 

közérdekű célhoz képest? 

 

31. A Dioikitiko Protodikeio Athinon (Görögország) által 2022. június 16-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-404/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: görög 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) a) Hogyan értelmezendő a „gazdasági tevékenységet” végző vállalkozás 2002/14/EK irányelv 2. 

cikkének a) pontjában szereplő fogalma? 

b) Magában foglalja-e az említett fogalom az olyan magánjogi jogi személyeket, mint amilyen – a 

szakképzési szervezetek tanúsítására vonatkozó hatásköreinek gyakorlása során közjogi jogi 
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személyként eljáró és közhatalmat gyakorló – EOPPEP, tekintettel arra, hogy i. az egyes 

tevékenységeinek, különösen a minisztériumok hatáskörrel rendelkező szervezeteinek, a 

pályaorientációs központoknak és szerveknek, a vállalkozásoknak, valamint a munkáltatók és 

munkavállalók szervezeteinek szóló, mindenféle formájú és típusú továbbképzési tevékenységek (a 

4115/2013. sz. törvény [A’ 24] 14. cikke (2) bekezdésének ib) pontja) végzésének esetében a 14. cikk 

(2) bekezdésének tanácsadási és szakképzési szolgáltatások belföldi természetes és jogi személyek 

általi nyújtásának feltételeit meghatározó ie) pontjából következően nem kizárt, hogy vannak olyan 

piacok, amelyeken a felperessel versengő kereskedelmi vállalkozások működnek, és ii. a felperes 

erőforrásai a fent említett törvény 23. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében vagy a 

minisztérium megbízása alapján vagy az állami hatóságokhoz, nemzeti és nemzetközi 

szervezetekhez, közjogi vagy magánjogi jogi személyekhez és magánszemélyekhez hasonló 

harmadik személyek részére végzett tevékenységekből és szolgáltatások nyújtásából eredő 

bevételeket foglalják magukban, míg iii. a 4115/2013. sz. törvény 20. cikkében foglalt rendelkezések 

értelmében a többi szolgáltatásra vonatkozóan díjazás jellegű befizetéseket kell teljesíteni? 

c) Befolyásolja-e az előző kérdésre adandó választ az, hogy a magánjogi jogi személy tevékenységeinek 

(4115/2013. sz. törvény 14. cikkének (2) bekezdése) nagy részét illetően vélelmezhető, hogy egyes 

tevékenységeket kizárólag a piacon végzik, és az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén elegendő-e 

a jogalkotó arra vonatkozó rendelkezése (a 4115/2013. sz. 14. cikke (2) bekezdésének ib) pontja és 

23. cikke (1) bekezdésének d) pontja), hogy a felperes – legalábbis részben – piaci szereplőként végzi 

tevékenységét, vagy bizonyítani kell, hogy egyes konkrétan meghatározott tevékenységeket illetően 

ténylegesen a piacon működik? 

2) a) A 2002/14/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján hogyan értelmezendők a 

„foglalkoztatásnak” a vállalkozáson belüli – a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott 

konzultáció kötelezettségének tárgyát képező – „helyzete, szerkezete és várható alakulása” 

kifejezések? 

b) Magukban foglalják-e a fent említett fogalmak a jogi személy – a jelen ügyben az EOPPEP – belső 

szabályzatának elfogadását követően az alkalmazottainak a felsővezetői tisztségükből oly módon 

történő felmentését, hogy e tisztségek nem kerültek ki a létszámtervből, mivel azokat az említett 

személyek az EKEPIS-nek és az EKEP-nek mint magánjogi jogi személyeknek a szóban forgó 

szervezetbe történő beolvadását követően, ideiglenesen töltötték be, ezért úgy tekinthető, hogy 

fennállt a munkavállalók említett személyek felmentését megelőző tájékoztatásának és a velük 

folytatott konzultációnak a kötelezettsége? 

c) Befolyásolja-e az előző kérdésre adandó választ i. az, hogy a munkavállaló felsővezetői tisztségből 

való felmentése a jogi személy megfelelő működésére és a szolgáltatás követelményeire 

hivatkozással, azzal a céllal történt, hogy a jogi személy követhesse azokat a célokat, amelyek miatt 

létrehozták, vagy az, hogy a munkavállalót nem az őt ideiglenes részlegvezetőként terhelő szolgálati 

kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt mentették fel, ii. az, hogy a felsővezetői 

tisztségekből felmentett alkalmazottak továbbra is részét képezték a jogi személy személyzetének, 

vagy iii. az, hogy a jogi személy hatáskörrel rendelkező szerve a jogi személy alkalmazottainak 

felsővezetői tisztségekből történő felmentéséről szóló határozatával más személyeket bízott meg 

felsővezetői tisztségeknek az ideiglenes betöltésével? 

 

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

döntéshozatal iránti kérelem (C-411/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A [883/2004/EK] rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett betegségi ellátásnak 

minősül-e az olyan juttatás, amely Covid19-ben megbetegedett, illetve Covid19-betegségre vagy -

fertőzésre gyanús személyekként történő elkülönítésük ideje alatt illeti meg a munkavállalókat az általuk 

történő jövedelemszerzés akadályozottsága folytán keletkezett vagyoni hátrányok ellensúlyozása 

érdekében, és amelyet először a munkáltatónak kell kifizetnie a munkavállalók részére, minek körében 
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a kifizetés időpontjában a munkáltatóra száll át a szövetségi állammal szemben fennálló juttatáshoz való 

jog? 

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

2) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 45. cikket és a [492/2011/EU] rendelet (2) 7. cikkét, hogy azokkal 

ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az egészségügyi hatóság által pozitív Covid19-

teszteredmény miatt elrendelt elkülönítés folytán a munkavállalók által elszenvedett jövedelemkiesés 

ellensúlyozására nyújtott juttatás (minek körében a juttatást először a munkáltatónak kell kifizetnie a 

munkavállalók részére, és annak erejéig megtérítéshez való jog illeti meg a munkáltatót a szövetségi 

állammal szemben) folyósításának az a feltétele, hogy az elkülönítést belföldi hatóság rendelje el a 

nemzeti járványügyi rendelkezések alapján, és így nem részesülnek ilyen juttatásban azok a 

munkavállalók, akik határ menti munkavállalóként másik tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, és 

akiknek elkülönítését („karantén”) a lakóhelyük szerinti állam egészségügyi hatósága rendeli el? 

Polgári ügyszak 

75. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2022. május 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-343/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

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

elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-i luganói egyezmény 34. cikkének 2. pontját, 

hogy egy svájci fizetési meghagyás kibocsátását követően az e fizetési meghagyással szemben 

benyújtott ellentmondás elhárítása iránti kérelem nélkül indított marasztalási kereset keresetlevele 

minősül az eljárást megindító iratnak? 

 

76. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2022. június 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-361/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 89/104/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pontját, hogy a 2015/2436/EU 

irányelv 14. cikke (1) bekezdésének c) pontjában jelenleg szereplő általánosabb magatartás – „a 

védjegyet a védjegyjogosult áruinak vagy szolgáltatásainak ekként történő azonosítása vagy az azokra 

való hivatkozás céljából” használja – a védjegyoltalom korlátjának fogalmába hallgatólagosan 

beleértendő? 

 

77. A Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxemburg) által 2022. június 9-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-372/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) 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 

9. cikkének (1) bekezdését kell-e alkalmazni: 

a) az említett rendelet 2. cikkének (10) bekezdése szerinti láthatási jog módosítása iránt a láthatási jog 

jogosultja által olyan halasztott hatályú, de jogerős bírósági határozat alapján benyújtott kérelemre, 

amelyet a gyermekek korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti államban, a 9. cikk (1) bekezdése 

szerinti előterjesztést több mint négy hónappal megelőzően, a gyermekek érdekeire hivatkozással 

hoztak, 

b) és e vonatkozásban az e rendelet 8. cikkében foglalt joghatósági elvhez képest fennáll-e kizárólagos 
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joghatóság 

annak ellenére, hogy az említett rendelet (12) preambulumbekezdése szerint az „[e]zen rendeletben 

megállapított szülői felelősségre vonatkozó ügyekben a joghatóság jogalapját a gyermek alapvető 

érdekeinek figyelembevételével [helyesen: a szülői felelősségre vonatkozó ügyekben a joghatóság 

vonatkozásában e rendeletben megállapított szabályokat a gyermek mindenek felett álló érdekének 

figyelembevételével] alakítják ki [; e]z azt jelenti, hogy a joghatóságot mindenekelőtt a gyermek 

szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam szerint kell megállapítani, kivéve azokat a bizonyos 

eseteket, amikor megváltozik a gyermek tartózkodási helye [helyesen: kivéve a gyermek tartózkodási 

helye megváltozásának bizonyos eseteit […]”? 

2) Az I. kérdésre adandó igenlő válasz esetén 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 9. cikkének (1) bekezdésében a „8. cikk kivételével” 

előírt, ily módon fennálló joghatóság kizárja-e ugyanezen rendelet 15. cikkének alkalmazását, amely 

„kivételes esetben”, és akkor alkalmazható „ha ez a gyermek alapvető [helyesen: mindenek felett álló] 

érdekének megfelel”? 

 

78. A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2022. június 15-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-393/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

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

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

rendelet 7. cikke 1. pontjának b) alpontját, hogy a „szolgáltatási szerződés” fogalma magában foglalja 

az olyan előszerződést (pactum de contrahendo) is, amelynek alapján a felek kötelezettséget vállaltak 

arra, hogy megkötik a végleges szerződést, amely e rendelkezés értelmében szolgáltatási szerződésnek 

minősül? 

 

79. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2022. június 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-414/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/2302 irányelv 12. cikkének (2) bekezdését, hogy az utazó – 

felmondási nyilatkozatának időpontjától függetlenül – mindenképpen felmondhatja díjmentesen a 

szerződést, ha az utazási csomagot jelentős mértékben befolyásoló elháríthatatlan és rendkívüli 

körülmények ténylegesen bekövetkeztek az utazás (tervezett) megkezdésekor? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2015/2302 irányelv 12. cikkének (2) bekezdését, hogy az utazó már akkor is 

felmondhatja díjmentesen a szerződést, ha a felmondási nyilatkozat időpontjában elháríthatatlan és 

rendkívüli körülmények bekövetkezésével kellett számolni? 

 

80. A Landgericht Ravensburg (Németország) által 2022. július 8-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-456/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2016/679 rendelet 82. cikkének (1) bekezdésében foglalt nem vagyoni 

kár fogalmát, hogy a nem vagyoni kár megállapításához érzékelhető hátrány és a személyes érdekek 

objektíve érzékelhető megsértése szükséges, vagy elegendő e tekintetben, hogy az érintett a személyes 

adatoknak az interneten történő néhány napos, az érintettre nézve érzékelhető, illetve hátrányos 
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következményekkel nem járó közzététele miatt az adatai feletti rendelkezést csak rövid ideig veszíti el? 

 

81. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2022. július 11-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem – BM kontra LO (C-462/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A kérelmező tekintetében csak akkor kezdődik-e meg a „Brüsszel IIa” rendelet 3. cikke (1) bekezdése 

a) pontjának ötödik és hatodik franciabekezdése szerinti egyéves, illetve hat hónapos várakozási idő, 

amikor szokásos tartózkodási helyet létesít az eljáró bíróság tagállamában, vagy elegendő, ha a 

vonatkozó várakozási idő kezdetekor a kérelmező először csak egyszerűen az eljáró bíróság államában 

tartózkodik, és tartózkodása csak ezt követően, a kérelem benyújtását megelőző időszakban válik 

szokásos tartózkodássá? 

Gazdasági ügyszak 

28. Az Audiencia Provincial de Pontevedra (Spanyolország) által 2022. május 25-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-345/22., C-346/22. és C-347/22. sz. 

ügyek)4 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az 1215/2012 rendelet 25. cikkének azon szabálya, amely kimondja, hogy a joghatóságra vonatkozó 

megállapodás semmisségét azon tagállam joga szerint kell vizsgálni, amelyre a felek joghatóságot 

telepítettek, kiterjed-e – az alapügyhöz hasonló esetben – a kikötés olyan harmadik személyre való 

kiterjesztésének érvényességét érintő kérdésre is, amely személy nem szerződő fele annak a 

szerződésnek, amelyben a kikötés szerepel? 

2) Összeegyeztethető-e az 1215/2012 rendelet 25. cikkével és a Bíróság ezt értelmező ítélkezési 

gyakorlatával egy olyan szabály, mint a Ley de Navegación Marítima (tengeri közlekedésről szóló 

törvény) 251. cikke, amely előírja, hogy a joghatósági kikötés harmadik személlyel szembeni 

érvényesíthetőségéhez a kikötést e harmadik személlyel „egyénileg és külön” meg kell tárgyalni, 

amennyiben a hajóraklevél egy harmadik személy, az áru címzettje részére kerül átadásra, aki nem vett 

részt a feladó és a tengeri fuvarozó közötti szerződéskötésben? 

3) Összhangban áll-e az uniós joggal, hogy a tagállamok jogszabályai további követelményeket 

állapítsanak meg a hajóraklevelekben szereplő joghatósági kikötések érvényességére vonatkozóan, 

harmadik személyekre kiterjedő hatályuk tekintetében? 

4) A tengeri közlekedésről szóló törvény 251. cikkében foglaltakhoz hasonló szabály – amely kimondja, 

hogy a harmadik személy birtokosra történő jogátruházás csak részben, a joghatósági megállapodásra 

vonatkozó kikötések nélkül következik be – további követelmény bevezetését jelenti-e a szóban forgó 

kikötések érvényességére vonatkozóan, az 1215/2012 rendelet 25. cikkébe ütköző módon? 

 

29. A Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) által 2022. június 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-394/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012 „Brüsszel Ia” rendeletnek az 1346/2000 fizetésképtelenségi 

rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 1. cikke (2) bekezdésének b) pontját, 

hogy az 1215/2012 „Brüsszel Ia” rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában szereplő 

„csődeljárás[…], kényszeregyezség[…] és hasonló eljárások[…]” fogalmak az olyan eljárást is 

 
4 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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magukban foglalják, amelyben a keresetlevélben megjelölt követelést egyszerű vevőkövetelésként 

jellemzik, anélkül, hogy megemlítenék az alperes már bekövetkezett fizetésképtelenségét, minek 

körében a követelés tényleges jogalapjaként a fizetésképtelenségre vonatkozó holland jog eltérést 

engedő, különös rendelkezéseire (a Nederlandse Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de 

surséance van betaling [a fizetésképtelenségről és a fizetési haladékról szóló, 1893. szeptember 30-i 

törvény, a továbbiakban: holland fizetésképtelenségi törvény] 25. cikkének 2. bekezdésére) hivatkoznak, 

és amelyben: 

— meg kell vizsgálni, hogy az ilyen követelést ellenőrizhető követelésnek (a holland fizetésképtelenségi 

törvény 110. cikkével összefüggésben értelmezett 26. cikke) vagy nem ellenőrizhető követelésnek (a 

holland fizetésképtelenségi törvény 25. cikkének 2. bekezdése) kell-e tekinteni, 

— az egyes követelések sajátos jogkövetkezményeire tekintettel (ideértve a fizetésképtelenség 

bekövetkezését követően vállalt bankgarancia igénybevételének lehetőségét is) a 

fizetésképtelenségre vonatkozó holland jog különös szabályai alapján kell értékelni azt a kérdést, 

hogy a két követelés érvényesíthető-e egyidejűleg, és hogy az egyik nem zárja-e ki a másikat? 

2) Összeegyeztethető-e a holland fizetésképtelenségi törvény 25. cikkének 2. bekezdése az 1346/2000 

fizetésképtelenségi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével annyiban, amennyiben e jogszabályi 

rendelkezés lehetővé teszi, hogy az ilyen (a holland fizetésképtelenségi törvény 25. cikkének 2. 

bekezdése szerinti) követelést a fizetésképtelenség bekövetkezésének helye szerinti tagállam 

fizetésképtelenségi ügyekben eljáró bírósága helyett valamely másik tagállam bírósága előtt 

érvényesítsék? 

 

30. Az Apelativen sad Sofia (Bulgária) által 2022. június 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-409/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A [2007/64/EK] irányelv 4. cikkének 23. pontja értelmében vett fizetési eszköznek minősül-e az a 

meghatalmazás, amelynek alapján a meghatalmazott a fizető fél nevében fizetési megbízás útján vagyon 

felett rendelkezik? 

2) A [2007/64/EK] irányelv 4. cikkének az 59. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 

19. pontja értelmében mind a fizetési eszköz, mind a fizetési művelet tekintetében a hitelesítési eljárás 

részét képezi-e a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, 1961. évi hágai egyezmény (kihirdette: 1973. évi 11. 

törvényerejű rendelet) alapján az illetékes külföldi hatóság által kiállított apostille? 

3) Ha a fizetési eszköz (ideértve azt a fizetési eszközt is, amely harmadik személyt jogosít fel arra, hogy 

a fizető fél nevében rendelkezzen) formai (külső) szempontból megfelelő, megállapíthatja-e a nemzeti 

bíróság, hogy a fizetési műveletet engedélyezték, azaz a fizető fél jóváhagyását adta a fizetési művelet 

teljesítéséhez? 
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Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

27. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. március 23-i végzése (a Rayonen sad Lukovit 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AZ elleni büntetőeljárás (C-454/20. sz. 

ügy)5 

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Rayonen sad Lukovit (lukoviti 

kerületi bíróság, Bulgária) 2020. szeptember 23-i határozatával előterjesztett kérdések 

megválaszolására. 

 

28. A Bíróság elnökének 2022. április 7-i végzése (a Curtea de Apel Piteşti [Románia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-709/21. sz. ügy)6  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

29. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. április 26-i végzése (Landesverwaltungsgericht 

Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – RM kontra 

Landespolizeidirektion Steiermark (C-508/20. sz. ügy)7  

1) Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy a szerencsejátékok területén fennálló monopólium 

megsértése miatt indított szabálysértési eljárás keretében az ilyen szabálysértés miatt kiszabott szankció 

jogszerűségének vizsgálatára hivatott nemzeti bíróságnak kifejezetten értékelnie kell az alkalmazandó 

szabályozásban előírt szankciók EUMSZ 56. cikkel való összeegyeztethetőségét, figyelembe véve a 

büntetéskiszabás konkrét részletszabályait. 

2) Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely tiltott lottójáték vállalkozási tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása esetén 

kötelezően előírja: 

— engedély nélküli játékautomatánként fizetendő minimumbírság kiszabását, anélkül, hogy 

meghatározná a kiszabott pénzbírságok együttes összegének felső határát, feltéve, hogy a kiszabott 

pénzbírság teljes összege nem aránytalan a büntetni rendelt szabálysértéssel elérhető gazdasági 

előnyhöz képest; 

— engedély nélküli játékautomatánként a pénzbírság helyébe lépő elzárás meghatározását, anélkül, 

hogy meghatározná a pénzbírság helyébe lépő elzárás teljes időtartamának felső határát, feltéve, 

hogy a ténylegesen kiszabott, pénzbírság helyébe lépő elzárás időtartama a megállapított 

szabálysértések súlyára tekintettel nem túlzott, és 

— az eljárási költségekhez való, a kiszabott pénzbírságok 10 %-ának megfelelő összegű hozzájárulást, 

feltéve, hogy e hozzájárulás nem túlzott az ilyen eljárás tényleges költségeihez képest, és nem sérti 

az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkében biztosított bírósághoz fordulás jogát. 

 

30. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. április 26-i végzése (az Apelativen sad – Sofia 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-654/20. sz. ügy)8  

Az Apelativen sad Sofia (szófiai fellebbviteli bíróság, Bulgária) 2020. november 9-i határozatával 

előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 

 
5 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Büntető ügyszak, 1. szám alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 2. szám, Büntető ügyszak, 5. szám alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Büntető ügyszak, 2. szám alatt. 
8 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Büntető ügyszak, 7. szám alatt. 
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31. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. július 8-i végzése (az Okresný súd Bratislava I 

[Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-710/20. sz. ügy)9  

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel az Okresný súd Bratislava I (I. 

sz. pozsonyi járásbíróság, Szlovákia) által 2018. december 12-én feltett kérdések megválaszolására. 

 

32. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. július 12-i végzése (a Supreme Court – [Írország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – W O és J L ellen kibocsátott európai 

elfogatóparancsok végrehajtása (C-480/21. sz. ügy)10  

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 

1. cikkének (2) és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben az európai elfogatóparanccsal 

érintett személy átadásáról dönteni hivatott végrehajtó igazságügyi hatóság olyan információkkal 

rendelkezik, amelyek az ezen elfogatóparancsot kibocsátó tagállam igazságszolgáltatásának 

függetlenségét, többek között a bírói hatalom tagjainak kinevezésére vonatkozó eljárást érintő 

rendszerszintű vagy általános hiányosságokról tanúskodnak, e hatóság csakis akkor tagadhatja meg e 

személy átadását: 

— szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából 

kibocsátott európai elfogatóparancs esetében, ha az említett hatóság megállapítja, hogy az ügy 

sajátos körülményeire tekintettel komoly és bizonyítékokkal alátámasztott okokból vélelmezhető, 

hogy – különösen az említett személy által szolgáltatott, a büntetőügyét elbíráló ítélkező testület 

összetételére, vagy ezen ítélkező testület függetlenségének és pártatlanságának értékelése 

szempontjából releváns bármely más körülményre vonatkozó bizonyítékokra tekintettel – e 

személynek sérült az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdésében biztosított, 

a törvény által megelőzően létrehozott, független és pártatlan bíróság előtti tisztességes eljáráshoz 

való alapvető joga, és 

— büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs keretében, ha ugyanezen 

hatóság megállapítja, hogy az ügy sajátos körülményeire tekintettel komoly és bizonyítékokkal 

alátámasztott okokból vélelmezhető, hogy – különösen az érintett személy által a személyes 

helyzetére, a büntetőeljárás alapjául szolgáló bűncselekmény jellegére, az európai elfogatóparancs 

kibocsátásának ténybeli hátterére, vagy az ellene indított eljárásban valószínűleg eljárni hivatott 

ítélkező testület függetlenségének és pártatlanságának értékelése szempontjából releváns bármely 

más körülményre vonatkozó bizonyítékokra tekintettel – e személyt átadása esetén ezen alapvető joga 

sérelmének valós veszélye fenyegeti. 

 

33. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. július 14-i ítélete (a Cour de cassation 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – KL ellen kibocsátott európai 

elfogatóparancs végrehajtása (C-168/21. sz. ügy)11 

1) 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 2. cikkének (4) bekezdését és 4. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy a 

cselekmény kettős büntethetőségének feltétele teljesül abban a helyzetben, amikor az európai 

elfogatóparancsot a kibocsátó tagállamban olyan bűncselekményt képező cselekmények miatt kiszabott 

szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából bocsátották ki, amely megköveteli az e tagállamban 

védett jogi érdek e cselekmények általi sérelmét, amennyiben e cselekmények a végrehajtó tagállam joga 

 
9 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Büntető ügyszak, 8. szám alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Büntető ügyszak, 30. szám alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Büntető ügyszak 15. szám alatt. 
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szerint szintén bűncselekményt képeznek, azonban e bűncselekménynek nem tényállási eleme e védett 

jogi érdek sérelme. 

2) A 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 kerethatározat 2. cikkének (4) bekezdését és 4. 

cikkének 1. pontját a Charta 49. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy a 

végrehajtó igazságügyi hatóság nem tagadhatja meg a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából 

kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtását, amennyiben e büntetést a kibocsátó tagállamban 

több olyan cselekményből álló egységes bűncselekmény keresett személy általi elkövetése miatt szabták 

ki, amelyeknek csupán egy része minősül bűncselekménynek a végrehajtó tagállamban. 

 

34. A Bíróság (első tanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (a Tribunal da Relação de Évora 

[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TL elleni büntetőeljárás (C-242/22. 

PPU. sz. ügy)12  

A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, 2010. október 

20-i 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdését és 3. cikkének (1) 

bekezdését, valamint a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 

2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének d) pontját, illetve a 

tényleges érvényesülés elvét az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével és 48. cikkének (2) 

bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amelynek értelmében az ezen irányelvek említett rendelkezéseiben előírt jogok megsértésére e jogok 

jogosultjának meghatározott – jogvesztő – határidőn belül kell hivatkoznia, ha ez a határidő még azelőtt 

kezdődik, hogy az érintett személyt ténylegesen tájékoztatták volna az általa beszélt vagy értett nyelven 

egyfelől a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogának fennállásáról és terjedelméről, másfelől pedig a 

szóban forgó lényeges irat létezéséről és tartalmáról, illetve az ahhoz fűződő joghatásokról. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

134. A Bíróság elnökének 2022. március 15-i végzése (a Rechtbank Den Haag, 

zittingsplaats 's-Hertogenbosch [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-

614/21. sz. ügy)13  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

135. A Bíróság elnökének 2022. március 31-i végzése (a Landesgericht Korneuburg 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-517/21. sz. ügy)14  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

136. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. április 7-i végzése (a Landesverwaltungsgericht 

Oberösterreich [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – J. P. kontra B. d. S. L. 

(C-521/20. sz. ügy)15 

A Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (felső-ausztriai regionális közigazgatási bíróság, Ausztria) 

2020. október 15-i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan 

elfogadhatatlan. 

 

 
12 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 8. szám, Büntető ügyszak, 33. szám alatt. 
13 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 14. szám alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 207. szám alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 41. szám alatt. 
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137. A Bíróság elnökének 2022. április 29-i végzése (a Raad van State [Hollandia] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) (C-637/21. sz. ügy)16 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

138. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. május 2-i végzése (az Obvodní soud pro Prahu 1 

[Csehország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-221/21. és C-222/21. sz. egyesített 

ügyek)17  

Az Obvodní soud pro Prahu 1 (prágai I. sz. kerületi bíróság, Cseh Köztársaság) 2020. szeptember 22-i 

és 2020. október 1-jei határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek nyilvánvalóan 

elfogadhatatlanok. 

 

139. A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2022. május 18-i végzése (a Rechtbank Den 

Haag zittingsplaats Haarlem [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-

579/20. sz. ügy)18  

A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

140. A Bíróság elnökének 2022. május 20-i végzése (az Amtsgericht Frankfurt am Main 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-131/22. sz. ügy)19  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

141. A Bíróság elnökének 2022. május 20-i végzése (a Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 

's-Hertogenbosch [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-208/22. sz. ügy)20  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

142. A Bíróság elnökének 2022. július 12-i végzése (az Amtsgericht Düsseldorf 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-228/22. sz. ügy)21  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

143. A Bíróság elnökének 2022. július 12-i végzése (az Amtsgericht Düsseldorf 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-228/22. sz. ügy)22  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

 
16 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 19. szám alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 112. és 115. szám 

alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 71. szám alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 86. szám alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 115. szám alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 108. szám alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 108. szám alatt. 
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144. A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete (a Landesgericht Klagenfurt 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GSMB Invest GmbH & Co. KG kontra 

Auto Krainer GesmbH (C-128/20. sz. ügy)23  

1) A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében 

történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 

2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 10. pontját e rendelet 

5. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy a 3. cikk 10. pontja értelmében 

vett „hatástalanító berendezésnek” minősül az olyan berendezés, amely csak akkor biztosítja az említett 

rendeletben előírt kibocsátási határértékek betartását, ha a külső hőmérséklet 15 és 33 oC között van, 

és a közlekedési magasság nem haladja meg az 1 000 métert. 

2) A 715/2007 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan 

hatástalanító berendezés, amely csak abban az esetben biztosítja az e rendeletben előírt kibocsátási 

határértékek betartását, ha a külső hőmérséklet 15 és 33 oC között van, és a közlekedési magasság nem 

haladja meg a 1 000 métert, nem tartozhat az ilyen berendezés használatának tilalma alóli, e 

rendelkezésben meghatározott kivétel hatálya alá csupán amiatt, hogy az ilyen berendezés a 

kipufogógáz-visszavezető szelephez, a kipufogógáz-visszavezető hűtőhöz és a dízelrészecske-szűrőhöz 

hasonló alkatrészek kímélését szolgálja, kivéve ha bizonyítást nyer, hogy ez a berendezés szigorúan a 

motor olyan károsodása vagy baleset bekövetkezte közvetlen veszélyének elkerülését szolgálja, amelyet 

a kipufogógáz-visszavezető rendszer egyik komponensének olyan súlyos meghibásodása okoz, amely 

konkrét veszélyhelyzetet teremt az ezzel a berendezéssel ellátott jármű üzemeltetése során. Mindenesetre 

az olyan hatástalanító berendezés, amelynek rendes közlekedési körülmények között az év nagy részében 

működnie kell ahhoz, hogy a motort károsodástól vagy balesettől védje meg, és biztosítsa a jármű 

biztonságos üzemeltetését, nem tartozhat a 715/2007 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 

előírt kivétel hatálya alá. 

 

145. A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DS kontra Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, 

Volkswagen AG (C-145/20. sz. ügy)24  

1) A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. 

május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének d) pontját úgy 

kell értelmezni, hogy a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 

kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk 

elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya 

alá tartozó gépjármű nem mutatja fel az azonos fajtájú áruk tekintetében szokásos, a fogyasztó által 

észszerűen elvárható minőséget, ha az ilyen jármű – bár érvényes EK-típusjóváhagyással rendelkezik, 

éppen ezért a közúti közlekedésben használható – az ezen rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében 

tiltott hatástalanító berendezéssel van felszerelve. 

2) A 715/2007 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés 

alapján csak azzal a feltétellel igazolható az olyan hatástalanító berendezés, amely csak abban az 

esetben biztosítja az e rendeletben előírt kibocsátási határértékek betartását, ha a külső hőmérséklet 15 

és 33 oC között van, ha bizonyítást nyer, hogy ez a berendezés szigorúan a motor olyan károsodása vagy 

baleset bekövetkezte közvetlen veszélyének elkerülését szolgálja, amelyet a kipufogógáz-visszavezető 

rendszer egyik komponensének olyan súlyos meghibásodása okoz, amely konkrét veszélyhelyzetet teremt 

az ezzel a berendezéssel ellátott jármű üzemeltetése során. Mindenesetre az olyan hatástalanító 

berendezés, amelynek rendes közlekedési körülmények között az év nagy részében működnie kell ahhoz, 

hogy a motort károsodástól vagy balesettől védje meg, és biztosítsa a jármű biztonságos üzemeltetését, 

nem tartozhat a 715/2007 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt kivétel hatálya alá. 

 
23 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 93. szám alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 0. szám alatt. 
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3) Az 1999/44 irányelv 3. cikkének (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a járműnek a 715/2007 

rendelet 5. cikke (2) bekezdése értelmében tiltott hatástalanító berendezéssel való felszerelésében 

megnyilvánuló hiba nem minősül „csekély” mértékűnek, még akkor sem, ha a fogyasztó még e 

berendezés meglétének és működési módjának ismeretében is megvásárolta volna a járművet. 

 

146. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. július 14-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) kontra 

Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas (C-436/20. sz. ügy)25  

1) A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 76. és 77. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal 

nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a nonprofit magánjogi szervezetek számára tartja 

fenn azt a lehetőséget, hogy ajánlatuk versenyeztetése útján olyan megállapodásokat kössenek, amelyek 

értelmében e jogalanyok személyek részére, támogatásra irányuló szociális szolgáltatásokat nyújtanak 

a felmerülő költségeik megtérítése ellenében, e szolgáltatások becsült értékétől függetlenül, még akkor 

is, ha ezek a szervezetek nem felelnek meg a 77. cikkben meghatározott követelményeknek, feltéve hogy 

egyrészt az a jogi és szerződéses keret, amelyben az említett szervezetek a tevékenységüket végzik, 

ténylegesen hozzájárul a szociális célhoz, valamint a szolidaritás és a költségvetési hatékonyság 

célkitűzéseinek megvalósításához – amelyeken e szabályozás alapul –, másrészt pedig, hogy betartják a 

többek között az említett irányelv 75. cikkében pontosított átláthatóság elvét. 

2) A 2014/24 irányelv 76. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely szerint az ezen irányelv XIV. mellékletében szereplő szociális szolgáltatásokra irányuló 

közbeszerzési szerződés odaítélése keretében a gazdasági szereplőnek a szolgáltatásnyújtás helye 

szerinti településen történő letelepedése a gazdasági szereplők ajánlatainak vizsgálatát megelőző 

kiválasztási szempontnak minősül. 

 

147. A Bíróság (nagytanács) 2022. június 21-i ítélete (a Cour Constitutionnelle [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ligue des droits humains kontra Conseil des 

ministres (C-817/19. sz. ügy)26 

1) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

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

április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 2. 

cikke (2) bekezdésének d) pontját és 23. cikkét úgy kell értelmezni, hogy e rendelet alkalmazandó a 

személyes adatoknak az olyan nemzeti jogszabályban előírt kezelésére, amely egyszerre irányul a 

fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről szóló, 2004. április 

29-i 2004/82/EK tanácsi irányelv, a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó 

nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. 

október 20-i 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az utas nyilvántartási 

adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, 

felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló, 2016. 

április 27-i (EU) 2016/681 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek a belső jogba való 

átültetésére, ami egyrészt a magán gazdasági szereplők által végzett adatkezelést, másrészt pedig a 

hatóságok által kizárólag vagy egyidejűleg a 2004/82 irányelv vagy a 2010/65 irányelv alapján végzett 

adatkezelést illeti. Ezzel szemben az említett rendelet nem alkalmazandó a kizárólag a 2016/681 irányelv 

hatálya alá tartozó ilyen jogszabály által előírt, az utasadat-információs egység vagy az illetékes 

hatóságok által az ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében előírt célból végzett adatkezelésre. 

2) Mivel a 2016/681 irányelvnek a Charta 7., 8. és 21. cikke, valamint 52. cikke (1) bekezdése fényében 

történő értelmezése biztosítja ezen irányelvnek az Alapjogi Charta e cikkeivel való összhangját, az 

 
25 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 11. szám alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 23. szám alatt. 
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előzetes döntéshozatalra előterjesztett második, harmadik, negyedik és hatodik kérdés vizsgálata nem 

tárt fel egyetlen olyan elemet sem, amely érinthetné az említett irányelv érvényességét. 

3) A 2016/681 irányelv 6. cikkét az Alapjogi Charta 7. és 8. cikke, valamint 52. cikkének (1) bekezdése 

fényében úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely engedélyezi az 

ezen irányelvvel összhangban gyűjtött utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR-adatok) az említett 

irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében kifejezetten említettektől eltérő célokból való kezelését. 

4) A 2016/681 irányelv 12. cikke (3) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétesek 

az olyan nemzeti jogszabályok, amelyek szerint az utasadat-információs egységként létrehozott hatóság 

egyúttal az arra vonatkozó hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságnak is minősül, hogy a PNR-adatok 

utasadat-információs egység részére történő továbbítását követő hat hónap lejártával jóváhagyja ezen 

adatok közlését. 

5) A 2016/681 irányelv 12. cikkének (1) bekezdését a Charta 7. és 8. cikkével, valamint az 52. cikkének 

(1) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely a PNR-adatok megőrzésére vonatkozóan olyan ötéves általános időtartamot ír elő, amely 

különbségtétel nélkül valamennyi légi utasra alkalmazandó, ideértve azokat is, akik esetében sem ezen 

irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett előzetes értékelés, sem az említett irányelv 12. 

cikkében rögzített kezdeti hat hónapos időszak során esetlegesen végzett ellenőrzések, sem pedig 

bármely más körülmény nem tárt fel olyan objektív elemeket, amelyek alapján megállapítható lenne a 

terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos olyan veszély fennállása, 

amely objektív és legalább közvetett kapcsolatban áll az utasok légi szállításával. 

6) A 2004/82 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazandó a légi fuvarozó menetrend 

szerinti vagy nem menetrend szerinti olyan légi járatára, amely egy tagállam területéről indul és a tervek 

szerint egy vagy több más tagállam területére érkezik, anélkül hogy egy harmadik ország területén 

közbeeső leszállást hajtana végre (EU-n belüli légi járatok). 

7) Az uniós jogot, különösen a 2016/681 irányelv 2. cikkét az EUSZ 3. cikk (2) bekezdése, az EUMSZ 

67. cikk (2) bekezdése és az Alapjogi Charta 45. cikke fényében úgy kell értelmezni, hogy azzal 

ellentétes: 

— az olyan nemzeti szabályozás, amely az érintett tagállam által tapasztalt valós és közvetlen vagy 

előrelátható terrorfenyegetettség hiányában az EU-n belüli légi járatok összessége, valamint az 

Unión belül más eszközökkel végzett, az e tagállamból induló, az oda érkező, illetve az említett 

tagállamon áthaladó szállítások tekintetében a PNR-adatok légi fuvarozók és utazásszervezők általi 

továbbítására, valamint az illetékes hatóságok általi kezelésére vonatkozó rendszert ír elő a 

terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények elleni küzdelem céljából. Ilyen helyzetben a 

2016/681 irányelv által létrehozott rendszer alkalmazását a többek között bizonyos útvonalakra vagy 

útitervekre vonatkozó azon légi járatok és/vagy szállítások, illetve azon repülőterek, vasútállomások 

vagy tengeri kikötők PNR-adatainak a továbbítására és kezelésére kell korlátozni, amelyek 

tekintetében a körülmények igazolják ezen alkalmazást. Az érintett tagállam feladata, hogy 

kiválassza az EU-n belüli azon légi járatokat és/vagy az Unión belül más eszközökkel végzett azon 

szállításokat, amelyek tekintetében ilyen körülmények állnak fenn, valamint hogy rendszeresen 

felülvizsgálja az említett alkalmazást a légi járatok és a szállítások kiválasztását igazoló feltételekkel 

kapcsolatos fejlemények függvényében annak érdekében, hogy e rendszernek az e légi járatokra 

és/vagy e szállításokra való alkalmazása a feltétlenül szükséges mértékre korlátozódjon; valamint 

— az említett adatoknak a határellenőrzések javítása és az illegális bevándorlás elleni küzdelem céljából 

való továbbítására és kezelésére vonatkozó ilyen rendszert előíró nemzeti szabályozás. 

8) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti bíróság korlátozhatja azon ítéletének időbeli 

hatályát, amelyben olyan nemzeti jogszabályt kell a nemzeti jog alapján jogellenesnek nyilvánítania, 

amely a légi, vasúti és szárazföldi fuvarozókat, valamint az utazásszervezőket a PNR-adatok 

továbbítására kötelezi, és ezen adatok olyan kezelését és megőrzését írja elő, amelyek 

összeegyeztethetetlenek a 2016/681 irányelvnek az EUSZ 3. cikk (2) bekezdése, az EUMSZ 67. cikk (2) 

bekezdése, valamint a Charta 7., 8. és 45. cikke, valamint 52. cikke (1) bekezdése fényében értelmezett 

rendelkezéseivel. Az ily módon nyert bizonyítási elemek elfogadhatósága a tagállamok eljárási 
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autonómiájának elvével összhangban a nemzeti jog hatálya alá tartozik, többek között az egyenértékűség 

és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartása mellett. 

 

148. A Bíróság elnökének 2022. június 29-i végzése (a Bundesfinanzgericht [Ausztria] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-163/20. sz. ügy)27  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

149. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. július 14-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – EPIC Financial Consulting 

Ges.m.b.H. kontra Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH (C-274/21. és C-

275/21. sz. egyesített ügyek)28 

1) A 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos 

jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését 

úgy kell értelmezni, hogy a keretmegállapodásnak egyetlen gazdasági szereplővel a közbeszerzésről és 

a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 33. cikkének (3) bekezdése alapján történő megkötése a 2014/23 

irányelvvel módosított 89/665 irányelv 2a. cikkének (2) bekezdésében említett szerződés megkötésének 

felel meg. 

2) A 2014/24 irányelv 33. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ajánlatkérő új szerződés 

odaítélése során már nem támaszkodhat az olyan keretmegállapodásra, amely alapján az építési 

beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás maximális mennyiségét és/vagy értékét már elérték, kivéve, 

ha e szerződés odaítélése – amint azt ezen irányelv 72. cikke (1) bekezdésének e) pontja előírja – nem 

jár e keretmegállapodás lényeges módosításával. 

3) Az egyenértékűség elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely a közbeszerzési eljárással kapcsolatos ideiglenes intézkedés iránti kérelmekre és keresetekre 

eltérő eljárási szabályokat ír elő, mint amelyek különösen a polgári ügyekben lefolytatott eljárásokra 

alkalmazandók. 

4) A 2014/23 irányelvvel módosított 89/665 irányelv 1. cikkének az Európai Unió Alapjogi Charta 47. 

cikkével összefüggésben értelmezett (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, amely arra kötelezi a jogalanyt, hogy ideiglenes intézkedés iránti kérelmében és 

keresetében azonosítsa az érintett közbeszerzési eljárást, és azt az egyedileg megtámadható határozatot, 

amelyet vitat, ha az ajánlatkérő szerv hirdetmény előzetes közzététele nélküli közbeszerzési eljárás 

lefolytatása mellett döntött, és a szerződés odaítéléséről szóló határozatot még nem tették közzé. 

5) A 2014/23 irányelvvel módosított 89/665 irányelv 2. cikkének az Alapjogi Charta 47. cikkével 

összefüggésben értelmezett (1) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

— azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely – amennyiben az ajánlatkérő szerv előzetes 

hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás mellett döntött, és az ezen eljáráshoz kapcsolódó 

valamely határozat hatályon kívül helyezése iránti kereset benyújtásakor még nem tették közzé a 

szerződés odaítéléséről szóló hirdetményt – arra kötelezi az ajánlatkérő szerv általi beszerzések 

megakadályozására irányuló ideiglenes intézkedés iránti kérelem tárgyában eljáró bíróságot, hogy 

e kérelem elbírálása előtt azonosítsa az érintett közbeszerzési eljárás típusát, a szóban forgó 

közbeszerzés (becsült) értékét, valamint az egyedileg megtámadható határozatok, és adott esetben az 

érintett közbeszerzési eljárásból eredő tételek teljes számát kizárólag abból a célból, hogy kiszámítsa 

a bírósági átalányilleték összegét, amelyet e kérelem benyújtójának feltétlenül meg kell fizetnie annak 

terhe mellett, hogy a szóban forgó kérelmet kizárólag ezzel az indokkal elutasítsák; 

 
27 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 90. szám alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 148. szám alatt. 
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— azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely arra kötelezi az ajánlatkérő szerv által 

hozott, egyedileg megtámadható határozat hatályon kívül helyezésére irányuló kereset tárgyában 

eljáró bíróságot, hogy e jogorvoslati kérelem elbírálása előtt azonosítsa az érintett közbeszerzési 

eljárás típusát, a szóban forgó közbeszerzés (becsült) értékét, valamint az egyedileg megtámadható 

határozatok teljes számát, és adott esetben az érintett közbeszerzési eljárásból eredő tételek számát, 

kizárólag abból a célból, hogy kiszámítsa a bírósági átalányilleték összegét, amelyet a felperesnek 

feltétlenül meg kell fizetnie annak terhe mellett, hogy keresetét kizárólag ezzel az indokkal 

elutasítsák. 

6) Az Alapjogi Charta 47. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, 

amely az ideiglenes intézkedés iránti kérelem, illetve a kereset benyújtóját arra kötelezi, hogy olyan 

összegű átalányilletéket fizessen, amelyet nem lehet előre látni, amennyiben az ajánlatkérő szerv 

előzetes hirdetmény vagy adott esetben szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény közzététele nélküli 

közbeszerzési eljárás mellett döntött, aminek következtében a jogalany számára lehetetlennek 

bizonyulhat a szerződés becsült értékének, valamint az ajánlatkérő szerv által hozott, egyedileg 

megtámadható határozatok megismerése, amelyek alapján ezen illetéket megállapítják. 

Pénzügyi jogterület 

68. A Bíróság elnökének 2022. április 8-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-330/20. sz. ügy)29  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

69. A Bíróság elnökének 2022. április 8-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-366/20. sz. ügy)30 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

70. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. május 2-i végzése (a Curtea de Apel Alba Iulia 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – S. H. kontra Administraţia Judeţeană 

a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov (C-

627/21. sz. ügy)31  

A közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló, 2006. november 28 i 2006/112/EK tanácsi irányelv 16., 

184., 186–188. és 192. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti szabályozás és 

gyakorlat, amely egy adóalanyt, akit azon okból töröltek a hozzáadottérték-adó (héa) nyilvántartásból, 

mert hat egymást követő hónapban benyújtott héabevallásaiban nem tüntetett fel adóköteles ügyleteket, 

anélkül kötelezi arra, hogy kiigazítsa a tárgyi eszközök megszerzésével kapcsolatos, előzetesen levont 

héát, hogy ezen adóalany számára azon okból nem engedélyezett annak bizonyítása, hogy a levonáshoz 

való jog anyagi jogi feltételei teljesültek, mert megdönthetetlen vélelem áll fenn a tekintetben, hogy az 

adóalany ezen eszközöket gazdasági tevékenységétől eltérő célokra használta fel. 

 

71. A Bíróság elnökének 2022. június 1-jei végzése (a Rechtbank Noord-Holland 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-809/21. sz. ügy)32  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

 
29 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 83. szám alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 83. szám alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 32. szám alatt. 
32 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 24. szám alatt. 
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72. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. június 3-i végzése (a Kúria [Magyarország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Megatherm-Csillaghegy Kft. kontra 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (C-188/21. sz. ügy)33  

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 63., 167. és 168., 178–

180., 182. és 273. cikkét, valamint a hozzáadottérték-adó (héa) semlegességének elvét és az 

arányosság elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti intézkedés, 

amelynek értelmében azon adóalanytól, akinek az adószámát az éves számviteli beszámolója 

letétbe helyezésének és elektronikus közzétételének elmulasztása miatt törölték, majd e 

mulasztás pótlását követően ismételten megállapították, még akkor is megvonják az e törlést 

megelőző időszakban előzetesen felszámított héa levonásához való jogot, ha teljesülnek az ezen 

adólevonáshoz való jog anyagi jogi követelményei, és ha ezen adóalany nem csalárd módon 

vagy visszaélésszerűen járt el a célból, hogy e jogban részesülhessen. 

Munkaügyi ügyszak 

36. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. április 7-i végzése (az Efeteio Athinon [Görögország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VP, CX, RG, TR és társai kontra Elliniko Dimosio 

(C-133/21. sz. ügy)34 

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, a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 1999. március 18-án kötött keretmegállapodás 4. szakaszának 

1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében 

egy olyan, határozott időre alkalmazott munkavállaló, akiknek szerződése határozott idejű 

munkaszerződésnek minősül, nem jogosult ugyanolyan illetményre, mint a határozatlan időre 

alkalmazott munkavállalók, azzal az indokkal, hogy ő határozott idejű munkaszerződés alapján végezte 

tevékenységét, annak ismeretében, hogy e szerződés munkáltatója állandó és tartós igényeinek 

kielégítésére irányul. 

 

37. A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2022. május 2-i végzése (a Curtea de Apel Piteşti 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-13/22. sz. ügy)35 

A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

38. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. május 18-i végzése (a Tribunale ordinario di Vercelli 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UC kontra Ministero 

dell’Istruzione (C-450/21. sz. ügy)36  

Az 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a határozott ideig tartó 

munkaviszonyról szóló, 1999. március 18-án kötött keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját úgy 

kell értelmezni, hogy azzal ellentétes azon nemzeti szabályozás, amely kizárólag az oktatási 

minisztérium által határozatlan időre felvett tanárok és oktatók javára – az e minisztérium által 

határozott időre felvett tanárok és oktatók javára pedig nem – ismer el az oktatók továbbképzésének 

támogatása és szakmai készségeik fejlesztése céljából egy olyan elektronikus kártya útján évi 500 euró 

összegben nyújtott pénzbeli juttatást, amely akár digitális formájú kézi könyveknek és könyveknek, 

kiadványoknak, a szakmai továbbképzéshez hasznos folyóiratoknak, hardvereknek és szoftvereknek a 

megvásárlására; a szakmai ismeretek frissítésére és megszerzésére irányuló képzésekre, a szakmai 

 
33 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 52. szám alatt. 
34 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak, 27. szám alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak, 12. szám alatt. 
36 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 11. szám, Munkaügyi ügyszak, 39. szám alatt. 
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profilhoz kapcsolódó alap-, mester-, szakirányú vagy egy féléves képzésekre, illetve a szakmai profilhoz 

kapcsolódó posztgraduális és egyetemi mesterképzésekre való beiratkozásra; színházi előadásokon és 

filmvetítéseken való részvételre, múzeum-, kiállításlátogatásra, kulturális rendezvényeken és élő 

előadásokon, valamint egyéb képzési tevékenységeken való részvételre, továbbá a szakmai 

tevékenységek távolból történő nyújtásának kötelezettségéhez szükséges konnektivitási szolgáltatások 

megvásárlására használható fel. 

Polgári ügyszak 

55. A Bíróság elnökének 2022. március 30-i végzése (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-685/21. sz. ügy)37  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

56. A Bíróság elnökének 2022. április 27-i végzése (a Landgericht Erfurt [Németország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-2/22. sz. ügy)38  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

57. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. május 5-i végzése (Tribunal da Relação do Porto 

[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ING Luxembourg SA kontra VX (C-

346/22. sz. ügy)39 

1) 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 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (1) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy az megköveteli, hogy a bírósági irat azon címzettjét, aki/amely részére más 

tagállamban kell kézbesíteni az iratot, az e rendelet II. melléklete szerinti formanyomtatvány útján 

minden esetben tájékoztassák az irat átvételének megtagadásához való jogáról, ideértve azt az esetet is, 

amikor az iratot a címzett által megértett nyelven, vagy a kézbesítés helye szerinti tagállam hivatalos 

nyelvén vagy egyik hivatalos nyelvén szövegezték meg, vagy amelyhez e nyelvek valamelyikén fordítást 

mellékeltek. 

2) A 1393/2007 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely 

kimondja a bírósági irat más tagállambeli kézbesítésének érvénytelenségét, amennyiben arra anékül 

került sor, hogy ezen irat címzettjét az e rendelet II. mellékletében szereplő formanyomtatvány útján 

tájékoztatták volna a bírósági irat átvételének megtagadásához való jogáról, mivel azt nem az említett 

rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében szereplő valamelyik nyelven szövegezték meg, illetve ahhoz nem 

mellékeltek fordítást e nyelvek egyikén sem, függetlenül attól, hogy a nemzeti szabályozás ír-e elő 

meghatározott határidőt e címzett számára, hogy az érvénytelenségre hivatkozzon. 

 

58. A Bíróság elnökének 2022. május 31-i végzése (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-701/20. sz. ügy)40 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

 
37 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak, 21. szám alatt. 
38 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak, 32. szám alatt. 
39 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak, 83. szám alatt. 
40 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak, 29. szám alatt. 
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59. A Bíróság elnökének 2022. június 16-i végzése (az Amtsgericht Frankfurt am Main 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-62/22. sz. ügy)41 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

60. A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete (a Landesgericht Eisenstadt [Ausztria] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IR kontra Volkswagen AG (C-134/20. sz. ügy)42  

1) A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében 

történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 

2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 10. pontját e rendelet 

5. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy a 3. cikk 10. pontja értelmében 

vett „hatástalanító berendezésnek” minősül az olyan berendezés, amely csak akkor biztosítja az említett 

rendeletben előírt kibocsátási határértékek betartását, ha a külső hőmérséklet 15 és 33 oC között van, 

és a közlekedési magasság nem haladja meg az 1000 métert. 

2) A 715/2007 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan 

hatástalanító berendezés, amely csak abban az esetben biztosítja az e rendeletben előírt kibocsátási 

határértékek betartását, ha a külső hőmérséklet 15 és 33 oC között van, és a közlekedési magasság nem 

haladja meg a 1000 métert, nem tartozhat az ilyen berendezés használatának tilalma alóli, e 

rendelkezésben meghatározott kivétel hatálya alá csupán amiatt, hogy az ilyen berendezés a 

kipufogógáz-visszavezető szelep kímélését szolgálja, kivéve ha bizonyítást nyer, hogy ez a berendezés 

szigorúan a motor olyan károsodása vagy baleset bekövetkezte közvetlen veszélyének elkerülését 

szolgálja, amelyet a kipufogógáz-visszavezető rendszer ezen komponensének olyan súlyos 

meghibásodása okoz, amely konkrét veszélyhelyzetet teremt az ezzel a berendezéssel ellátott jármű 

üzemeltetése során. Mindenesetre az olyan hatástalanító berendezés, amelynek rendes közlekedési 

körülmények között az év nagy részében működnie kell ahhoz, hogy a motort károsodástól vagy 

balesettől védje meg, és biztosítsa a jármű biztonságos üzemeltetését, nem tartozhat a 715/2007 rendelet 

5. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt kivétel hatálya alá. 

3) A 715/2007 rendelet 5. cikkének az e rendelet 3. cikkének 10. pontjával összefüggésben értelmezett 

(1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a körülmény, hogy az utóbbi rendelkezés értelmében 

vett hatástalanító berendezést a jármű üzembe helyezését követően, a fogyasztási cikkek adásvételének 

és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése értelmében vett javítás keretében építették be, 

nem releváns annak értékelése szempontjából, hogy az említett berendezés használata az 5. cikk (2) 

bekezdése értelmében véve tilos-e. 

 

61. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. július 14-i ítélete (a College van Beroep voor het 

bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sense Visuele 

Communicatie en Handel vof (a De Scharrelderij néven is eljárva) kontra Minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (C-36/21. sz. ügy)43  

Az uniós jogot és különösen a bizalomvédelem elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, 

hogy valamely jogalany a bizalomvédelem nemzeti jog által elismert elve alapján és kizárólag e jog 

alapján részesül az uniós jog egyértelmű rendelkezésének nemzeti hatóság általi téves értelmezéséből 

eredő kár megtérítésében, feltéve hogy e kártérítés nem egyenértékű az uniós joggal ellentétes előny 

nyújtásával, nem terheli az Unió költségvetését, és nem járhat a tagállamok közötti verseny torzulásával. 

 

 
41 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak, 35. szám alatt. 
42 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 35. szám alatt. 
43 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 79. szám alatt. 
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62. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. július 14-i ítélete (a Högsta domstolen [Svédország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CC kontra VO (C-572/21. sz. ügy)44  

A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 61. cikkének a) pontjával 

összefüggésben értelmezett 8. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a szülői felelősségre 

vonatkozó jogvitában eljáró tagállami bíróság e 8. cikk (1) bekezdése alapján nem tartja meg az e 

jogvita elbírálására vonatkozó joghatóságát, ha a szóban forgó gyermek szokásos tartózkodási helye az 

eljárás során egy olyan harmadik állam területére helyeződik jogszerűen át, amely a szülői felelősséggel 

és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen 

ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 

1996. október 19-én kelt egyezmény részes fele. 

Gazdasági ügyszak 

24. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. március 24-i végzése (a Tribunal Judiciaire – 

Bobigny [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – BNP Paribas Personal 

Finance SA kontra ZD (C-288/20. sz. ügy)45  

1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-

i 93/13/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében 

vett „szerződés elsődleges tárgyának” fogalma lefedi a kölcsönszerződés olyan feltételeit, amelyek 

előírják, hogy a kirovó pénznem a külföldi pénznem, a lerovó pénznem pedig az euró, és amelyek 

következtében az árfolyamkockázatot a kölcsönfelvevő viseli, amennyiben e feltételek az említett 

szerződést jellemző lényeges elemet rögzítenek. 

2) A 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a devizában nyilvántartott 

kölcsönszerződés keretében az e szerződésben foglalt azon feltételek átláthatóságának követelménye, 

amely feltételek előírják, hogy a kirovó pénznem a külföldi pénznem, a lerovó pénznem pedig az euró, 

és amelyek következtében az árfolyamkockázatot a kölcsönfelvevő viseli, akkor teljesül, amennyiben a 

szolgáltató olyan kellő és pontos tájékoztatást nyújtott a fogyasztónak, amely lehetővé teszi a szokásosan 

tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó számára, hogy megértse a szóban 

forgó pénzügyi mechanizmus konkrét működését, és így felmérje az ilyen szerződési feltételek által az 

említett szerződés teljes időtartama alatt a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt, esetlegesen jelentős 

negatív gazdasági következmények kockázatát. 

3) A 93/13 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy a fogyasztót terhelje valamely 

szerződési feltétel az ezen irányelv 4. cikke (2) bekezdése szerinti világos és érthető jellegének 

bizonyítása. 

4) A 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely kölcsönszerződés azon 

feltételei, amelyek előírják, hogy a kirovó pénznem a külföldi pénznem, a lerovó pénznem pedig az euró, 

és amelyek következtében az árfolyamkockázatot – amelynek felső határa nincs korlátozva – a 

kölcsönfelvevő viseli, a felek említett szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős 

egyensúlyhiányt idézhetnek elő a fogyasztó rovására, amennyiben a szolgáltató a fogyasztóval szembeni 

átláthatóság követelményének tiszteletben tartása mellett nem számíthatott észszerűen arra, hogy az 

utóbbinak az ilyen feltételekből eredően aránytalan árfolyamkockázatot kell vállalnia. 

 

25. A Bíróság elnökének 2022. március 24-i végzése (a Sofiyski gradski sad [Bulgária] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-445/21. sz. ügy)46 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 
44 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 12. szám, Polgári ügyszak, 101. szám alatt. 
45 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 10. szám, Gazdasági ügyszak, 55. szám alatt. 
46 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 11. szám, Gazdasági ügyszak, 52. szám alatt. 
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26. A Bíróság elnökének 2022. március 29-i végzése (a Sąd Rejonowy w Siemianowicach 

Śląskich [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-717/21. sz. ügy)47  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

27. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. május 5-i ítélete (az Općinski građanski sud u 

Zágrábu [Horvátország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A. H. kontra 

Zágrábačka banka d.d. (C-567/20. sz. ügy)48  

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 

93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem tartoznak ezen 

irányelv tárgyi hatálya alá az olyan nemzeti jogi rendelkezéseket tükröző szerződési feltételek, amelyek 

értelmében az eladó vagy szolgáltató köteles a fogyasztó számára az eredeti szerződésük olyan 

megállapodás útján történő módosítását felajánlani, amelynek tartalmát e rendelkezések határozzák 

meg, és e fogyasztónak lehetősége van arra, hogy az ilyen módosításhoz hozzájáruljon. 

 

28. A Bíróság elnökének 2022. június 30-i végzése (az Okresný súd Prešov [Szlovákia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-12/22. sz. ügy)49  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

29. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. július 14-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft kontra 

Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH (C-500/20. sz. ügy)50  

1) Az EUMSZ 267. cikk rendelkezései értelmében eljáró Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik 

az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 

Egyezmény „Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúrára vonatkozó 

szerződésekre (CUI)” című E függeléke (CUI) 4. cikkének, 8. cikke 1. § -a b) pontjának, valamint 19. 

cikke 1. § -ának értelmezésére. 

2) Az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 

Egyezmény E függeléke 8. cikke 1. §-ának b) pontját úgy kell értelmezni, hogy a pályahálózat-

működtetőnek a dologi károk tekintetében fennálló felelőssége nem terjed ki a cseremozdonyok 

bérletének a vállalkozó vasúti társaság által a sérült mozdonyok javítási ideje alatt viselt költségeire. 

3) Az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 

Egyezmény E függelékének 4. cikkét és 19. cikkének 1. § -át úgy kell értelmezni, hogy a szerződő felek 

kiterjeszthetik felelősségüket oly módon, hogy általános jelleggel hivatkoznak a nemzeti jogra, amelynek 

értelmében a pályahálózat-működtető felelősségének terjedelme nagyobb, és amely a felelősséget a 

vétkességtől teszi függővé. 

 

30. A Bíróság elnökének 2022. július 14-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia no 1 de 

Cazalla de la Sierra [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-657/20. sz. 

ügy)51  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 
47 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak, 14. szám alatt. 
48 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Gazdasági ügyszak, 15. szám alatt. 
49 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 5. szám, Gazdasági ügyszak, 16. szám alatt. 
50 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Gazdasági ügyszak, 13. szám alatt. 
51 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Gazdasági ügyszak, 25. szám alatt. 
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Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

XXIII. A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete – Európai Parlament kontra az 

Európai Unió Tanácsa (C-743/19. sz. ügy) 

1. A Bíróság a keresetet elutasítja. 

2. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa maguk viselik saját költségeiket. 

3. A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol 

Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Holland 

Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Finn Köztársaság maguk viselik saját 

költségeiket. 

 

XXIV. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. július 14-i ítélete – Európai Bizottság kontra 

Lengyel Köztársaság és társai (C-207/21. P. sz. ügy)52 

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) Az Európai Bizottság a saját költségein felül viseli a Lengyel Köztársaság részéről felmerült 

költségeket is. 

 

XXV. 2022. július 31-én benyújtott kereset (T-473/22. sz. ügy) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Kereseti kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot annyiban, amennyiben fenntartja a felszólalás 

elutasítását, és a felszólalót/fellebbezőt kötelezi a felszólalási és fellebbezési eljárás költségeinek 

viselésére; 

— az EUIPO-t kötelezze a Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Sirketi költségeinek viselésére; 

— Darvas Gábort és Pap Dorinát kötelezze a Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Sirketi költségeinek 

viselésére. 

Jogalapok: 

— Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikkének megsértése; 

— az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdésének megsértése. 

 

XXVI. 2022. augusztus 15-én benyújtott kereset – Magyarország kontra Bizottság (T-

499/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós 

finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2022. június 8-i (EU) 2022/908 bizottsági végrehajtási 

határozatot a Magyarországra vonatkozó azon részben, amely kizárja az uniós finanszírozásból a 2017-

 
52 A fellebbezést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt, XIX. szám 

alatt. 
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2019-es pénzügyi évekre vonatkozóan a termeléstől független közvetlen támogatások és a termeléstől 

függő önkéntes támogatások, valamint a 2017-2018-as pénzügyi évekre a Vidékfejlesztés – Az IIER 

alkalmazási körébe tartozó EMVA-intézkedések és kockázatkezelés tekintetében a feltárt hiányosságok 

okán a Magyarország részére biztosított pénzügyi támogatás uniós finanszírozását, valamint 

— a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

A kizárásra négy okból került sor, melyek közül a Magyar Kormány keresetével három kizárási okra 

figyelemmel kéri a megtámadott határozat részbeni megsemmisítését. 

A Magyar Kormány a kizárás első jogalapja tekintetében az érvelését arra alapozza, hogy sem az 

1307/2013/EU rendelet 9. cikkének nyelvtani értelmezése, sem pedig a teleológiai értelmezés nem 

támasztja alá a Bizottság értelmezését, amely szerint az aktív mezőgazdasági termelő fogalma magába 

kellene, hogy foglalja a kapcsolt vállalkozásokat is. 

A természetes és jogi személyek csoportja nem feleltethető meg a kapcsolt vállalkozások fogalmának, 

és előbbi nem is foglalja magába az utóbbit. A Bizottság ezen értelmezését több tagállam is kifogásolja, 

és a tagállamokkal folytatott kétoldalú egyeztetések tartalmának a CircaBC rendszeren keresztül történő 

hozzáférhetővé tétele nem tekinthető úgy, mint amely alkalmas arra, hogy egy ilyen kiemelkedően 

fontos kérdésben jogbiztonságot teremtsen. 

A második kizárási ok arra vonatkozik, hogy a Bizottság álláspontja szerint a 809/2014/EU rendelet 35. 

cikke nem tesz további megkülönböztetést a helyszíni ellenőrzéseken belül a hibaszint forrása 

(kockázatalapú/véletlenszerű kiválasztás) alapján, amikor a helyszíni vizsgálatok számának növelését 

írja elő. A magyar hatóságok által alkalmazott azon megközelítés, hogy csak bizonyos, a véletlenszerűen 

kiválasztott helyszíni ellenőrzésekből származó és az ellenőrzésszám esetleges szükséges növelésének 

kiszámítása szempontjából releváns ellenőrzési eredményeket vesznek figyelembe, nem felel meg a 

jogszabályi előírásoknak. 

Azonban a vonatkozó rendeleti előírások nem írják elő kifejezetten, hogy a rátaemelésnél a minta azon 

elemeinél feltárt hibákat is figyelembe kellene venni, amelyeket kockázatelemzés keretében tártak fel. 

Ebből következően a vonatkozó uniós rendelkezések nem pontosítják, hogyan kell meghatározni az 

ellenőrizendő kedvezményezettek mintáját. Semmi sem támasztja alá valójában, hogy csak az jelenthet 

„megfelelő mértékben növelést”, ha a sokaságot megfelelőbben leíró véletlenszerű minta helyett annak 

a kockázatelemzést követően kiválasztott mintával való „arányosítását” választjuk. A kockázatelemzés 

alapján kiválasztott minta eredményeinek a teljes kivetített hibaarányba való beszámítása torz 

eredményre vezet. 

Végül a harmadik kizárási ok azon alapul, hogy az állatokhoz kapcsolódó eseményekről küldött 

értesítéseket anélkül rögzítették az állatok nyilvántartására vonatkozó adatbázisban, hogy nyoma volna 

a késedelmes bejelentésnek. Mivel az adminisztratív keresztellenőrzések nem tudták azonosítani a 

késedelmesen (az ágazati jogszabályokban meghatározott maximális határidőkön túl, ami a termeléstől 

függő önkéntes támogatásra is kötelezően érvényes) megtett bejelentéseket, a termeléstől függő 

önkéntes támogatás kifizetéseinek csökkentése és az adminisztratív szankciók alkalmazása akadályokba 

ütközik. 

Azonban ez nem jelenti azt, hogy a magyar hatóságok ne szankcionálnák a késedelmes bejelentéseket, 

ugyanis ezeket a kölcsönös megfeleltetési ellenőrzések keretében szankcionálják. Ez azt jelenti, hogy 

az ilyen magatartások nem maradnak szankció nélkül, de nem is kerül sor ugyanazon magatartás miatt 

kétszeresen is szankció kiszabására. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem hoztak ilyen tárgyú határozatot. 
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Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

Kf.VII.45.065/2021/6. 

Amennyiben a hivatásos állományú készenlét ideje alatt pihenőidejével nem rendelkezhet szabadon, 

függetlenül attól, hogy tényleges szolgálatteljesítésre igénybe vették-e, a rendelkezésre állás ideje 

túlszolgálatnak minősül. 

Az alperes által hivatkozott Európai Unió Bírósága C-437/05. számú (Vorel-ügy) ítéletben foglalt 

tényállás és az alkalmazandó nemzeti jogszabály eltérő a jelen perben vizsgálandó jogszabályoktól és 

tényállástól. A Vorel-ügyben az Európai Unió Bírósága a munkaidőszervezés egyes szempontjairól szóló 

93/104/EK tanácsi irányelvet, valamint a 2003/88/EK Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelvet (a 

továbbiakban: Irányelv) értelmezve kimondta, hogy azokkal ellentétes az a tagállami szabályozás, amely 

szerint az orvos által ellátott, a munkavégzés helyén fizikai jelenléttel járó ügyelet ideje, amely alatt nem 

végez semmilyen tényleges munkát, nem minősül teljes egészében munkaidőnek az irányelvek 

értelmében; azokkal nem ellentétes az a tagállami szabályozás, amely a munkavállaló díjazása céljából 

és az általa a munkahelyén ellátott ügyelet tekintetében eltérő módon veszi figyelembe azon 

időtartamokat, amelyek alatt ténylegesen munkavégzés történt és azokat, amelyek alatt semmilyen 

tényleges munkát nem végzett a munkavállaló, amennyiben az ilyen rendszer teljesen biztosítja a 

munkavállalónak az említett irányelvek által utóbbiak egészének és biztonságának hatékony védelme 

érdekében biztosított jogok hatékony érvényesülését. 

Az ügy tárgya Vorel és a munkáltatója, a kórház közötti jogvita, amelyben a munkaidő fogalmának a 

93/104/EK Irányelv és az Irányelvek szerint az orvos által a kórházban biztosított ügyelet tekintetében 

történő meghatározása, valamint az annak alapján járó díjazás. E körben az Európai Unió Bírósága a 

Cseh Köztársaságban hatályos tagállami törvényekből, valamint az Irányelvek rendelkezéseiből indult 

ki. Vorel kérte kimondani, hogy az azonos, a kórházban való fizikai jelenléttel ellátott ügyeletének az 

időtartama akkor is teljes egészében munkaidőnek számít a 93/104. irányelv értelmében, ha az orvos 

szabadon pihenhet a munkahelyén azon időtartamok alatt, amikor nem veszik igénybe a szolgálatát. Az 

irányelvnek megfelelően oly módon jár díjazás erre az időre is, mintha ezt az időt ténylegesen munkában 

töltötte volna. Az Európai Unió Bíróságának abban a kérdésben kellett döntenie – figyelemmel a Jaeger-

ügyben hozott ítéletre is –, hogy munkavégzésnek tekintendő-e az orvos által a munkahelyén ellátott 

ügyelet során a kórházban munkára várva töltött idő. Az Európai Unió Bírósága Dallas és társai ügyében 

hozott C-14/04. számú ítéletét is figyelembe véve arra a következtetésre jutott, hogy a munkavállaló 

által, a munkáltató létesítményében való fizikai jelenlétével járó ügyelet idejét teljes egészében a 93/104. 

irányelv értelmében vett munkaidőnek kell tekinteni, függetlenül a munkavállaló által az ügyelet alatt 

ténylegesen elvégzett munkától. Az a tény, hogy az ügyelet bizonyos tevékenység nélküli időszakot 

foglal magában, ebben az összefüggésben semmilyen jelentőséggel nem rendelkezik. A döntő tényező 

ugyanis annak megítélése tekintetében, hogy a munkaidő fogalmának jellemzői együtt vannak-e, a 

munkavállaló által a tényleges munkavégzés helyén ellátott ügyelet esetében az a tény, hogy kötelesek 

fizikailag jelen lenni a munkáltató által meghatározott helyen, ez utóbbi rendelkezésére állni és szükség 

esetén azonnal képesnek kell lenni megfelelő szolgáltatás nyújtásra. Az orvos által a munkahelyén 

ellátott ügyelet keretében azon időtartamoknak, amelyek alatt az elvégzendő tényleges munkára vár, 

teljes egészében munkaidőnek és adott esetben a hivatkozott irányelvek értelmében túlmunkának kell 

minősülniük a munkavállalók munka- és pihenőidejére vonatkozóan az ezen irányelvek által előírt és a 

munkavállalók biztonságának és egészségének hatékony védelmére irányuló minimum követelmények 

betartásának biztosítása érdekében. Mindezek alapján a hivatkozott irányelvekkel nem ellentétes az 

olyan tagállami szabályozás alkalmazása, amely a munkavállaló díjazása céljából és az általa a 

munkahelyén ellátott ügyelet tekintetében eltérő módon veszi figyelembe azon időtartamokat, amelyek 

alatt tényleges munkavégzés történt és azokat, amelyek alatt semmilyen tényleges munkát nem végzett 

a munkavállaló, amennyiben az ilyen rendszer teljes mértékben biztosítja a munkavállalóknak az 

említett irányelvek által utóbbiak egészségének és biztonságának hatékony védelme érdekében 

biztosított jogok hatékony érvényesülését. 
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Az Európai Unió Bírósága Vorel-ügyben hozott ítélete arra a kérdésre adott választ, hogy az ügyeleti 

idő tényleges munkavégzés hiányában is munkaidőnek minősül-e. A jelen perben azt kellett elbírálni, 

hogy közösségi és a nemzeti jog szabályainak összevetésével megállapítható-e, hogy a meghatározott 

helyen eltöltött idő, munkaidőnek minősül-e és amely időre a felperes túlmunka díjra jogosult tényleges 

munkavégzés hiányában is. A 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) ügyeletről nem, csak a készenlét 

elrendeléséről és díjazásáról rendelkezik. 

 

Kfv.VI.35.254/2022/8. 

Törvény által meghatározott körben, mezőgazdasági támogatásra vonatkozóan, alhaszonbérleti 

szerződés alapján akkor támasztható igény, ha az alhaszonbérlő a támogatási szabályokkal 

összhangban igazolja földhasználatának jogszerűségét. 

Az irányadó jogszabályok közül a 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási tv.) 38. § (8) 

bekezdése alapján az intézkedésekben való részvétel során az ügyfélnek kell a jogosultsági feltételek 

meglétét hitelt érdemlően bizonyítania. Az ügyfelet terheli továbbá a kérelemmel, illetve a pályázattal 

összefüggésben tett bármilyen nyilatkozatával, állításával, valamint mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatási szerv által megállapított ténnyel szemben a bizonyítási kötelezettség. A Támogatási tv. 44. § 

(4) bekezdése értelmében az ügyfelet a kérelmében megjelölt – a közös agrárpolitika keretébe tartozó 

támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre 

vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 4. cikkének e) pontja szerinti – mezőgazdasági területekre nézve jogszerű földhasználónak kell 

tekinteni, amíg annak vonatkozásában kétség nem merül fel, vagy ha a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szervnek a 46. § alapján lefolytatott ellenőrzési eljárása alapján 

megállapításra kerül, hogy az ügyfél a (7) bekezdés alapján jogszerű földhasználónak minősül. 

A 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 59. § (2) bekezdése akként rendelkezik, 

hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, a földhasználati jogosultság 

megszerzéséről szóló szerződés hatályosságához az e törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása. 

A 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.)  65. § (1) bekezdése szerint, ha a haszonbérelt földön 

megtermelendő termény vetésforgó, illetve túlnyomó részben élőmunka ráfordítás alkalmazását igényli 

– ideértve a vetőmag előállítást is – a haszonbérlő a haszonbérbeadó hozzájárulásával megállapodhat 

más földművessel vagy mezőgazdasági termelőszervezettel, hogy a részére a föld használatát egyes, a 

vetésforgó alkalmazásához szükséges vagy túlnyomó részben élőmunka ráfordítást igénylő 

mezőgazdasági munkák elvégzésének időtartamára, de legfeljebb a haszonbérleti szerződés lejártáig 

átengedi. E bekezdés szerinti alhaszonbérleti szerződést önálló, egységes okiratba kell foglalni. A (2) 

bekezdés értelmében az (1) bekezdés szerinti alhaszonbérleti szerződés nem érinti a haszonbérlőnek a 

haszonbérbeadóval szemben fennálló kötelezettségeit. A (3) bekezdés alapján az (1) bekezdés szerinti 

alhaszonbérbe adás esetén az előhaszonbérleti jog nem áll fenn, továbbá az alhaszonbérleti szerződéshez 

nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása. 

A Földforgalmi tv. 38. § (2) bekezdése azt szabályozza, hogy a haszonbérletre e törvény rendelkezései 

mellett a Polgári Törvénykönyv, valamint a Fétv. haszonbérletre vonatkozó szabályait is alkalmazni kell. 

A Fétv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Földforgalmi törvény 49. § (1) bekezdése szerinti egységes 

okiratba foglalt haszonbérleti szerződés alatt – az e törvényben meghatározott esetek kivételével – olyan 

szerződést kell érteni, amely a feleknek a szerződés létrejöttére irányuló nyilatkozatait, a szerződés 

lényeges tartalmi elemeit, továbbá a felek által meghatározott valamennyi kikötést, feltételt magában 

foglalja. E bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a Fétv. 65. § szerinti egységes okiratba foglalt 

alhaszonbérleti szerződésre is. 

A Támogatási tv. 44. § (5) bekezdése alapján, ha az ügyfél földhasználatának jogszerűsége 

vonatkozásában kétség merül fel, így különösen, ha ugyanarra a földterületre egyidejűleg több ügyfél 

jelentett be terület alapú támogatási kérelmet, az érintett ügyfeleket a mezőgazdasági támogatási szerv 

megfelelő határidővel adategyeztetésre hívja fel. Ugyanezen § (6) bekezdése kimondja, hogy az (5) 

bekezdésben foglaltak szerinti eljárás sikertelensége esetében vagy a (4) bekezdésben hivatkozott 
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ellenőrzés keretében, a mezőgazdasági támogatási szerv felhívására az ügyfél köteles földhasználata 

jogszerűségét igazolni. 

A Kúria BH2018. 129. számú döntése értelmében a hiánypótlási kötelezettség elmulasztására történő 

hivatkozás csak akkor jogszerű a fellebbezés elbírálásánál, ha a nyilatkozattételre felhívó végzésből 

egyértelműen kitűnt az ellenőrzés során feltárt hiányosság és az annak igazolására alkalmas okiratok 

köre. 

A Támogatási tv. 41. § (1a) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az 

ügyfelet – az intézkedésben való részvétel jogosultságának, illetve összegszerűségének megállapítása, 

illetve ellenőrzése érdekében – az általa ismert, illetve, nyilvántartásában szereplő adatról, tényről, 

körülményről nyilatkozattételre kötelezheti. Ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a mezőgazdasági 

és vidékfejlesztési támogatási szerv felhívására határidőben nem nyilatkozik, a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szerv a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy – ha a rendelkezésére 

álló adatok nem elégségesek a tényállás tisztázásához – megszünteti az eljárást. Ugyanezen § (5) 

bekezdése értelmében, amennyiben a hiánypótlást vagy a nyilatkozatát az ügyfél a hiánypótlásra vagy 

a nyilatkozattételre nyitva álló határidőn túl nyújtja be, azt a döntés meghozatalánál nem lehet 

figyelembe venni. A Támogatási tv. 41. § (8) bekezdése szerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 

a hiánypótlási, nyilatkozattételre való felhívás teljesítésére nyitva álló időszak nem hosszabbítható meg. 

E törvényhelyek értelmében a földhasználat, illetve a támogatásra való jogosultság viszonyát illetően 

megállapítható, hogy az alhaszonbérleti szerződés alapján a felperes nincs elzárva a föld 

megművelésétől, a mezőgazdasági támogatás alappal történő igényléséhez azonban a Támogatási tv. 

által megkívánt jogszerű földhasználói minőségét igazolnia kell. A Földforgalmi tv. idézett §-ai és a 

Fétv. 65. §-ának értelmezése alapján az alhaszonbérleti szerződési jogosultság léte ezért a jogszerű 

földhasználat igazolására nézve nem feltétlenül tekinthető kimerítőnek, különösen akkor nem, ha a 

használók, mint jelen esetben, nem szerepelnek a földhasználati nyilvántartásban. 

Az alperes a 8. sorszámú táblát érintő földhasználatának igazolására felszólító végzésének c2. pontja 

tartalmazza, hogy az igényelt támogatási intézkedésre vonatkozó dátum vagy időszak szerinti állapotnak 

megfelelően fennálló és érvényes felesbérleti szerződéssel, részesművelési szerződéssel, szívességi 

földhasználati szerződéssel, rekreációs célú földhasználati szerződéssel, valamint alhaszonbérleti 

szerződéssel is igazolható a jogszerű földhasználat. A 2014. május 1-jét követően megkötött 

szerződésnek – ide nem értve a szívességi földhasználati szerződéseket, valamint a rekreációs célú 

földhasználati szerződéseket – tartalmaznia kell a Földforgalmi tv. 59. § (1) bekezdésében meghatározott 

kivételekkel a földhivatal jóváhagyó záradékát is. A végzés szerint: „Amennyiben a Földforgalmi tv. 59. 

§ (1) bekezdésének megfelelően a szerződés megkötéséhez nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv 

jóváhagyása, e tényt az ügyfélnek bizonyítania kell, amely tényről a földügyi igazgatási hatáskörében 

eljáró járási hivatal állít ki igazolást, és ezen igazolást az ügyfél felhasználhatja vagy benyújthat egyéb 

igazoló dokumentumokat is.”. 

A Földforgalmi tv. szerinti igazolás a Támogatási tv. szempontjából azért releváns, és azért nem 

feltétlenül adminisztratív „önismétlés”, mert a támogatás feltétele a jogosultság kimerítő igazolása, ami 

a Támogatási tv. 38. § (8) bekezdés rendelkezésének megfelelően az ügyfél feladata. Mindez azon 

alapul, hogy az EU-rendelet és az 22/2016. (IV. 05.) FM rendelet szerinti területalapú garantált 

támogatás „jár”, de csak a meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén, azaz a jogosultság 

kétséget kizáró igazolása mellett. A támogatás elérése érdekében hárul a bizonyítás terhe az előbbiek 

szerint az ügyfélre, ha a hatóság hivatalból nem rendelkezik a szükséges információval. Jelen esetben a 

földhasználati nyilvántartásban nem szerepeltek a kérdéses haszonbérleti viszonyok. Márpedig ilyen 

körülmény mellett a jogosultság igazolását nem feltétlenül meríti ki a haszonbérleti és alhaszonbérleti 

szerződések léte. A jogszabály szerint ahhoz ugyanis a hatóság megfelelő (nemleges) igazolása is 

szükséges lehet a mezőgazdasági szakigazgatási szerv jóváhagyásának hiányában, mivel támogatási 

ügyben ez így tekinthető a szabályszerűséget kétséget kizáróan megalapozó dokumentumnak. 

Az elsőfokú bíróság okkal állapította meg, hogy a felperes megfelelt a Fétv. 65. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak, ez azonban nem mentesítette az alól, hogy igazolja: az általa megkötött alhaszonbérleti 

szerződés mentes a hatósági jóváhagyás kötelezettsége alól. Az elsőfokú közigazgatási szerv 

nyilatkozattételre felszólító végzésének részletes tájékoztatása ellenére csak alhaszonbérleti szerződést, 
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majd fellebbezéséhez haszonbérleti szerződést csatolt, amelyek önmagukban nem bizonyultak 

elégségesnek a jogszerű földhasználat támogatási jogosultság szempontjából való igazolására. 

Az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy felperes az eljárásban a jogszerű földhasználat 

igazolását elmulasztotta, amivel megsértette a Támogatási tv. 38. § (8) bekezdését. Az igazolás reá 

háruló kötelezettsége miatt annak hiánya jogkövetkezményeit viselni köteles. 

 

Kfv.IV.37.206/2022/9.  

Lényeges eljárási szabályt sért a hatóság, amennyiben a hivatalból indult közigazgatási hatósági 

eljárásban beszerzett szakvéleményt a határozatában nem értékeli. 

Köztudomású tény, hogy az élelmiszeripar emberi fogyasztásra szánt termékekben is színezőanyagként 

felhasznál mesterségesen előállított azovegyületeket. Az alperesnek, mint jogalkalmazónak így 

figyelemmel kellett volna lennie például arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács élelmiszer-

adalékanyagokról szóló 2008. december 16-i 1333/2008/EK rendelete az élelmiszerekben használható 

élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzéke és azok felhasználási feltételei című II. melléklete 

élelmiszerekben adalékanyagként a B. részében több mesterségesen előállított azovegyületet is 

tartalmaz. Ez alapján pedig nyilvánvalóan jelentőséggel kell, hogy bírjon, hogy az adott esetben milyen 

azovegyületről van szó, illetve amennyiben azt jogszabály élelmiszerekben is használhatónak tartja, 

milyen okból káros az egészségre. A szakvéleményben szereplő azovegyületekkel kapcsolatos 

általánosítások nem feleltethetők meg tehát automatikusan a 6/2013. (I.18.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti a tudomány és a technika 

mindenkori állása szerinti egészségügyi, műszaki-technikai, valamint a biztonságossággal összefüggő 

ismereteknek megfelelőnek.  

Pénzügyi jogterület 

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem hoztak ilyen tárgyú határozatot. 

Polgári ügyszak 

Pfv.IV.20.012/2022/13.; Pfv.IV.20.014/2022/12. 

A védjegy tényleges belföldi használatának kötelezettsége nem csupán közvetlenül a védjegyjogosult 

részéről teljesíthető, hanem úgy is, hogy arra a védjegyjogosult másnak engedélyt ad. 

A Kúria az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését szükségtelennek tartotta, és ezért mellőzte. 

Ezzel kapcsolatban figyelemmel volt arra, hogy az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 267. 

cikke szerint az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárására akkor kerülhet sor, ha a 

Szerződések értelmezése, vagy az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak 

érvényessége és értelmezése a kérdés a tagállami bíróság előtt. Éppen ezért az előzetes döntéshozatali 

eljárás abban az esetben indokolt, amennyiben az ügyben valamely releváns kérdés eldöntéséhez az 

uniós jog értelmezése szükséges, vagy az kérdéses, hogy az érintett uniós jogszabályt kell-e alkalmazni. 

Az uniós jog értelmezésének szükségessége ugyanakkor csak abban az esetben merülhet fel, ha az abban 

szereplő rendelkezés céljával, tartalmával összefüggésben a bíróságban kétely merül fel (Kúria 

Kfv.II.37.805/2021/14.). Ezzel szemben az adott esetben a felülvizsgálati kérelemben felhívott 

irányelvek rendelkezéseinek a nemzeti jogba való átültetése megtörtént, és ennélfogva az 1997. évi XI. 

törvény (a továbbiakban: Vt.) azoknak megfelelő, a kérelmezett által megjelölt szabályait kellett 

elsősorban értelmezni. Az implementált rendelkezések céljával, tartalmával összefüggésben felmerülő 

kétség hiányában pedig az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése nem volt indokolt. 
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Pfv.I.20.298/2022/3. 

A világos és érhető árfolyamkockázati tájékoztatást tartalmazó szerződéses rendelkezés nem 

tisztességtelen. A nyilvánvaló, az eljárás adatai alapján egyértelműen megállapítható semmisséget lehet 

hivatalból figyelembe venni. Az a követelmény, amely szerint a szerződési feltételeket világosan és 

érthetően kell megfogalmazni, nem kívánja meg, hogy a fogyasztói kölcsönszerződésben foglalt, 

egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételekben, amely a fogyasztót terhelő kezelési költség 

összegét, annak kiszámításnak módját és teljesítésének idejét pontosan meghatározzák, az érintett összeg 

ellenében nyújtott valamennyi szolgáltatást is részletezzék. 

I. Az Európai Unió Bírósága a C-51/17. számú ügyben a 4. kérdésre adott válaszában azt fogalmazta 

meg, hogy a szerződési feltételek világosságát és érthetőségét a szerződés megkötésekor fennálló összes 

körülmény alapján kell megítélni és értékelni, azon körülmény ellenére is, hogy e feltételek némelyikét 

a nemzeti jogalkotó utólag esetlegesen tisztességtelennek nyilvánította. 

A felperes felülvizsgálati kérelmében elismerte: a per korábbi szakaszában nem hivatkozott arra, hogy 

az alperes nem kellő időben tájékoztatta az árfolyamkockázatról, azonban – nézete szerint – ezt 

hivatalból is észlelnie és értékelnie kellett volna az ügyben eljárt bíróságoknak. Ezzel összefüggésben a 

Kúria rámutat arra, hogy az érvénytelenség és a tisztességtelenség nem azonos jogi fogalmak. A polgári 

perben eljáró bíróságnak – a Kúria 1/2005. (VI.15.) PK véleménye, valamint a 2/2010.(VI.28.) PK 

véleménye értelmében – hivatalból a szerződés vagy kikötése nyilvánvaló érvénytelenséget kell 

észlelnie, ami általában a jogszabályi rendelkezésbe ütközés miatti semmisség vizsgálatát jelentheti. Az 

Európai Unió Bírósága a C-397/11. számú előzetes döntéshozatali eljárásra irányuló ügyben kimondta, 

hogy a fogyasztó és az eladó (vagy szolgáltató) közötti egyenlőtlen helyzetet csak a szerződő feleken 

kívüli pozitív beavatkozás egyenlítheti ki, azaz a nemzeti bíróság – amennyiben a rendelkezésére állnak 

az e tekintetben szükséges jogi és ténybeli elemek – hivatalból köteles vizsgálni a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló a Tanács 93/13/EGK irányelvének (a 

továbbiakban: irányelv) hatálya alá tartozó szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, ezzel 

ellensúlyozva a fogyasztó és a kereskedő közötti egyenlőtlen helyzetet. Következésképpen az uniós jog 

által az érintett területen a nemzeti bíróságokra ruházott feladat nem korlátozódik annak puszta 

lehetőségére, hogy valamely szerződési feltétel esetlegesen tisztességtelen jellegét megítélje, hanem 

magában foglalja e kérdés hivatalból történő vizsgálatának kötelezettségét, de csak ha a rendelkezésükre 

állnak az e tekintetben szükséges jogi és ténybeli elemek. Az adott kérdés hivatalból vizsgálatának tehát 

az a feltétele, hogy a bíróságok rendelkezésére álljanak az ehhez szükséges jogi és ténybeli elemek, 

amelyek csak akkor fognak a bíróságok rendelkezésére állni, ha azokat a felek (elsősorban a felperes) a 

bíróság rendelkezésére bocsátják. A keresetlevélnek tartalmaznia kell – továbbiak mellett – az 

érvényesíteni kívánt jogot, azaz a kereset tárgyát, mégpedig az annak alapjául szolgáló tényeknek és 

azok bizonyítékainak megjelölése mellett. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogra vonatkozó 

minden releváns tényt elő kell adnia. 

A perbeli esetben a bíróságok elbírálták a kereseti kérelmet, ennek során vizsgálták az érvényesíteni 

kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló – a felek által, így a felperes által is felhozott – tényállításokat, 

az azokat megalapozó bizonyítékokat. Eljárásuk során mindezek vizsgálatát követően jutottak arra a 

következtetésükre, hogy a végrehajtás megszüntetése iránti kereset nem alapos. Az előzőek szerint csak 

a nyilvánvaló, vagy az eljárás adatai alapján egyértelműen megállapítható érvénytelenséget lehet (és 

kell) hivatalból figyelembe venni, a felperes által a felülvizsgálati kérelemben állított körülmény (mely 

szerint nem kellő időben tájékoztatta az alperes az árfolyamkockázatról), nem áll összhangban a felperes 

szerződésbe foglalt és személyes tett nyilatkozataival, ezért nem valósult meg eljárási szabálysértés 

azzal, hogy a perben korábban eljárt bíróságok e körben nem folytattak le hivatalból vizsgálatot. 

II. A Kúria az árfolyamrés kérdését illetően a Pfv.I.20.008/2022/9., a Pfv.VIII.20.692/2021/5., a 

Pfv.VIII.20.548/2021/9., és a Pfv.I.20.095/2020/7. számú határozataiban fejtette ki az álláspontját. A 

Pfv.I.20.095/2020/7. számú határozat [17] pontja szerint a C-118/17. számú ügyben az Európai Unió 

Bírósága ítéletében kitért arra, hogy a DH1 és a DH2, valamint a DH3 törvények tisztességtelennek 

(semmisnek) minősítették az említett törvényekben felsorolt szerződések árfolyamréssel kapcsolatos 

szerződési feltételeit, a szerződés megkötésére visszamenőleges hatállyal az adott devizának a Magyar 

Nemzeti Bank által meghatározott hivatalos árfolyamát illesztették be a szerződésbe, és a kölcsön 
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összegét a jövőre nézve a nemzeti fizetőeszközben (forintban) meghatározott kölcsönné alakították át. 

Az Irányelv 6. cikk (1) bekezdése megköveteli, hogy a tagállamok rögzítsék: a tisztességtelen szerződési 

feltételek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra, ha viszont a szerződés a tisztességtelen feltételek 

kihagyásával is teljesíthető, a szerződés változatlan feltételekkel továbbra is köti a feleket. Jóllehet a 

magyar jogalkotó úgy orvosolta a hitelintézetek gyakorlatához kapcsolódó problémákat, hogy 

árfolyamrésre vonatkozó szerződési feltételeket tartalmazó kölcsönszerződéseket kötnek, hogy e 

szerződési feltételeket törvényi úton módosította, miközben a kölcsönszerződéseket érvényben tartotta, 

az ilyen megközelítés megfelel az uniós törvényhozó által az irányelv és többek között az irányelv 6. 

cikk (1) bekezdésének keretében követett célkitűzésnek. Ez a cél ugyanis a felek közötti egyensúly 

helyreállítása (elvileg egy szerződés egésze érvényességének fenntartásával), nem a tisztességtelen 

feltételeket tartalmazó valamennyi szerződés semmissé nyilvánítása. 

III. A felperes keresetében a kezelési költséget illetően jóerkölcsbe ütközésre hivatkozott, ezen 

szerződési feltétel tisztességtelenségét a felülvizsgálati kérelemben állította. Mivel a kezelési költség 

érvénytelensége vagy tisztességtelensége a végrehajtás korlátozását eredményezhetné, ugyanakkor a 

felperes a végrehajtás megszüntetése mellett másodlagosan a végrehajtás korlátozását is kérte, a kezelési 

költségre vonatkozó felülvizsgálati érveléssel összefüggésben rámutatott a Kúria arra, hogy az irányelv 

4. cikkének (2) bekezdését átültető 1959-es Ptk. 209.§ (5) bekezdése értelmében a tisztességtelen 

szerződési feltételekre vonatkozó törvényi rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatást 

megállapító, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre, 

ha azok egyébként világosak és érthetőek. Az Európai Unió Bírósága a C-26/13. számú ügyben hozott 

ítéletében akként foglalt állást, hogy a „szerződés elsődleges tárgyát”, vagyis a „főszolgáltatást” 

megállapító szerződési feltételeknek azok tekintendők, amelyek a szerződést jellemző szolgáltatást 

határozzák meg. A kezelési költséget illetően az Irányelv 4. cikk (2) bekezdésében előírt átláthatóság 

követelményével azonos követelményt ír elő az irányelv 5. cikke is, amely szerint az írásbeli szerződési 

feltételeknek „mindig” világosaknak és érthetőeknek kell lenniük. Az adott esetben azonban a kezelési 

költségre vonatkozó szerződési kikötések megfeleltek a világosság és az érthetőség követelményének. 

A szerződő felek a kezelési költség évi mértékét a – CHF-ben meghatározott és nyilvántartott – 

kölcsönösszeg 1,2 %-ában határozták meg. Ez a meghatározási mód, tehát a tőkeösszeg százalékában 

történő meghatározás nem kifogásolható, nem tisztességtelen, ellene a felperes sem tiltakozott. A peres 

felek megállapodása a kezelési költséget illetően átlátható és világos volt.  

A Kúria a Gfv.VII.30.088/2020/10. számú ítéletében – elsősorban annak [36] pontjában – mutatott rá 

arra, hogy a szerződési feltételek világosságát és érthetőségét a szerződés megkötésekor fennálló, a 

szerződés megkötésével kapcsolatos összes körülményre figyelemmel kell vizsgálni és értékelni. 

Elsősorban arra kell figyelemmel lenni, hogy a kezelési költség arányos-e: a kamat és a kezelési költség 

együttesen olyan mértékű-e, amely az adott időpontban vagy időszakban alkalmazott piaci kamatszintet 

jelentősen meghaladja. A jelen ügyben a szerződéskötés időpontjában az évi 1,2 %-os kezelési költség 

kikötés nem jelentett súlyos hátrányt a felperesre, tekintve, hogy a kamat mértékét évi 3,7 %-ban, a teljes 

hiteldíj mutató évi mértékét 5,32 %-ban határozták meg a peres felek. A kezelési költség százalékos 

mértéke a tőke összegéhez igazodott, a törlesztésre tekintettel a tőke összegének csökkenése 

következtében a kezelési költség összege is csökkenhetett.  

A kezelési költségre vonatkozó szerződéses rendelkezés tisztességtelensége és ebből következően a 

szerződés részbeni érvénytelensége ugyancsak nem állapítható meg. A kezelési költséget illetően az 

Európai Unió Bíróságának a C-621/17. számú ügyben hozott ítéletében foglaltak sem hagyhatók 

figyelmen kívül. Az a követelmény, amely szerint a szerződési feltételeket világosan és érthetően kell 

megfogalmazni, nem kívánja meg, hogy a fogyasztói kölcsönszerződésben foglalt, egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződési feltételekben, amelyek a fogyasztót terhelő kezelési költség és folyósítási jutalék 

összegét, azok kiszámításának módját és teljesítésének idejét pontosan meghatározzák, az érintett 

összegek ellenében nyújtott valamennyi szolgáltatást is részletezzék. A kölcsönszerződéshez kapcsolódó 

kezelési költségre vonatkozó szerződési feltétel, amely nem teszi lehetővé az e költség ellenében nyújtott 

konkrét szolgáltatások egyértelmű azonosítását, a felek szerződésből eredő jogaiban és 

kötelezettségeiben főszabály szerint nem idéz elő jelentős egyenlőtlenséget a fogyasztó kárára a 

jóhiszeműség követelményével ellentétben. 
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Pfv.II.20.782/2022/3. 

A felülvizsgálat nem engedélyezhető, ha a fél  

I. a joggyakorlat egységesítése vagy továbbfejlesztése érdekében való engedélyezéshez kapcsolódóan 

egységes indokokra hivatkozva kéri az engedélyezést, de nem jelöl meg az engedélyezés alapjául 

szolgáló eltérő bírói döntést, illetve az általa felvetett kérdés nem minősül olyan elvi jellegűnek, 

amire adott válasz a joggyakorlat továbbfejlesztését igényli;  

II. a felvetett jogkérdés különleges súlyára vagy társadalmi jelnetőségére tekintettel egységes indokokra 

hivatkozva kéri az engedélyezést, azonban azt nem igazolta, hogy a vizsgált jogkérdés az egyedi 

ügyön különleges súlyára tekintettel túlmutat, illetve, hogy a jogkérdés nagy számban előforduló új 

típusú ügyben merült fel;  

III. az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának szükségessége miatt kéri az 

engedélyezést, de az eljárás korábbi szakaszában nem indítványozta az Európai Unió Bírósága 

megkeresését, továbbá az eljárt bíróságok azonos jogszabályok azonos értelmezésével jutottak 

azonos döntésre;  

IV. azért kéri az engedélyezést, mert a jogerős ítélet a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben eltér, 

de az általa megjelölt határozat és a jogerős ítélet a jogkérdéssel kapcsolatosan azonos álláspontot 

képvisel. 

A fél a felülvizsgálat engedélyezését a 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 409. § (2) 

bekezdés a), b) és c) pontjára, valamint a (3) bekezdésre alapítottan kérte. 

A Pp. 409. § (2) bekezdés c) pontja alapján történő engedélyezés indokaként kifejtette, hogy az Európai 

Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, 

hogy az bármilyen jogot biztosítana olyan tevékenység folytatására vagy olyan cselekedet 

végrehajtására, amely a Chartában elismert jogok vagy szabadságok megsértésére vagy a Chartában 

meghatározottnál nagyobb mértékű korlátozására irányul. A kérelemhez kötöttség és a Charta ember és 

ember között megkülönböztetés tilalma folytán kifejtette, hogy felelősségre vonható-e a szakma 

szabályát megsértő ügyvéd úgy, hogy az eljáró bíróság erre vonatkozó felperesi kérelem és bizonyíték 

(érvénytelenséget megállapító ítélet) nélkül, puszta szubjektív véleménye alapján, hatáskörén 

túlterjeszkedve, a perrendtartás bizonyítási teher szabályát önkényesen figyelmen kívül hagyva 

megállapítja nemcsak az alaki hiányosságot, hanem azzal együtt a végrendelet érvénytelenségét is 

megállapítja erre vonatkozó határozott kereseti kérelem hiányában a hatáskörén túllépve. 

Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Európai Unió Bírósága) előzetes döntéshozatali eljárásának 

szükségessége a Szerződések értelmezése vagy az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi 

aktusainak érvényessége és értelmezése érdekében merül fel. A felülvizsgálat Pp. 409. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján történő engedélyezésének feltétele, hogy az uniós jogszabály alkalmazása vagy annak 

elmaradása az ügy érdemére kihatott és a Kúria úgy ítéli meg, hogy a jogkérdést az Európai Unió 

Bírósága elé kell terjeszteni. A Pp. e rendelkezésének alkalmazásában főszabályként nincs lehetőség 

arra, hogy a fél először a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmében indítványozza az Európai Unió 

Bírósága megkeresését. Ez alól az az eset kivétel, amikor a fél korábban azért nem kezdeményezte az 

Európai Unió Bírósága megkeresését, mert először a jogerős határozat alapján – pl. a számára kedvezőbb 

elsőfokú határozat megváltoztatása folytán – szembesült azzal, hogy a jogvita elbírálására irányadó 

magyar jog értelmezése eltér jellemzően valamely uniós irányelv általa helyesnek tartott értelmezésétől. 

Tekintettel arra, hogy az alperes az eljárás korábbi szakaszában nem indítványozta az Európai Unió 

Bírósága megkeresését, továbbá – minthogy az eljárt bíróságok azonos jogszabályok azonos 

értelmezésével jutottak azonos döntésre – a felülvizsgálat engedélyezésének ezen okra tekintettel sem 

volt lehetőség. 
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Gazdasági ügyszak 

Gfv.V.30.323/2021/9. 

Akkor megfelelő tartalmú a deviza alapú kölcsönszerződésben az árfolyamkockázatról nyújtott 

tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a 

tájékoztatás alapján a szerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is 

felismerheti és értékelni tudja, hogy a forint árfolyama a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti deviza 

árfolyamához képest számára akár jelentős mértékben is kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó 

fennálló tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének 

mértéke jelentősen megemelkedhet. 

A másodfokú bíróság egyrészről – egyetértve az elsőfokú bírósággal – megállapította, hogy a felperes 

kockázatviselési kötelezettsége a perbeli szerződéses rendelkezések alapján korlátlan volt, ugyanakkor 

ezzel összefüggésben rámutatott, hogy a szerződés VIII.6. pontjában foglalt felperesi kijelentésből 

éppen a vitatott szerződési feltétel világos és érthető voltának cáfolata olvasható ki, mert korlátozott 

jövedelmi viszonyok mellett senki nem lehet képes korlátlan fizetési kötelezettség teljesítésére. 

Másrészről a másodfokú bíróság az Európai Unió Bírósága C-96/14. (Van Hove) ítéletére utalva az 

árfolyamrésre, és az egyoldalú szerződésmódosítási jogra vonatkozó szerződési feltételek 

szerződéskötéskori hatásának is jelentőséget tulajdonított az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési 

feltétel átláthatóságának vizsgálatakor, amiből levezetve hiányolta a perbeli tájékoztatóból e három 

szerződési feltétel hatásmechanizmusának, valamint egymásra hatásának bemutatását a felperesi 

fogyasztó aktuális fizetési kötelezettsége összegszerűségének változása terén. Ezt követően – mintegy 

második lépcsőben – látta vizsgálhatónak a másodfokú bíróság a felek szerződéses jogai és 

kötelezettségei között a fogyasztó hátrányára bekövetkező egyenlőtlenség (egyensúly eltolódás) 

fennálltát, amit érdemben vizsgált és a szerződés V.8. pontjára tekintettel nem ítélt fennállónak. Emiatt 

hagyta helyben az érintett szerződéses rendelkezés tisztességtelenség miatti részleges érvénytelenségére 

irányult kereseti kérelmet elutasító elsőfokú ítéleti rendelkezést. 

A kúria kiemelte: az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződéses feltételek átláthatóságával kapcsolatban 

felállított követelményrendszert a a 93/13/EGK Irányelvre (a továbbiakban: fogyasztói irányelv), és az 

azt a hazai jogba átültető szabályozás, valamint az Európai Unió Bírósága fogyasztói irányelvet kötelező 

jelleggel értelmező ítéletei határozzák meg, melyeket értékelve hozta meg a Kúria a 2/2014. PJE 

határozatot. 

Az Európai Unió Bírósága C-186/16. számú ítéletében foglaltak szerint a tájékoztatásnak alkalmasnak 

kell lennie arra, hogy az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó 

ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a 

kölcsönszerződést megkötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelni kell tudnia egy ilyen 

feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit 

is. A C-51/17. számú Európai Unió Bírósága ítélet a magyar szabályozási környezet ismeretében 

rögzítette, hogy a kölcsönfelvevőnek világos tájékoztatást kell kapnia egyrészt arról, hogy a deviza alapú 

kölcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely gazdaságilag nehezen 

viselhetővé válhat, amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét kapja, leértékelődik azon 

devizához képest, amelyben a kölcsönt nyújtották; másrészt fel kell hívnia a banknak a figyelmet az 

átváltási árfolyam lehetséges változásaira, és a devizában felvett kölcsönnel összefüggő kockázatokra; 

végül a fogyasztó számára tényleges lehetőséget kell biztosítani az összes szerződéses feltétel 

megismerésére. Az Európai Unió Bírósága a C-76/19. - C-782/19. számú egyesített ügyekben 

megerősítette, hogy a fogyasztói irányelv akkor teljesül, ha a szolgáltató olyan kellő és pontos 

tájékoztatást nyújtott a fogyasztónak, amely lehetővé teszi a szokásosan tájékozott, észszerűen 

figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó számára, hogy megértse a szóban forgó pénzügyi 

mechanizmus konkrét működését és felmérje az ilyen szerződési feltételek által ugyanezen szerződés 

teljes időtartama alatt a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt, esetlegesen jelentős negatív gazdasági 

következmények kockázatát. 

A Kúria a Gfv.VII.30.096/2019/5. számú (BH 2020.151. számon közzétett) ítéletében rögzítette, hogy a 

tájékoztatás nem megfelelő, ha nem hívták fel a fogyasztó figyelmét a forint jelentős 
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árfolyamgyengülésének lehetőségére is, ami a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészleteket jelentősen 

megemelheti, a fogyasztót gazdaságilag nehéz helyzetbe hozhatja; a Gfv.VII.30.090/2020/9. számú, 

öttagú tanács által hozott (BH 2021.141. számon közzétett) végzésének indokolásában pedig nem 

tartotta megfelelőnek azt a tájékoztatást, amely csak annyiban világítja meg az árfolyamkockázatot, 

hogy a deviza árfolyamának változása egyaránt növelheti és csökkentheti a hitelszolgálat és a magyar 

forintban folyósított kölcsön összegét. 

Az adott ügyben kötött szerződés VIII.6. pontjában foglalt kockázatfeltáró nyilatkozat önmagában nem 

felel meg a fenti elvárásoknak, mert nem tartalmazza, hogy az árfolyamkockázat kizárólag az adósokat 

terheli, az árfolyam változása és ezzel összefüggésben az adósok terhének emelkedése jelentős is lehet 

(Kúria Pfv.I.20.025/2021/6. számú ítélet). 

Ugyanakkor a felperes az e tekintetben nem vitatott tényállás szerint a szerződés megkötésével 

egyidejűleg, ugyanazon a napon aláírt egy kétoldalas külön tájékoztatót is, amely tartalmazta, hogy a 

devizában meghatározott törlesztés forintban kifejezett összegét az aktuális árfolyam határozza meg, 

mely árfolyam szinte állandóan változik, hol kisebb, hol nagyobb mértékben. Kitért arra is, hogy ebből 

következően a devizában fennálló tartozás, illetve a devizában meghatározott törlesztőrészlet forintban 

meghatározott összege az árfolyam változásával együtt módosul, amely kockázatot az adós köteles 

viselni; az ingadozás nem kiszámítható mértékű. Arra is utalt, hogy a futamidő alatt a forint és 

devizakamatok is változhatnak. Az árfolyamkockázatot példákkal is bemutatta, és a kamat, 

árfolyamszint változásának a törlesztőrészletre gyakorolt hatásait táblázatos formában is érzékeltette, 

továbbá grafikonon is szemléltette. 

Az I. rendű alperes által adott perbeli tájékoztatás szerkezete áttekinthető, megszövegezése, nyelvezete 

egyértelmű, kielégíti az alaki szempontú érthetőség követelményeit. A külön íven szövegezett irat 

szemléltető, a forint árfolyamának a szerződésben kikötött devizához képest lehetséges változására 

kitérve, részletes és informatív szöveges magyarázatot ad a deviza alapú kölcsönügyletekben rejlő – a 

forint ügyletektől eltérő – kockázatokra, amelyet táblázattal és grafikonnal is kiegészít (Kúria 

Gfv.VI.30.463/2020/23., Pfv.VIII.20.348/2021/6.). 

A fentieken túl a Kúria figyelemmel volt arra is, hogy Jogegységi Panasz Tanácsa a 2021. november 22-

én hozott és a Magyar Közlöny 2021. évi CCXLIII. számában, 2021. december 28-án közzétett 

Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú határozata (a továbbiakban: JPE határozat) értelmében 

a 2/2014. PJE határozat 1. pontja azzal a kötelező (kiegészült) értelmezéssel alkalmazható, amely szerint 

akkor megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, 

észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a tájékoztatás alapján a szerződéshez 

kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is felismerheti és értékelni tudja, hogy a 

nemzeti fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához 

képest számára akár jelentős mértékben is kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó fennálló 

tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke 

jelentősen megemelkedhet (JPE határozat elvi tartalom, 34. pont). 

Az I. rendű alperes perbeli tájékoztatója fenti elveknek való megfelelőségéről a Kúria a JPE határozatot 

követően már több határozatában (Gfv.VI.30.225/2021/7., Gfv.VI.30.446/2021/5., 

Gfv.VI.30.428/2021/4., Gfv.VI.30.529/2021/4., Gfv.VI.30.007/2022/5.) állást foglalt, amelyektől való 

eltérésre az adott ügyben nem látott okot, és amire tekintettel az előzőekben megjelölt egyedi ügyekben 

folytatott joggyakorlata a JPE határozatot követően is kötelező erejűként hivatkozható. A felperesek sem 

a keresetükben, sem a felülvizsgálati kérelmükben nem hivatkoztak a Kúria által korábban még nem 

vizsgált szempontra, amely megalapozhatta volna a kialakult joggyakorlattól való eltérést. 

 

Gfv.VI.30.032/2022/6. 

A vizsgált deviza alapú kölcsönszerződés biztosította mind a kölcsön tárgya, mind a törlesztőrészletek 

kiszámíthatóságát. A kölcsön összege azonos volt a forintban meghatározott kölcsönösszegnek a 

folyósítás későbbi napján, a megjelölt árfolyammal konkretizálódó svájci frank összegével. A fogyasztó 

részére az árfolyamkockázat mibenlétével és összefüggéseivel kapcsolatban adott tájékoztatásból nem 

csak az tűnt ki, hogy az árfolyamkockázat valós és azt kizárólag a fogyasztó viseli, illetve hogy felső 
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határa nincs, de alkalmas volt arra is, hogy a fogyasztó felmérje az árfolyamváltozás rá nézve 

esetlegesen hátrányos gazdasági következményeit. 

I. Az Európai Unió Bírósága C-126/17. számú végzéséből {különösen [32] bekezdéséből} nem 

következik – sem valamely szerződéses feltétel átláthatóságát, sem pedig az rHpt. 213. § (1) 

bekezdésének megfelelő meghatározottságát tekintve – deviza alapú kölcsönszerződésekben a kölcsön 

összegének egyidejűleg elvárt kifejezése a kirovó és a lerovó pénznemben. Maga az 1/2016 PJE 

határozat meg is fogalmazza mindennek a konstrukcióból adódó magyarázatát: a deviza alapú 

konstrukcióból következően a kölcsönösszeg a szerződéskötés napján mindkét pénznemben azért nem 

határozható meg, mert a szerződéskötést követően irányadó, jövőben határozottá váló átszámítási 

árfolyam a szerződéskötéskor nem ismert, a kölcsönösszeg azonban az adott átszámítási referencia 

időpont bekövetkezésekor objektíve ismertté, egyben kiszámíthatóvá és ellenőrizhetővé válik. 

Amennyiben a szerződés a kölcsönösszeget a szerződéskötés napján mégis mindkét pénznemben 

megadja, a két összeg közül az egyik mindenképpen tájékoztató jellegű – attól függően, hogy az adott 

szerződés hogyan szól, a deviza-, avagy a forintösszeget tekinti kiindulópontjának, a kölcsönvevő 

hiteligényét a pénzügyi intézmény forintban vagy devizában rögzítette. 

II. Az árfolyamkockázat kérdését tekintve a 2/2014. PJE határozatában a deviza alapú 

kölcsönszerződéseknek az árfolyamkockázat korlátlan viselésére vonatkozó kikötései 

tisztességtelenségének szempontrendszeréről iránymutatást adott: idetartozóan nemcsak az 

árfolyamkockázat mibenlétéről és összefüggéseiről, de annak az általánosan tájékozott, észszerűen 

figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó felől történő megítélése kérdésében is. A jogegységi döntés 

indokolásából kitűnően a fogyasztó részére adott tájékoztatás tekintetében – többek között – azt kell 

vizsgálni, hogy a fogyasztó képes volt-e értékelni az árfolyamváltozás rá nézve esetlegesen hátrányos 

gazdasági következményeit is; a megadott szempontrendszer teljesülésének értékelése során – a 

szerződés tartalmán túl – jelentősége van a pénzügyi intézmény által egyéb úton adott tájékoztatásnak, 

így a kockázatfeltáró nyilatkozatnak is (III/1. pont, C-26/13.). 

A Kúria a felperes perbelivel lényegében megegyező szerződéses feltételeit és tájékoztatását korábban 

más ügyben már vizsgálta, és azt világosnak és érthetőnek találta, amiből az árfolyamkockázat fogyasztó 

általi viselését előíró szerződéses feltételek tisztességes jellegére következtetett (Gfv.VII.30.077/2020/5. 

számú ítélet.). Megállapította, hogy a kölcsönszerződés IV.3. pontja ismertette a deviza alapú 

konstrukcióval járó – előre nem becsülhető – árfolyamkockázat lényegét, az árfolyam elmozdulásának 

lehetséges irányait, a gyakoriságában, mértékében egyaránt jelentkező bizonytalanságot. Egyértelműen 

tartalmazta, hogy a piac alakulásától függő árfolyamváltozás következtében jelentős mértékben 

megemelkedhet az adós tőketartozása, törlesztőrészlet fizetési kötelezettsége, fix törlesztésű 

devizakonstrukcióban pedig a kölcsön futamideje is. Kitért a tájékoztatás az árfolyamkockázat mellett 

ható további, a változó kamatozású kölcsönkonstrukciókban érvényesülő kamatkockázat lényegére, az 

adós fizetési kötelezettségeit érő lehetséges hatására (törlesztőrészlet, futamidő növekedése), 

idetartozóan arra is, hogy utóbbi kockázat akár önmagában, de akár az árfolyamváltozással együtt is 

bekövetkezhet, a két kockázati tényező hatása kumulatív módon is jelentkezhet. A kölcsönszerződés 

vizsgált kikötése alapján a szerződő alperes – az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és 

körültekintő átlagos fogyasztó mércéjén keresztül – nemcsak azt vehette számításba, hogy a perbeli 

kölcsönszerződéshez kapcsolódik árfolyamkockázat, de fel kellett ismerje annak konkrét lényegét, 

mibenlétét, a fizetési kötelezettségére gyakorolt hatását, továbbá azt, hogy kockázatviselésének nincs 

felső határa, az korlátlan. 

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 2021. november 22-én hozott és a Magyar Közlöny 2021. évi 243. 

számában 2021. december 28-án közzétett Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú határozata 

(a továbbiakban: JPE határozat) értelmében a 2/2014. PJE határozat 1. pontja (Ha a pénzügyi 

intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó 

alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben 

terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek 

következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen) azzal a kötelező (kiegészült) 

értelmezéssel alkalmazható, amely szerint akkor megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról nyújtott 

tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a 

tájékoztatás alapján a szerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is 
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felismerheti és értékelni tudja, hogy a nemzeti fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön 

nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához képest számára akár jelentős mértékben is 

kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó fennálló tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben 

esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke jelentősen megemelkedhet (JPE határozat elvi 

tartalom, 34. pont). 

A felperes tájékoztatója fenti elveknek való megfelelőségéről a Kúria a PJE határozatot követően szintén 

állást foglalt már (Gfv.VI.30.237/2021/6., Gfv.V.30.270/2021/4.), amelyre tekintettel az előzőekben 

megjelölt egyedi ügyön alapuló joggyakorlata a PJE határozatot követően is kötelező erejűként 

hivatkozható. A Gfv.VI.30.237/2021/6. számú ítélet indokolásából kiemeli, hogy bár mind a szerződés, 

mind az ÁSZF nehezen olvasható betűmérettel készült, azonban ez nem kizárólag az 

árfolyamkockázatról adott tájékoztatást, hanem a teljes szerződést jellemezte, ennek okán nem lehet azt 

a következtetést levonni, hogy a felperes a tájékoztatást elrejteni kívánta volna a kis betűmérettel. Az 

egyedi szerződés önálló pontja, egybefüggően tartalmazza az adós által tudomásul vett figyelemfelhívó 

tájékoztatást, annak módja, alakisága nem akadályozta az átlagos fogyasztót a tartalmának 

megismerésében. Teljestette a vizsgált szerződéses feltétel a tartalmi megfelelőség elvárását is, abból a 

fogyasztó számára világos és érthető tartalommal jelentek meg az árfolyamkockázat összefüggései. A 

Gfv.V.30.270/2021/4, számú határozat indokolása kierjedt arra is, hogy a szerződés IV. 3. pontja és az 

ÁSZF III.1.1., III.1.3., III.2. és III.2.2. pontjaiban rögzített definíciók, illetve számítási módok 

egyértelműen és világosan megállapíthatóvá tették átlagos fogyasztó számára az árfolyamváltozásnak 

az adósra terhelését és módját. Önmagában az árfolyamváltozás elszámolásának mikéntje, így annak 

kamatként való elszámolása nem érintette a tájékoztató megfelelőségét, ha abból az árfolyam- és 

kamatváltozásból eredő terhek, azok kumulációja, azaz a deviza alapú konstrukció adóst érintő súlyos 

gazdasági következményei felismerhetők. 

 

Gfv.VI.30.059/2022/5. 

Az adós fizetési késedelmében jelentkező szerződésszegésre alapított felmondás jogszerűségének 

megítélése során a bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy az adósnak keletkezett-e lejárt tartozása, és a 

késedelem súlyos szerződésszegésnek minősül-e. 

A perbelivel azonos szövegezésű árfolyamkockázati tájékoztató megfelelőségét a Kúria már több 

határozatában részletesen vizsgálta, így a Gfv.VII.30.197/2019/3. valamint Pfv.I.20.310/2019/6. számú 

határozataiban is. Ezen határozataiban a 2/2014. PJE határozat szempontrendszerének alkalmazásával 

megállapította, hogy a perbeli árfolyamkockázatról szóló tájékoztató eleget tesz az rHpt. 203. § (6) és 

(7) bekezdése szerinti formai és tartalmi követelményeknek, az érintett szerződéses kikötések nem 

tisztességtelenek, megfelelnek a 2/2014. PJE határozatban és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában 

kifejtett elveknek. A kockázatfeltáró nyilatkozatból és a szerződés kikötéseiből egyértelműnek kellett 

lennie az átlagosan tájékozott fogyasztó számára, hogy az árfolyamkockázat őt terheli, a változás 

mértéke jelentősen kihathat fizetési kötelezettségeire mind a tőketartozás, mind a törlesztőrészletek 

vonatkozásában. A tájékoztatásból kitűnt, hogy az árfolyamváltozás lehetősége valós, az a hitel 

futamideje alatt is bekövetkezhet, hiszen utalt az I. rendű alperes a kockázatfeltáró nyilatkozatban arra, 

hogy a forinttól eltérő devizanemben történő hitelfelvétel előre pontosan nem becsülhető deviza 

árfolyam- és kamatkockázat tudatos felvállalását jelenti a hitel teljes futamidejére vonatkozóan. 

A Kúria figyelemmel volt a fentieken túl arra is, hogy Jogegységi Panasz Tanácsa a 2021. november 22-

én hozott és a Magyar Közlöny 2021. évi 243. számában 2021. december 28-án közzétett 

Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú határozata (a továbbiakban: JPE határozat) értelmében 

a 2/2014. PJE határozat 1. pontja azzal a kötelező (kiegészült) értelmezéssel alkalmazható, amely szerint 

akkor megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, 

észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a tájékoztatás alapján a szerződéshez 

kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is felismerheti és értékelni tudja, hogy a 

nemzeti fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához 

képest számára akár jelentős mértékben is kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó fennálló 

tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke 

jelentősen megemelkedhet (JPE határozat elvi tartalom, 34. pont). 
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Az I. rendű alperes szerződési feltételei fenti elveknek való megfelelőségéről a Kúria a PJE határozatot 

követően szintén állást foglalt már (Gfv.VI.30.184/2021/10.), amelyre tekintettel az előzőekben 

megjelölt egyedi ügyekben folytatott joggyakorlata a PJE határozatot követően is kötelező erejűként 

hivatkozható. A Gfv.VI.30.184/2021/10. számú ítélet indokolása szerint a perbeli kikötés tekintetében 

az volt megállapítható, hogy az kifejezetten tartalmazza, hogy mind a tőketartozás, mind a 

törlesztőrészletek forintban számított összege akár jelentős mértékben megnövekedhet az 

árfolyamváltozás hatására. Külön kitér arra is a tájékoztatás, hogy a hitel devizanemére irányadó 

nemzetközi pénzpiaci kamatok változása is kedvezőtlenül befolyásolhatja az árfolyamot. A fentiek 

alapján a fogyasztói szerződésnek az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatója megfelel a 

világosság és érthetőség követelményére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen tárgyú határozat. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. C.E. és mások Franciaország elleni ügye (29.775/18. és 29.693/19. sz. ügyek)53 

Az első ügyben C.E. és C.B. élettársi kapcsolatban éltek, amikor 2002. január 13-án C.B. megszülte 

M.B.-t, aki „egy franciaországi baráti donor segítségével” fogant meg. C.B. volt a gyermek egyetlen 

törvényes szülője. A pár 2006-ban szétvált. A C.B.-vel kötött megállapodás értelmében C.E.-nek 

kapcsolattartási joga van a gyermekkel, ami azt jelenti, hogy a gyermek minden második hétvégét és az 

iskolai szünetek felét nála töltötte. C.E. havi tartásdíjat fizet volt élettársának a gyermek mindennapi 

gondozásáért és oktatásáért. 2015. július 29-én C.E. kérelmet nyújtott be az Aix-en-Provence-i 

Törvényszékhez M.B. közös örökbefogadásra vonatkozó végzés kiadása iránt, a gyermek és C. B. 

közötti jogviszony megtartása mellett. A bíróság a kérelmet elutasította, az ítéletet a másodfokú bíróság 

helybenhagyta, a Semmítőszék (első polgári osztály) 2018. február 28-i ítéletében elutasította C. E. 

felülvizsgálati kérelmét. Időközben, 2016. május 31-én, C.E. és C.B. a Narbonne-i Törvényszékhez 

fordult, és kérte egy köztudomású tényt tanúsító közokirat (acte de notoriété) kibocsátását, amely 

jogviszonyt létesít C.E. és a gyermek között. A kérést végül elutasították. 

A második ügyben 2006 májusában A.E. bejegyzett élettársi kapcsolatra lépett K.G.-vel Miután 

külföldön asszisztált reprodukciós technológiát (ART) vette igénybe, K.G. 2008. november 13-án 

megszülte T.G.-t. 2010. március 16-án K.G. a Rennes-i Törvényszék családügyi bírójához fordult azzal 

a szándékkal, hogy A.E-vel közös szülői felelősséget gyakoroljon. A bíró helyt adott a kérelemnek. 2011 

októberében A.E. egy másik gyermeket szült. 2012 májusában ugyanez a bíróság elrendelte a szülői 

felelősség megosztását A.E. és K.G. között. A pár különválása után az élettársi kapcsolat 2014 

októberében megszűnt. A. E. 2018. július 2-án a Rennes-i Törvényszékhez fordult, és kérte, hogy T. G. 

tekintetében adjon ki egy köztudomású tényt igazoló dokumentumot a ténylegesen fennálló jogállás 

élvezete (possession d’état) alapján. K.G. harmadik félként beavatkozott az eljárásba. A bíróság 

elnökhelyettese elutasította a kérést. 

A C.E., M.B. és C.B – az Egyezmény 8. cikkére hivatkozva – azt állították, hogy megsértették a magán- 

és családi életük tiszteletben tartásához való jogukat, mivel a hazai bíróságok elutasították M. B. C.E., 

C.B., a gyermek biológiai anyja volt élettársa által történő közös örökbefogadás iránti kérelmét. A.E., T. 

G. vér szerinti anyjának egykori élettársa és T. G. azt állították, hogy megsértették az utóbbi magán- és 

családi élet tiszteletben tartásához való jogát, mivel a hazai bíróságok megtagadták a köztudomású tényt 

igazoló dokumentum kiállítását, amely jogviszony létesített volna A.E. és T.G. a ténylegesen fennálló 

jogállás élvezete alapján. 

A Bíróság kiemelte: abban az időben, amikor a kérelmezők a hazai bíróságokhoz és a Bírósághoz 

fordultak, a francia jog nem rendelkezett arról, hogy a kiskorú és biológiai anyja korábbi azonos nemű 

 
53 Az ítélet 2022. szeptember 5-én vált véglegessé. 
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élettársa között törvényes szülő-gyermek kapcsolat jöjjön létre, az biológiai szülő jogi státusának 

érintése nélkül. Az érintett személyek nem folyamodhattak közös vagy egyszerű örökbefogadáshoz, és 

nem kérhették a tényleges jogállás elismerését.   

A Bíróság észlelte, hogy az Egyezmény 8. cikke szerinti panaszok egyik esetben sem hivatkoztak a 

kérelmezők magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogának egy állami hatóság általi 

megsértésére. Ehelyett a francia jogszabályok állítólagos hiányosságaira vonatkoztak, amelyek a 

kérelmezők szerint kérelmeik elutasításához vezettek, és aláásták magán- és családi életük tényleges 

tiszteletben tartását. A Bíróság ezért úgy határozott, hogy a kérelmezők panaszait a részes államok azon 

pozitív kötelezettsége szempontjából vizsgálja meg, hogy a joghatóságuk alá tartozó személyeknek 

biztosítaniuk kell magán- és családi életük tényleges tiszteletben tartását, nem pedig azon 

kötelezettségük szempontjából, hogy ne avatkozzon be e jog gyakorlásába.  

A Bíróság kiemelte, hogy mindkét esetben az élettársak különválása óta, annak ellenére, hogy a 

gyermekek és biológiai anyjuk egykori élettársa közötti kapcsolat jogi elismerése nem történt meg, az 

érintettek olyan családi életet éltek, amelyet a legtöbb család által élt, miután a szülők szétváltak. C.E. 

volt élettársával egyetértésben M.B. tekintetében kapcsolattartási jogot gyakorolt, míg K.G. és A.E. a 

nemzeti joggal összhangban a közös szülői felelősség mellett döntöttek, és megosztott felügyeletről 

állapodtak meg. Ezen túlmenően egyik kérelmező sem számolt be a családi élete folytatásával 

kapcsolatos nehézségekről, és az alperes állam olyan jogi eszközöket vezetett be, amelyek lehetővé 

teszik a köztük fennálló kapcsolatok védelmét. Ha problémák merülnének fel, az orvosolható a francia 

Ptk. 371. cikkének 4. bekezdése alapján, amely szerint „ha a gyermek érdeke úgy kívánja, a családügyi 

bíró határozza meg kapcsolattartásra vonatkozó szabályokat a gyermek és bármely más személy között, 

akár hozzátartozója, akár nem, akinek a gyermekkel és az egyik szülővel tartósan közös háztartásban 

élt, részt vett a gyermek nevelésében, mindennapi gondozásában vagy elhelyezésében, és tartós érzelmi 

köteléket alakított ki vele”. Így a két eset körülményei között nem volt alap annak megállapítására, hogy 

az alperes állam nem teljesítette azon kötelezettségét, hogy garantálja a kérelmezők számára családi 

életük tényleges tiszteletben tartását. Ezért nem sértették meg az Egyezmény 8. cikke által védett családi 

élet tiszteletben tartásához való jogot. 

Amint azt a Bíróság kiemelte, abban az időben, amikor a kérelmezők a hazai bíróságokhoz és a 

Bírósághoz fordultak, a francia jog nem rendelkezett arról, hogy egy kiskorú és biológiai anyjának volt 

azonos nemű párja között törvényes szülő-gyermek kapcsolat jöjjön létre anélkül, hogy a biológiai szülő 

jogállását érintené. Arról kell tehát határozni, hogy a jelen ügyek körülményei között ennek a 

lehetőségnek a hiánya azt jelenti-e, hogy az alperes állam nem tett eleget azon pozitív kötelezettségének, 

hogy garantálja a kérelmezők magánéletének tényleges tiszteletben tartását. 

A Bíróság rámutatott arra, hogy a béranyasági megállapodással külföldön született és a tervezett apa 

ivarsejtjeinek felhasználásával fogantatott gyermekek vonatkozásában korábban úgy ítélte meg, hogy a 

gyermek magánélet tiszteletben tartásához való joga megköveteli, hogy a hazai jog lehetőséget 

biztosítson törvényes szülő-gyerek kapcsolat elismerésére nemcsak a gyermek és a szándékolt apa 

között, ahol ő volt a biológiai apa, hanem abban az esetben is, ha a szülő-gyermek jogszerű kapcsolatot 

a tervezett apával a hazai jog elismerte, a szándékolt anyával, akit külföldön legálisan kiállított születési 

anyakönyvi kivonat „törvényes anyaként” feltüntet, még akkor is, ha nem állt genetikai rokonságban a 

gyermekkel. A Bíróság kiemelte, hogy M.B. és T.G. helyzetét nem lehet összehasonlítani egy ilyen 

helyzettel, mivel nem béranyaság megállapodás révén fogantak, és kapcsolatukat C.E.-vel, illetve A.E-

vel korábban nem erősítették meg egy másik ország joga szerint. 

Először is, a Bíróság hangsúlyozta, hogy az olyan helyzetekben, mint amilyen a kérelmezőké, 

Franciaországban léteztek olyan jogi eszközök, amelyek lehetővé teszik a gyermek és egy felnőtt közötti 

kapcsolat elismerését. Például a gyermek vér szerinti anyja bírósági végzést kaphat élettársával vagy 

volt élettársával közös szülői felelősség gyakorlására. Noha az ilyen jellegű végzés nem járt jogszerű 

szülő-gyermek kapcsolat létrehozásával, mégis lehetővé tette az élettársnak vagy a volt élettársnak 

bizonyos, a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlását, és így a kapcsolat bizonyos fokú jogi 

elismerését jelentette. T. G. vér szerinti anyja élt ezzel a lehetőséggel, és ő és A. E. közös szülői 

felelősséget gyakoroltak T. G. tekintetében 2010 óta. Noha C.E. és C.B. esetében nem ez volt a helyzet, 

a Bíróság észlelte: nem állították, hogy C.B. tiltakozna a szülői felelősség ilyen módon történő 
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megosztása ellen; ráadásul ez összeegyeztethetetlen lenne azzal a ténnyel, hogy beleegyezett M. B. C.E. 

általi örökbefogadásába. Továbbá, ha a volt élettársak elváltak vagy nem sikerült megegyezniük, a 

Bíróság kiemelte, hogy a családügyi bíró, ha a gyermek érdeke úgy kívánja, meghatározhatja az anya 

volt élettársával való kapcsolatára vonatkozó szabályokat (a francia Ptk. 371. cikk 4. bekezdés). Ez is 

bizonyos mértékig a kapcsolatuk jogi elismeréséhez hasonlítható. 

Másodszor, a Bíróság kiemelte, hogy a bioetikai törvény 2021. augusztus 2-i közzététele óta azoknak a 

női pároknak, akik 2021. augusztus 4. előtt külföldön vettek igénybe ART-t, lehetőségük volt arra, hogy 

– három éven keresztül – közösen elismerjenek egy gyermeket, aki csak azzal a nővel állt törvényes 

szülő-gyermek kapcsolattal, aki megszülte; ez azzal a hatással járt, hogy jogviszony létesült a másik 

nővel. A pár esetleges későbbi különválása nem befolyásolta ennek a mechanizmusnak az alkalmazását. 

Elegendő volt, ha az ART-kezelés időpontjában egy pár voltak (akik házasságban, bejegyzett élettársi 

kapcsolatban vagy élettársi kapcsolatban éltek), és közös gyermekvállalási szándékkal vették igénybe 

ezt a kezelést. A Bíróság kiemelte, hogy ez a lehetőség T. G. esetében fennállt, mivel egy külföldön 

lefolytatott ART-eljárás eredményeként született K. G., biológiai édesanyja és A. E. közös 

családalapítási tervei keretében. 2021. augusztus 4. óta (amikor T. G. körülbelül 12 éves és nyolc 

hónapos volt) a francia jogban létezett egy olyan eljárás, amely lehetővé tette T. G. és A.E. között a 

szülő-gyermek jogviszony létesítését. Ez a lehetőség tehát mindössze három évvel azután vált 

elérhetővé, hogy egy köztudomású tényt tanúsító dokumentum kibocsátását kérték. 

Harmadszor, bár a jogszabályok szerint ez az eljárás nem volt elérhető M. B. esetében, aki nem külföldön 

végzett ART-eljárással fogantatott, úgy tűnik, hogy C.E. általi örökbefogadása az egyszerű 

örökbefogadási eljárással most lehetséges. Bár ez nem így volt, amikor még kiskorú volt, mivel ennek 

eredményeként vér szerinti anyját megfosztották volna szülői felelősségétől, M.B. 2020. január 13-án 

nagykorúvá vált, ezért azóta rendelkezésre állt egy olyan eljárás, amely lehetővé tette C.E-vel az anya-

gyermek jogviszony létesítését. Tekintettel az alperes államnak hagyott mérlegelési mozgástérre – amely 

igaz, hogy szűkebb, ahol a gyermekek mindenek felett álló érdeke volt szó – a Bíróság úgy ítélte, M.B. 

és T. G. magánélet tiszteletben tartásához való joga tekintetében, hogy a szóban forgó érdekek között 

igazságos egyensúlyt teremtettek. Ez még nagyobb erővel vonatkozott egyrészt C.E. és C.B., másrészt 

A.E. és K.G. magánéletének tiszteletben tartásához való jogára, másrészt, mivel érdekeik e tekintetben 

egybeestek M. B., illetőleg T.G. érdekeivel.  

A Bíróság ezért úgy ítélte meg, hogy az alperes állam nem mulasztotta el azon kötelezettségét, hogy 

biztosítsa a kérelmezők magánéletének tényleges tiszteletben tartását. Ebből az következik, hogy az 

Egyezmény 8. cikkét nem sértették meg. 

 

2. H.F. és mások Franciaország elleni ügye (24.384/19. és 44.234/02. sz. ügyek)54 

A kérelmezők H.F. és M.F., illetőleg J.D. és A.D. francia állampolgárok; olyan lányok szülei, akik 

Franciaországból Szíriába távoztak élettársukkal, hogy az úgynevezett Iszlám Állam (más néven Daesh) 

által ellenőrzött területre menjenek. 

A Daesh 2017-ben elvesztette az ellenőrzést fővárosa, Rakka felett az SDF-fel, a Daesh elleni harcban 

részt vevő helyi erővel szemben, amelyet a Népvédelmi Egységek (YPG) kurd milícia ural. Az SDF 

2019 márciusától az Eufrátesz folyótól keletre fekvő teljes szíriai területet ellenőrzése alá vonta. Az SDF 

előrenyomulása miatt több tízezer férfi, nő és gyermek menekült el, többségük a Daesh harcosainak 

családjai közé tartozott. Többségüket, köztük a kérelmezők lányait is, a beszámolók szerint az SDF a 

végső harcok során és azokat követően letartóztatta, és 2018 decembere és 2019 márciusa között az al-

Hol táborba vitte. Az al-Hol és Roj táborok az SDF katonai felügyelete alatt álltak, és az "Észak- és 

Kelet-Szíriai Autonóm Igazgatás" (az "AANES") üzemelteti őket. 

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) szerint 2019 júliusában 70.000 ember élt az al-Hol 

táborban. Az ICRC regionális igazgatója akkoriban "apokaliptikusnak" nevezte a táborok helyzetét. Egy 

2021. március 29-én, az elnök látogatását követően kiadott sajtóközlemény szerint ez a szám 62 000-re 

csökkent, „akiknek [kétharmada] gyermek, sokan közülük árvák vagy el vannak választva a 

 
54 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2022. szeptember 14-én; az ítélet végleges. 
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családjuktól”. A sajtóközleményben továbbá az állt, hogy ezek a gyerekek zord és gyakran nagyon 

veszélyes körülmények között nőnek fel. A Rights and Security International (RSI) nem kormányzati 

szervezet 2020. november 25-én és 2021. október 13-án közzétett jelentései szerint az al-Hol és Roj 

táborokban fogva tartott gyermekek alultápláltságtól, kiszáradástól, esetenként háborús sérülésektől és 

poszttraumás stressztől szenvedtek, és a jelentések szerint erőszak és szexuális kizsákmányolás 

veszélyének voltak kitéve; az időjárási körülmények szélsőségesek voltak; a fogva tartási körülmények 

embertelenek és megalázóak voltak; a fogvatartottak olyan bánásmódnak voltak kitéve, amely 

kínzásnak minősíthető; erőszakos légkör uralkodott, amelyet a még mindig a Daeshhez ragaszkodó nők 

és mások közötti feszültségek, valamint a tábor őreinek erőszakos magatartása okozott. 

2019 márciusa és 2021 januárja között Franciaország „eseti alapon” szervezte meg az északkelet-szíriai 

táborokból származó gyermekek hazaszállítását. Öt küldöttséget menesztett Szíriába, és harmincöt 

francia kiskorút, "árvát, kísérő nélküli kiskorút vagy humanitárius esetet" telepített haza. A francia 

külügyminisztérium 2022. július 5-i sajtóközleményében bejelentette, hogy Franciaország további 

harmincöt francia állampolgárságú kiskorú és tizenhat anya hazatérését szervezte meg. A kérelmezők 

ügyvédje 2022. július 13-án kelt levelében tájékoztatta a Bíróságot, hogy lányaik és unokáik nem 

szerepelnek a hazatelepített francia állampolgárok között, amit a Kormányzat 2022. július 28-án kelt 

levelében megerősített. 

Az első ügyben a kérelmezők lánya L. 2014. július 1-jén élettársával együtt hagyta el Franciaországot, 

hogy az úgynevezett Iszlám Állam által akkor ellenőrzött szíriai területre utazzon. L. ellen 2016. 

december 16-án terrorcselekmények elkövetésére irányuló szervezkedés vádjával bírósági nyomozást 

indítottak, és elfogatóparancsot adtak ki ellene. L.-nek és 2018 februárjában elhunyt élettársának 

Szíriában két gyermeke született 2014. december 14-én és 2016. február 24-én. A kérelmezők szerint 

L.-t és két gyermekét 2019. február 4-én tartóztatták le, és kezdetben az al-Hol táborban tartották fogva. 

A kérelmezők azt állították, hogy 2020 júniusa óta nem kaptak hírt L.-ről. Úgy vélték, hogy a két tábor 

egyikében vagy két gyermekével együtt egy „földalatti börtönben” tartják fogva. A kérelmezők 2018. 

október 31-én a Külügyminisztériumnak küldött, megválaszolatlanul maradt e-mailben kérték „nagyon 

gyenge” lányuk hazaszállítását unokáikkal együtt. A 2019. április 5-én iktatott kérelmükben arra kérték 

a párizsi közigazgatási bíróság sürgősségi eljárásra illetékes bíráját, hogy kötelezze a 

Külügyminisztériumot lányuk és unokáik Franciaországba történő hazaszállításának megszervezésére. 

Kérelmük alátámasztására bemutatták a 2018. október 31-i hazatelepítési kérelmüket, valamint a francia 

elnökhöz néhány hónappal korábban ügyvédjük által az északkelet-szíriai táborokban fogva tartott több 

nő és gyermek nevében benyújtott kérelmeket, valamint az elnök kabinetfőnökének válaszát. Ebben a 

válaszban az állt, hogy az érintett személyek szándékosan távoztak az országból, hogy csatlakozzanak 

egy terrorista szervezethez, amely háborúban áll azzal a koalícióval, amelyben Franciaország is részt 

vesz, és hogy a helyi hatóságok feladata eldönteni, hogy felelősségre vonhatók-e bármilyen 

bűncselekményért. A sürgősségi eljárásban eljáró bíró 2019. április 10-i határozatában elutasította a 

kérelmezők kérelmét. A kérelmezők ügyvédje 2019. április 11-én kelt két levélben ismét a francia 

elnökhöz és a külügyminisztériumhoz fordult, amelyben L. és két gyermeke hazatelepítését kérte. A 

kérelmezők a 2019. április 10-i határozat ellen fellebbeztek az Államtanács előtt, amely 2019. április 

23-i határozatában elutasította kérelmüket.  

A második ügyben a kérelmezők lánya, M. 2015 július elején hagyta el Franciaországot élettársával, 

hogy az iraki Moszulba, majd egy évvel később Szíriába utazzon. M. 2019. január 28-án adott életet 

gyermekének. Az anyát és gyermekét feltehetően 2019 márciusától az al-Hol táborban tartották fogva, 

majd 2020-ban áthelyezték Rojba. 2020. június 26-án a kérelmezők ügyvédje sürgős e-mailt küldött a 

francia elnök igazságügyi tanácsadójának és a Külügyminisztériumnak, amelyre nem kapott választ, és 

amelyben kifejezte a családok aggodalmát, miután az al-Hol tábor őrei több francia állampolgárt és 

gyermeküket ismeretlen helyre szállítottak. A kérelmezők ügyvédje 2019. április 29-én a 

Külügyminisztériumhoz és a francia elnökhöz intézett két, megválaszolatlanul maradt levelében M. és 

gyermeke Franciaországba történő sürgős hazaszállítását kérte. Erre irányuló kérelmet nyújtottak be a 

párizsi közigazgatási bíróság sürgősségi kérelmeket elbíráló bírójához. E bíró 2020. május 7-i 

határozatában elutasította kérelmüket azzal az indokkal, hogy a bíróságnak nincs hatásköre annak 

vizsgálatára, mivel a kért intézkedés Franciaország nemzetközi kapcsolataitól elválaszthatatlan. Egy 

2020. május 25-i határozatában a bíró hasonlóan döntött a minisztérium hazaszállítás megszervezésére 
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vonatkozó hallgatólagos elutasító határozatának hatályon kívül helyezésére irányuló kérelemről. A 

kérelmet ugyanezen a napon kelt határozatban érdemben is elutasították. Az Államtanács 2020. 

szeptember 15-én elfogadhatatlannak nyilvánította a kérelmezők által a 2020. május 7-i határozat ellen 

benyújtott felülvizsgálati kérelmet. Ezzel párhuzamosan a kérelmezők keresetet nyújtottak be a párizsi 

törvényszék (általános elsőfokú bíróság) előtt a jogellenes közigazgatási cselekmény megállapítása 

érdekében, azzal az indokkal, hogy a francia hatóságok szándékosan mulasztották el, hogy véget 

vessenek a lányuk és unokájuk önkényes fogva tartásának, és megtagadták a hazatelepítésük 

megszervezését. A bíróság 2020. május 18-i ítéletében kijelentette, hogy nem rendelkezik hatáskörrel az 

ügy vizsgálatára. 

A kérelmezők – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozva – azt állították, hogy lányaik és unokáik 

északkelet-szíriai táborokból való hazatelepítésének megtagadása miatt a családtagok tiltott embertelen 

és megalázó bánásmódnak voltak kitéve, továbbá – a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének 2. 

bekezdésére hivatkozással – azt, hogy megsértették az állampolgárságuk szerinti állam területére való 

belépéshez való jogukat, valamint – az Egyezmény 13. cikkére a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 3. 

cikkének 2. bekezdése tekintettel hivatkozva – sérelmezték, hogy nem rendelkeztek hatékony hazai 

jogorvoslati lehetőséggel, amellyel megtámadhatták volna a kért hazaszállítások megszervezésének 

megtagadásáról szóló határozatot. 

A Bíróság azzal a kérdéssel kezdte, hogy a kérelmezők családtagjai az Egyezmény 3. cikke és a 

Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének 2. bekezdése szempontjából Franciaország joghatósága 

alá tartozónak tekinthetők-e.  

Először is észlelte, hogy Franciaország nem gyakorolt „tényleges ellenőrzést” az északkelet-szíriai 

területek felett, és nem gyakorolt „hatalmat” vagy „ellenőrzést” a kérelmezők családtagjai felett, akiket 

az e régióban lévő táborokban tartottak fogva. Úgy találta továbbá, hogy a hazai szintű eljárás 

megindítása – akár a francia hatóságok, akár a kérelmezők részéről – nem váltotta ki Franciaország 

joghatóságát annak érintettjei tekintetében.  

Ami a kérelmezők családtagjai és Franciaország közötti állampolgársági köteléket illeti, sem a nemzeti 

jog, sem a nemzetközi jog nem kötelezte az államot arra, hogy állampolgárai nevében eljárjon és 

hazatelepítse őket. Ezen túlmenően az Egyezmény nem garantálja a diplomáciai vagy konzuli 

védelemhez való jogot. Még ha feltételezzük is, hogy a kérelmezők családtagjainak helyzete nem 

tartozik a diplomáciai és konzuli védelem klasszikus forgatókönyvei körébe, és hogy csak Franciaország 

képes segítséget nyújtani nekik, ezek a körülmények nem olyanok, hogy Franciaország joghatóságát 

megalapozzák. Összefoglalva, a Bíróság azt az álláspontot foglalta el: a kérelmezők nem hivatkozhatnak 

jogszerűen arra, hogy a francia hatóságok családtagjaik hazatelepítését megtagadó puszta határozata 

azzal a következménnyel járt volna, hogy ez Franciaország joghatósága alá vonta volna őket azon 

bántalmazás tekintetében, amelynek a kurd ellenőrzés alatt álló szíriai táborokban voltak kitéve. Az 

Egyezmény hatályának ilyen kiterjesztésének nincs alapja az ítélkezési gyakorlatban. A Bíróság tehát 

úgy ítélte, hogy a kérelmezők lányai és unokái nem tartoztak Franciaország joghatósága alá az 

Egyezmény 3. cikke szerinti panasz tekintetében. Ez a panasz ezért elfogadhatatlan volt. 

Ami a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének 2. bekezdése szerinti panaszt illeti, a Bíróság 

először is úgy találta, hogy az állampolgárság nem képezi a joghatóság önálló alapját, és nem elegendő 

az 1. cikk értelmében vett joghatósági kapcsolat megalapozásához. 

Ezenkívül a kérelmezők kérelmének elutasítása nem fosztotta meg alakilag családtagjaikat a 

Franciaországba való beutazás jogától, és így az elutasítás nem tartozott az állam nemzeti határ rendőri 

ellenőrzésére vonatkozó rendes közhatalmi jogköreinek gyakorlása körébe, ami elegendő lehet ahhoz, 

hogy az érintettek az állam területi joghatósága alá kerüljenek. Úgymond, az egyezményi jog tárgya és 

hatálya egyaránt magában foglalja, hogy az Egyezménynek a részes állam azon állampolgárai számára 

is előnyösnek kell lennie, akik a joghatóságán kívül tartózkodnak. A Bíróság azt is hangsúlyozta, hogy 

a fokozódó globalizáció új kihívások elé állítja az államokat a nemzeti területre való belépéshez való 

joggal kapcsolatban. Az állampolgárok kiutasításának abszolút tilalma és az ennek megfelelő abszolút 

beutazási jog abból a szándékból eredt, hogy egyszer s mindenkorra megtiltsák a száműzetést, mivel azt 

a modern demokratikus elvekkel összeegyeztethetetlennek tekintették. Azóta az egyre inkább 

összekapcsolódó világban a nemzetközi mobilitás mindennapossá vált, és sok állampolgár külföldön 
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telepedett le vagy oda utazott. Ennek megfelelően a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikke 

rendelkezéseinek értelmezésénél figyelembe kellett venni ezt az összefüggést, amely új kihívások elé 

állította az államokat a biztonság és védelem, a diplomáciai és konzuli védelem, a nemzetközi 

humanitárius jog és a nemzetközi együttműködés terén. A terrorizmus elleni küzdelemmel és a 

nemzetbiztonsággal kapcsolatos aktuális kérdések középpontjában az államba való beutazás joga áll, 

amint azt különösen a terrorista tevékenységek végzése céljából külföldre utazó személyek nemzeti 

területre való visszatérésének felügyeletét és kezelését szabályozó jogszabályok meghozatala mutatja. 

Ha a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének 2. bekezdése az országhatárra érkező vagy úti 

okmányokkal nem rendelkező állampolgárokra vonatkozna, akkor a fent említett jelenségekkel 

összefüggésben elveszítené hatékonyságát. A fentiek fényében nem lehetett kizárni, hogy bizonyos 

körülmények, amelyek az állampolgárságuk szerinti államba belépni kívánó személyek helyzetével 

kapcsolatosak, az Egyezmény 1. cikke értelmében joghatósági kapcsolatot teremthetnek az adott 

állammal. 

A jelen ügyben a Bíróság úgy ítélte, hogy az állam és állampolgárai közötti jogi kapcsolaton túlmenően 

a következő, az északkelet-szíriai táborok helyzetével kapcsolatos sajátosságokat is figyelembe kellett 

venni. Először is, a kérelmezők számos hivatalos kérelmet intéztek a francia hatóságokhoz a 

hazatelepítés és segítségnyújtás érdekében. Másodszor, e kérelmeket az Európa Tanácsot alkotó 

demokratikus társadalmak alapvető értékei alapján nyújtották be, míg családtagjaik életét és testi épségét 

valós és közvetlen veszély fenyegette, egyrészt a táborokban uralkodó, az emberi méltóság tiszteletben 

tartásával összeegyeztethetetlennek tekintett életkörülmények és biztonsági aggályok, másrészt e 

családtagok egészségi állapota és különösen a gyermekek – életkorukból adódó – rendkívüli 

kiszolgáltatottsága miatt. Harmadszor, az érintett személyek nem tudták elhagyni a táborokat vagy 

bármely más helyet, ahol fogva tartják őket, hogy a francia hatóságok segítsége nélkül visszatérjenek 

Franciaországba, lényegében lehetetlennek tartva, hogy elérjék a francia határt vagy bármely más 

államhatárt, ahonnan az említett hatóságoknak haza tudták volna juttatni őket. A Bíróság végül 

megjegyezte, hogy a kurd hatóságok jelezték, hogy hajlandóak a francia állampolgárságú női 

fogvatartottakat és gyermekeiket átadni a nemzeti hatóságoknak. Ennek megfelelően a Bíróság arra a 

következtetésre jutott, hogy a jelen ügynek olyan sajátosságai voltak, amelyek lehetővé tették az 

Egyezmény 1. cikke értelmében Franciaország joghatóságának megállapítását a kérelmezőknek a 

Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének 2. bekezdésére alapított panasza tekintetében. 

Kizárólag az érintett állam állampolgárai hivatkozhatnak a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 3. 

cikkének 2. bekezdésben biztosított jogra, hogy beléphetnek az adott állam területére. A hazatelepítéshez 

való jog fennállását illetően a kérdés az volt, hogy a francia állam a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 

3. cikkének 2. bekezdéséből fakadó kötelezettségei keretében köteles volt-e megkönnyíteni az érintettek 

számára a nemzeti területre való beutazáshoz való jog gyakorlását, és különösen, hogy köteles volt-e 

őket hazatelepíteni, tekintettel arra, hogy helyzetükből adódóan nem tudták elérni a határát. 

A Bíróság rámutatott, hogy ítélkezési gyakorlata szerint az Egyezmény nem garantálja a szerződő állam 

diplomáciai védelemhez való jogát a joghatósága alá tartozó bármely személy javára. Az 1963. április 

24-én elfogadott, a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény által szabályozott konzuli 

segítségnyújtás főszereplői továbbra is maguk az államok maradtak. Az egyezmény 5. és 36. cikke 

értelmében a külföldön bajba jutott vagy fogva tartott állampolgárokat megillető jogok csak a „fogadó 

államot” kötelezik, és ez a védelem elvben az ezen állam és az adott területen jelen lévő (az 

állampolgárság szerinti állam) konzuli hatóságok közötti párbeszédből ered. Az olyan személyek, mint 

a kérelmezők családtagjai, akiket nem állami fegyveres csoport ellenőrzése alatt álló táborokban 

tartottak fogva, és akiknek az állampolgárság szerinti állama nem rendelkezik konzuli jelenléttel 

Szíriában, elvileg nem hivatkozhattak a konzuli segítségnyújtáshoz való jogra.  

Végül a Bíróság megállapította, hogy európai szinten nincs konszenzus a Negyedik kiegészítő 

jegyzőkönyv 3. cikkének 2. bekezdése értelmében vett, a nemzeti területre való belépés céljából való 

hazatelepítéshez fűződő általános jog mellett. A Bíróság kiemelte, hogy a nemzetközi szerződéses jog 

vagy a nemzetközi szokásjog nem kötelezi az államokat állampolgáraik hazatelepítésére. 

Következésképpen az északkelet-szíriai táborokban fogva tartott francia állampolgárok nem 

hivatkozhatnak a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének 2. bekezdése szerinti, a nemzeti 

területre való belépéshez való jog alapján a hazatelepítéshez fűződő általános jogra. Ebben az 
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összefüggésben a Bíróság tudomásul vette az alperes állam és a beavatkozó Kormányzatok által 

kifejezett aggályokat azzal a potenciális kockázattal kapcsolatban, amely egy ilyen jog bevezetése a 

diplomáciai védelemhez való egyéni jog elismerését jelentené, ami összeegyeztethetetlen lenne a 

nemzetközi joggal és az államok mérlegelési jogkörével. 

Bár a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének 2. bekezdése nem garantálja a hazatelepüléshez 

való általános jogot valamely állam határain kívül tartózkodó állampolgárai számára, a Bíróság utalt 

annak korábbi elismerésére, hogy ez a rendelkezés bizonyos pozitív kötelezettségeket róhat egy államra 

az állampolgáraival szemben annak érdekében, hogy biztosítsa a nemzeti területre való belépéshez való 

joguk gyakorlati és hatékony érvényesülését. Ez az eset állna fenn, ha az adott állam részéről az 

intézkedés megtagadása a konkrét körülményekre tekintettel az érintett állampolgárt ténylegesen a 

száműzetéshez hasonló helyzetbe hozná. 

Azzal kapcsolatban, hogy fennálltak-e olyan kivételes körülmények, amelyek miatt a jelen ügyben 

biztosítani kell, hogy a döntéshozatali eljárást az önkényesség elleni megfelelő biztosítékok övezzék, a 

Bíróság a következőket állapította meg. Először is, az északkelet-szíriai táborok egy nem állami 

fegyveres csoport, az SDF ellenőrzése alatt álltak, amelyet azonban államok koalíciója (köztük 

Franciaország) támogatott, és amelyet az ICRC és humanitárius szervezetek segítettek. A kérelmezők 

családtagjainak csak a négy genfi egyezmény közös 3. cikke és a nemzetközi humanitárius szokásjog 

alapján nyújtottak védelmet. Másodszor, a táborokban uralkodó általános körülményeket 

összeegyeztethetetlennek kellett tekinteni a nemzetközi humanitárius jog alkalmazandó normáival. 

Harmadszor, a mai napig nem hoztak létre bíróságot vagy más nemzetközi vizsgálati szervet a 

táborokban fogva tartott női foglyok, mint például L. és M. ügyében. Negyedszer, a kurd hatóságok 

ismételten felszólították az államokat, hogy telepítsék haza állampolgáraikat. Ötödször, számos 

nemzetközi és regionális szervezet, köztük az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európa Tanács és az 

Európai Unió is felszólította az európai államokat, hogy a táborokban fogva tartott állampolgáraikat 

telepítsék haza. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága kijelentette, hogy Franciaországnak felelősséget kell 

vállalnia az ott lévő francia gyermekek védelméért, és hogy a hazatelepítésük megtagadása az élethez 

való jog és az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmának megsértését jelenti. A Bizottság 2022. 

február 8-ai határozatában hangsúlyozta, hogy Franciaország számára fontos annak biztosítása, hogy a 

gyermek jogairól szóló nemzetközi egyezmény 3. cikkében garantált, a gyermek mindenek felett álló 

érdeke elsődleges szempont legyen a hazatelepítési kérelmek elbírálásakor. Hatodszor és utoljára 

Franciaország hivatalosan kijelentette, hogy az Irakban vagy Szíriában tartózkodó francia kiskorúak 

jogosultak a védelmére, és gondozásába vehetők, illetve hazatelepíthetők. 

E megfontolásokra tekintettel a Bíróság megállapította, hogy a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 3. 

cikkének 2. bekezdése értelmében a francia hatóságok feladata, hogy a hazatelepítési kérelmekkel 

kapcsolatos döntéshozatali eljárást az önkényesség elleni megfelelő biztosítékokkal lássák el. 

A Bíróság úgy ítélte: a hazatelepítés iránti kérelem elutasítása megfelelő egyedi vizsgálatot kell, hogy 

eredményezzen, amelyet egy, az állam kormányzati szerveitől független, de nem feltétlenül igazságügyi 

szervnek kell elvégeznie. A vizsgálat biztosíthatná azon ténybeli és egyéb bizonyítékok értékelését, 

amelyek alapján az említett hatóságok úgy döntöttek, hogy a kérelemnek nem helyénvaló helyt adni. A 

szóban forgó független szervnek tehát képesnek kellett lennie arra, hogy felülvizsgálja a kérelmet 

elutasító határozat jogszerűségét. Az ilyen felülvizsgálatnak lehetővé kell tennie azt is, hogy az érintett 

személy – akár összefoglaló jelleggel – megismerje a határozat indokait, és így ellenőrizze, hogy ezek 

az indokok elegendő és észszerű ténybeli alapon nyugszanak. Ahol – mint a jelen ügy körülményei 

között – a hazatelepítés iránti kérelmet kiskorúak nevében nyújtották be, a felülvizsgálatnak különösen 

azt kell biztosítania, hogy az illetékes hatóságok kellően figyelembe vették – a nemzeti területre való 

belépéshez való jog gyakorlására vonatkozó egyenlőség elvének tiszteletben tartása mellett – a 

gyermekek mindenek felett álló érdekeit, valamint különleges kiszolgáltatottságukat és különleges 

szükségleteiket. Összefoglalva, a nemzeti területre való visszatérés iránti kérelem elutasításáról szóló 

határozatok felülvizsgálatára olyan mechanizmust kell létrehozni, amelynek segítségével 

megállapítható, hogy a kormányzati szervek által hivatkozható jogos indokok közül egyik sem volt 

önkényes, legyenek azok akár kényszerítő közérdekű megfontolások, akár jogi, diplomáciai vagy anyagi 

nehézségek. 
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A Bíróság kiemelte, hogy a jelen ügyben a kérelmezők – 2018 októberében, 2019 áprilisában és 2020 

júniusában – több alkalommal is levélben fordultak a köztársasági elnökhöz és a külügyminiszterhez, 

amelyben lányaik és unokáik hazatelepítését kérték. Azonban egyik említett kormányzati szerv sem 

válaszolt nekik kifejezetten. Ügyvédjük nem kapott többet, mint egy általános politikai dokumentumot, 

amely kifejtette a Kormányzat álláspontját a Szíriába és Irakba távozott francia állampolgárok 

hazatelepítési kérelmeivel kapcsolatban. Végül a kérelmezők nem kaptak magyarázatot a végrehajtó 

hatalom által a kérelmükkel kapcsolatban hozott határozat alapjául szolgáló döntésre, kivéve azt a 

hallgatólagos utalást, hogy az a Franciaország által követett politika végrehajtásából eredt, jóllehet 

korábban már több kiskorút hazatelepítettek. Olyan információkat sem kaptak a francia hatóságoktól, 

amelyek hozzájárulhattak volna a döntéshozatali folyamat átláthatóságához. 

A Bíróság észlelte továbbá, hogy a helyzetet a kérelmezők által indított belföldi eljárás nem orvosolhatja. 

A francia bíróságok úgy döntöttek, hogy nem rendelkeznek hatáskörrel, mivel az előttük lévő ügy olyan 

cselekményekre vonatkozott, amelyek nem függetleníthetők Franciaország nemzetközi kapcsolatainak 

ápolásától. Ami a jelen ügyben az állami aktusokra vonatkozó doktrína alkalmazását illeti, amelynek 

alkotmányos alapja van, nem a Bíróság feladata, hogy beavatkozzon az alperes állam közigazgatási és 

bírósági szervei közötti intézményi egyensúlyba, vagy hogy általánosságban értékelje azokat a 

helyzeteket, amelyekben a nemzeti bíróságok hatáskörük hiányát állapították meg. Kizárólag az volt a 

fontos kérdés, hogy az érintettek hozzáférhettek-e a hazatelepítési kérelmük elutasításáról szóló 

hallgatólagos határozatok olyan független felülvizsgálatához, amely alapján megállapítható volt, hogy 

e határozatok indokolásához legitim és ésszerű, önkénytől mentes indokok állnak rendelkezésre, 

tekintettel a jelen esetben a Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének 2. bekezdése szerinti, a 

nemzeti területre való belépéshez fűződő jogból eredő pozitív kötelezettségekre, a fentiekben 

meghatározott kivételes körülmények között. Ez azonban nem történt meg az Államtanács vagy a párizsi 

törvényszék előtti eljárásokban. Mivel az illetékes hatóságok nem hoztak semmilyen alakszerű 

határozatot a kérelmezők kérelmének elutasításáról, a nemzeti bíróságok által velük szemben felhozott 

hatáskörhiány megfosztotta őket minden lehetőségtől, hogy érdemben vitassák az e hatóságok által 

felhozott indokokat, és ellenőrizzék, hogy ezek az indokok nem önkényesek. Ennek megfelelően a 

kérelmezők által családtagjaik nevében benyújtott hazatelepítési kérelmek vizsgálata nem volt 

megfelelő biztosítékokkal körülvéve az önkényesség ellen, így megsértették a Negyedik kiegészítő 

jegyzőkönyv 3. cikkének 2. bekezdését. 

A Bíróság úgy találta, hogy sem a hazatelepítési kérelmek kormányzati szervek általi vizsgálatának 

formája, sem az e kérelmekről szóló határozatok bírósági felülvizsgálata nem tette lehetővé az 

önkényesség kizárását. Ezért jelezte, hogy a francia kormánynak haladéktalanul újra kell vizsgálnia 

ezeket a kérelmeket, biztosítva ugyanakkor, hogy megfelelő biztosítékokat nyújtson az önkényességgel 

szemben. 

A Bíróság megállapította, hogy a jogsértés megállapítása önmagában elegendő igazságos elégtételt 

jelent a kérelmezőket esetlegesen ért nem vagyoni kárért. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.II.1.256/2021/9. 

Az Alkotmánybíróság 25/2013. (X. 4.) AB határozata szerint a felülvizsgálati eljárást az elfogultsági 

okra alapított felülvizsgálati indítvány is megalapozhatja. Alkotmányos követelményként azonban csak 

azokat illeti meg a felülvizsgálati eljárás e kizárási okra alapított lefolytatása, akik első ízben, olyan 

konkrét körülményt kívánnak érvényesíteni, amelyről bizonyítják, hogy a jogerős ítélet meghozatalát 

követően szereztek tudomást. Nem első ízben érvényesített körülmény, ha a terhelt az alapeljárásban 

már bejelentett elfogultsági kifogást követően az ennek alátámasztására felhozott és az alapügyben 

kétségbe nem vont, de a kizárási ok megállapítására valósága mellett is alkalmatlannak ítélt azonos 

tényeket az ítélet jogerőre emelkedését követően keletkezett új eszközök révén más forrásból is 

valószínűsíti. 
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A Be. 14. § (1) bekezdés e) pontja szerint bíróként nem járhat el, akitől az ügy elfogulatlan megítélése 

egyéb okból nem várható. A kizárási okkal érintett bíró részvétele az ítélet meghozatalában a Be. 608. § 

(1) bekezdés b) pontjában írt feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértést, 

egyúttal a Be. 649. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott felülvizsgálati okot valósít meg. 

Az Alkotmánybíróság 25/2013. (X. 4.) AB határozata szerint a felülvizsgálati eljárást az elfogultsági 

okra alapított felülvizsgálati indítvány is megalapozhatja. Alkotmányos követelményként azonban csak 

azokat illeti meg a felülvizsgálati eljárás e kizárási okra alapított lefolytatása, akik első ízben, olyan 

konkrét körülményt kívánnak érvényesíteni, amelyről bizonyítják, hogy a jogerős ítélet meghozatalát 

követően szereztek tudomást {lásd a hivatkozott AB határozat indokolásának [46] bekezdését}. 

A büntetőeljárási törvényben felsorolt ún. abszolút kizárási okok a törvény erejénél fogva akadályozzák 

meg a bíró eljárását, míg a Be. 14. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított relatív ok (elfogultság) 

csak az erre irányuló bírói bejelentés, illetve az erről rendelkező, kizárást kimondó határozat alapján 

zárja ki az érintett bírót az ügy elintézéséből (BH 2014.300.). 

A Be. 15. § (2) bekezdésében felsorolt valamely személy – így a terhelt – az elfogultsággal összefüggő 

kizárási okot a tárgyalás megkezdése (az ítélet jogerőre emelkedése) után csak akkor érvényesítheti, ha 

valószínűsíti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló tényről a tárgyalás megkezdése (az ítélet jogerőre 

emelkedése) után szerzett tudomást, és ha azt három napon bejelenti [Be. 15. § (4) bekezdés]. A kizárást 

kimondó, illetve az azt megtagadó határozat ellen fellebbezésnek nincs helye [Be. 17. § (4) bekezdés]. 

Ha a bíróság végzése vagy intézkedése ellen nincs helye fellebbezésnek, az ügydöntő határozat elleni 

fellebbezésre jogosult a bíróság végzését vagy intézkedését az ügydöntő határozat elleni fellebbezésében 

sérelmezheti [Be. 580. § (3) bekezdés]. A bíróság a korábbival azonos tartalmú, alaptalan indítványt 

vagy joghatás kiváltását célzó nyilatkozatot érdemi indokolás nélkül elutasíthatja [Be. 80. § (1) bekezdés 

d) pont]. 

Következésképpen, a felülvizsgálat a törvényben kizárt, ha a terhelt 

- már az alapügyben kimerítette a bírói elfogultságra hivatkozás lehetőségét (Kúria Bfv.II.1.498/2018/5., 

Bfv.II.314/2019/7., Bfv.II.1.212/2019/6.), 

- ha a terhelt az álláspontja szerint kizárási ok megvalósítására vezető tényről már az ítélet jogerőre 

emelkedése előtt tudomással bírt, ennek ellenére azt az alapügyben nem érvényesítette (Kúria 

Bfv.III.433/2019/8., Bfv.I.499/2020/4., Bfv.I.509/2020/2.) 

- ha a terhelt az ítélet jogerőre emelkedését követően a Be. 608. § (1) bekezdés b) pontjára alapított 

indítványát a Be. 15. § (4) bekezdésében meghatározott határidőn túl terjesztette elő. 

Az ügyiratokból kitűnően a terhelt 2019. december 10-én adta postára a Járásbíróságon 41. sorszám alatt 

lajstromozott beadványát, amelyben „kérelmet, fellebbezést, igazolást és indítványokat” terjesztett elő. 

A becsatolt iratjegyzék szerint egyebek mellett a beadvány részét képezi a „kizárási indítvány X. bíró 

vonatkozásában a …-es számú ügyben”, egy oldal terjedelemben. A Járásbíróság Ügyfélfogadó 

Irodájának 2019. december 11-én felvett hivatalos feljegyzése szerint az eljárt igazságügyi alkalmazott 

az irat felbontását követően észlelte, hogy a beadvány az iratjegyzéken felsorolt iratokat – így a kizárási 

indítványt – nem tartalmazta. Miután a terhelt a 2019. december 12-ére kitűzött tárgyaláson nem jelent 

meg, a járásbíróság 46-I. sorszám alatt felhívta, hogy a bíróságra meg nem érkezett kérelmeit – azok 

fenntartása esetén – ismételten küldje meg, ellenkező esetben a bíróság a rendelkezésre álló adatok 

alapján jár el. A terhelt a részére 2020. január 8-án szabályszerűen kézbesített felhívás nyomán az abban 

megjelölt kérelmeit nem nyújtotta be. 

Ezt követően a Járásbíróság a 2020. január 29-én kelt végzésével X. bírónak az ügy további intézéséből 

a terhelt által bejelentett elfogultsági kifogás miatt való kizárását megtagadta. A végzés indokolása 

szerint a vádlott nem adta indokát az elfogultsági kifogásának, illetve az ügyiratok alapján nem merült 

fel olyan tény vagy körülmény, amely alapján a bírótól az ügy tárgyilagos, részrehajlástól mentes 

megítélése ne lenne várható. A terhelt az elsőfokú ítélet ellen bejelentett fellebbezésének az ügyiratok 

115. sorszám alatt lajstromozott indokolásában az ügydöntő határozatot egyebek mellett azon az alapon 

is támadta, hogy X. bíró „a sértett Y. rendőr dandártábornok egyetemi tanítványa volt, a rendőrséggel 

szorosan együttműködő … Szövetség … Tagozatának elnöke volt és helybéli (…) ismeretségben van 

egy másik sértett, … a feleségével, aki … Megyei Rendőr Főkapitányságon dolgozik. Furcsa egybeesés: 
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2020. január 31. napjával X. lemondott az … Szövetség … Tagozatának elnöki posztjáról, hogy ezt az 

ügyet vihesse. Térben és időben helyben vagyunk. Ez a lemondás nemhogy megcáfolja az eljárás 

befolyásoltságát, hanem megerősíti azt.” A Törvényszék jogerős ítéletében azonban „nem találta 

megalapozottnak a vádlott azon észrevételét, mely szerint az ügyét tárgyaló bíró elfogult volt, ezt 

megalapozó tény ugyanis az eljárás során nem merült fel, az ügy iratanyagában erre utaló adat nem volt 

fellelhető”, illetve a törvényszék szerint „az elsőfokú bíróság bizonyítékokat értékelő tevékenységét 

részrehajlástól mentesen végezte”. Összegezve: a terhelt a Járásbíróságnak – a bejelentés alapjaként 

szolgáló konkrét ok megjelölését a részére szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére is mellőző – 

kizárási indítványát elbíráló, és a kizárást megtagadó végzését a Be. 580. § (3) bekezdése alapján az 

ügydöntő határozat elleni fellebbezésében sérelmezte. A másodfokon eljárt Törvényszék azonban a 

további fellebbezéssel nem támadható ítéletében a terhelt fellebbezését a kizárt bíró eljárását kifogásoló 

részében nem találta alaposnak. 

A felülvizsgálati indítvány érdemi elbírálásának feltételeként a terhelt szerint a kizárási okot megvalósító 

tények pontos azonosítása is szükséges. 

Általánosságban, az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Micallef v. Málta (17056/06., 2009. október 

5.) ügyének indokolásában is tükröződő gyakorlata szerint a bíró pártatlansága a szubjektív és objektív 

teszt lefolytatása mentén ítélhető meg. A szubjektív teszt középpontjában az eljárt bíró személyes 

meggyőződése és magatartása, személyes jellegű előítéletének a külvilágban is észlelhető 

megnyilvánulása áll. Ezzel szemben az objektív teszt során az szorul vizsgálatra, hogy a bíró 

magatartásától függetlenül vannak-e olyan tények, amelyek pártatlanságát illetően kételyeket 

ébresztenek. Az objektív vizsgálat többnyire az eljárás résztvevői közötti hierarchikus vagy egyéb 

kapcsolatokra vonatkoznak. 

A terhelt felülvizsgálati indítványából a pártatlanság objektív oldalának kifogásolása volt azonosítható. 

Azaz, a terhelt megítélése szerint az … Szövetség … Tagozatának elnöki tisztsége, illetve e tisztségéről 

az ügyben előterjesztett kizárási indítvány elbírálásával szinte egyidejű lemondása olyan objektív 

körülményeket jelentenek, amelyek az első fokon eljárt bírónak a rendőrséggel ápolt szoros kapcsolatát 

valószínűsítik, és amelyek okkal vonják kétségbe eljárásának pártatlanságát a vezető beosztású rendőrök 

sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt indított büntetőügyben. Ezek az érvek pedig pontosan 

megegyeznek azzal, mint amelyekre alapozva a terhelt az elsőfokú ítélet ellen bejelentett 

fellebbezésében a … Járásbíróság ügyben eljárt bírájának kizártságát alapította. Vitán felül áll, hogy a 

felülvizsgálati indítványban hivatkozott …-bejegyzések az ítélet jogerőre emelkedését követően 

keletkeztek, így azok tartalma megfontolás tárgyát sem képezhette a kizárás iránti bejelentést elbíráló 

Járásbíróság, valamint az ítélet elleni fellebbezés folytán eljárt Törvényszék számára. Különbséget kell 

ugyanakkor tenni az elfogultságra vezető tények, illetve e tények valószínűsítésének eszközei között. 

Jelen esetben a terhelt az alapeljárásban és a rendkívüli jogorvoslati eljárásban is egyazon tényekből 

kiindulva vezette le a Be. 14. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizárási ok fennálltát: 

- a bíró az … Szövetség … Tagozatának elnökeként kapcsolatot ápolt a rendőri testület – akár vezető 

beosztású – tagjaival és 

- elnöki tisztségéről hivatásának gyakorlásával összefüggésben mondott le. 

A felülvizsgálati indítvány tehát semmilyen tényállítást nem hordoz, amelyet a terhelt Törvényszék által 

elbírált fellebbezése ne tartalmazott volna. A törvényszék pedig pontosan a kizárás alapjaként állított, és 

valóságukban meg nem kérdőjelezett, fentebb rögzített tényeknek a bírói pártatlanság 

megkérdőjelezésére való alkalmasságát bírálta el, nemlegesen. 

Ehhez képest a terhelt az állított bírói elfogultságot a felülvizsgálati eljárásban is ugyanazon tényekre 

alapította, csak e tények fennállását más forrásból: a bírótól származó …-bejegyzésekkel 

valószínűsítette. Ezek azonban kizárólag ugyanazt a tényt erősítik meg, ami korábban is ismert volt és 

az alapügyben is elbírálásra került; nevezetesen azt, hogy a bíró az … Szövetség …Tagozatában viselt 

tisztséget, amiről az eljárás tartama alatt lemondott. Arra vonatkozó tényt azonban nem tartalmaztak, 

miszerint e tények miatt a bíró elfogult is lett volna az eljárásban. A már az alapügyben is valószínűsített 

tények megítélését pedig értelemszerűen nem változtatja meg, ha ugyanezen tények létezését a terhelt 

más forrásból is megerősíti. Közömbös tehát, hogy a terhelt az állított elfogultságra okot adó tényeket 
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(a bírónak az … Szövetség … Tagozatában betöltött tisztségét, illetve e tisztség megszűnésének a 

hivatása gyakorlásával fennálló összefüggését) az interneten közzétett tudósításokkal vagy a bírótól 

származó bejegyzésekkel kísérli meg igazolni: a valószínűsített tények megítélése a valószínűsítés 

módjától függetlenül azonos eredményre vezet. 

Ekként szó sincs róla, hogy a terhelt a felülvizsgálati indítványban kísérelte volna meg elsőként 

érvényesíteni a Járásbíróság bírája kizártságának alátámasztásaként hivatkozott tényeket. E tények már 

az alapügyben is ismertek voltak számára, és azokat fellebbezésében ki is fejtette, a másodfokú bíróság 

pedig indokolásában e tények ismeretében zárta ki a Be. 608. § (1) bekezdés b) pontjában körülírt 

feltétlen hatályon kívül helyezési ok megvalósulását. A terhelt így valójában a rendkívüli jogorvoslat 

körében kísérelt meg a kizárás iránti igényének ismételten érvényt szerezni, amelyre azonban nincs 

törvényi lehetőség. A felülvizsgálati eljárásban az vizsgálható, hogy az ügyben a Be. 14. §-a szerint 

kizárt bíró járt-e el, azonban a felülvizsgálat nem az alapeljárásban hozott, a Be. 14. § (1) bekezdés e) 

pont szerinti kizárási ok hiányát megállapító döntés elleni további jogorvoslati fórum. 

Az ismertetett törvényi rendelkezések egybevetésével az alapügyben már bejelentett és elbírált kizárási 

indítványt követően az ügyben eljárt bíró kizártságának a felülvizsgálati eljárásban való megállapítása 

csak abban az esetben kényszeríthető ki, ha – a Be. 15. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek 

teljesülésén túl – a felülvizsgálati indítvány előterjesztésére jogosult az állított elfogultságot az 

alapeljárásban tett bejelentéséhez képest új tényekre alapítja, vagy a pártatlanság hiányát jelentő tények 

sikertelen valószínűsítését követően e tényeket a rendkívüli jogorvoslat során már eredményesen 

igazolja (ebben az esetben ugyanis az alapügyben a nem valószínűsített tények kizárás megalapozására 

való alkalmasságának megítélésére értelemszerűen sor sem kerülhetett). 

Jelen ügyben azonban – ismételten hangsúlyozandó módon – a második esetkörről sincs szó. A 

másodfokú bíróság nem azért vetette el az elsőfokú ítéletet kizárt bíró eljárására hivatkozó érveket, mert 

a terhelt a fellebbezésében nem valószínűsítette azt a tényt, hogy X. az … Szövetség … Tagozatának 

elnöke lett volna, és e minőségében rendőrökkel tartott kapcsolatot, és e tisztségéről bírói hivatása miatt 

mondott le. Ezzel szemben azt állapította meg, hogy X. e tények ismeretében sem kizárt az ügy 

elbírálásából; önmagában az a tény, hogy ha a bíró – akár hivatalos személyként, akár a magánéletében 

– egy testület, szervezet, hivatásrend stb. tagjaival kapcsolatban áll, nem jelenti azt, hogy erre tekintettel 

annak valamennyi (akár általa személyesen nem is ismert) tagja tekintetében nem lenne tőle elvárható 

az ügy elfogulatlan elbírálása. Ez a gondolatmenet oda vezetne, hogy például bíró (vagy akár ügyész 

vagy ügyvéd) által vagy sérelmére elkövetett bűncselekmény bíró általi elbírálása nem is volna 

lehetséges. 

Összességében megállapítható tehát, hogy az alapügyben érdemben elbírált elfogultsági kifogás a 

felülvizsgálati eljárásban a Be. 15. § (4) bekezdésében írt feltételeknek való meg nem felelés miatt, 

valamint a Be. 80. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel nem érvényesíthető (Kúria Bfv.II.314/2019/7.), 

kizárt bíró pedig nem vett részt az eljárásban, mert az azonos ténybeli alapokon nyugvó elfogultsági 

kifogást a másodfokon eljárt … Törvényszék nem találta alaposnak. 

 

Bpkf.III.943/2022/2. 

Személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedést, letartóztatást továbbra is fenntartó 

végzés helybenhagyása. 

Az I. rendű vádlottal szemben a Nyomozó Ügyészség 2020. november 30. napján kelt vádirata alapján 

kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult eljárás a Törvényszéken. A bizonyítási eljárás 

folyamatban van, a következő tárgyalási határnap 2022. szeptember 7. napja.  

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 
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hiányára vonatkozó kifogását illetően a következőkre mutatott 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 mutatott 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. 

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 leone-i 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 
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igénylő cselekményt huzamosabb időn keresztül követte el [Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpont]. 

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. 

 

Bpkf.III.1.028/2022/2. 

Összeegyeztethetetlen a védelemhez fűződő jog hatékony érvényesülésével, ha a terhelt érdekében eljáró 

védő nem tud a kényszerintézkedés elrendeléséről való döntés érdekében tartott ülés időpontjáról. Ebben 

az esetben ugyanis a védőnek lehetősége sincs az ülésen megjelenni, és ott a terhelt védelmében eljárni. 

A Be. 609. § b) pont szerint hatályon kívül helyezést eredményez, ha a büntetőeljárásban részt vevő 

személyek a vádemelés után a törvényes jogaikat nem gyakorolhatták, vagy ezek gyakorlásában őket 

korlátozták. Jelen esetben ez történt, amit a másodfokú eljárásban nem lehet orvosolni. Ezért a határozat 

érdemi felülbírálatára nem kerülhetett sor. 

A Kúria a felülbírálat során elsőként azt vizsgálta, hogy az Ítélőtábla megtartotta-e az eljárási 

szabályokat döntésének meghozatala során, kiemelt figyelemmel a védői fellebbezésben írtakra. 

Az Ítélőtábla a III. rendű vádlott letartóztatását elrendelő végzését 2022. augusztus 4. napján a III. rendű 

vádlott bírói engedélyes kényszerintézkedésének tárgyában tartott ülésen hozta meg, melyen sem az 

ügyész, sem a védő nem volt jelen. A BIIR rendszer adatai, valamint az iratok alapján megállapítható, 

hogy az ügy 2022. augusztus 3. napján érkezett az ítélőtáblára. Az ülés kitűzéséről a bíróság nem 

rendelkezett, a határnapról a védőt nem értesítette. 

A Be. a másodfokú eljárásban, a jogorvoslati fórum jellege okán speciálisan a fellebbezés elintézésének 

szabályait rögzíti a LXXXIII. Fejezetben, ugyanakkor nem határoz meg eltérő rendelkezéseket sem a 

tárgyalás előkészítése, sem egyes, az elsőfokú tárgyalásra előírt szabályokhoz képest. Ezért a Be. 589. 

§-a alapján ebben a körben is alkalmazni kell a Tizenharmadik-Tizennegyedik Részben megállapított 

rendelkezéseket.  

Ennek megfelelően, amikor a másodfokú bíróság tanácsának elnöke a Be. 596. § (1) bekezdés f) 

pontjával összhangban vizsgálja, hogy szükséges-e személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedéssel kapcsolatban határozni, a határozat meghozatalára előírt eljárási formát a Be. 

589. §-ának alkalmazásával kell megállapítania, hiszen a másodfokú eljárást szabályozó fejezetben erre 

vonatkozóan eltérő rendelkezés nincs. Továbbá a kényszerintézkedés tárgyában való határozathozatal 

nem része a jogorvoslat érdemi elbírálásának, így az arra előírt eljárási formák az ilyen határozat 

meghozatalára nem irányadók. Ebben az esetben ténylegesen arról van szó, hogy abban az eljárásban, 

amelyet egy jogorvoslat nyitott meg, olyan kérdés merül fel, amelyben az egyébként a jogorvoslat 

elbírálására hivatott bíróság elsőfolyamodású fórumként dönt, így a döntés meghozatala során 

értelemszerűen az arra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.  

Amennyiben tehát a kényszerintézkedés tárgyában döntéshozatal szükséges, az ügydöntő határozattal 

szembeni fellebbezést elbíráló fórumnak is az első fokon eljáró bíróságra irányadó rendelkezéseket kell 

alkalmaznia. Ebben a körben pedig a Be. az alábbi szabályokat rögzíti. 

A Be. 494. § (1) bekezdés a tárgyalás előkészítése körében rendelkezik arról, hogy a bíróság hivatalból 

vagy indítványra határoz a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés 

fenntartásáról, elrendeléséről vagy megszüntetéséről, és a Be. 494. § (2) bekezdésében az eljárási formát 

is előírja; nevezetesen, ha a bíróság a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés 

elrendeléséről dönt, illetve, ha az indítványban a korábbi határozathoz képest a fenntartás okaként új 

körülményre hivatkoztak, a fenntartásról ülésen határoz. 

A Be. 494. § (3) bekezdése alapján az így kitűzött ülésre a nyomozási bírónak a személyi szabadságot 

érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelése, vagy meghosszabbítása tárgyában tartott ülésére 
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vonatkozó szabályait [Be. 468. §, 470. § (1) és (2) bekezdés, valamint a 472-475. §] kell megfelelően 

alkalmazni azzal, hogy az ülés az ügyész és a védő távollétében is megtartható, ha annak tárgya 

elfogatóparancs eredményeként a bíróság elé állított vádlottal szembeni, személyi szabadságot érintő 

bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelése. 

Kétségtelen, hogy a védő jelenléte jelen esetben nem volt kötelező, azt a Be. 474. § (3) bekezdésének 

szabályai sem írták elő. Azonban a Be. 474. § (4) bekezdése szerint a védő az ülésen a (3) bekezdésben 

meghatározott eseteken kívül is jelen lehet. A Be. 42. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított védői 

jogosultságot – a védő jogosult arra, hogy jelen legyen az olyan eljárási cselekményen, amelyen a terhelt 

jelen lehet, vagy a terhelt jelenléte kötelező – tartalommal kitöltve a Be. 112. § (1) bekezdése alapján a 

bíróság értesíteni köteles azt – így a konkrét esetben a védőt –, akinek a jelenléte nem kötelező, de azt a 

törvény lehetővé teszi. 

A Be. 113. § (1) bekezdése alapján az értesítés kézbesítés útján, kizárólag hangkapcsolatot biztosító 

elektronikus úton, vagy a bíróság előtti megjelenés alkalmával történik. A (4) bekezdés szerint, ha az 

eljárási cselekmény sürgőssége indokolja, a terheltet érintő eljárási cselekmény esetén a védő értesítése 

oly módon is kibocsátható, hogy a védő azt az eljárási cselekmény időpontja előtt két órával kapja meg. 

A törvényi rendelkezések egybevetésével tehát a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés elrendelése tárgyában kitűzött ülés védő távollétében való megtartásának feltétele a 

védő szabályszerű értesítése. 

Az Ítélőtábla eljárási szabályt sértett, amikor a III. rendű vádlott védőjének értesítése nélkül tartotta meg 

az ülést, így a védő az ülésen való jelenlét jogát nem gyakorolhatta. 

Az Alaptörvény XXVIII. cikk (3) bekezdése szerint „a büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás 

minden szakaszában joga van a védelemhez”. A védelemhez való jog tehát alkotmányos jog, és a 

tisztességes eljáráshoz való jog egyik eleme, amelynek érvényesülését az Emberi Jogok Európai 

Bírósága is következetesen megköveteli. 

Jelen esetben a védő megjelenésének hiánya a Be. 494. § (3) bekezdés b) pontja alapján – 

elfogatóparancs eredményeként a bíróság elé állított vádlott esetén – valóban nem akadálya az ülés 

megtartásának. A védő jelenlétének ilyen hiánya azonban csak abban az esetben egyeztethető össze a 

védelemhez fűződő joggal, ha a bíróság megtette mindazon intézkedést, mely alapján a védőnek 

lehetősége lett volna részt venni az ülésen. Ellenkező értelmezés esetén ugyanis e jog tényleges 

gyakorolhatósága lehetetlenülne el, amely mind a terhelt védő igénybevételéhez való jogát, mind a védő 

saját jogainak gyakorlását kiüresíti. Összeegyeztethetetlen a védelemhez fűződő jog hatékony 

érvényesülésével, ha a terhelt érdekében eljáró védő nem tud a kényszerintézkedés elrendeléséről való 

döntés érdekében tartott ülés időpontjáról. Ebben az esetben ugyanis a védőnek lehetősége sincs az 

ülésen megjelenni, és ott a terhelt védelmében eljárni. 

A Be. 609. § b) pont szerint hatályon kívül helyezést eredményez, ha a büntetőeljárásban részt vevő 

személyek a vádemelés után a törvényes jogaikat nem gyakorolhatták, vagy ezek gyakorlásában őket 

korlátozták. Jelen esetben ez történt, amit a másodfokú eljárásban nem lehet orvosolni. Ezért a határozat 

érdemi felülbírálatára nem kerülhetett sor. 

 

Bpkf.II.1.060/2022/3. 

A terhelt vonatkozásában a szökés, elrejtőzés, az elérhetetlenné válás, valamint a bűnismétlés veszélye 

személyi körülményeinek vizsgálata alapján olyan közeli, hogy a bírói engedélyes kényszerintézkedéssel 

elérni kívánt cél csak a letartóztatással érhető el. A Fővárosi Ítélőtábla végzése megalapozott, így a 

helybenhagyására került sor. 

Törvényesen járt el az Ítélőtábla, amikor a II. rendű vádlott letartóztatásának indokoltságát Be. 297. § 

(4) bekezdésére figyelemmel – a Be. 291. § (1) bekezdés c) pontja alapján – felülvizsgálta, és azt 

továbbra is fenntartotta. 

A kényszerintézkedés Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott különös oka 

valójában annak valószínűsítését jelenti, hogy a vádlott részéről a Be. 39. § (3) bekezdés a) és b) 

pontjában írt törvényi kötelezettségek önkéntes teljesítése veszélyeztetett, és a törvényben felsorolt 
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terhelti kötelezettségek valószínűsíthető megszegésének eredményeként bekövetkező elérhetetlenné 

válásának megakadályozása céljából, jelenlétének biztosítása érdekében a személyi szabadságot érintő 

bírói engedélyes kényszerintézkedés alkalmazása szükséges. 

Az elérhetetlenné válás veszélyének, mint valamely nem kívánatos jövőbeli esemény lehetséges 

bekövetkezésének a valószínűsítésére értelemszerűen nem csak olyan körülmény lehet alkalmas, amely 

a bizonyosság erejével megállapítható. A kényszerintézkedés különös okának megállapításához 

ugyanakkor a puszta feltételezés elégtelen, és a bíróság döntésének konkrét adatokból levont, 

megalapozott, a vádlott személyére egyéniesített következtetéseken kell alapulnia (EBH 2009.2025.). 

A kényszerintézkedés fenntartásának indokoltságát alátámasztó adatok között pedig a vádiratban felrótt 

cselekmény jellege is lényeges körülményként esik számításba az elérhetetlenné válás veszélyének 

felmérése során. 

A vád kétségkívül nem ítéleti bizonyosság, adatai nem tények, és a jogerős ítéletig megállapított tényről 

nem lehet szó, az eljárásnak csupán tényszerű adatai lehetnek. E vád szerinti adatok alapján azonban 

következtetés vonható a törvény szerinti eljárási érdek veszélyeztetettségére, ami nem a bűnösség 

kérdésének eldöntése. Az eljárás, a bizonyítás lefolytatásának érdeke és a vádlott személyi 

szabadságához fűződő (az ártatlanság vélelméből fakadó) érdeke között kell ugyanis dönteni (Kúria 

Bpkf.III.529/2018/4.). 

A II. rendű vádlott terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlya jelentős, a cselekmény fenyegetettsége 

magas; 5 évtől 20 évig, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható vele szemben. A Kúria 

utal arra, hogy a vádiratban az ügyészség az előkészítő ülésen történő beismerés esetére 15 év tartamú, 

fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Ez olyan körülmény, amely 

erősíti azt a feltevést, hogy a vádlott a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, megszökne, elrejtőzne. 

Ezt a feltevést gyengítik ugyan a II. rendű vádlott meglévő betegségei – alvási apnoé, magas vérnyomás, 

cukorbetegség –, valamint idős, beteg szüleinek segítségre szorulása, azonban nem alkalmas a szökés, 

elrejtőzés, a II. rendű vádlott elérhetetlenné válása veszélyének kioltására. A II. rendű vádlott külföldi 

kötődései, gyermekeinek külföldi tartózkodása, készpénz vagyonának lefoglalása a lakóhelyéhez 

kötődést gyengítik, s a mobilizálhatósága felé mutat. 

A fentiek alapján az Ítélőtábla végzésének meghozatalakor nem sztereotípiák ismétlésével, hanem a 

tényeket szem előtt tartva hivatkozott helyesen arra, hogy a II. rendű vádlottal szemben fennáll a 

személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában írt 

különös oka. 

Helyesen állapította meg az ítélőtábla – a fellebbezésben foglaltakkal ellentétben –, hogy a II. rendű 

vádlott a vádirat szerint több hónapon keresztül, többszöri elkövetéssel valósította meg a terhére rótt 

bűncselekményt. A II. rendű vádlott a megélhetését túlnyomórészt nem legális forrásból fedezte, s erre 

utal a lefoglalt kábítószer mennyisége, a készpénz összege is. 

A II. rendű vádlott esetében a kényszerintézkedésnek a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja és 

c) pont cb) alpontja is megállapítható. 

A fentieken túlmenően a II. rendű vádlottal szembeni, a személyi szabadságot elvonó 

kényszerintézkedéssel sem az arányosság, sem a szükségesség elve nem sérült, figyelemmel a vád 

tárgyává tett kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményre. Emellett – ahogy azt az Emberi Jogok Európai 

Bírósága az Imre-Magyarország elleni ügyében hozott ítéletében kifejtette, – a hosszú időn át tartó 

kényszerintézkedés fenntartását indokolhatja a közérdek is, ami nagyobb súllyal esik latba, mint a 

személyi szabadság sérthetetlenségének követelménye (BH 2009.7.). 

Jelen esetben a közérdek a súlyos, a nagyszámú ember egészségét veszélyeztető bűncselekménnyel 

vádolt vádlott büntetőjogi felelősségének elbírálása, bűnösségének megállapítása esetén megbüntetése 

és a büntetés végrehajtása. 

Az ítélőtábla helyesen értékelte azt is, hogy a letartóztatás Be. 277. § (4) bekezdés a) és c) pontjában írt 

többletfeltételei a II. rendű vádlott esetében fennállnak. Ennek megállapíthatóságát a II. rendű vádlott 

terhére rótt bűncselekmény jellege, az elkövetés határokon átívelő volta, családi kapcsolatai, illetve 

egzisztenciális körülményei alapozzák meg. A letartóztatás idejének Be. 298. § (1) bekezdés e) 
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pontjában meghatározott felső határa még nem telt el, ezért a kényszerintézkedésnek nincs törvényes 

akadálya. 

A letartóztatás indokoltságának időszakos felülvizsgálata során behatóan vizsgálni kell, hogy a 

letartóztatással elérni kívánt célok enyhébb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéssel 

elérhetők-e (BH 2014.206. II.). Ezzel kapcsolatban a Kúria osztotta az ítélőtábla – Legfőbb Ügyészség 

által is megalapozottnak tartott – álláspontját, és nem látott lehetőséget enyhébb kényszerintézkedés – 

bűnügyi felügyelet – elrendelésére. Ezen kényszerintézkedés rendeltetéséből, jellegéből következik, 

hogy a bűnügyi felügyelet elrendelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vádlott tartózkodási 

helyére is figyelemmel biztosított, hogy az ügyben a hatóságok számára ténylegesen elérhető lesz (EBH 

2019.B.21.IV.). Jelen esetben döntően önkéntes jogkövetésen alapuló enyhébb kényszerintézkedés az 

elérni kívánt célok biztosítására nem alkalmas. 

Ezért a letartóztatás elrendelésének alapjául szolgáló ok [Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpont és 

c) pont cb) alpont] továbbra is fennáll, enyhébb személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés 

alkalmazása – a végzésben vázolt körülmények mellett – nem szolgálná kellően a letartóztatással elérni 

kívánt cél megvalósulását [Be. 271. § (2) bekezdés]. 

 

Bpkf.I.1.104/2022/2. 

A Kúria az ítélőtábla végzésében foglalt indokolással egyetértve megállapította, hogy a vádlott 

tekintetében a bűnügyi felügyelet fenntartása a Be. 271. § (2) bekezdése és 276. § (2) bekezdés a) pont 

ab) alpontja alapján - figyelemmel a 271. § (1) bekezdésére is - továbbra is indokolt, a 

kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél eléréséhez a vádlott személyi szabadságának ilyen mértékű 

korlátozása a továbbiakban is indokolt. A Kúria ezért az ítélőtábla végzését helybenhagyta. 

A Kúria jelen büntetőügyben a kényszerintézkedés fenntartása tárgyában született több határozatában 

fejtette ki a letartóztatás, majd a bűnügyi felügyelet fenntartásának feltételeivel, valamint az ügy konkrét 

körülményeire történő alkalmazhatóságával kapcsolatos álláspontját. 

A Bpkf.I.793/2021/2. számú határozat szerint jelen esetben a kényszerintézkedés fenntartása tárgyában 

hozott határozattal szembeni fellebbezés elbírálása során azt kell vizsgálni, hogy a terhelttel szemben 

elrendelt, majd fenntartott bírói engedélyes kényszerintézkedésnek, amely jelenleg bűnügyi felügyelet 

formájában van fenntartva, a törvényi feltételei fennállnak-e, annak fenntartása továbbra is indokolt-e, 

vagy annak megszüntetésére van lehetőség. Ebben a körben vizsgálni kellett az eljárás elhúzódására 

figyelemmel, hogy az ügyben fennáll-e olyan közérdek, amely jelentősebben esik latba, mint az, hogy 

a vádlott személyi szabadságának korlátozása nélkül védekezhessen; valamint, hogy az a feltevés, mely 

szerint a vádlott személyi szabadságot korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedés (bűnügyi 

felügyelet) alkalmazása nélkül az eljárás során megszökne vagy elrejtőzne, objektív módon 

megalapozható-e (indokolás {8}). 

Ezen vizsgálattal kapcsolatosan továbbra is irányadó az, hogy a letartóztatás (és így a bűnügyi 

felügyelet) megszüntetésére is csak akkor kerülhet sor, ha az elrendelés alapjául szolgáló ok, vagy okok 

megszűntek, vagyis a további fenntartás törvényes alapja hiányzik, mindez a letartóztatás (bűnügyi 

felügyelet) büntetőeljárási törvényben tételesen felsorolt okai alapján vizsgálandó (BH 2021.274.). 

A letartóztatás okainak meglétét és a kényszerintézkedés szükségességét a bíróság nemcsak olyan 

körülményre alapozhatja, amely a bizonyosság erejével megállapítható. Elégséges az is, ha a döntés 

olyan adaton (adatokon) alapul, amelynek tényszerűsége más adattal alátámasztott, és ez ésszerű érvet 

szolgáltat arra a következtetésre, hogy e kényszerintézkedés alkalmazása a törvény céljai érdekében 

szükségszerű, célszerű (BH 2012.285.). 

Vizsgálandó tehát, hogy a letartóztatás indokoltsága tényszerű alapon áll-e, amely észszerűen 

alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, s ekként a kényszerintézkedés alkalmazása 

célszerű-e (EBH 2009.2025.). 

A hosszú időn át tartó kényszerintézkedés fenntartását az a közérdek indokolhatja, ami nagyobb súllyal 

esik latba, mint a személyi szabadság sérthetetlenségének követelménye (BH 2009.7.II.). 
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A közérdek körébe tartozik az is, amikor a felrótt bűncselekmény büntetési tétel alapján a kiszabható 

büntetés olyan jelentős súlyú, hogy abból a szökés, elrejtőzés veszélyére vonható megalapozott 

következtetés. E következtetés alapja tény, mégpedig a büntetési tétel ténye (Kúria Bpkf.II.400/2015/2. 

és Bpkf.II.400/2015/2.). 

Önmagában az eljárás tárgyát képező bűncselekmény tárgyi súlya alapján nem alkalmazható 

mechanikusan ezen előzetes letartóztatási okra való hivatkozás, de mindez a terhelt személyéhez köthető 

tényekkel együtt már megalapozhatja e speciális előfeltétel alkalmazását (Kúria Bpkf.I.531/2014/II.). 

A szökés veszélyének megítélésekor nem lehet kizárólag a várható büntetés súlyosságára hivatkozni, azt 

egy sor más elem fényében kell felmérni. A szökés esélyét a terhelt személyiségére, lakóhelyére, 

jövedelmére, foglalkozására, családjára, egyéb kötődésére figyelemmel kell megállapítani. Olyan 

tényezőket is figyelembe kell venni, mint a terhelt erkölcsisége, lakhatása, foglalkozása, munkahelye, 

vagyona, családi kapcsolatai, az országhoz való kötődése (Emberi Jogok Európai Bírósága, Letellier 

kontra Franciaország ügy, 12.369/86. számú kérelem, Neumeister kontra Ausztria ügy, 1936/63. számú 

kérelem). 

A fogvatartás fenntartása csak abban az esetben indokolható, ha kimutatható az a valódi közérdek, amely 

az ártatlanság vélelmének elve ellenére is nagyobb súllyal esik latba, mint a személyes szabadság 

tiszteletben tartásának követelménye (Emberi Jogok Európai Bírósága, Labita kontra Olaszország ügy, 

26.772/95. számú kérelem). 

Az elhúzódó fogvatartás csak akkor lehet indokolt, ha az ártatlanság vélelme ellenére a 

kényszerintézkedés fenntartását a közérdek indokolja, ami nagyobb súllyal esik latba, mint a személyi 

szabadság tiszteletben tartásának követelménye (Emberi Jogok Európai Bírósága, Imre kontra 

Magyarország ügy, 53.129/99. számú kérelem). 

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 276. § (1) bekezdés b) pontja 

értelmében a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt folytatott eljárásban a terhelttel 

szemben személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelésének, 

meghosszabbításának és fenntartásának is csak akkor van helye, ha az a személyi szabadságot érintő 

bírói engedélyes kényszerintézkedés céljának eléréséhez szükséges, és az elérni kívánt cél más módon 

nem biztosítható. 

A terhelt jelenlétének biztosítása érdekében a Be. 277. § (4) bekezdésére figyelemmel bűnügyi 

felügyelet és letartóztatás is elrendelhető. Letartóztatás a terhelt jelenlétének biztosítására csak akkor 

rendelhető el, ha különösen a bűncselekmény jellegére, a nyomozás állására és érdekeire, a terhelt 

személyi és családi körülményeire, a terhelt és a büntetőeljárásban résztvevő személy vagy más 

viszonyára, a terhelt büntetőeljárás előtt és az eljárás során tanúsított magatartására tekintettel a személyi 

szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél távoltartással, illetve 

bűnügyi felügyelettel nem biztosítható. A Kúria az ügyben született Bpkf.II.122/2022/2. számú 

határozatában kifejtette: a kényszerintézkedésnek a vádlott terhére rótt különös oka valójában annak 

valószínűsítését jelenti, hogy részéről a Be. 39. § (3) bekezdés a) és b) pontjában írt törvényi 

kötelezettségek önkéntes teljesítése veszélyeztetett, és a törvényben meghatározott terhelti 

kötelezettségek valószínűsíthető megszegésének eredményeként bekövetkező – a szökésnél, illetve 

elrejtőzésnél jóval tágabb esetkört felölelő – elérhetetlenné válásának megakadályozása céljából, 

jelenlétének biztosítása érdekében a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés 

alkalmazása szükséges (indokolás {27}). 

Az elérhetetlenné válás veszélyének, mint valamely nem kívánatos jövőbeli esemény lehetséges 

bekövetkezésének a valószínűsítésére értelemszerűen nemcsak olyan körülmény lehet alkalmas, amely 

a bizonyosság erejével megállapítható. A kényszerintézkedés különös okának megállapításához 

ugyanakkor a puszta feltételezés elégtelen, és a bíróság döntésének konkrét adatokból levont, 

megalapozott, és a vádlott személyére egyéniesített következtetéseken kell alapulnia (EBH 2009.2025.). 

A kényszerintézkedés fenntartására alapul szolgáló adatok sorában pedig a vádiratban felrótt 

cselekmény egyedi jellegzetességei is elsődleges jelentőségű körülményként esnek számításba annak 

megítélése során, hogy a vádlott elérhetetlenné válásának kockázata az eljárás jelen szakaszában is 

valóság (Kúria Bpkf.II.122/2022/2. {29}). 
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A vád kétségkívül nem ítéleti bizonyosság, adatai nem tények, és a jogerős ítéletig megállapított tényről 

nem lehet szó, az eljárásnak csupán tényszerű adatai lehetnek. E vád szerinti adatok alapján azonban 

következtetés vonható le a törvény szerinti eljárási érdek veszélyeztetettségére, ami nem a bűnösség 

kérdésének eldöntése. Az eljárás, a bizonyítás lefolytatásának érdeke és a vádlott személyi 

szabadságához fűződő (az ártatlanság vélelméből fakadó) érdeke között kell ugyanis dönteni (Kúria 

Bpkf.III.529/2018/4.). 

Megállapítható, hogy ilyen, a jövőbeni esemény nem kívánatos lehetséges bekövetkezésének a 

valószínűségére utaló tény a bűnösség esetén kiszabható életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés. A 

bírói gyakorlat alapján az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is fenyegetett bűncselekmény esetében 

– általában – még kedvező személyi körülmények esetén is kizárólag a letartóztatás alkalmas a szökés, 

elrejtőzés veszélyének kiküszöbölésére (EBH 2014.B.1.). 

A Kúria továbbra is fenntartja azon megállapítását, hogy a vádlott és védője által az észrevételeikben, 

valamint a védő által a fellebbezésben megjelölt tények és érvek, amelyekkel a bűnügyi felügyelet 

megszüntetését kívánják alátámasztani, valójában annak alátámasztására elegendők, hogy az ügyben 

letartóztatás helyett bűnügyi felügyelet fenntartására kerüljön sor a Be. 272. § a) pont ab) alpontjában 

megjelölt ok fennállása mellett. A jelen ügyben ugyanis a bűncselekmény jellegére figyelemmel indokolt 

letartóztatás helyett éppen a vádlott személyi és családi körülményeire, a vádlott és a büntetőeljárásban 

résztvevő sértett, illetve más személy (gyermek) viszonyára, a vádlott büntetőeljárás során tanúsított 

magatartására figyelemmel kerülhet sor lényegesen enyhébb, a személyi szabadságot nem elvonó, azt 

az eljárás jelen szakaszában már igen csekély módon korlátozó bűnügyi felügyelet fenntartására kerüljön 

sor. 

Az ügyben eljáró bíróságok a Be. 292. §-ában foglaltaknak megfelelően a vádlott életkörülményeiben 

bekövetkezett lényeges változásokat figyelembe vették, az előírt magatartási szabályoktól történő 

ideiglenes eltérést engedélyezték, tartós vagy végleges módosítását folyamatosan elvégezték. A vádlott 

élettársi kapcsolatát követően a kijelölt tartózkodási helyet megváltoztatták, munkavégzéssel, szüleivel 

való kapcsolattartása, a büntetőeljárásban való eredményes részvétele, védekezése és orvosi ellátása 

érdekében szükséges módosításokat elvégezték. A vádlott jelenleg két vármegyére kiterjedő szabad 

mozgásban megnyilvánuló lehetőségek mellett a bűnügyi felügyelet hatálya alatt élettársi kapcsolatban 

családi életet élhet, munkát végezhet, melyből jövedelme származik, gondozhatja idős szüleit és velük 

kapcsolatot tarthat, büntetőeljárásban védekezési jogát teljes körűen gyakorolhatja, személyes 

szükségleteinek ellátását biztosíthatja. Mindezek érdekében – amennyiben az indokoltan szükséges – 

még a bűnügyi felügyelet ezen tágan meghatározott területi korlátait is átlépheti, kérelmére az ügyben 

eljáró bíróság ezeket engedélyezte. 

A másodfokú elbírálás idejére a vádlott a fellebbezésben jelzett módon tartózkodási helyét 

megváltoztatta, a 2022. szeptember 21-ei tárgyalás jegyzőkönyve adatai alapján életvitelszerűen N.-n 

lakik, a 2022. szeptember 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29. és 30. napjára tűzött tárgyaláson a bizonyítási 

eljárás befejezésre került, a vádbeszédre és a védőbeszédre sor került, jelenleg a vádlott saját 

védelmében történő felszólalása zajlik, melynek érdekében arra figyelemmel, hogy vádlott szerinti 

felszólalása folytatására további 1 hét időtartamot kért, az 2022. november 21., 22., 24., 25., 28., 29. és 

30. napjára elnapolásra került. 

Mindezek mellett megállapítható, hogy a vádlottal szemben elrendelt és fenntartott bűnügyi felügyelet 

jelen formájában a személyi szabadságot csak a szükséges legkisebb mértékben korlátozta, a vádlott 

személyes, családi életét a korlátozással elérni kívánt cél biztosításához szükséges mértéken kívül nem 

zavarta meg, munkavégzését, az eljárásban való részvételét, védekezése gyakorlását nem korlátozta, így 

a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célt anélkül biztosította, hogy a vádlott személyi szabadságát az 

indokolt mértéknél nagyobb mértékben korlátozta volna. 

Mindezekre figyelemmel a Kúria megállapította: az eljárás időtartamának a kényszerintézkedés 

megszüntetésére irányuló, kétségtelenül fennálló nyomatékos hatása ezen körülmények között 

lényegesen csekélyebb, mint akár fogvatartás, akár a személyi szabadságot jelentősebb módon korlátozó 

szabályok mellett végrehajtott bűnügyi felügyelet esetén. A Kúria utalva a letartóztatás végrehajtásának 

felső időbeli korlátjára, a védő által hivatkozott alkotmánybírósági határozatra figyelemmel 

megállapítja, hogy éppen a bűnügyi felügyeletnek a vádlott személyes szükségleteihez, 
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életkörülményeinek változásához igazíthatósága miatt nem határoz meg a büntetőeljárási törvény a 

letartóztatáshoz hasonlóan végrehajtása esetén felső időbeli korlátot. Annak megítélésekor ugyanis, 

hogy a jelentős időmúlás mellett a fennálló nyomatékos közérdek meddig indokolja a személyi 

szabadságot korlátozó kényszerintézkedés fenntartását az ártatlanság vélelméből fakadó azon jog 

ellenében, hogy a vádlott személyi szabadságát korlátozó kényszerintézkedés alapjául szolgáló ok 

hiányában szabadlábon védekezzen, jelentősen befolyásolja a vele szemben elrendelt és fenntartott 

kényszerintézkedésnek a személyi szabadság korlátozásának mértékére kiható jellege, így a szabadlábon 

történő védekezés korlátozásában megnyilvánuló tényleges kényszerítő jellegének mértéke. 

A Kúria az ügyben született Bpkf.II.122/2022/2. számú határozat {25} bekezdésében már kifejtette, 

hogy a védő tévesen hivatkozik arra, hogy az Alkotmánybíróság II/733/2015. számú ügyében meghozott 

10/2021.(IV. 7.) AB határozat a bűnügyi felügyelet tartamára is kihatással bíró megállapításokat tett. 

Ezzel szemben az Alkotmánybíróság a határozatában kizárólag a Be.-nek a letartóztatás felső határával 

kapcsolatos szabályokat előíró 289. § (2) bekezdés a) pontját semmisítette meg, indokolásának {52} 

bekezdésében pedig kifejezetten rögzítette, hogy „a büntetőjogi igény érvényesítésében résztvevő 

szervek az ismertetett abszolút határidők leteltét követően sem maradtak eszköztelenek, így tehát a felső 

határ elérése nem jelenti azt, hogy ne lehetne továbbra is személyi szabadságot korlátozó 

kényszerintézkedés alkalmazni a terhelttel szemben, csupán a legsúlyosabb kényszerintézkedés 

lehetőségét zárja ki”. 

A bűnügyi felügyelet fenntartása mindaddig indokolt, amíg elrendelésének alapjául szolgáló általános 

és különös okai fennállnak. Jelen ügyben a vádlottal szemben kiemelkedő tárgyi súlyú, három 

különböző okból is minősülő, életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő súlyos cselekmény és 

azzal halmazatban megállapítható más bűncselekmény miatt folyik eljárás. A vádiratban a vádlott 

terhére rótt kiemelkedő tárgyi súlyú emberölés bűntette és az ahhoz kapcsolódó közlekedési 

bűncselekmény együttes elbírálására és a korábban többször kifejtett – a Kúria által jelen ügyben több 

végzésben is vizsgált – tényére figyelemmel, továbbra is megalapozottan lehet tartani attól, hogy a 

vádlott személyi szabadságot korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedés nélkül megszökne, 

elrejtőzne, jelenléte az eljárásban másképp nem lenne biztosítható. A jogi végzettséggel rendelkező 

vádlott pontosan fel tudja mérni azt, hogy a vádiratban foglaltak jogerős ügydöntő határozatban történő 

megállapítása esetén kiemelkedő súlyú, akár életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabása is 

lehetséges, ennek a súlya a vádlott jelen ügyben fennálló, konkrét személyi, családi és egyéb 

körülményei összevetésével együtt is megalapozza a szökés, elrejtőzés valóságos veszélyét. 

Az ítélőtábla a fellebbezéssel támadott végzésében a bűnügyi felügyelet alapjául szolgáló ok 

fennállásának vizsgálatakor a bűncselekmény tárgyi súlya, a kiszabható büntetés mértéke mellett 

teljeskörűen figyelembe vette a vádlott személyi körülményeivel, az eljárás során tanúsított 

magatartásával összefüggő tényeket. A kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt folyó eljárásban 

a vádlott jelenléte, bűnösségének esetleges megállapítása esetén a kiszabott büntetés 

végrehajthatóságának biztosítása olyan nyomatékos közérdek, amely megelőzi azt, hogy a vádlott 

tartózkodási helyének szabad megváltoztatása, valamint szabad mozgásának korlátozása nélkül 

védekezhessen. 

A Kúria az ügyben korábban Bpkf.III.888/2019/2. számon meghozott végzésében kifejtette, a vádlott 

által hivatkozott személyi körülmények kétségkívül jelentősek, és a szökési veszély ellenében hatnak, 

azonban az ezzel ellentétes irányban ható körülményekkel összevetve csak arra a következtetésre 

nyújtanak alapot, miszerint a fenti veszély kiküszöbölése a letartóztatásnál – lényegesen – enyhébb 

kényszerintézkedéssel biztosítható; annak ellenére is, hogy életfogytig tartó szabadságvesztéssel is 

fenyegetett bűncselekmény esetében – általában – még kedvező személyi körülmények mellett is 

kizárólag a letartóztatás lehet alkalmas a szökés, elrejtőzés veszélyének kiküszöbölésére (EBH 

2014.B.1.). A hivatkozott személyi körülmények tükrében is meghatározó jelentősége van annak, hogy 

a vádlott ellen a hozzátartozója sérelmére elkövetett, többszörösen (három különböző okból) minősülő, 

emberi élet kioltását célzó bűncselekmény miatt folyik eljárás. Ennek ellenében a fokozottabb 

társadalmi beágyazottságára utaló személyi körülmények az enyhébb kényszerintézkedés 

alkalmazhatóságát – éppen jelentős nyomatékukra tekintettel – a jelen ügyben megalapozhatják, 

azonban a szökés, elrejtőzés veszélyét nem szüntetik meg. Ilyen fokú törvényi fenyegetettség és a 

konkrét cselekmény – vád szerinti – egyedi, fent említett elkövetési körülményei ellenében azonban a 
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személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés teljes mellőzésére, illetve szabályai további 

enyhítésére az eljárás jelenlegi szakaszában nincs lehetőség. A vádlottal szemben alkalmazott bűnügyi 

felügyelet szabályai szerint a vádlott személyi szabadsága korlátozottságának foka kisebb, és a vádlott 

méltányolható érdekeinek érvényre juttatása a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak 

alkalmankénti részletes feloldásával ezentúl is biztosítható. Ekként az időmúlásnak kisebb a 

kényszerintézkedés indokoltsága ellenében ható nyomatéka ({16}-{18} bekezdés). 

A bűnügyi felügyelet szabályainak betartása önmagában a kényszerintézkedés indokoltságát nem 

közömbösíti. A bűnügyi felügyelet szabályainak megszegéséhez fűz a törvény eljárásjogi [Be. 293. § 

(2)-(4) bekezdés] és – esetlegesen – anyagi jogi szankciókat [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. 

évi C. törvény 283. § (2) bekezdés] is; annak betartása a vádlott kötelezettsége, ami önmagában nem hat 

vissza az alkalmazásának törvényi feltételeire. 

A Kúria az ügyben korábban meghozott Bpkf.I.1175/2020/2. számú végzésében ezek mellett utalt arra, 

hogy az Emberi Jogok Európai Egyezségokmánya 5. cikk 3) pontja szerint az e cikk 1.c. bekezdésének 

rendelkezésével összhangban: „törvényes a letartóztatás vagy őrizetbe vétel abból a célból, hogy a 

bűncselekmény elkövetése alapos gyanúja miatt az illetékes hatóság elé állítsák, vagy amikor ésszerű 

oknál fogva szükséges, hogy megakadályozzák bűncselekmény elkövetésének vagy annak elkövetése 

után a szökésben”. Azaz az egyezmény is biztosítja „az elkövetés után” a szökés megakadályozása 

érdekében a személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedés alkalmazását ({21} bekezdés). 

A Kúria az ügyben meghozott Bpkf.III.888/2019/2. számú végzésének {22} bekezdésében és a 

Bpkf.II.122/2022/2. számú végzésének {35} bekezdésében kifejtette: az Emberi Jogok Európai 

Bírósága nem hozott a jövőre vonatkozó, a hazai bíróságot kötelező döntést, így különösen nem 

határozott – és nem is határozhatott – arról, hogy a vádlottal szemben a bűnügyi felügyelet a 

büntetőeljárás jelen szakaszában alkalmazható-e, avagy sem. 

A Kúria az ügyben hozott Bpkf.II.122/2022/2. számú végzésében már utalt arra, hogy a büntetőjogi 

felelősség megítélése kizárólag az ügy érdemi eldöntése során megengedett. A Be. 276. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján a bíróság a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés általános 

feltételei körében kizárólag azt vizsgálhatja, hogy a vádlott ellen az ügyészség vádat emelt-e, azonban 

a vád megalapozottságának vizsgálata már a kényszerintézkedés fenntartásáról való döntés 

szempontjain kívül esik. Az e kérdésben való állásfoglalás és ezzel összhangban az ítéleti tényállás 

megállapítása az elsőfokú bíróság kizárólagos, más bírói fórum által el nem vonható hatáskörébe tartozik 

({36} bekezdés). A terhelt ártatlanságára, így a bizonyítékok hitelt érdemlőségére történő hivatkozás 

nem vizsgálható, mivel a bűnösség kérdésében történő döntés kizárólag az érdemi határozat feladata 

lehet (BH 2002.808.; BH 2017.7.III.). 

A Kúria az eljárási feladatok megosztása elvének megsértésére és ezzel kapcsolatban a tisztességes 

eljárás sérelmére történő hivatkozással kapcsolatosan megállapította: a Be. 278. § (1) bekezdése 

értelmében a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendeléséről a bíróság 

határoz, vádemelés előtt azonban ezt kizárólag az ügyészség indítványára teheti meg. A vádemelést 

követően az ügy ura a bíróság, az előtte folyó eljárásban a kényszerintézkedés elrendeléséről, 

módosításáról és megszüntetéséről hivatalból határozhat, és a személyi szabadságot elvonó és korlátozó 

kényszerintézkedés esetében ez kötelezettsége is. Ezt igazolja a Be. 291. §-ában megjelenő szabályozás, 

mely szerint, ha a vádemelés után a bűnügyi felügyelet, illetve a távoltartás elsőfokú bíróság általi 

fenntartásától vagy elrendelésétől számított 6 hónap vagy 1 év eltelt, az első- vagy másodfokú 

bíróságnak hivatalból felül kell vizsgálni a kényszerintézkedés indokoltságát; ugyanez igaz a Be. 297. 

§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a letartóztatásra is. 

A bíróságnak azon joga és kötelezettsége, hogy a vádemelést követően önállóan dönthet a személyi 

szabadságot korlátozó kényszerintézkedés fenntartásáról, megszüntetéséről vagy megváltoztatásáról, 

éppen a tisztességes eljárás követelményének biztosítását, a Be. 5. §-ában megjelenő eljárási feladatok 

megosztását és az ún. „fegyverek egyenlőségének” elvének biztosítását szolgálja. A vádemelést 

követően a bíróság eljárásában az ügyészség a vádlottal és a védővel ilyen tekintetben azonos eljárási 

helyzetben lévő ügyfélnek tekinthető, indítványuk a bíróság személyi szabadságot korlátozó 

kényszerintézkedés tárgyában hozandó döntéséhez csak hozzájárulhat, de azt nem határozhatja meg. 
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Közigazgatási ügyszak 

Kfv.VII.37.657/2022/2. 

Senki sem jogosult arra, hogy egy jogerős (végleges és kötelező) ítélet felülvizsgálatát kérje pusztán 

abból a célból, hogy újabb tárgyalást tartsanak, és újra eldöntsék az ügyet. A magasabb szintű 

bíróságoknak a felülvizsgálat lehetőségét arra kell használniuk, hogy kijavítsák a bírói tévedéseket és a 

súlyos eljárási szabálysértéseket (miscarriages of justice), és nem arra, hogy újra megvizsgálják az 

ügyet. A felülvizsgálat nem lehet álcázott fellebbezés, és pusztán az, hogy egy kérdésnek kétféle 

megközelítése lehetséges, nem képezheti alapját az ügy újratárgyalásának. 

Hangsúlyozta a Kúria, hogy – amint azt az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata is 

alátámasztja – senki sem jogosult arra, hogy egy jogerős (végleges és kötelező) ítélet felülvizsgálatát 

kérje pusztán abból a célból, hogy újabb tárgyalást tartsanak, és újra eldöntsék az ügyet. A magasabb 

szintű bíróságoknak a felülvizsgálat lehetőségét arra kell használniuk, hogy kijavítsák a bírói 

tévedéseket és a súlyos eljárási szabálysértéseket (miscarriages of justice), és nem arra, hogy újra 

megvizsgálják az ügyet. A felülvizsgálat nem lehet álcázott fellebbezés, és pusztán az, hogy egy 

kérdésnek kétféle megközelítése lehetséges, nem képezheti alapját az ügy újratárgyalásának [Ryabykh 

kontra Oroszország (52854/99.), 2003. július 24., 51–52. és 55. bekezdés; Nelyubin kontra Oroszország 

(14502/04), 2006. november 2., 24–25. bekezdés; Mitrea kontra Románia (26105/03.), 2008. július 29., 

23–24. bekezdés; Varniene kontra Litvánia (42916/04.), 2013. november 12., 37–38. bekezdés]. 

 

 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem hoztak ilyen tárgyú határozatot.  

Polgári ügyszak 

Pkk.VI.24.861/2022/2. 

Nem járhat el az ügy elbírálásában az a bíróság, melynek jogaira vagy kötelezettségeire a per 

eredménye kihatással lehet. 

A felperes módosított keresetében 414.149.212 Ft és kamatai megfizetésére kérte kötelezni az alperest 

kártérítés jogcímén arra hivatkozva, hogy az alperes előtt ellene 16.G.40.965/2007. ügyszám alatt indult 

per – a perben hozott első- és a másodfokú ítéletek többszöri hatályon kívül helyezését követően – csak 

több mint 12 év elteltével fejeződött be, és emiatt jelentősen megnőtt a terhére megállapított marasztalási 

összeg után általa fizetendő késedelmi kamat mértéke. Keresete jogalapjaként a polgári perrendtartásról 

szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 2. § (1), (2) és (3) bekezdését, valamint az Emberi 

Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről szóló, Rómában 1950. november 4-én kelt Egyezmény 

6. cikk (1) bekezdését jelölte meg. A Törvényszék keresetet elutasító ítélete ellen a felperes fellebbezést, 

az alperes pedig csatlakozó fellebbezést terjesztett elő, amely jogorvoslati kérelmek alapján az Ítélőtábla 

előtt jelenleg másodfokú eljárás van folyamatban 1.Pf.20.424/2022. ügyszámon.  

Az Ítélőtábla elnöke felterjesztette az iratokat a Kúriához az eljáró bíróság kijelölése végett. Álláspontja 

szerint a régi Pp. 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ítélőtáblával szemben kizárási ok áll fenn, a 

kereset elbírálása során ugyanis az alapügyben lefolytatott teljes peres eljárást egészében kell vizsgálni, 

és abban az ítélőtábla több tanácsa is részt vett másodfokú bíróságként. 

A jelen per 2020. augusztus 5-én indult, így arra – a bíróság kizárására vonatkozó szabályokra is 

kiterjedően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni [Pp. 630. § (1) bekezdés]. A Pp. 14. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 

perben nem járhat el az a járásbíróság, törvényszék, illetve ítélőtábla, amely a perben a fél, a féllel együtt 

jogosított vagy kötelezett személy, továbbá az, amely a per tárgyát egészben vagy részben a maga részére 

követeli, vagy amelynek jogaira, illetve kötelezettségeire a per eredménye kihatással lehet. 



 

 85 

A per elhúzódása miatt a régi Pp. 2. § (3) bekezdése alapján érvényesített kárigény szempontjából 

releváns pertartamként a keresetlevél benyújtásától a jogerős ítélet meghozataláig terjedő időtartam 

vehető figyelembe, azaz a kártérítési ügyben első- és másodfokon eljáró bíróságnak az alapper teljes 

pertartamát vizsgálnia kell annak megítélése során, hogy az alapeljárás során sérült-e a félnek a per 

tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való joga. 

A jelen kártérítési per alapját képező perben az Ítélőtábla több ízben is eljárt másodfokú bíróságként, 

így az eljárás fellebbezési szakaszainak időtartama is része a több mint 12 éves teljes pertartamnak. 

Ennek következtében a per eredménye az Ítélőtábla jogaira vagy kötelezettségeire kihatással lehet, ezért 

az Ítélőtáblával szemben kizárási ok áll fenn a Pp. 14. § (1) bekezdés a) pont utolsó fordulata alapján. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem hoztak ilyen tárgyú határozatot. 
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