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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

46. A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2022. június 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-430/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 2016/343 irányelv 8. cikke (4) bekezdésének második mondatát, hogy az arra 

kötelezi a nemzeti bíróságot, amely – anélkül, hogy az ezen irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében 

foglalt feltételek teljesülnének – a terheltet távollétében elítélte, hogy kifejezetten felhívja a figyelmet a 

terheltet az irányelv 9. cikke szerint megillető új tárgyaláshoz való jogra annak érdekében, hogy a 

terheltet e jogról későbbi időpontban, különösen a büntetés végrehajtása céljából történő elfogásakor is 

tájékoztathassák? A kérdés azzal kapcsolatban merül fel, hogy a nemzeti jog nem írja elő, hogy a 

távollétében elítélt személyt a büntetés végrehajtása céljából történő elfogásakor tájékoztatni kell az új 

tárgyaláshoz való jogáról; valamely bíróságnak az európai elfogatóparancs büntetés végrehajtása 

céljából történő kibocsátásában való közreműködését sem írja elő. 

Úgy kell-e értelmezni a 2016/343 irányelv 8. cikke (4) bekezdésének második mondatát és különösen 

azt a megfogalmazást, hogy „tájékoztassák a határozat megtámadásának lehetőségéről és az új 

tárgyaláshoz való jogról is, vagy valamely más jogorvoslatról, a 9. cikknek megfelelően”, hogy az az új 

tárgyaláshoz való, hivatalosan elismert jogra vonatkozik, vagy pedig az új tárgyalás indítványozásának 

jogára vonatkozó tájékoztatásról van szó, amely indítvány megalapozottságát ezt követően meg kell 

vizsgálni? 

 

47. A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2022. június 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-432/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Ha olyan büntetőeljárásról van szó, amelyben az uniós jog hatálya alá tartozó bűncselekmények miatt 

emeltek vádat, akkor összeegyeztethető-e az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második mondatával és 

a Charta 47. cikkének (1) és (2) bekezdésével az a nemzeti törvény, amely azt a követelményt írja elő, 

hogy nem az ügyben eljáró bíróságnak, amelyhez az összes bizonyítékot benyújtották, hanem egy másik 

bíróságnak kell megvizsgálnia az ügyész és a terhelt között létrejött egyezség tartalmát, ha e 

követelmény indoka az, hogy vannak társtettesként vádolt olyan más személyek, akik nem kötöttek 

egyezséget? 

Összeegyeztethető-e a 2004/757 kerethatározat 5. cikkével, a 2008/841 kerethatározat 4. cikkével, az 

EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második mondatával és a Charta 47. cikkével összefüggésben 

értelmezett 52. cikkével az a nemzeti törvény, amely szerint csak akkor hagyható jóvá a büntetőeljárást 

lezáró egyezség, ha ahhoz a társtettesként vádolt összes többi személy és védője is hozzájárult? 

Megköveteli-e a Charta 47. cikkének (2) bekezdése, hogy a bíróság, miután megvizsgálta és jóváhagyta 

az egyezséget, tagadja meg a társtettesként vádolt többi személlyel szemben emelt vád vizsgálatát, ha a 

bíróság az egyezségről oly módon határozott, hogy sem a részvételükre vonatkozó kijelentést nem tesz, 

sem a bűnösségüket nem állapítja meg? 
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48. A Spetsialisiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2022. július 13-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-468/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Összeegyeztethető-e a 2016/343 irányelv 9. cikkével és a tényleges érvényesülés elvével az NPK 423. 

cikkének (3) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely arra kötelezi az olyan személyt, 

aki új tárgyalás iránti kérelmet nyújt be, mert az első tárgyaláson nem volt jelen, és [az irányelv] 8. 

cikkének (2) bekezdésében említett esetek egyike sem állt fenn, hogy személyesen jelenjen meg a 

bíróság előtt annak érdekében, hogy a bíróság érdemben vizsgálja ezt a kérelmet? 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

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

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-413/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2009/28/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdését és 18. cikkét, hogy azokkal 

ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló nemzeti szabályozás, amely a bioüzemanyagok 

hozzáadására vonatkozó célkitűzéseknek való megfelelés céljából úgy rendelkezik, hogy a gazdasági 

szereplők e kritériumoknak való megfelelést vagy  

i.) a bioüzemanyagoknak a fosszilis üzemanyagba történő fizikai hozzáadásával, vagy  

ii.) bioüzemanyagra vonatkozó bizonylatok ebből többlettel rendelkező más szereplőktől történő 

megvásárlásával is igazolhatják? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2009/28 irányelv 3. cikkének (4) bekezdését és 18. cikkét, hogy azokkal 

ellentétes az az alapügyben szereplőhöz hasonló nemzeti szabályozás, amely a bioüzemanyag fizikai 

hozzáadásának lehetőségét a feldolgozást végző adóraktári jogállással rendelkező bioüzemanyag-

előállítókra korlátozza, megtiltva e lehetőséget azon jogalanyok számára, amelyek bejegyzett címzetti 

jogállás alapján üzemanyagot importálnak, és amelyek vagy igénybe veszik a bioüzemanyagra 

vonatkozó bizonylat vásárlásának lehetőségét, vagy vállalják a (lényegében a bírsággal azonos) 

pénzügyi kompenzáció megfizetésének kockázatát? 

3) Módosítja-e az előző kérdésre adott választ az, ha a tényállás időpontjában a piacon nem voltak 

eladásra szánt rendelkezésre álló bioüzemanyagra vonatkozó bizonylatok, így egy kisebb gazdasági 

szereplő számára lehetetlen volt – vagy csak nagy nehézségek árán volt lehetséges – megvásárolni 

azokat, továbbá, ha a Direção-Geral de Energia e Geologia (Energiaügyi és Földtani Főigazgatóság, 

Portugália; a továbbiakban: DGEG) nem tartotta meg a vonatkozó árveréseket, és az egyetlen lehetősége 

a (lényegében a bírsággal azonos) pénzügyi kompenzáció megfizetése volt? 

4) Úgy kell-e értelmezni a 2009/28 irányelv 18. cikkének (3) bekezdését, hogy az a fenntarthatósági 

rendszer alkalmazásának előfeltételeként független auditot (a nemzeti szabályozás esetében független 

ellenőrzést) ír elő? 

5) Ellentétes-e a 2009/28 irányelv 18. cikkének (3) bekezdésével a fenntarthatósági kritériumok 

ellenőrzésének olyan nemzeti rendszere, amely, bár (az említett irányelv 18. cikkének (3) bekezdésével 

összhangban) előírta a fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelés független ellenőrzését végző 

ellenőrző szervek akkreditációját, a gyakorlatban nem tette lehetővé e szervek kiválasztását, mivel nem 

tettek közzé erre vonatkozóan ajánlati felhívást, miközben a gazdasági szereplőktől anélkül követelte 

meg az említett kritériumoknak való megfelelés igazolását, hogy ehhez független audit kapcsolódhatott 

volna? 

6) Az előző kérdésekre adandó nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 34. cikket, 
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hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló nemzeti szabályozás, amely a fenti előzetes 

döntéshozatalra előterjesztett kérdésekben leírt módon került értelmezésre? 

 

169. A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2022. június 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-422/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Köteles-e egy olyan állami intézmény, amely A1 nyomtatványt töltött ki, és amely hivatalból – az 

érintett tagállam illetékes intézményének kérése nélkül – törölni/visszavonni vagy érvényteleníteni 

kívánja a kitöltött nyomtatványt, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK 

rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. és 16. cikke alapján alkalmazandóakhoz hasonló szabályok 

alapján egy másik tagállam illetékes intézményével egyeztetési eljárást lefolytatni? 

2) Az egyeztetési eljárást még a kitöltött nyomtatvány törlése/visszavonása vagy érvénytelenítése előtt 

kell-e lefolytatni, vagy ez a törlés/visszavonás vagy érvénytelenítés kezdeti, ideiglenes jellegű (a 16. 

cikk (2) bekezdése), és abban az esetben válik véglegessé, ha az érintett tagállami intézmény nem emel 

kifogást vagy nem jelzi, hogy azzal kapcsolatos álláspontja eltérő? 

 

170. A Varhoven kasatsionen sad (Bulgária) által 2022. június 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-427/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a hitelintézetnek 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 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt 

fogalmát, hogy a hitelnyújtás kizárólag olyan pénzeszközökkel történhet, amelyeket a nyilvánosságtól 

betétként vagy más visszafizetendő pénzeszközként fogadtak el, vagy a hitelintézet más forrásból 

származó pénzeszközökből is nyújthat hitelt? 

2) Hogyan kell értelmezni 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 4. cikke (1) bekezdésének 42. pontja szerinti „olyan, a hatóságok 

által bármilyen formában kibocsátott okirat [tartalmát], amely jogot biztosít a tevékenység folytatására”, 

és magában foglalja-e ez az okirat mind a jóváhagyó engedélyezési rendszert, mind a hitelügyletekre 

vonatkozó jóváhagyó nyilvántartási rendszert? 

 

171. Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2022. június 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-428/22. 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 3.4.23. pontja szerinti petróleumkokszot Közösségen belülről 

előállítás céljából behozó személyek kötelesek biztonsági készleteket létrehozni? 
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2) Úgy kell-e értelmezni az irányelv (33) preambulumbekezdését, 1. és 3., 8. cikkét, valamint 2. 

cikkének i) és j) pontját, hogy azokkal ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan nemzeti 

szabályozás, amely az irányelv 2. cikkének 1099/2008/EK rendelet A. mellékletének 3.4. fejezetével 

összefüggésben értelmezett i) pontjában szereplő terméktípusok egy részére korlátozza azon 

terméktípusokat, amelyekből biztonsági készleteket kell létrehozni és fenntartani? 

3) Úgy kell-e értelmezni az irányelv (33) preambulumbekezdését, 1. és 3., 8. cikkét, valamint 2. 

cikkének i) és j) pontját, hogy azokkal ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan nemzeti 

szabályozás, amely szerint az irányelv 2. cikkének 1099/2008/EK rendelet A. mellékletének 3.4. 

fejezetével összefüggésben értelmezett i) pontjában említett terméktípusok egyikének 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 az irányelv (33) preambulumbekezdését, 1., 3. és 8. cikkét, valamint 2. 

cikkének i) és j) pontját, 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 terméktípus importőre csak arra kötelezhető, hogy az import tárgyát képezővel azonos 

típusú termékből hozzon létre és tartson fenn biztonsági készletet? 

 

172. A Riigikohus (Észtország) által 2022. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-437/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: észt 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között közvetlen joghatással rendelkező jogalap 

ered-e az 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletnek a 2013. december 17-i 

1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikkének első bekezdésével és 54. cikkének 

(1) bekezdésével, valamint a 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági 

rendelet 35. cikkének (6) bekezdésével összefüggésben értelmezett 7. cikkéből arra vonatkozóan, hogy 

egy kedvezményezett jogi személynek a támogatás csalárd módon történő elnyerése céljából 

szándékosan valótlan adatokat szolgáltató képviselőivel fizettessék vissza a csalással elnyert és az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatást? 

2) Az alapügyben szereplőkhöz hasonló olyan körülmények között, amikor az EMVA által 

finanszírozandó támogatást csalás eredményeként állapítottak meg és fizettek ki egy korlátolt 

felelősségű társaság (Osaühing) részére, a 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 54. cikkének (1) bekezdése és a 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson 

alapuló bizottsági rendelet 35. cikkének (6) bekezdése értelmében vett kedvezményezettnek tekinthetők-

e a kedvezményezett társaság azon képviselői is, akik a csalást megvalósították, és a támogatás csalárd 

módon történő elnyerésének időpontjában egyúttal e társaság tényleges tulajdonosai voltak? 
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173. A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2022. július 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-441/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Lehetővé tesz-e a 2014/24 irányelv 72. cikke (1) bekezdésének a (4) bekezdés a) és b) pontjával 

összefüggésben értelmezett e) pontja olyan nemzeti szabályozást vagy e szabályozás értelmezésének és 

alkalmazásának olyan gyakorlatát, amely szerint a közbeszerzési szerződés lényeges módosítására 

vonatkozó rendelkezések megsértése csak akkor feltételezhető, ha a felek írásbeli 

megállapodást/függeléket írtak alá a szerződés módosításáról? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:  

Lehetővé tesz-e a 2014/24 irányelv 72. cikke (1) bekezdésének a (4) bekezdés a) és b) pontjával 

összefüggésben értelmezett e) pontja olyan nemzeti szabályozást vagy e szabályozás értelmezésének és 

alkalmazásának olyan gyakorlatát, amely szerint a közbeszerzési szerződések jogellenes módosítására 

nemcsak a felek által aláírt írásbeli megállapodás útján kerülhet sor, hanem a feleknek a 

szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseket sértő, a kommunikációban és annak (az alapügyben 

szóban forgókhoz hasonló) olyan írásos nyomaiban kifejezésre jutó közös cselekményei útján is, 

amelyek az említett módosítással kapcsolatos akarategységre engednek következtetni? 

3) Lehetővé tesz-e a 2014/24 irányelv 72. cikke (1) bekezdésének a (4) bekezdés a) és b) pontjával 

összefüggésben értelmezett e) pontja olyan nemzeti szabályozást vagy e szabályozás értelmezésének és 

alkalmazásának olyan gyakorlatát, amely szerint az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben 

(amelyben a közbeszerzési dokumentumok meghatározták a szerződés teljesítésének maximális 

időtartamát és legkésőbbi időpontját; a határidő egy mutató is egyben az ajánlatok értékelésének 

módszertana keretében; a szerződés tényleges teljesítésére a dokumentumokban meghatározott 

maximális időtartam és legkésőbbi időpont túllépésével került sor, anélkül, hogy előreláthatatlan 

körülmények álltak volna fenn; az ajánlatkérő a teljesítést kifogás nélkül elfogadta, és nem követelt 

késedelem esetére kikötött kötbért) a szerződésnek a közbeszerzési dokumentumok és a szerződés 

határidőre vonatkozó részében foglalt feltételek megsértésével történő teljesítését előreláthatatlan 

körülmények fenn nem állása esetén és az ajánlatkérő kifogásának hiányában csak a szerződés egyfajta 

nem megfelelő teljesítéseként kell értelmezni, nem pedig a szerződésnek a teljesítési határidőre 

vonatkozó részében történő jogellenes lényeges módosításaként? 

 

174. A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2022. július 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-443/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Lehetővé tesz-e a 2014/24 irányelv 72. cikke (1) bekezdésének a (4) bekezdés a) és b) pontjával 

összefüggésben értelmezett e) pontja olyan nemzeti szabályozást vagy e szabályozás értelmezésének és 

alkalmazásának olyan gyakorlatát, amely szerint a közbeszerzési szerződés lényeges módosítására 

vonatkozó rendelkezések megsértése csak akkor feltételezhető, ha a felek írásbeli 

megállapodást/függeléket írtak alá a szerződés módosításáról? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Lehetővé tesz-e a 2014/24 irányelv 72. cikke (1) 

bekezdésének a (4) bekezdés a) és b) pontjával összefüggésben értelmezett e) pontja olyan nemzeti 

szabályozást vagy e szabályozás értelmezésének és alkalmazásának olyan gyakorlatát, amely szerint a 

közbeszerzési szerződések jogellenes módosítására nemcsak a felek által aláírt írásbeli megállapodás 

útján kerülhet sor, hanem a feleknek a szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseket sértő, a 

kommunikációban és annak (az alapügyben szóban forgókhoz hasonló) olyan írásos nyomaiban 

kifejezésre jutó közös cselekményei útján is, amelyek a módosítással kapcsolatos akarategységre 

engednek következtetni? 

3) Magában foglalja-e a tevékenységek elvégzésének határidejére vonatkozó rész tekintetében az 
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„odaítélés […] gondos előkészítés[ének]” a 2014/24 irányelv [(109)] preambulumbekezdése értelmében 

vett fogalma a szerződés határidőn belüli teljesítését adott esetben hátrányosan befolyásoló szokásos 

időjárási viszonyokból eredő kockázatok értékelését, valamint a tevékenységek bizonyos – a szerződés 

teljesítésének időszakára eső – időszakban történő elvégzésére vonatkozó jogszabályi tilalmak 

értékelését is? 

4) Csak olyan körülményeket foglal-e magában az „előreláthatatlan körülmények” 2014/24 irányelv 

értelmében vett fogalma, amelyek a szerződés odaítélését követően merültek fel (ahogyan azt a 

Dopalnitelni razporedbi na Zakona za obshtestvenite porachki [a közbeszerzésekről szóló törvény 

kiegészítő rendelkezései] 2. §-ának 27. pontjában foglalt nemzeti rendelkezés előírja), amelyeket 

észszerűen gondos előkészítés ellenére sem lehetett előre látni, és amelyek nem a felek cselekményeire 

vagy mulasztásaira vezethetők vissza, de lehetetlenné teszik a megállapodás szerinti feltételek melletti 

teljesítést? Vagy az irányelv nem követeli meg, hogy ezek a körülmények a szerződés odaítélését 

követően merüljenek fel? 

5) A szerződés határidőn túli teljesítésének objektív igazoló okát képezik-e a nem a 2014/24 irányelv 

[(109)] preambulumbekezdése értelmében vett „előreláthatatlan körülményeknek” minősülő szokásos 

időjárási viszonyok, valamint az építési munkák bizonyos időszakban történő végzésére vonatkozó, a 

szerződés odaítélését megelőzően bevezetett jogszabályi tilalom? Ebben az összefüggésben köteles-e a 

résztvevő (a megkövetelt gondossággal és jóhiszeműen eljárva) számításba venni a szerződés határidőn 

belüli teljesítése szempontjából releváns szokásos kockázatokat az ajánlott határidő meghatározása 

során? 

6) Lehetővé tesz-e a 2014/24 irányelv 72. cikke (1) bekezdésének a (4) bekezdés a) és b) pontjával 

összefüggésben értelmezett e) pontja olyan nemzeti szabályozást vagy e szabályozás értelmezésének és 

alkalmazásának olyan gyakorlatát, amely szerint a közbeszerzési szerződés jogellenes módosítása állhat 

fenn az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan helyzetben, amelyben a szerződés teljesítésének 

bizonyos korlátok közötti határideje a közbeszerzési eljárásban való részvétel egyik feltételét képezi (és 

a résztvevőt kizárják e korlátok be nem tartása esetén); a szerződés teljesítésére határidőn túl került sor 

a szerződés tárgya és időtartama által felölelt és nem előreláthatatlan körülményeknek minősülő 

szokásos időjárási viszonyok és a szerződés odaítélését megelőzően bevezetett, bizonyos 

tevékenységekre vonatkozó jogszabályi tilalom miatt; a szerződés teljesítésének elfogadására a 

határidővel kapcsolatos kifogás nélkül került sor, és nem követeltek késedelem esetére kikötött kötbért, 

és így végeredményben a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, a versenykörnyezetet 

meghatározó egyik lényeges feltétel módosítására került sor, és a szerződő fél javára megváltozott a 

szerződés gazdasági egyensúlya? 

 

175. A Raad van State (Hollandia) által 2022. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-451/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Mit jelentenek az „eseményekre” és a „megfelelő bizalmas kezelésre” vonatkozó adatok a 376/2014 

rendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében, valamint a Charta 11. cikkében és az EJEE 10. cikkében 

biztosított véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságára tekintettel? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 376/2014 rendelet 15. cikkének (1) bekezdését a Charta 11. cikkében és az 

EJEE 10. cikkében biztosított véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságára tekintettel, hogy azzal 

összeegyeztethető az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a 

bejelentett eseményekre vonatkozó egyetlen információ sem adható ki? 

3) A második kérdésre adott nemleges válasz esetén: Alkalmazhat-e az illetékes nemzeti hatóság olyan 

általános nemzeti közzétételi szabályozást, amely szerint információkat nem kell kiadni, kivéve, ha az 

információszolgáltatás elsőbbséget élvez például a más államokkal és nemzetközi szervezetekkel való 

kapcsolatokhoz, a hatósági vizsgálathoz, ellenőrzéshez és felügyelethez, a magánélet tiszteletben 

tartásához, valamint a természetes vagy jogi személyek aránytalan előnyben részesítéséhez vagy 
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hátrányos megkülönböztetésének elkerüléséhez fűződő érdekekkel szemben? 

4) Az általános nemzeti közzétételi szabályozás alkalmazása során van-e jelentősége annak, hogy a 

nemzeti adatbázisból származó információkról vagy más dokumentumokban, például politikai 

dokumentumokban foglalt jelentésekből származó vagy azokra vonatkozó információkról van-e szó? 

 

176. Az Administrativen sad – Veliko Tarnovo (Bulgária) által 2022. július 12-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-466/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 

azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikkének (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezésben szereplő „[a]z elektronikus aláírás joghatása […] bizonyítékként” 

fordulatot, hogy e rendelkezés annak feltételezésére kötelezi a tagállami bíróságokat, hogy amennyiben 

fennállnak vagy nem vitatottak az említett rendelet 3. cikkének 10., 11. és 12. [pontja] szerinti feltételek, 

úgy az ilyen aláírás fennállását és hivatkozott szerzőségét eleve kétségtől mentesen és nem vitatottan 

bizonyítottnak kell tekinteni, és úgy kell-e értelmezni az említett fordulatot, hogy az említett 

rendelkezések szerinti feltételek fennállása esetén a tagállami bíróságok kötelesek elismerni, hogy a 

minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláíráséval csak a vonatkozó nemzeti jogi szabályozás által 

e saját kezű aláírás tekintetében meghatározott keretek között egyenértékű bizonyító erővel rendelkezik? 

2) Úgy kell-e értelmezni az említett rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezésben 

szereplő „bírósági eljárásokban […] nem tagadható meg” fordulatot, hogy az abszolút tilalmat állít fel 

a tagállamok nemzeti bíróságai számára arra vonatkozóan, hogy a saját jogrendszereikben biztosított 

eljárási lehetőségekkel élve megtagadják az elektronikus aláírás rendeletben előírt joghatásának 

bizonyító erejét, vagy úgy kell-e értelmezni az említett fordulatot, hogy az említett rendelkezéssel nem 

ellentétes a rendelet 3. cikkének 10., 11. és 12. [pontjában] foglalt rendelkezésekben szereplő feltételek 

fennállásának a tagállamok nemzeti bíróságai által az eljárásjoguk szerint alkalmazandó eszközök 

használata révén történő megcáfolása és az, hogy ily módon a valamely bíróság előtt folyamatban lévő 

jogvita feleinek lehetőségük nyílik az elektronikus aláírás meghatározott bizonyító erejének 

megcáfolására? 

 

177. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2022. július 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-474/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Azt feltételezi-e a 261/2004/EK rendelet 5., 6. és 7. cikke szerinti, a járatnak a menetrend szerinti 

érkezési időponthoz képest több mint háromórás késése miatti kártalanításhoz való jog, hogy az utas a 

rendelet 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a légi fuvarozó, az utazásszervező vagy egy 

meghatalmazott utazásközvetítő által megjelölt időpontban, legalább azonban 45 perccel a közzétett 

indulási időpont előtt utasfelvételre jelentkezik, vagy az említett értelemben vett jelentős késés esetében 

– a járattörlés esetéhez hasonlóan – nem alkalmazandó ez a követelmény? 

2) Abban az esetben, ha a kártalanításhoz való jog tekintetében nem válik alkalmazhatatlanná az 

utasfelvételre való jelentkezés követelménye kizárólag az említett értelemben vett jelentős késés 

bekövetkezése miatt, fennáll-e ilyen alkalmazhatatlanság akkor, ha kellően biztos támpontok állnak az 

utas rendelkezésére arra vonatkozóan, hogy a járat csak az említett értelemben vett jelentős késéssel 

érkezik majd meg? 
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178. A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2022. július 20-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-484/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 2008/115/EK irányelv 5. cikke első tagmondatának a) és b) pontját, hogy azok 

mindenképpen kizárják a kiskorú harmadik országbeli állampolgárral szemben a nemzetközi védelem 

iránti kérelmének elutasításával egyidejűleg hozott és számára az államterület elhagyására a jogerőre 

emelkedéstől számított 30 napos határidőt megállapító kiutasítási határozat jogszerűségét, ha jogi 

okokból beláthatatlan ideig egyik szülő sem küldhető vissza a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 3. 

pontjában megjelölt országok valamelyikébe, és ezért védelemre érdemes családi élete (az Alapjogi 

Charta 7. cikke és 24. cikkének (2) bekezdése, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. 

cikke) miatt a kiskorútól sem várható el a tagállam elhagyása, vagy elegendő, hogy a 2008/115/EK 

irányelv 5. cikke első tagmondatának a) és b) pontja értelmében vett, a gyermek mindenek felett álló 

érdekeit és a családi életet egy nemzeti jogszabályi rendelkezés alapján a kiutasítási határozat 

meghozatalát követően figyelembe kell venni a kitoloncolás felfüggesztése révén? 

 

179. A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2022. augusztus 4-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-522/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet (a légi utasok jogairól szóló rendelet) 7. cikkének (3) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett 8. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy az az utas, aki 

részben törzsutasmérföldekkel fizetett a járatért, az üzemeltető légi fuvarozótól, aki nem a vele szerződő 

fél, e tekintetben (csak) törzsutasmérföldekben követelhet visszatérítést? 

2) Ha a Bíróság igenlő választ ad az első kérdésre: 

Ellentétes-e a légi utasok jogairól szóló rendelettel az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint abban 

az esetben, ha a légi utasok jogairól szóló rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontjából eredő 

kötelezettséget megszegve nem teljesítik a visszatérítést mérföldek formájában, a teljesítés helyett 

kártérítés követelhető az üzemeltető légi fuvarozótól, vagy az utas kötve van a törzsutasmérföldekben 

történő visszatérítésre irányuló eredeti követeléséhez? 

3) Ha a Bíróság nemleges választ ad az első kérdésre: 

Abban az esetben, ha az utas pénzbeli visszatérítést is követelhet vagy kap, úgy kell-e értelmezni a légi 

utasok jogairól szóló rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett 8. cikke (1) 

bekezdésének a) pontját, hogy az üzemeltető légi fuvarozó azt az összeget téríti vissza pénzben az utas 

részére „a jegy [vételi ár szerinti] ár[aként]”, amely lehetővé tenné vagy tette volna az utas számára, 

hogy törzsutasmérföldek felhasználása nélkül a célállomására hasonló feltételek mellett és a legkorábbi 

időpontban vagy egy későbbi, az utasnak megfelelő időpontra átfoglalásra tegyen szert az ülőhelyek 

rendelkezésre állásától függően? 

Pénzügyi jogterület 

77. A Bundesfinanzhof (Németország) által 2022. május 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-344/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények között az a település, amely önkormányzati 

rendelet alapján (tartózkodási naponként bizonyos összegű) „idegenforgalmi adót” szed be a településen 

tartózkodó látogatóktól (kúravendégektől) gyógykúra-létesítmények (például kúrapark, kúraház, utak) 

rendelkezésre bocsátásáért, akkor is a 2006/112/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja 
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értelmében vett gazdasági tevékenységet végez-e a gyógykúra-létesítményeknek idegenforgalmi adó 

ellenében a kúravendégek részére történő rendelkezésre bocsátásával, ha a gyógykúra-létesítmények 

egyébként is bárki számára (és ezért például idegenforgalmi adó fizetésére nem köteles lakosok vagy 

idegenforgalmi adó fizetésére nem köteles más személyek számára is) szabadon hozzáférhetők? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Az alapügy fent említett körülményei között csak a 

település területe minősül-e az érintett földrajzi piacnak annak vizsgálata során, hogy a település nem 

adóalanyként való kezelése a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

2006/112 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében véve „a verseny jelentős 

torzulását” eredményezné-e? 

 

78. A Cour de cassation (Belgium) által 2022. június 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-365/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

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

tanácsi irányelv 311. cikke (1) bekezdésének 1. pontját, hogy a valamely, használt gépjárműveket és 

gépjárműroncsokat értékesítő vállalkozás által az irányelv 314. cikkében említett személyektől vásárolt, 

használatból kivont és – az alkatrészek kiszerelése nélkül – „alkatrésznek” történő értékesítésre szánt 

gépjárművek az e rendelkezés értelmében vett használt cikkeknek minősülnek? 

 

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

(Portugália) által 2022. június 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-

416/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A Bíróság Isabele Gielen (C-299/13) és Air Berlin (C-573/16) ügyekben hozott ítéleteiből eredő 

ítélkezési gyakorlata értelmében „átfogó ügyletnek” kell-e tekinteni  

(i) a kötvény készpénzes megvásárlására irányuló ajánlattételt,  

(ii) a kötvénykibocsátást és  

(iii) a részvényjegyzésre irányuló nyilvános ajánlattételt? 

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

pontjában szereplő, kapcsolódó alaki követelmények kifejezést, hogy az kiterjed azokra a szerződésben 

rögzített pénzügyi közvetítői szolgáltatásokra, amelyeket  

(i) a kötvények készpénzes megvásárlására irányuló ajánlattétellel,  

(ii) a kötvénykibocsátással és  

(iii) a részvényjegyzésre irányuló nyilvános ajánlattétellel kapcsolatban járulékos jelleggel nyújtanak? 

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

pontja, hogy azzal ellentétes a bélyegilleték alkalmazása egy bank által nyújtott,  

(i) a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszavásárlásával  

(ii) az átruházható értékpapírok kibocsátásával és forgalomba hozatalával, valamint  

(iii) a kibocsátott részvények nyilvános jegyzése útján történő tőkeemeléssel kapcsolatos pénzügyi 

közvetítői szolgáltatásokért járó díjra, amely szolgáltatások magukba foglalják a befektetőknek az 

értékpapírok forgalmazása, a jegyzési vagy vételi megbízások fogadása, valamint bizonyos 

esetekben az ajánlat tárgyát képező átruházható értékpapírok megvásárlása céljából történő 

azonosítása és a velük való kapcsolatfelvétel kötelezettségét? 



 

 12 

4) Eltérő választ kell-e adni a fenti kérdésekre attól függően, hogy a pénzügyi szolgáltatások nyújtása a 

törvény alapján kötelező vagy opcionális? 

 

80. A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2022. június 30-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-433/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e a héa-irányelv IV. mellékletének 2. pontjával egy olyan nemzeti rendelkezés, amelynek 

értelmében a kedvezményes héa-mérték kizárólag a magán lakóházakban található, a munkálatok 

elvégzésekor lakott ingatlanok javítására és felújítására irányuló építési szerződésekre alkalmazható? 

 

81. A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2022. július 5-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-442/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 

2006/112/EK tanácsi irányelv 203. cikkét, hogy abban az esetben, ha valamely héa-alany 

munkavállalója héát feltüntető olyan hamis számlát állít ki, amelyen adóalanyként a munkáltató tudta 

vagy beleegyezése nélkül annak adatait tünteti fel, akkor a héát a számlán feltüntető, a héa megfizetésére 

kötelezett személynek a következő személyt kell tekinteni: 

— azt a héaalanyt, akinek az adatait a számlán jogellenesen használták fel, vagy 

— azt a munkavállalót, aki egy számlán a héa-alanynak minősülő személy adatainak felhasználásával 

jogellenesen tüntette fel a héát? 

2) Annak megválaszolása szempontjából, hogy a fent említett 2006/112/EK tanácsi irányelv 203. 

cikkének értelmében kit kell tekinteni a héát a számlán feltüntető és a héa megfizetésére kötelezett 

személynek az 1. pontban említettekhez hasonló körülmények között, lényeges-e, hogy annak a héa-

alanynak, aki olyan munkavállalót foglalkoztat, aki az őt foglalkoztató adóalany adatait jogellenesen 

tüntette fel a héás számlán, felróható-e, hogy nem kellő gondossággal látta el a munkavállaló 

felügyeletét? 

 

82. A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2022. július 27-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-509/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Először is, úgy kell-e értelmezni az adófelfügggesztés alatt bekövetkezett károsodáshoz vezető előre 

nem látható körülményeknek a 2008/118/EK irányelv 7. cikke (4) bekezdése értelmében vett fogalmát 

a vis maior esethez hasonlóan, hogy olyan, az adóraktár engedélyes körén kívül eső, rendkívüli és előre 

nem látható körülményekről van szó, amelyek minden gondossága ellenére elkerülhetetlenek, és 

amelyeket az objektíve semmilyen módon nem ellenőrizhet? 

2) Továbbá, a felelősségnek az előre nem látható körülmények fennállása esetén való kizárása 

szempontjából releváns-e, és ha igen, milyen mértékben, a káresemény elkerüléséhez szükséges 

óvintézkedések megtétele során tanúsított gondosság? 

3) Az első két kérdéshez képest másodlagosan, az 1995. október 26-i 504. sz. felhatalmazáson alapuló 

törvényerejű rendelet 4. cikkének (1) bekezdéséhez hasonló rendelkezés, amely az előre nem látható 

körülményekkel és a vis maiorral egyenértékűnek tekinti (ugyanazon személy vagy harmadik 

személyek) nem súlyos kötelességszegését, összeegyeztethető-e a 2008/118/EK irányelv 7. cikkének (4) 
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bekezdésében foglalt szabályozással, amely nem állapít meg további feltételeket, különösen a 

cselekmény elkövetőjének „kötelességszegését” illetően? 

4) Végül, lehet-e úgy értelmezni az említett 7. cikk (4) bekezdésében is szereplő, a „vagy a tagállam 

illetékes hatóságai engedélyének következményeként” rendelkezést, hogy az lehetővé teszi a tagállam 

számára, hogy a termék megsemmisülése vagy károsodása esetén a szabad forgalomba bocsátás 

meghatározását érintő további általános kategóriát (enyhe kötelességszegés) jelöljön meg, vagy ez a 

kifejezés nem tartalmazhat ilyen rendelkezést, mivel azt ezzel szemben úgy kell érteni, hogy olyan 

különös esetekre utal, amelyeket eseti alapon engedélyeznek, vagy egyébként objektív elemeikben 

meghatározott esetekként azonosítanak? 

Munkaügyi ügyszak 

33. A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2022. július 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-496/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 98/59/EK 

irányelv 1. cikke [(1) bekezdése első albekezdése b) pontjával] és 6. cikkével – az ezen irányelv (2) és 

(6) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezve – ellentétes-e az a nemzeti szabályozás, amely 

lehetővé teszi a munkáltató számára, hogy ne konzultáljon a csoportos létszámcsökkentésre irányuló 

eljárás által érintett munkavállalókkal, mivel nem rendelkeznek már kijelölt képviselőkkel, és jogilag 

sem kötelesek azok kijelölésére? 

2) Úgy kell-e értelmezni a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok 

közelítéséről szóló 98/59/EK irányelv 1. cikke [(1) bekezdése első albekezdésének b) pontját] és 6. 

cikkét ezen irányelv (2) és (6) preambulumbekezdésével összefüggésben, hogy a fent leírt esetben a 

munkáltató köteles tájékoztatni a csoportos létszámcsökkentésre irányuló eljárás által érintett 

valamennyi munkavállalót, és köteles velük konzultálni? 

Polgári ügyszak 

82. A Landgericht Berlin (Németország) által 2022. június 16-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-400/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Összhangban áll-e a 2011/83/EU irányelv 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével, ha a 

nemzeti szabályt (jelen esetben: a BGB 312j. §-a (3) bekezdése második mondatának és (4) 

bekezdésének 2014. június 13-tól2022. május 27-ig hatályos változata) úgy értelmezik, hogy a 

2011/83/EU irányelv 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdéséhez hasonlóan akkor is 

alkalmazhatóvá válik, ha a fogyasztó az elektronikus úton megvalósuló szerződéskötés időpontjáig nem 

feltétlenül, hanem csak meghatározott további feltételek mellett – például kizárólag a megbízáson 

alapuló jogérvényesítés későbbi sikeressége vagy felszólítás harmadik személy részére történő későbbi 

elküldése esetében – köteles az eladó vagy szolgáltató részére fizetni? 

 

83. A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2022. július 4-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-438/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a C-427/16. és C-428/16. sz. CHEZ Elektro Bulgaria egyesített ügyekben 

hozott ítélet értelmében értelmezett EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését, hogy a nemzeti bíróságok 

mellőzhetik az olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés alkalmazását, amely szerint a bíróság nem 

kötelezheti a pervesztes felet egy kizárólag a legfelsőbb ügyvédi tanácshoz (Bulgária) hasonló ügyvédi 
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szakmai szervezet által elfogadott rendeletben megállapított minimális összegnél alacsonyabb összegű 

ügyvédimunkadíj-költségek viselésére, ha e jogszabályi rendelkezés nem jogszerű célok elérésére 

korlátozódik, mégpedig nemcsak a szerződő felekkel, hanem olyan harmadik felekkel szemben is, akik 

az eljárás költségeinek viselésére kötelezhetők? 

2) Úgy kell-e értelmezni a C-427/16. és C-428/16. sz. CHEZ Elektro Bulgaria egyesített ügyekben 

hozott ítélet értelmében értelmezett EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését, hogy jogszabályban 

meghatározottnak kell tekinteni azokat a jogszerű célokat, amelyek igazolják az olyan nemzeti 

jogszabályi rendelkezés alkalmazását, amely szerint a bíróság nem kötelezheti a pervesztes felet egy, a 

legfelsőbb ügyvédi tanácshoz (Bulgária) hasonló ügyvédi szakmai szervezet által elfogadott rendeletben 

megállapított minimális összegnél alacsonyabb összegű ügyvédimunkadíj-költségek viselésére, és a 

bíróság mellőzheti a nemzeti szabályozás alkalmazását, ha nem állapítja meg, hogy a konkrét esetben e 

célok túllépésére kerül sor, vagy sokkal inkább abból kell kiindulni, hogy a nemzeti jogi szabályozás 

nem alkalmazható, amennyiben nem nyer megállapítást az említett célok elérése? 

3) Az 1/2003/EK rendelet 2. cikkével összefüggésben értelmezett EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése 

alapján melyik félnek kell bizonyítania egy olyan polgári jogvitában, amelyben a pervesztes felet 

kötelezik a költségek viselésére, egy jogszerű cél fennállását és annak egy ügyvédi szakmai szervezet 

által az ügyvédi munkadíj legalacsonyabb összegére vonatkozóan elfogadott rendelet általi követésének 

arányosságát, ha az ügyvédi munkadíj csökkentését kérik annak túlzott mértéke miatt: a költségek 

viselésére való kötelezést kérő félnek vagy a munkadíj csökkentését kérő pervesztes félnek? 

4) Úgy kell-e értelmezni a C-427/16. és C-428/16. sz. CHEZ Elektro Bulgaria egyesített ügyekben 

hozott ítélet értelmében értelmezett EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését, hogy a Narodnoto sabraniehez 

(nemzetgyűlés, Bulgária) hasonló állami hatóságnak, ha egy ügyvédi szakmai szervezetet hatalmaz fel 

minimális árak rendelettel történő elfogadására, kifejezetten meg kell jelölnie azokat a konkrét 

módszereket, amelyek alapján meg kell határozni a korlátozás arányosságát, vagy a szakmai szervezetet 

kell kötelezni arra, hogy a rendelet elfogadása során (például a tervezet indokolásában vagy más 

előkészítő dokumentumokban) taglalja ezeket, és adott esetben, ha nem vesznek figyelembe ilyen 

módszereket, meg kell-e tagadnia a bíróságnak a rendelet alkalmazását a konkrét összegek vizsgálata 

nélkül, és elegendő-e az ilyen módszerek indokolással ellátott taglalása annak feltételezéséhez, hogy a 

szabályozás a kitűzött jogszerű célok eléréséhez szükséges mértékre korlátozódik? 

5) A negyedik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni a C-427/16. és C-428/16. 

sz. CHEZ Elektro Bulgaria egyesített ügyekben hozott ítélet értelmében értelmezett EUMSZ 101. cikk 

(1) bekezdését, hogy a bíróságnak az ügy tekintetében konkrétan előírt összegre gyakorolt hatások 

szempontjából értékelnie kell azokat a jogszerű célokat, amelyek igazolják az olyan nemzeti jogszabályi 

rendelkezés alkalmazását, amely szerint a bíróság nem kötelezheti a pervesztes felet egy, a legfelsőbb 

ügyvédi tanácshoz (Bulgária) hasonló ügyvédi szakmai szervezet által elfogadott rendeletben 

megállapított minimális összegnél alacsonyabb összegű ügyvédimunkadíj-költségek viselésére, és e 

célok arányosságát, és meg kell tagadnia az említett összeg alkalmazását, ha az túllépi a célok eléréséhez 

szükséges mértéket, vagy a bíróságnak főszabály szerint meg kell vizsgálnia a rendeletben egy összeg 

megállapítására előírt kritériumok jellegét és azok kifejeződését, és ha megállapítja, hogy azok bizonyos 

esetekben túlléphetik a célok eléréséhez szükséges mértéket, minden esetben mellőznie kell a szóban 

forgó szabály alkalmazását? 

6) Ha a minimális munkadíj jogszerű céljának a magas színvonalú jogi szolgáltatások biztosítását 

tekintjük, akkor lehetővé teszi-e az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése, hogy a minimális összegeket 

kizárólag az ügy jellege (a jogvita tárgya), az ügyhöz fűződő anyagi érdek és részben a megtartott 

tárgyalások száma alapján állapítsák meg, anélkül, hogy más kritériumokat, mint például a ténybeli 

összetettséget, az alkalmazandó nemzeti és nemzetközi rendelkezéseket stb. is figyelembe vennék? 

7) Ha az ötödik kérdésre azt a választ kell adni, hogy a nemzeti bíróságnak minden egyes eljárás esetében 

külön kell vizsgálnia, hogy a hatékony jogi segítségnyújtás biztosításának jogszerű céljai igazolhatják-

e a munkadíj minimális összegére vonatkozó jogi szabályozás alkalmazását, akkor milyen kritériumok 

alapján kell a bíróságnak értékelnie a konkrét ügyben a munkadíj minimális összegének arányosságát, 

ha úgy véli, hogy a minimális összeg szabályozásának célja a hatékony jogi segítségnyújtás nemzeti 

szintű biztosítása? 
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8) Úgy kell-e értelmezni az Alapjogi Charta 47. cikkének harmadik bekezdésével összefüggésben 

értelmezett EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését, hogy a hetedik kérdés értékelése során figyelembe kell 

venni a végrehajtó hatalom által jóváhagyott, az állam által a hivatalból kirendelt ügyvédeknek fizetendő 

munkadíjra vonatkozó szabályozást, amely munkadíj – jogszabályi hivatkozás alapján – a jogtanácsos 

által képviselt és az ügyben pernyertes fél részére megtérítendő maximális összeget jelenti? 

9) Úgy kell-e értelmezni az Alapjogi Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett EUMSZ 101. cikk 

(1) bekezdését, hogy a hetedik kérdés értékelése során a nemzeti bíróság köteles megjelölni a magas 

színvonalú jogi segítségnyújtás biztosítására irányuló cél eléréséhez elegendő munkadíjösszeget, 

amelyet össze kell hasonlítania a jogi szabályozásból következő összeggel, és be kell mutatnia az általa 

mérlegelési jogkörében megállapított összeg indokait? 

10) Úgy kell-e értelmezni a nemzeti eljárásjogi eszközök hatékonyságának és a joggal való visszaélés 

tilalmának elvével összefüggésben értelmezett EUMSZ 101. cikk (2) bekezdését, hogy amennyiben a 

nemzeti bíróság megállapítja, hogy a vállalkozások társulásának döntése a versenykorlátozás tilalmába 

ütközik, mert tagjai számára minimális díjszabásokat állapít meg anélkül, hogy alapos indokai lennének 

az ilyen beavatkozás engedélyezésének, a nemzeti bíróság köteles alkalmazni az e döntésben 

megállapított minimális díjtételeket, mivel azok a döntés tárgyát képező szolgáltatások tényleges piaci 

árait tükrözik, mert a szóban forgó szolgáltatást nyújtó valamennyi személy köteles az említett társulás 

tagja lenni? 

 

84. A Landgericht Hannover (Németország) által 2022. július 12-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-461/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

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

április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – 

GDPR) 4. cikkének 7. pontja értelmében vett adatkezelőnek minősül-e a törvény alapján kirendelt 

hivatásos gondnok? 

Köteles-e a hivatásos gondnok a GDPR 15. cikke szerinti tájékoztatást nyújtani? 

 

85. A Vrchní soud v Praze (Cseh Köztársaság) által 2022. július 14-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-470/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a 2000/31/EK irányelv szellemével és céljával ezen irányelv 14. cikke (1) 

bekezdésének olyan értelmezése, amely szerint a tárhelyszolgáltatást (hosting) nyújtó szolgáltatónak a 

tárolt információ tartalmáért való felelősségének részét képezi e szolgáltatás nyújtásának módjával 

kapcsolatos felelősség is? 

2) Összeegyeztethető-e a 2000/31/EK irányelv szellemével és céljával ezen irányelv 14. cikke (1) 

bekezdésének olyan értelmezése, amely szerint a tárhelyszolgáltatást (hosting) nyújtó szolgáltató 

felelősségének korlátozására vonatkozó, e rendelkezésben megállapított szabályok nem zárhatják ki e 

szolgáltató e szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adott üzleti modell kiválasztásáért magánjog alapján 

fennálló felelősségét, még akkor sem, ha e modell esetében a szerzői jogok megsértése adott esetben 

haszonnal járhat? 

3) A 2000/31/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésében előírt felelősség alóli mentesség vonatkozik-

e az információk online keresőprogrammal való gyűjtésére és keresésére irányuló szolgáltatást nyújtó 

szolgáltató e szolgáltatás nyújtásának módjáért való felelősségére, ha a szolgáltatás nyújtásának e módja 

arra ösztönzi a szolgáltatás igénybe vevőjét, hogy az információk tekintetében szerzői jogi jogosult 
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személyek engedélye nélkül tároljon információkat, anélkül, hogy a szolgáltató aktívan részt venne a 

szerzői jogok megsértésében? 

 

86. A Markkinaoikeus (Finnország) által 2022. július 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-473/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: finn 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A jogérvényesítési irányelv 9. cikkének (7) bekezdésével összeegyeztethetőnek kell-e tekinteni a fent 

(a jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelem 16–18. pontjában) ismertetetthez hasonló, Finnországban 

hatályos és objektív felelősségen alapuló kártérítési rendszert? 

2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:  

Milyen fajta kártérítési felelősségen alapul ebben az esetben a jogérvényesítési irányelv 9. cikkének (7) 

bekezdése szerinti felelősség? Feltételezni kell-e, hogy ez a felelősség egyfajta vétkességen alapuló 

felelősség, egyfajta joggal való visszaélés miatti felelősség vagy valamilyen más okból eredő felelősség? 

3) A második kérdés kapcsán:  

Milyen körülményeket kell figyelembe venni annak megítélésénél, hogy fennáll-e a felelősség? 

4) A harmadik kérdést illetően különösen kizárólag az ideiglenes intézkedés elrendelésekor ismert 

körülmények alapján kell-e elvégezni az értékelést, vagy például az is figyelembe vehető, hogy azt a 

szellemitulajdon-jogot, amelynek állítólagos megsértésével az ideiglenes intézkedést indokolták, 

később, az ideiglenes intézkedés elrendelését követően kezdettől fogva érvénytelennek nyilvánították, 

és ha igen, milyen jelentőséget kell tulajdonítani az utóbbi körülménynek? 

 

87. A Landgericht Düsseldorf (Németország) által 2022. július 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-497/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet 24. cikke 1. pontjának első mondatát, hogy egy 

magánszemély és egy hivatásos nyaraló-bérbeadó között a bérbeadó által üzemeltetett üdülőparkban 

található bungaló rövid távú használatba adására vonatkozóan létrejött olyan szerződés esetében, amely 

a használatba adáson túlmenően további szolgáltatásként végtakarítást és ágynemű rendelkezésre 

bocsátását is előírja, attól a körülménytől függetlenül, hogy a nyaralóbungaló a bérbeadó vagy valamely 

harmadik fél tulajdonában van-e, a bérelt dolog fekvésének helyén alapuló kizárólagos joghatósági okot 

kell alkalmazni? 

 

88. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2022. augusztus 16-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-546/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/2302 irányelv (az utazási csomagokról szóló irányelv) 12. 

cikkének (3) bekezdését, hogy az utazásszervező már akkor is hivatkozhat a szerződés teljesítésében őt 

gátló elháríthatatlan és rendkívüli körülményekre, ha az ügyfél tagállamának erre hatáskörrel rendelkező 

hatósága a legmagasabb fokú utazási figyelmeztetést adta ki a célországra az utazás tervezett kezdete 

előtt? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a 2015/2302 irányelv 12. cikkének (3) bekezdését, hogy nem állnak fenn 
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elháríthatatlan és rendkívüli körülmények, ha az utazó az utazási figyelmeztetés és a világjárványhelyzet 

további alakulásával kapcsolatos bizonytalanság tudatában úgy nyilatkozott, hogy ennek ellenére 

ragaszkodni kíván az utazáshoz, és a szervező számára nem lett volna lehetetlen az utazás teljesítése? 

Gazdasági ügyszak 

31. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2022. július 6-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-450/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 93/13/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a szerződés megkötését kísérő körülmények 

fennállására vonatkozó fordulata, illetve ugyanezen irányelv 7. cikke (3) bekezdésének a hasonló 

feltételekre vonatkozó fordulata hatálya alá tartozik-e az átláthatóságnak egy közérdekű kereset 

keretében végzendő vizsgálata érdekében az olyan kikötések in abstracto szintű elbírálása, amelyeket 

több mint száz pénzügyi intézmény alkalmaz, több millió banki szerződésben anélkül, hogy 

figyelembevételre kerülne a kikötés jogi és gazdasági terheire vonatkozó információknak a 

szerződéskötést megelőzően biztosított szintje, illetve az egyes esetekben a szerződés kísérő, további 

körülmények? 

2) Összeegyeztethető-e a 93/13/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével és 7. cikkének (3) 

bekezdésével az, hogy az átláthatóság in abstracto vizsgálata az átlagfogyasztó szemszögéből történjen, 

amikor többféle szerződési ajánlat a fogyasztók különböző, sajátos csoportjait célozza meg, illetve 

amikor gazdaságilag és földrajzilag jelentősen eltérő üzleti területekkel rendelkező több intézmény van 

jelen egy olyan kifejezetten hosszú időszakban, amelynek során az ilyen kikötések közismertté váltak? 

 

32. Az Oberlandesgericht München (Németország) által 2022. július 12-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-463/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Akkor is a 2002/65/EK irányelv 2. cikkének a) pontja és a 2011/83/EU irányelv 2. cikkének 7. pontja 

értelmében vett távollevők között kötött szerződésről van-e szó, ha a szerződéskötés során csak olyan 

hitelközvetítővel állt fenn személyes kapcsolat, aki fogyasztókkal üzletkötést kezdeményez az eladó 

vagy szolgáltató javára és megbízásából, az érintett szerződések megkötésére azonban képviseleti joggal 

nem rendelkezik? 

2. A 2011/83/EU irányelv 2. cikkének 8. és 9. pontja értelmében vett, üzlethelyiségen kívül kötött 

szerződésről van-e szó, ha a szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokra olyan hitelközvetítő 

üzlethelyiségében kerül sor, aki fogyasztókkal üzletkötést kezdeményez az eladó vagy szolgáltató javára 

és megbízásából, az érintett szerződések megkötésére azonban képviseleti joggal nem rendelkezik? 

3. A 2002/65/EK irányelv 2. cikkének b) pontja értelmében vett, a 2011/83/EU irányelv 2. cikkének 12. 

pontja által átvett pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szerződésnek minősülnek-e a fogyasztóval 

kötött, kilométer alapú elszámolást tartalmazó gépjárműlízing-szerződések? 
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Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

35. A Bíróság (első tanács) 2022. szeptember 15-i ítélete (a Sofiyski rayonen sad [Bulgária] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – HN elleni büntetőeljárás (C-420/20. sz. ügy)1  

1) A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét 

jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi irányelv 

8. cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a büntetőeljárásban a gyanúsítottak és a 

vádlottak számára kötelezettségként írja elő, hogy jelen legyenek a tárgyaláson. 

2) A 2016/343 irányelv 8. cikkének (2) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely a gyanúsított vagy a vádlott távollétében lehetővé 

teszi a tárgyalás megtartását, jóllehet e személy e tagállamon kívül tartózkodik, és – az említett tagállam 

illetékes hatóságai által vele szemben elrendelt beutazási tilalom folytán – nem utazhat be az említett 

tagállam területére. 

 

36. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. szeptember 15-i ítélete (a Spetsializiran 

nakazatelen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DD elleni 

büntetőeljárás (C-347/21. sz. ügy)2  

A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét 

jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi irányelv 

8. cikkének (1) bekezdését, valamint a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz 

kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik 

félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt 

harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló, 2013. október 22-

i 2013/48/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell 

értelmezni: 

abban az esetben, ha a terhelt tárgyaláson való részvételhez és ügyvédi képviselethez való joga 

tiszteletben tartásának a biztosítása érdekében a nemzeti bíróság egy terhelő tanú esetében további 

kihallgatást tart amiatt, hogy a terhelt és az ügyvédje az akaratukon kívül álló okok miatt nem tudtak 

részt venni e tanú előző kihallgatásán, elegendő, ha a terhelt és az ügyvédje szabadon kikérdezheti e 

tanút, feltéve, hogy e további kihallgatást megelőzően a terhelt és az ügyvédje számára rendelkezésre 

bocsátották az ugyanezen tanú előző kihallgatásáról készült jegyzőkönyvet. E körülmények között a 

terhelt és az ügyvédje távollétében megtartott kihallgatást nem szükséges teljes egészében, az annak 

során végzett eljárási cselekményeket érvénytelenítve megismételni. 

 
1 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 12. szám, Büntető ügyszak, 33. szám alatt. 
2 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 9. szám, Büntető ügyszak, 22. szám alatt. 
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Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

150. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (a 

Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – 

Bundesrepublik Deutschland kontra SW (C-273/20),3 BL, BC (C-355/20)4 

1) A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 16. cikke (1) 

bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy a szülőknek az ezen irányelv 10. cikke (3) 

bekezdésének a 2. cikk f) pontjával összefüggésben értelmezett a) pontja szerinti, kísérő nélküli kiskorú 

menekülttel való családegyesítése esetén az, hogy e menekült továbbra is kiskorú legyen a szülők által 

a beutazás és tartózkodás iránt benyújtott kérelemre vonatkozó határozat meghozatalának 

időpontjában, nem minősül az ezen 16. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett „feltételnek”, 

amelynek a nemteljesítése lehetővé teszi a tagállamok számára az ilyen kérelem elutasítását. E 

rendelkezéseket továbbá az említett irányelv 13. cikkének (2) bekezdése fényében akként kell értelmezni, 

hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében ilyen esetben az érintett 

szülők tartózkodási joga megszűnik, amint a gyermek nagykorúvá válik. 

2) A 2003/86 irányelv 16. cikke (1) bekezdésének b) pontját akként kell értelmezni, hogy ahhoz, hogy 

valamely szülőnek egy menekült jogállással rendelkező kiskorú gyermekkel való családegyesítése esetén 

az e rendelkezés értelmében vett valódi családi kötelék fennállását lehessen megállapítani, amennyiben 

e gyermek az e szülő által benyújtott, családegyesítési célú beutazási és tartózkodási kérelemre 

vonatkozó határozat meghozatala előtt nagykorúvá vált, nem elégséges önmagában az első fokú felmenő 

ági rokonság. Ugyanakkor nem szükséges, hogy a családegyesítő gyermek és az érintett szülő 

ugyanabban a háztartásban vagy ugyanazon tető alatt együtt éljen. Az alkalmankénti látogatások, 

amennyiben lehetőség van ilyenekre, és bármilyen jellegű rendszeres kapcsolattartás elegendő lehet 

annak megállapításához, hogy e személyek személyes és érzelmi kapcsolatot alakítanak ki, és 

igazolhatja a valódi családi élet fennállását. Az sem szükséges továbbá, hogy a családegyesítő gyermek 

és az érintett szülő kölcsönös anyagi támogatást nyújtson egymásnak. 

 

151. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. augusztus 1-jei (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bundesrepublik Deutschland 

kontra XC (C-279/20. sz. ügy)5  

1) A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 4. cikke (1) 

bekezdése első albekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy annak meghatározásához, hogy a 

menekült jogállással rendelkező családegyesítő gyermeke e rendelkezés értelmében kiskorú gyermeknek 

minősül-e, amennyiben e gyermek nagykorúvá vált a családegyesítő szülő menekültként való elismerését 

és a családegyesítés iránti kérelem benyújtását megelőzően, azt az időpontot kell figyelembe venni, 

amikor a családegyesítő szülő a menekült jogállás elismerése iránti kérelmét benyújtotta, feltéve hogy 

a családegyesítés iránti kérelmet a családegyesítő szülő menekült jogállásának megadásától számított 

három hónapon belül nyújtották be. 

2) A 2003/86 irányelv 16. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy ahhoz, hogy egy 

kiskorú gyermeknek egy menekült jogállással rendelkező szülővel való családegyesítése esetén az e 

rendelkezés értelmében vett valódi családi kötelék fennállását lehessen megállapítani, amennyiben e 

gyermek a menekült jogállás családegyesítő szülőnek való elismerését és a családegyesítés iránti 

kérelem benyújtását megelőzően nagykorúvá vált, nem elégséges önmagában a törvényes szülő-gyermek 

kapcsolat. Ugyanakkor nem szükséges, hogy a családegyesítő gyermek és az érintett szülő ugyanabban 

a háztartásban vagy ugyanazon tető alatt együtt éljen. Az alkalmankénti látogatások, amennyiben 

 
3 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 138. szám alatt. 
4 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 130. szám alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 139. szám alatt. 
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lehetőség van ilyenekre, és bármilyen jellegű rendszeres kapcsolattartás elegendő lehet annak 

megállapításához, hogy e személyek személyes és érzelmi kapcsolatot alakítanak ki, és igazolhatja a 

valódi családi kötelék fennállását. Az sem szükséges továbbá, hogy a családegyesítő szülő és az érintett 

gyermek kölcsönös anyagi támogatást nyújtson egymásnak. 

 

152. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Roma Multiservizi spa, Rekeep spa 

kontra Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (C-332/20. sz. 

ügy)6  

1) A 2017. december 18-i (EU) 2017/2365 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, a 

közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 58. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az ajánlatkérő 

szerv kizárhat egy gazdasági szereplőt azon eljárásból, amely egyrészt vegyes tőkéjű társaság 

létrehozására, másrészt pedig, szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés e társaság 

számára történő odaítélésére irányul, ha e kizárást az a tény igazolja, hogy ezen ajánlatkérő szervnek 

az e gazdasági szereplő tőkéjében való közvetett részesedése miatt az említett ajánlatkérő szerv e 

társaság tőkéjében fennálló – az ajánlattételi dokumentációban meghatározott – maximális részesedését 

ténylegesen túllépné, ha ugyanez az ajánlatkérő szerv az említett gazdasági szereplőt választaná tagjául, 

amennyiben ez a túllépés az említett ajánlatkérő szerv által viselt gazdasági kockázat növekedését 

eredményezi. 

2) A 2017. december 18-i (EU) 2017/2366 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, a 

koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

38. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az ajánlatkérő szerv kizárhat egy gazdasági szereplőt azon 

eljárásból, amely egyrészt vegyes tőkéjű társaság létrehozására, másrészt pedig szolgáltatásnyújtásra 

irányuló koncesszió e társaság számára történő odaítélésére irányul, ha e kizárást az a tény igazolja, 

hogy ezen ajánlatkérő szervnek az e gazdasági szereplő tőkéjében való közvetett részesedése miatt az 

említett ajánlatkérő szerv e társaság tőkéjében fennálló – az ajánlattételi dokumentációban 

meghatározott – maximális részesedését ténylegesen túllépné, ha ugyanez az ajánlatkérő szerv az 

említett gazdasági szereplőt választaná tagjául, amennyiben ez a túllépés az említett ajánlatkérő szerv 

által viselt gazdasági kockázat növekedését eredményezi. 

 

153. A Bíróság (első tanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (a Kúria [Magyarország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő 

Zrt. kontra Magyar Nemzeti Bank (C-352/20. sz. ügy)7  

A 2014. július 23-i 2014/91/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) 

vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. 

július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14–14b. cikkét, továbbá az 

alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, 

továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. június 8-i 

2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének (1) bekezdését, valamint II. 

mellékletének 1. és 2. pontját 

a következőképpen kell értelmezni: 

a javadalmazási politikákra és gyakorlatokra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók azokra 

az osztalékokra, amelyeket egy olyan társaság, amely rendszeres tevékenységként átruházható 

értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokat (ÁÉKBV) és alternatív 

 
6 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 123. szám alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 1. szám alatt. 
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befektetési alapokat (ABA) kezel, az e társaság részvényei vonatkozásában fennálló 

tulajdonjoguk alapján közvetlenül vagy közvetve fizet bizonyos olyan alkalmazottai részére, 

akik vezérigazgatói, befektetési vezetői vagy portfóliókezelési feladatokat látnak el, amennyiben 

az ezen osztalékok kifizetésével kapcsolatos politika a természeténél fogva olyan 

kockázatvállalásokra ösztönözheti ezen alkalmazottakat, amelyek ártalmasak az említett 

társaság által kezelt ÁÉKBV-k vagy ABA-k, valamint az ezekbe befektető személyek érdekei 

szempontjából, ezáltal pedig megkönnyítheti az e rendelkezésekből eredő követelmények 

kijátszását. 

 

154. A Bíróság (nagytanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (Finanzgericht Bremen – 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – S kontra Familienkasse 

Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit (C-411/20. sz. ügy)8  

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkét úgy kell értelmezni, azzal ellentétes valamely tagállam olyan 

szabályozása, amelynek értelmében egy másik tagállam állampolgárságával rendelkező uniós 

polgártól, aki az előbbi tagállam területén szokásos tartózkodási helyet létesített, és gazdaságilag 

inaktív, mivel e tagállam területén nem végez keresőtevékenységet, az említett tagállam területén történő 

tartózkodásának első három hónapja során megtagadják a 883/2004 rendelet 1. cikkének z) pontjával 

összefüggésben értelmezett 3. cikke (1) bekezdésének j) pontja szerinti „családi ellátásokat”, miközben 

e tagállam gazdaságilag inaktív állampolgára az ugyanezen tagállamba azután történő visszatérését 

követő három hónap során is jogosult ezen ellátásokra, hogy az uniós jog alapján gyakorolta a más 

tagállam területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát. 

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, 

a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 

90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem 

alkalmazandó az ilyen szabályozásra. 

 

155. A Bíróság (első tanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (a Landgericht Hannover 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Landkreis Northeim kontra 

Daimler AG (C-588/20. sz. ügy)9  

Az [EUMSZ] 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban 

(AT.39824 – Tehergépkocsik ügy) hozott 2016. július 19-i, C(2016) 4673 final hivatkozással közölt 

európai bizottsági határozatot úgy kell értelmezni, hogy a különleges tehergépkocsik, beleértve a 

hulladékgyűjtő tehergépkocsikat is, az e határozatban megállapított kartellel érintett termékek közé 

tartoznak. 

 

156. A Bíróság (nagytanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (a Verwaltungsgericht Cottbus 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – RO (törvényes képviselője útján 

eljárva) kontra Bundesrepublik Deutschland (C-720/20. sz. ügy)10  

1) Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében 

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 

vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy 

 
8 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 8. szám alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 48. szám alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 61. szám alatt. 
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az nem alkalmazható analógia útján arra a helyzetre, amelyben a kiskorú és szülei abban a tagállamban 

nyújtanak be nemzetközi védelem iránti kérelmeket, amelyben e kiskorú született, jóllehet a szülei már 

nemzetközi védelemben részesülnek egy másik tagállamban. 

2) A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. 

június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontját 

úgy kell értelmezni, hogy 

az nem alkalmazható analógia útján a kiskorú által valamely tagállamban benyújtott nemzetközi 

védelem iránti kérelemre, ha nem maga a kiskorú, hanem a szülei részesülnek nemzetközi védelemben 

egy másik tagállamban. 

 

157. A Bíróság (nagytanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (a Rechtbank Den Haag 

zittingsplaats Haarlem [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – I, S kontra 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-19/21. sz. ügy)11  

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében 

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 

vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének a Charta 7., 24. és 47. cikkével összefüggésben 

értelmezett (1) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

e rendelkezés azt a tagállamot, amelyhez az e rendelet 8. cikkének (2) bekezdésén alapuló, átvétel iránti 

megkeresést intéztek, arra kötelezi, hogy az elutasító határozatával szemben biztosítson bírósági 

jogorvoslati jogot a nemzetközi védelmet kérelmező, az említett rendelet 2. cikkének j) pontja értelmében 

vett, kísérő nélküli kiskorúnak, de arra nem, hogy ilyen jogot biztosítson az e kiskorú ugyanezen rendelet 

2. cikkének h) pontja értelmében vett hozzátartozójának. 

 

158. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (a Corte d'appello di 

Venezia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agecontrol SpA kontra 

ZR, Lidl Italia Srl (C-319/21. sz. ügy)12  

Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és 

feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. 

június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikkének (4) bekezdését – az említett rendelet 

8. cikkének, továbbá a 2008. április 14-i 361/2008/EK tanácsi rendelettel módosított, a mezőgazdasági 

piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi 

rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös 

piacszervezésről szóló rendelet) 113. és 113a. cikkének fényében – úgy kell értelmezni, hogy a gyümölcs- 

és zöldségágazatba tartozó termékek forgalmazási előírásoknak való megfelelésének ellenőrzése nem 

kötelezi az e termékekkel rendelkező személyt kísérő dokumentum kiállítására. Ha azonban e személy 

ilyen dokumentumot állít ki, az említett termékek forgalmazásának valamennyi szakaszában fel kell 

tüntetnie e termékek nevét és származási országát, függetlenül attól, hogy az 543/2011 végrehajtási 

rendeletben előírt jelölési információk már jól láthatóan és kitörölhetetlenül szerepelnek a termékek 

csomagolásának valamelyik oldalán, a szállításukat szolgáló szállítóeszközön belül jól látható helyen 

elhelyezett feliraton, valamint az e termékek szállítója által kiállított számlákon. 

 

 
11 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 76. szám alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 155. szám alatt. 
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159. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministero dell’Interno kontra TO 

(C-422/21. sz. ügy)13  

1) A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. 

június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikkének (4) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy az alkalmazandó a befogadó állomáson kívül tanúsított, súlyosan erőszakos 

magatartásra. 

2) A 2013/33 irányelv 20. cikkének (4) és (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy 

az olyan nemzetközi védelmet kérelmezővel szemben, aki hivatalos személyekkel szemben súlyosan 

erőszakos magatartást tanúsított, a befogadásnak az ezen irányelv 2. cikkének f) és g) pontja szerinti, 

szállással, étkezéssel vagy ruházattal kapcsolatos anyagi feltételei megvonásában álló szankciót 

szabjanak ki, amennyiben az azzal a hatással járna, hogy e kérelmezőt megfosztanák legalapvetőbb 

szükségletei kielégítésének lehetőségétől. Az említett 20. cikk (4) bekezdése szerinti egyéb szankciók 

kiszabásának minden körülmények között tiszteletben kell tartania az e cikk (5) bekezdésében foglalt, 

különösen az arányosság elvének és az emberi méltóságnak a tiszteletben tartására vonatkozó 

feltételeket. 

 

160. A Bíróság elnökének 2022. augusztus 9-i végzése (a Verwaltungsgericht Wiesbaden 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-481/21. sz. ügy)14  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

161. A Bíróság (nagytanács) 2022. szeptember 7-i ítélete (a Latvijas Republikas 

Satversmes tiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Boriss Cilevičs és 

társai részvételével folyamatban lévő eljárás (C-391/20. sz. ügy)15  

Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, 

amely főszabály szerint kötelezi a felsőoktatási intézményeket arra, hogy kizárólag az adott tagállam 

hivatalos nyelvén nyújtsanak képzéseket, feltéve, hogy e szabályozás az adott tagállam nemzeti 

identitásának védelmével kapcsolatos okokból indokolt, azaz jogszerű célkitűzés védelme érdekében 

szükséges, és azzal arányos. 

 

162. A Bíróság (nagytanács) 2022. szeptember 7-i ítélete (a Rechtbank Den Haag, 

zittingsplaats Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E. K. 

kontra Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-624/20. sz. ügy)16  

1) A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról 

szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdésének e) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy az ott említett „kizárólag ideiglenes” tartózkodás fogalma az uniós jog önálló fogalma, 

amelyet az összes tagállam területén egységesen kell értelmezni. 

2) A 2003/109 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy az ott említett 

„kizárólag ideiglenes” tartózkodás fogalma nem terjed ki a harmadik országbeli állampolgárnak az 

EUMSZ 20. cikk alapján azon tagállam területén való tartózkodására, amelynek az érintett uniós polgár 

az állampolgára. 

 

 
13 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 181. szám alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 191.  szám alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 132. szám alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 72. szám alatt. 
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163. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. szeptember 8-i ítélete (a Nejvyšší správní soud 

[Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ET kontra Ministerstvo 

životního prostředí (C-659/20. sz. ügy)17  

1) A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről 

szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 

2006. május 4-i 865/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének 3. pontját a következőképpen kell 

értelmezni: 

az e rendelkezés értelmében vett „tenyészállomány” fogalma nem terjed ki a tenyészetben szaporított 

példányok olyan elődjeire, amelyek sosem voltak e tenyészet tulajdonában vagy birtokában. 

2) A 865/2006 rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikkével és a bizalomvédelem 

elvével összefüggésben értelmezett 54. cikkének 2. pontját a következőképpen kell értelmezni: 

e rendelkezéssel ellentétes, hogy a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása 

által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében 

említett állatfaj valamely tenyésztő tulajdonában lévő példányát e rendelet 8. cikkének (3) bekezdése 

értelmében fogságban született és nevelt példánynak lehet tekinteni, ha e példány elődjeit, amelyek nem 

tartoznak e tenyésztő tenyészállományához, harmadik személy szerezte meg e rendeletek hatálybalépése 

előtt, olyan módon, amely káros az adott vadon élő állatfaj túlélése szempontjából. 

 

164. A Bíróság (nagytanács) 2022. szeptember 13-i ítélete (az Ustavno sodišče Republike 

Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banka Slovenije (C-45/21. 

sz. ügy)18  

1) Az EUMSZ 123. cikk (1) bekezdését, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai 

Központi Bank alapokmányáról szóló (4.) jegyzőkönyv 21.1. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal 

nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a Központi Bankok Európai 

Rendszeréhez tartozó nemzeti központi bank a saját forrásaival felel az azon pénzügyi eszközök korábbi 

tulajdonosait ért károkért, amelyeket e központi bank az általa elrendelt, a hitelintézetek 

reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001. április 4-i 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv értelmében vett reorganizációs intézkedésekkel megszüntetett, ha későbbi bírósági eljárás 

során kiderül, hogy e megszüntetés a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosításához nem volt 

szükséges, vagy a pénzügyi eszközök e korábbi tulajdonosai az említett megszüntetés miatt jelentősebb 

veszteségeket szenvedtek el, mint amelyeket az érintett pénzügyi intézmény fizetésképtelensége esetén 

szenvedtek volna el, amennyiben az említett központi bank felelősségét csak akkor állapítják meg, ha 

saját maga vagy a nevében való eljárásra általa feljogosított személyek a gondossági kötelezettségüket 

súlyosan megsértve jártak el. 

2) Az EUMSZ 123. cikk (1) bekezdését, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai 

Központi Bank alapokmányáról szóló (4.) jegyzőkönyv 21.1. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal 

ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a Központi Bankok Európai Rendszeréhez 

tartozó nemzeti központi bank – kizárólag a következő feltételek mellett – előre meghatározott korlátok 

között saját forrásaival felel az azon pénzügyi eszközök korábbi tulajdonosait ért károkért, amelyeket e 

központi bank az általa elrendelt, a 2001/24 irányelv értelmében vett reorganizációs intézkedésekkel 

megszüntetett: 

— egyrészt e korábbi tulajdonosok olyan természetes személyek, akiknek az éves jövedelme nem éri el 

az e szabályozásban meghatározott küszöbértéket, és 

— másrészt az említett korábbi tulajdonosok lemondanak arról, hogy e károkért más jogi úton 

követeljenek kártalanítást. 

 
17 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 53. szám alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 81. szám alatt. 
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3) Az EUMSZ 130. cikket, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank 

alapokmányáról szóló (4.) jegyzőkönyv 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan 

nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a Központi Bankok Európai Rendszeréhez tartozó nemzeti 

központi bank felel a pénzügyi eszközök e központi bank által elrendelt, a 2001/24 irányelv értelmében 

vett reorganizációs intézkedésekkel történő megszüntetéséből eredő károkért olyan összeg erejéig, 

amely érintheti e központi banknak a feladatai hatékony ellátására való képességét, és amelyet – 

elsőbbségi sorrendben – a következőkből finanszíroznak: 

— az említett központi bank által egy meghatározott időponttól kezdődően elért teljes nyereség 

különleges tartalékok képzésére való felhasználása; 

— az ugyanezen központi bank általános tartalékaiból történő levonás, amely nem haladhatja meg e 

tartalékok 50 %-át, és 

— az érintett tagállamtól felvett kamatozó kölcsön. 

4) A 2001/24 irányelv 33. cikkét, a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 

2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 44–52. cikkét, valamint a 

hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások 

prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 53–62. cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

az e cikkekben foglalt szabályok nem alkalmazandók a 2001/24 irányelv értelmében vett reorganizációs 

intézkedések végrehajtása során szerzett vagy keletkezett olyan információkra, amelyek nem képezték 

az ez utóbbi irányelv 4., 5., 8., 9., 11. és 19. cikke szerinti tájékoztatási vagy konzultációs eljárások 

tárgyát. 

 

165. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. szeptember 15-i ítélete (a Varhoven 

administrativen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Veridos GmbH 

kontra Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria, Mühlbauer ID Services 

GmbH – S&T (C-669/20. sz. ügy)19  

1) A honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések 

odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv 

módosításáról szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 38. és 49. 

cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

az ajánlatkérő szerv, amennyiben felmerül a gyanúja annak, hogy egy ajánlat összege kirívóan alacsony 

jellegű, az ajánlati felhívás és az ajánlattételhez szükséges dokumentáció valamennyi releváns elemét 

figyelembe véve köteles megvizsgálni, hogy valóban ez-e a helyzet, az e célból valamely nemzeti 

jogszabály által előírt szempontok alkalmazásának lehetetlenségétől és a benyújtott ajánlatok számától 

függetlenül. 

2) A 2009/81 irányelv 55. cikkének az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével összefüggésben 

értelmezett (2) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

amennyiben egy ajánlatkérő szerv azon okból nem indított egy ajánlat esetlegesen kirívóan alacsony 

jellegére vonatkozó vizsgálati eljárást, mivel úgy ítélte meg, hogy a hozzá benyújtott ajánlatok egyike 

sem ilyen jellegű, e szerv értékelése bírósági felülvizsgálat tárgyát képezheti a szóban forgó 

közbeszerzési szerződést odaítélő határozattal szemben benyújtott kereset keretében. 

 

166. A Bíróság (második tanács) 2022. szeptember 15-i ítélete (a Conseil d'État 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fédération des entreprises de la 

 
19 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 57. szám alatt. 
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beauté kontra Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

(ANSM) (C-4/21. sz. ügy)20  

A kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 27. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem teszi lehetővé az illetékes tagállami 

hatóság számára az ugyanazon anyagot tartalmazó termékek kategóriájára vonatkozó általános 

átmeneti intézkedések meghozatalát. 

 

167. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. szeptember 15-i ítélete (a Supreme Court 

[Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SRS, AA kontra Minister for Justice 

and Equality (C-22/21. sz. ügy)21  

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, 

a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 

90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontját a 

következőképpen kell értelmezni: 

az e rendelkezésben említett „más családtagok, akik az elsődleges tartózkodási joggal rendelkező uniós 

polgárral egy háztartásban élnek” fogalma azon személyeket jelenti, akik e polgárral szoros és stabil 

személyes kapcsolatokon alapuló, ugyanazon háztartáson belül, a pusztán kényelmi okokból 

meghatározott, egyszerű átmeneti együttélésen túlmutató családi életközösség keretében kialakult 

függőségi viszonyban állnak. 

 

168. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. szeptember 15-i ítélete (a Verwaltungsgericht Wien 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – FK (C-58/21. sz. ügy)22  

1) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében előírt kollíziós szabályok nem 

alkalmazandók annak a személynek a helyzetére, aki olyan tagállamban rendelkezik lakóhellyel, ahol 

egyúttal a tevékenységeinek központi érdekeltsége is található, és aki emellett egyenlőtlenül megosztva 

két másik tagállamban is tevékenységet folytat, amennyiben azt kell eldönteni, hogy e személy egy adott 

időszak során fizetett járulékok címén rendelkezik-e közvetlen jogosultságokkal e két másik tagállam 

valamelyikének intézményei tekintetében. 

2) Az EUMSZ 45. és EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amely az igényelt korengedményes nyugdíj nyújtását ahhoz a feltételhez köti, hogy az 

érintett lemondjon az ügyvédi hivatás gyakorlásáról, tekintet nélkül arra, hogy mely tagállamban kerül 

sor az érintett tevékenység folytatására. 

 

169. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. szeptember 15-i ítélete (a Bayerisches Oberstes 

Landesgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Landkreis A.-F. 

kontra J. Sch. Omnibusunternehmen, K. Reisen GmbH (C-416/21. sz. ügy)23  

1) A 2017. december 18-i (EU) 2017/2365 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel módosított, a 

közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 57. cikke (4) bekezdése első albekezdésének d) 

pontját a 2017. december 18-i (EU) 2017/2364 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel 

módosított, a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről 

 
20 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 65. szám alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 81. szám alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 90. szám alatt. 
23 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 188. szám alatt. 
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és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 80. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összefüggésben a 

következőképpen kell értelmezni: 

az ezen 57. cikk (4) bekezdése első albekezdésének d) pontjában előírt fakultatív kizárási ok kizárólag 

arra az esetre vonatkozik, amikor kellően megalapozott információk alapján megállapítható, hogy egyes 

gazdasági szereplők az EUMSZ 101. cikk által tiltott megállapodást kötöttek, ezen ok azonban nem 

korlátozódik az ezen utóbbi cikkben előírt megállapodásokra. 

2) A 2017/2365 felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított 2014/24 irányelv 57. cikkének (4) 

bekezdését a 2017/2364 felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított 2014/25 irányelv 80. cikke (1) 

bekezdésének harmadik bekezdésével összefüggésben a következőképpen kell értelmezni: 

ezen 57. cikk (4) bekezdése kimerítő jelleggel szabályozza a fakultatív kizárási okokat, amelyek 

igazolhatják valamely gazdasági szereplőnek a szakmai képességeire, az összeférhetetlenségre vagy az 

ezen eljárás előkészítésében való részvételéből következő versenytorzításra vonatkozó objektív tényezők 

alapján történő kizárását. Mindazonáltal az említett 57. cikk (4) bekezdése nem zárja ki, hogy az egyenlő 

bánásmódnak a 2017/2364 felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított 2014/25 irányelv 36. 

cikkének (1) bekezdésében előírt elve akadályát képezze annak, hogy a szóban forgó közbeszerzési 

szerződést olyan gazdasági szereplőknek ítéljék oda, akik gazdasági egységet alkotnak, és akiknek az 

ajánlatai, jóllehet azokat külön nyújtották be, sem nem önállóak, sem nem függetlenek. 

Pénzügyi jogterület 

73. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (az Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Uniqa Asigurări SA kontra 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a 

Contestaţiilor, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (C-267/21. sz. 

ügy)24  

A közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló, 2006. november 28 i 2006/112/EK tanácsi irányelv 56. 

cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy a harmadik társaságok által valamely 

biztosítótársaság nevében és számlájára nyújtott kárrendezési szolgáltatások nem tartoznak az e 

rendelkezésben foglalt „tanácsadói, mérnöki, ügyvédi, számviteli szolgáltatások és egyéb hasonló 

szolgáltatások, valamint az adatfeldolgozás és információszolgáltatás” körébe. 

 

74. A Bíróság (első tanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (Cour de cassation du Grand-

Duché de Luxembourg [Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – État 

luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA kontra 

Navitours Sàrl (C-294/21. sz. ügy)25  

Az 1991. december 16-i 91/680/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra 

vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-

megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontját és 

9. cikke (2) bekezdésének b) pontját a következőképpen kell értelmezni: 

a tagállamnak adót kell kivetnie az e tagállamban letelepedett szolgáltató által olyan területen nyújtott 

idegenforgalmi hajózási szolgáltatások után, amely e tagállam és valamely másik tagállam között 

létrejött nemzetközi szerződés értelmében e két tagállam közös szuverenitása alatt álló területnek 

minősül, és amelyre nem vonatkozik az uniós jog által előírt eltérés, amennyiben e szolgáltatásokat e 

másik tagállam még nem adóztatta meg. E szolgáltatások egyik tagállam által történő megadóztatása 

megakadályozza a másik tagállamot abban, hogy e szolgáltatásokat maga is megadóztassa, ez azonban 

nem érinti e két tagállam azon lehetőségét, hogy más módon – többek között megállapodás útján – 

 
24 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 63. szám alatt. 
25 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 61. szám alatt. 
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szabályozzák az e területen nyújtott szolgáltatások adóztatását, feltéve, hogy elkerülhető jövedelmek 

adóztatásának elmaradása és a kettős adóztatás. 

 

75. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. szeptember 1-jei végzése (Supremo Tribunal 

Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pharol, SGPS, SA 

kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (C-67/22. sz. ügy)  

Az EUMSZ 63. cikket és az EUMSZ 65. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az 

osztalékok gazdasági kettős adóztatásának elkerülésére irányuló olyan nemzeti szabályozás, amelynek 

értelmében egy, az érintett tagállamban adóilletőséggel rendelkező társaság levonhatja adóköteles 

nyereségéből azokat az osztalékokat, amelyeket egy másik, adóilletőséggel rendelkező társaságtól 

kapott, de azon okból nem vonhatja le egy harmadik országban székhellyel rendelkező társaságtól kapott 

osztalékokat, hogy ez utóbbi országot semmiféle, az adóügyi információk közlésére vonatkozó, 

egyezményen alapuló kötelezettség nem köti, míg e levonás azon feltételhez van kötve, hogy az 

osztalékokat juttató társasága adóköteles legyen harmadik országba, és azon okból, hogy az említett 

harmadik országban nem áll fenn információk nyújtására vonatkozó, egyezményen alapuló 

kötelezettség, lehetetlennek bizonyul ezen információk megszerzése ebben az országban. Egy tagállam 

nem köteles biztosítani az adóalany számára azt a lehetőséget, hogy maga szolgáltassa azokat a 

bizonyítékokat, amelyek bizonyítják, hogy hogy fennállnak az ezen levonáshoz szükséges feltételek, 

amennyiben az egyezményen alapuló kötelezettség e hiánya miatt nem ellenőrizhető e bizonyítékok 

valóságtartalma. 

 

76. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. szeptember 8-i ítélete (a Bundesfinanzhof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finanzamt R kontra W-GmbH 

(C-98/21. sz. ügy)26  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 168. 

cikkének ezen irányelv 167. cikkével összefüggésben értelmezett a) pontját a következőképpen kell 

értelmezni: 

az a holdingtársaság, amely a leányvállalatok javára adóköteles értékesítési ügyleteket végez, nem 

jogosult az általa harmadik személyektől igénybe vett és az általános nyereségben való részesedés 

ellenében a leányvállalatoknak nyújtott szolgáltatásokat terhelő előzetesen felszámított adó levonására, 

ha először is az előzetesen igénybe vett szolgáltatások nem a holdingtársaság saját ügyleteivel, hanem 

a leányvállalatok nagyrészt adómentes tevékenységeivel állnak közvetlen és azonnali kapcsolatban, 

másodszor e szolgáltatásokat nem vonják be a leányvállalatok javára teljesített adóköteles ügyletek 

árába, harmadszor pedig az említett szolgáltatások nem képezik a holdingtársaság saját gazdasági 

tevékenysége általános költségeinek részét. 

 

77. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. szeptember 8-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – R. T. kontra Hauptzollamt 

Hamburg (C-368/21. sz. ügy)27  

A 2018. december 20-i (EU) 2018/2057 tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-

rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 30. és 60. cikkét a 

következőképpen kell értelmezni: 

a hozzáadottérték-adó szempontjából egy harmadik államban nyilvántartásba vett és az Európai Unióba 

a vámjogszabályok megsértésével behozott gépjármű importja teljesítésének helye abban a tagállamban 

található, amelyben a vámjogszabályok által előírt kötelezettségeket figyelmen kívül hagyó személy 

lakóhellyel rendelkezik, és amelyben a gépjárművet ténylegesen használja. 

 
26 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 47. szám alatt. 
27 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 67. szám alatt. 
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78. A Bíróság (második tanács) 2022. szeptember 15-i ítélete (az Income Tax Tribunal of 

Gibraltar [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fossil (Gibraltar) 

Limited kontra Commissioner of Income Tax (C-705/20. sz. ügy)  

Az Egyesült Királyság által a gibraltári társasági-adórendszer kapcsán nyújtott SA.34914 (2013/C) 

számú állami támogatásról szóló, 2018. december 19-i (EU) 2019/700 bizottsági határozatot a 

következőképpen kell értelmezni: 

e határozattal nem ellentétes az, hogy a jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen 

támogatásnak a kedvezményezettől történő visszatéríttetésével megbízott nemzeti hatóságok olyan 

nemzeti rendelkezést alkalmazzanak, amely az e kedvezményezett által külföldön megfizetett adóknak az 

általa Gibraltáron fizetendő adókba történő beszámítására vonatkozó mechanizmust ír elő, abban az 

esetben, ha megállapítható, hogy e rendelkezést a szóban forgó ügyletek időpontjában alkalmazni 

kellett. 

 

79. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. szeptember 15-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UAB 

„HA.EN.” kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos (C-227/21. sz. ügy)28  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 168. 

cikkének az adósemlegesség elvével összefüggésben értelmezett a) pontját a következőképpen kell 

értelmezni: 

azzal ellentétes az abban álló nemzeti gyakorlat, hogy valamely ingatlan adóalanyok közötti eladása 

keretében a vevőtől pusztán azon oknál fogva tagadják meg az előzetesen megfizetett hozzáadottérték-

adó (héa) levonásához való jogot, hogy ez utóbbi tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az eladó nehéz 

pénzügyi helyzetben van, sőt fizetésképtelen, és hogy e körülmény azzal a következménnyel járhat, hogy 

az eladó nem fizeti meg, vagy nem tudja megfizetni a héát az államkincstár részére. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot. 

Polgári ügyszak 

63. A Bíróság második tanácsa elnökének 2022. július 21-i végzése (a Cour d'appel de 

Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-265/21. sz. ügy)29  

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

 

64. A Bíróság (nagytanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (a Vilniaus apygardos 

administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – OT kontra 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (C-184/20. sz. ügy)30  

1) A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 7. cikkének c) pontját, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontját és (3) 

 
28 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Pénzügyi ügyszak, 56. szám alatt. 
29 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak, 67. szám alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 37. szám alatt. 
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bekezdését az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) 

bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely előírja azon magánérdekeltségi nyilatkozat interneten történő közzétételét, amelynek 

benyújtására minden közpénzben részesülő intézmény vezetője köteles, amennyiben e közzététel többek 

között a nyilatkozattevő házastársára, élettársára vagy partnerére, illetve hozzátartozóira vagy általa 

ismert személyekre vonatkozó olyan név szerinti adatokat tartalmaz, amelyek összeférhetetlenségre 

adhatnak okot, vagy pedig az utolsó 12 naptári hónap során 3 000 eurót meghaladó értékben megkötött 

bármely ügyletre vonatkozó adatokat tartalmaz. 

2) A 95/46 irányelv 8. cikkének (1) bekezdését és a 2016/679 rendelet 9. cikkének (1) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy az e rendelkezések értelmében vett, a személyes adatok különleges kategóriáira 

vonatkozó adatkezelésnek minősül olyan személyes adatoknak a magánérdekeltségi nyilatkozatok 

begyűjtését és azok tartalmának ellenőrzését végző hatóság honlapján történő közzététele, amelyek 

révén közvetve valamely természetes személy szexuális irányultságára vonatkozó adatok juthatnak 

nyilvánosságra. 

 

65. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete – (az Audiencia Provincial 

de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M P A kontra LC 

D N M T (C-501/20. sz. ügy)31  

1) 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 3. cikke (1) bekezdésének a) 

pontját, valamint a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 

2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikkének a) és b) pontját úgy kell értelmezni, hogy 

az e rendelkezések értelmében vett szokásos tartózkodási hely meghatározása szempontjából nem 

minősülhet döntő tényezőnek az érintett házastársaknak valamely harmadik államban – amelyben 

állítólag diplomáciai jogállással rendelkeznek – az Európai Unió küldöttségéhez beosztott európai uniós 

szerződéses alkalmazotti minősége. 

2) A 2201/2003 rendelet 8. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy gyermek szokásos 

tartózkodási helyének meghatározása szempontjából nem bír relevanciával az anya állampolgársága 

szerinti kapcsolat, valamint az anyának a házasságkötés előtti tartózkodási helye abban a tagállamban, 

amelyben szülői felelősséggel kapcsolatos kérelem tárgyában bírósághoz fordultak, az a körülmény 

pedig nem elégséges, hogy a kiskorú gyermekek e tagállamban születtek és annak állampolgárságával 

rendelkeznek. 

3) Amennyiben a 2201/2003 rendelet 3–5. cikke értelmében egyetlen tagállam bírósága sem rendelkezik 

joghatósággal a házasság felbontása iránti kérelem elbírálására, e rendelet 7. cikkét, annak 6. cikkével 

összefüggésben, úgy kell értelmezni, hogy az, hogy az alapeljárás alperese másik tagállam 

állampolgára, mint amelyben bírósághoz fordultak, akadályát képezi az e 7. cikkben foglalt fennmaradó 

joghatósági kikötés alkalmazásában e bíróság joghatósága megalapozásának, ugyanakkor nem 

akadályozza azt, hogy annak a tagállamnak a bíróságai, amelynek az alperes állampolgára, 

joghatósággal rendelkezzenek az ilyen kérelem elbírálására az ezen utóbbi tagállam nemzeti 

joghatósági szabályainak alkalmazásában. 

Amennyiben a 2201/2003 rendelet 8–13. cikke értelmében egyetlen tagállam bírósága sem rendelkezik 

joghatósággal a szülői felelősséggel kapcsolatos kérelem elbírálására, e rendelet 14. cikkét úgy kell 

értelmezni, hogy az, hogy az alapeljárás alperese másik tagállam állampolgára, mint amelyben 

bírósághoz fordultak, nem képezi akadályát az e 14. cikkben foglalt fennmaradó joghatósági kikötés 

alkalmazásának. 

4) A 4/2009 rendelet 7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy: 

 
31 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Polgári ügyszak, 9. szám alatt. 



 

 31 

— amennyiben a tartási kötelezettségekkel kapcsolatos jogvita egyik felének szokásos tartózkodási helye 

sem valamely tagállamban található, kivételes esetekben megállapítható az ezen 7. cikk szerinti 

forum necessitatisra alapított joghatóság, ha e rendelet a 3–6. cikke alapján egyik tagállam bírósága 

sem rendelkezik joghatósággal, amennyiben az eljárás megindítása vagy lefolytatása észszerűtlen 

vagy lehetetlen lenne egy olyan harmadik államban, amelyhez a jogvita szorosan kötődik, és e jogvita 

kielégítő mértékben kapcsolódik azon tagállamhoz, amelynek bíróságához fordultak. 

— annak megállapításához, kivételes esetekben, hogy az eljárás megindítása vagy lefolytatása 

észszerűtlen lenne egy harmadik államban, az szükséges, hogy az egyes esetekben előterjesztett 

tényezők részletes elemzéséből az következzen, hogy e harmadik államban az igazságszolgáltatáshoz 

való jogot – jogilag vagy ténylegesen – akadályozza többek között hátrányosan megkülönböztető 

vagy a tisztességes eljárás alapvető garanciáival ellentétes eljárási feltételek alkalmazása, anélkül, 

hogy az említett 7. cikkre hivatkozó fél köteles lenne bizonyítani, hogy sikertelenül indított vagy 

próbált meg eljárást indítani ugyanezen harmadik állam bíróságai előtt, és 

— annak megállapításához, hogy a jogvita kielégítő mértékben kapcsolódik azon tagállamhoz, amelyben 

bírósághoz fordultak, alapul vehető a felek egyikének állampolgársága. 

 

66. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. szeptember 8-i ítélete (a Supremo Tribunal de Justiça 

[Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – RTL Television GmbH kontra 

Grupo Pestana S. G. P. S., S. A., SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, S. A. 

(C-716/20. sz. ügy)32  

A műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és 

szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló, 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelv 

8. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 1. cikkének (3) bekezdését a következőképpen 

kell értelmezni: 

— az nem ír elő a műsorsugárzó szervezetek számára kizárólagos jogot az e rendelkezés értelmében vett 

vezetékes továbbközvetítés engedélyezésére, illetve megtiltására, és 

— nem minősül ilyen vezetékes továbbközvetítésnek a műhold útján sugárzott, nyilvánosság általi vételre 

szánt televíziós vagy rádiós műsor egyidejű, változatlan és teljes terjedelmű közvetítése abban az 

esetben, ha ezt a közvetítést nem az irányelv értelmében vett kábelszervezet, hanem például egy 

szálloda végzi. 

 

67. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. szeptember 8-i ítélete (a Tribunal Supremo 

[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Asociación Multisectorial de 

Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las 

Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC) kontra Administración del 

Estado és társai (C-263/21. sz. ügy)33  

1) Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke 

(2) bekezdésének b) pontját és az egyenlő bánásmód elvét a következőképpen kell értelmezni: 

azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében egy, a szellemi 

tulajdonjogokat kezelő szervezetek által létrehozott és felügyelt jogi személyre bízzák a magáncélú 

másolat után járó díjazás megfizetése alóli mentességek és a visszatérítések kezelését, amennyiben e 

nemzeti szabályozás előírja, hogy a mentességi igazolásokat és a visszatérítéseket megfelelő időn belül 

és olyan objektív szempontok alapján kell kiadni, amelyek nem teszik lehetővé, hogy e jogi személy 

elutasítsa az ilyen igazolás vagy visszatérítés iránti kérelmeket olyan megfontolások alapján, amelyek 

 
32 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Polgári ügyszak, 31. szám alatt. 
33 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 72. szám alatt. 
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mérlegelési mozgástér gyakorlásával járnak, és az ilyen kérelmeket elutasító határozatai valamely 

független szerv előtt jogorvoslattal megtámadhatók. 

2) A 2001/29 irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját és az egyenlő bánásmód elvét a 

következőképpen kell értelmezni: 

azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely egy, a szellemi tulajdonjogokat kezelő 

szervezetek által létrehozott és felügyelt, a magáncélú másolatok után járó díjazás megfizetése alóli 

mentességek és a visszatérítések kezelésével megbízott jogi személyt feljogosít arra, hogy az e címen 

ráruházott ellenőrzési hatáskörök gyakorlásához szükséges információkhoz hozzáférést kérjen, anélkül, 

hogy lehetséges lenne vele szemben többek között a nemzeti jogban előírt számviteli üzleti titokra 

hivatkozni, amennyiben e jogi személy köteles megőrizni a kapott információk bizalmas jellegét. 

 

68. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. szeptember 8-i végzése – VP (a Sąd Okręgowy w 

Opolu [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-188/22. sz. ügy)  

A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai 

közötti együttműködéséről [helyesen: együttműködésről] szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi 

rendelet 1. és 17. cikkét a következőképpen kell értelmezni: a másik tagállamban lakóhellyel rendelkező 

tanút kihallgatni kívánó tagállami bíróság a bizonyításfelvétel e formájához nem feltétlenül köteles az e 

rendelet által szabályozott eljárásokat alkalmazni, hanem lehetősége van a saját tagállama jogának 

megfelelően e személy írásbeli meghallgatására, mégpedig a megkeresett tagállam e rendelet 3. cikke 

szerinti központi szervének vagy hatáskörrel rendelkező szervének az engedélye nélkül. 

 

69. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. szeptember 8-i ítélete (a Svea Hovrätt [Svédország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IRnova AB kontra FLIR Systems AB (C-399/21. 

sz. ügy)34  

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. 

cikkének 4. pontját a következőképpen kell értelmezni: 

az nem alkalmazandó egy állítólagos feltalálói vagy feltalálótársi minőségen alapuló kereset alapján 

indult olyan jogvitára, amely annak meghatározásával kapcsolatos, hogy egy adott személy-e egyes 

benyújtott szabadalmi bejelentések és harmadik országokban megadott szabadalmak tárgyát képező 

találmányokhoz fűződő jog jogosultja. 

 

70. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. szeptember 15-i ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Uniqa Versicherungen AG kontra VU 

(C-18/21. sz. ügy)35 

A 2015. december 16-i (EU) 2015/2421 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az európai 

fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 16., 20. és 26. cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

e rendelkezésekkel nem ellentétes a Covid19-világjárvány kitörése idején elfogadott, azon nemzeti 

szabályozás alkalmazása, amely a polgári peres ügyekben mintegy öt hétre megszakítja az európai 

fizetési meghagyás elleni ellentmondás benyújtására a kötelezett számára e rendelet 16. cikkének (2) 

bekezdésében szabott 30 napos eljárási határidőt. 

 
34 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak, 90. szám alatt. 
35 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Polgári ügyszak, 33. szám alatt. 
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Gazdasági ügyszak 

31. A Bíróság (első tanács) 2022. szeptember 8-i ítélete (a Tallinna Halduskohus 

[Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AS Lux Express Estonia kontra 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (C-614/20. sz. ügy)36  

1) A 2016. december 14-i (EU) 2016/2338 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a vasúti 

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

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 2. cikkének e) pontját, 

a következőképpen kell értelmezni: 

az e rendelkezésben szereplő „közszolgáltatási kötelezettség” fogalmába tartozik az érintett tagállam 

területén közúti és vasúti szállítási közszolgáltatást nyújtó vállalkozások tekintetében valamely nemzeti 

jogszabályi rendelkezésben előírt azon kötelezettség, hogy ingyenesen és az állam általi ellentételezés 

nélkül szállítsák az utasok bizonyos kategóriáit, többek között a nem iskoláskorú gyermekeket és a 

fogyatékkal élő személyek bizonyos kategóriáit. 

2) A 2016/2338 rendelettel módosított 1370/2007 rendelet 3. cikkének (2) bekezdését és 4. cikke (1) 

bekezdése b) pontjának i. alpontját a következőképpen kell értelmezni: 

az illetékes hatóságok kötelesek az érintett tagállam területén közúti és vasúti tömegközlekedési 

közszolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak ellentételezést nyújtani egy általános szabályban e 

vállalkozásokkal szemben előírt azon kötelezettség tiszteletben tartása miatt felmerült költségekre és 

elért bevételre gyakorolt nettó – pozitív vagy negatív – pénzügyi hatás tekintetében, hogy az utasok 

bizonyos kategóriáit – többek között – a nem iskoláskorú gyermekeket és fogyatékkal élő személyek 

bizonyos kategóriáit ingyen kell szállítaniuk. 

3) A 2016/2338 rendelettel módosított 1370/2007 rendelet 3. cikkének (2) bekezdését és mellékletének 

2. pontját a következőképpen kell értelmezni: 

az utasok bizonyos kategóriái tekintetében maximált díjszabás megállapítására irányuló általános 

szabályokban meghatározott díjszabási kötelezettségek betartása miatt felmerült költségekre és elért 

bevételre gyakorolt nettó – pozitív vagy negatív – pénzügyi hatás ellentételezéseit az e rendelet 4., 6. 

cikkében és mellékletének 2. pontjában előírt elvekkel összhangban kell nyújtani, oly módon, hogy 

elkerüljék a túlkompenzációt. Az ellentételezés nem haladhatja meg az azon nettó pénzügyi hatásnak 

megfelelő összeget, amely megfelel a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése által a közszolgáltató 

költségeire és bevételeire gyakorolt – pozitív vagy negatív – hatások összegének, amely hatásokat úgy 

kell értékelni, hogy azt a helyzetet, amelyben a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítik, össze kell 

hasonlítani azzal a helyzettel, amely akkor állt volna fenn, ha a kötelezettséget nem teljesítették volna. 

 

32. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. szeptember 8-i ítélete (a Sąd Rejonowy dla 

Warszawy – Śródmieścia w Warszawie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelmei) – E. K., S. K. kontra D. B. P. (C-80/21. sz. ügy), B. S., W. S. kontra M. (C-81/21. 

sz. ügy) és B. S., Ł. S. kontra M. (C-82/21. sz. ügy)37 

1) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-

i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését a következőképpen 

kell értelmezni: 

azokkal ellentétes az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely szerint a nemzeti bíróság a fogyasztó és 

az eladó vagy szolgáltató között létrejött szerződés valamely feltételének tisztességtelen jellegét 

kizárólag a feltétel ilyen jellegét eredményező elemei – és nem a feltétel egésze – tekintetében 

állapíthatja meg, aminek következtében e feltétel az ilyen elemek elhagyásával részben érvényes marad, 

 
36 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Gazdasági ügyszak, 21. szám alatt. 
37 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak, 48-50. szám alatt. 



 

 34 

már amennyiben ez az említett feltétel tartalmának lényegét érintő megváltoztatását eredményezi, 

aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. 

2) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell 

értelmezni: 

azokkal ellentétes az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely szerint a nemzeti bíróság a fogyasztó és 

az eladó vagy szolgáltató között létrejött szerződésben foglalt olyan tisztességtelen feltétel 

semmisségének megállapítását követően, amely nem eredményezi e szerződés egészének semmisségét, e 

feltételt a nemzeti jog diszpozitív rendelkezésével helyettesítheti 

3) A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell 

értelmezni: 

azokkal ellentétes az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely szerint a nemzeti bíróság – miután 

megállapította a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő 

tisztességtelen feltétel semmisségét, amely a szerződés egészének semmisségét eredményezi – a 

semmissé nyilvánított feltételt akár a felek szándékának a szerződés semmisségének elkerülése 

érdekében való értelmezésével, akár a nemzeti jog valamely diszpozitív rendelkezésével helyettesíti még 

abban az esetben is, ha a fogyasztót tájékoztatták ugyanezen szerződés semmisségének 

következményeiről és e következményeket elfogadta. 

4) A tényleges érvényesülés elvének fényében a 93/13 irányelvet a következőképpen kell értelmezni: 

azzal ellentétes az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely szerint a hitelszerződésben foglalt 

tisztességtelen feltétel teljesítése során az eladónak vagy szolgáltatónak jogalap nélkül kifizetett 

összegek visszatérítésére irányuló fogyasztói igény tekintetében a tízéves elévülési idő a fogyasztó 

teljesítéseinek időpontjában kezdődik, még abban az esetben is, ha az adott időpontban ő maga nem 

tudta felmérni a szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, vagy nem volt tudomása e feltétel 

tisztességtelen jellegéről, továbbá tekintet nélkül arra, hogy a szerződésben foglalt visszafizetési 

határidő – amely a jelen ügyben harminc év – a törvényes tízéves elévülési időt jóval meghaladja. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

XXVII. 2022. szeptember 8-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra 

Magyarország (C-587/22. sz. ügy)  

Az eljárás nyelve: magyar 

Kereseti kérelmek 

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság 

1) állapítsa meg, hogy Magyarország — mivel nem biztosította, hogy Kéthely, Marcali, Zalaegerszeg, 

Keszthely, Zalakaros, Soltvadkert, Pilisvörösvár, Szécsény, Tolna, Köröm, Nagykőrös, Veresegyház, 

Kiskunhalas, Tököl, Szigetszentmiklós, Hódmezővásárhely, Szentendre, Mezőtúr, Békés, Dabas, 

Dunavarsány és Szentes agglomerációk rendelkezzenek a települési szennyvizet összegyűjtő 

rendszerekkel és azokra csatlakozzanak, illetve, hogy az egyedi vagy más megfelelő rendszerek a 

gyűjtő- és kezelőrendszerekkel azonos szintű környezetvédelmet biztosítsanak; valamint hogy a 

gyűjtőrendszerekbe vezetett települési szennyvizet vízbe történő kibocsátás előtt másodlagos 

kezelésnek vagy ezzel egyenértékű kezelésnek vessék alá — nem teljesítette a települési szennyvíz 

kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 10. cikkével összefüggésben 

értelmezett 3. és 4. cikke szerinti kötelezettségeit; 

2) állapítsa meg, hogy Magyarország — mivel nem biztosította, hogy Kéthely, Marcali, Zalaegerszeg, 

Keszthely és Zalakaros agglomerációk tekintetében a települési szennyvizet a másodlagos kezelésnél 

szigorúbb követelményeket kielégítő kezelésnek vessék alá — nem teljesítette a települési szennyvíz 

kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 10. cikkével összefüggésben 

értelmezett 5. cikke szerinti kötelezettségeit; 
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3) állapítsa meg, hogy Magyarország — mivel nem biztosította, hogy Kéthely, Marcali, Zalaegerszeg, 

Keszthely, Zalakaros, Soltvadkert, Pilisvörösvár, Szécsény, Tolna, Köröm, Nagykőrös, Veresegyház, 

Kiskunhalas, Tököl, Szigetszentmiklós, Hódmezővásárhely, Szentendre, Mezőtúr, Békés, Dabas, 

Dunavarsány és Szentes agglomerációk tekintetében a települési szennyvíztisztitó telepek 

kibocsátásait folyamatosan ellenőrizzék — nem teljesítette a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 

1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 15. cikke szerinti kötelezettségeit; továbbá 

4) kötelezze Magyarországot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

Az ügy tárgya a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 

Magyarország általi nem megfelelő végrehajtása. Az irányelv a települési szennyvíz összegyűjtésére, 

kezelésére és kibocsátására, valamint egyes ipari szektorok szennyvizének kezelésére és kibocsátására 

vonatkozik. Az irányelv célja a környezet megóvása az említett szennyvízkibocsátások káros hatásaitól 

egyes ipari szektorok és a 2 000 lakosegyenértéknél nagyobb agglomerációk tekintetében. 

A Bizottság véleménye szerint Magyarország nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit a 

Csatlakozási Szerződésben megállapított két köztes határidő (2008. december 31. és 2010. december 

31.) által érintett összesen 22 agglomeráció (Kéthely, Marcali, Zalaegerszeg, Keszthely, Zalakaros, 

Soltvadkert, Pilisvörösvár, Szécsény, Tolna, Köröm, Nagykőrös, Veresegyház, Kiskunhalas, Tököl, 

Szigetszentmiklós, Szentendre Hódmezővásárhely, Mezőtúr, Békés, Dabas, Dunavarsány és Szentes) 

vonatkozásában. 

A jogsértő helyzet elsődleges oka, hogy ezekben az agglomerációkban alacsony a rákötések aránya a 

már létező gyűjtőrendszerekre. Másodsorban az is problémát jelent, hogy ezekben az agglomerációkban 

indokolatlanul és túl nagy arányban alkalmaznak egyedi vagy más megfelelő rendszereket, amelyek 

nem biztosítják az irányelv által előírt környezetvédelmi szintet. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen határozat. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

Kfv.I.37.055/2022/9. 

A nemzeti minősítésű személyes adat megismerési engedély kiadása iránti eljárás és az azzal összefüggő 

idegenrendészeti vagy más tárgyú alapeljárás két különálló eljárás, a hozzájuk kapcsolódó jogorvoslati 

eljárás és anyagi jogi szabályozás is elkülönül. A megismerési engedély kiadásának megtagadása 

tárgyában hozott közigazgatási határozat jogszerűsége a Mavtv. rendelkezései alapján vizsgálandó. 

A felperes a jogerős ítélet jogszerűségét a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelemre folytatott 

idegenrendészeti eljárással, mint alapeljárással összefüggésben, az azzal való szoros kapcsolatból 

kiindulva vitatta, olyan elméleti alapvetések mentén, amelyek körében kialakult és következetes a Kúria 

gyakorlata. A Törvényszék a jogerős ítélet indokolásában kifejezetten hangsúlyozta - konkrétan 

nevesítve a releváns kúriai határozatokat -, hogy következtetéseit a Kúria gyakorlatára figyelemmel 

rögzítette, attól nem tért el. A felülvizsgálati kérelem ezáltal azt juttatta kifejezésre, hogy a felperes az 

azonos jogkérdésekben kialakult, következetes gyakorlattal nem ért egyet. A Kúria rámutat arra, hogy a 

magyar igazságszolgáltatásban korlátozott precedensrendszer érvényesül, amely nem teszi lehetővé azt 

sem, hogy a Kúria eljáró tanácsa a saját korábbi döntésétől azonos jogkérdésben eltérjen. A Bírósági 

Határozatok Gyűjteményében (BHGY) közzétett kúriai határozattól való eltérésre a bíróságok 

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 32. §-a szerinti, a jogegység érdekében 

lefolytatott előzetes döntéshozatali eljárás eredményeként kerülhet sor. Ugyanakkor a felperes által a 
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felülvizsgálati kérelemben előadottak nem támasztják alá, hogy az alperes határozatának alapját képező 

tényállásnak olyan specialitása állna fenn, vagy a vitatott jogkérdéseket illetően olyan releváns 

jogszabályi változás következett volna be, amely folytán a kialakult, következetes gyakorlattól való 

eltérés indokolt lenne, ezáltal pedig a felperesi érvelés nem cáfolja a jogerős ítélet jogszerűségét. 

A Kúria úgy értékelte, hogy jelen perben nem áll fenn a kialakult gyakorlat megváltoztatását megalapozó 

indok, így a felperes által vitatott jogkérdésekben a hivatkozott, korábbi határozatokban elfoglalt 

álláspontot, illetve felállított elvi tételeket továbbra is fenntartja. Ezek mentén a Kúria elsődlegesen arra 

mutat rá, hogy az alapeljárás többfajta lehet (pl. menekültügyi, idegenrendészeti, munkaügyi), így nem 

kizárólag idegenrendészeti eljáráshoz és nem kizárólag egyazon ügytípushoz kapcsolódva vetődhet fel 

a minősített adat megismerésének kérdése. Ennek következtében az egyes alapeljárásokra releváns 

európai uniós szabályozás is különböző lehet. Hangsúlyozandó, hogy jelen pernek nem az alapeljárás 

szerinti ügy, hanem a 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) alapján folytatott, a megismerési 

engedély kiadása iránti eljárás és ez utóbbiban meghozott közigazgatási határozat képezi a tárgyát, erre 

figyelemmel nem releváns - és a Kúriának azt vizsgálnia sem kellett -, hogy az alapeljárás tekintetében 

helytállóan hivatkozott-e a felperes a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: Eljárási irányelv) egyes cikkeire, azok alapeljárásban való érvényesülésére vagy 

érvényesülésük hiányára, illetve az alapeljárással érintett alapjogi sérelmekre. 

A Kúria megítélése szerint a Törvényszék a jogerős ítélet indokolásában helytállóan rögzítette, hogy a 

minősített adat megismerése iránti kérelemre folytatott eljárástól és az abban hozott döntés 

jogszerűségétől az alapeljárás (menekültügyi/idegenrendészeti eljárás) teljesen elkülönül, azok 

egymástól függetlenül érvényesülő eljárások, így az azokkal kapcsolatos hivatkozásokat is el kell 

különíteni. A közigazgatási eljárások és a hozzájuk kapcsolódó jogorvoslati eljárások között nincs 

közvetlen átjárás, így a különböző közigazgatási eljárásokban meghozott közigazgatási határozatok 

ellen indított közigazgatási perben az alkalmazandó joganyag is elkülönül. Az alapeljárásra irányadó 

jogszabályi rendelkezések alapján nem ítélhető meg a minősített adat megismerési engedély kiadása 

iránti kérelemre hozott határozat jogszerűsége, illetve ez utóbbi határozat tekintetében indított 

közigazgatási pernek nem képezi tárgyát az alapeljárás jogszerűségének vizsgálata. Miként a Kúria már 

korábban is kifejtette (pl. Kfv.I.37.259/2022/8. számú ítélet), az eljárások ezen elkülönülése 

eredményezi azt, hogy a Mavtv. szerinti minősített adat megismerési engedély kiadása iránti kérelemre 

folytatott eljárás során nem alkalmazhatóak a felperes által hivatkozott uniós és más nemzetközi normák, 

valamint az azokhoz kapcsolódó eseti döntések. 

Az egyes közigazgatási eljárások elkülönüléséről a Kúria már több határozatában állást foglalt, azoktól 

való eltérés a jogerős ítélet vonatkozásában nem áll fenn, az idegenrendészeti eljárással kapcsolatos 

felperesi hivatkozások pedig túllépik jelen per kereteit. A Törvényszék tehát helyesen járt el azáltal, 

hogy a Mavtv. releváns rendelkezései alapján vizsgálta az alperes jelen perbeli határozatának a 

jogszerűségét. A Mavtv. 11. § (3) bekezdése alapján eljárt Törvényszék pedig jogszabályi felhatalmazás 

hiányában nem vizsgálhatta, hogy az általa megismerhető minősített adatok miként hatnának ki az 

alapeljárásban hozott közigazgatási határozatra, illetve az azzal kapcsolatos közigazgatási perben 

hozandó bírósági határozatra, így a jogerős ítélet ezen okból sem jogsértő. 

Az Európai Unió Bírósága C-159/21. számú ügyben 2022. szeptember 22. napján meghozott ítélete 

értelmezte - többek között - az Eljárási irányelv 4., 10., 11., 12., 23. és 45. cikkét, valamint az EU 

Alapjogi Charta (a továbbiakban: Charta) 41. és 47. cikkét. Ez az értelmezés a nemzetközi védelem 

iránti kérelmet elutasító vagy a nemzetközi védelmet visszavonó, illetve kiegészítő védelmi jogállásra 

vonatkozó elutasító határozatra, ezáltal az annak meghozatalára folytatott eljárásra terjed ki. A Mavtv. 

11. §-a szerinti, a minősített adat megismerési engedély kiadása iránti eljárás egyrészt az alapeljárástól 

elkülönült eljárás, másrészt nem is kizárólag menekültügyi vagy idegenrendészeti alapeljárással állhat 

összefüggésben, nem feltétlenül kapcsolódik ilyen közigazgatási eljáráshoz vagy arra vonatkozóan 

indított közigazgatási perhez, hanem a nemzeti minősítésű személyes adattal érintettnek az 

adatvédelemhez fűződő jogait szolgálja. Amennyiben pedig konkrét ügyben mégis menekültügyi vagy 

idegenrendészeti eljárással függ össze a Mavtv.-ben szabályozott megismerési engedély kiadása iránti 

eljárás, abban az esetben a Mavtv. alapján eljáró alperes, illetve a Mavtv. szerinti határozat jogszerűségét 

vizsgáló bíróság a minősített adat által hordozott információk alapeljárásban releváns voltát - a két 

eljárás fentiekben már részletesen kifejtett elkülönülése folytán - nem vizsgálhatja, az információ 
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releváns jellegét a menekültügyi/idegenrendészeti alapeljárásban lehet megítélni. Mindezekre 

figyelemmel a Kúria úgy ítélte meg, hogy az Európai Unió Bírósága C-159/21. számú ítéletében 

foglaltakra alapított felperesi hivatkozás sem teszi megalapozottá a felülvizsgálati kérelmet. 

A Kúria úgy értékelte, hogy a minősített adat legalább lényegének megismerése körében kifejtett 

felperesi érvelés sem cáfolja a jogerős ítélet jogszerűségét. A Mavtv. 11. §-a alapján megismerési 

engedély a 3. § 1. pontjában meghatározott nemzeti minősítésű személyes adatra vonatkozhat. A 

személyes adat fogalmát az 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontja rögzíti. Az 

alperes a minősített adat megismerését a minősített adatok által hordozott információk alapján tagadta 

meg, amelyekről határozatának indokolásában - a minősített adat biztonsága érdekében - annyiban adott 

számot, hogy „a minősített iratban az AH elhárítási tevékenységére, illetve a kérelmező 

nemzetbiztonsági kockázati tényezőt jelentő kapcsolati körére vonatkozó információk merültek fel”, 

továbbá rögzítette, hogy a felperes személyes adatok megismeréséhez való jogát a Mavtv. 5. § (1) 

bekezdés c) pontjában megjelölt védendő közérdekkel összevetette, ez alapján döntött úgy, hogy a 

védendő közérdek kellő alapját képezi a megismerés szükséges és arányos korlátozásának. A konkrét 

információk megismerését a védendő közérdek nem teszi lehetővé, a kivonatolás pedig azt 

eredményezné, hogy nem a konkrét információk, hanem azok bizonyos szintű általánosítása lenne 

megismerhető, az általánosítás révén pedig az információ elveszítené személyes adat jellegét. A 

kialakult bírói gyakorlat abban is következetes, hogy a nemzeti minősítésű személyes adat tekintetében 

a kivonatolást nem tartja összeegyeztethetőnek a jogintézmény természetével (Kfv.I.37.259/2022/9.). A 

Kúria, miként arra a Kfv.I.37.259/2022/ 8. számú ítéletében már rámutatott, a „Kfv.I.37.931/2021/8. 

számú ítéletében sem a „kivonatolás” intézményét alkalmazta, és nem „lényegi okokat” fogalmazott 

meg, hanem engedélyezte az ott érintett egyes konkrét, felperes személyére vonatkozó adatok felperes 

általi megismerését.”. 

Jelen perben a jogerős ítéletéből egyértelműen megállapítható, hogy a Törvényszék eljáró tanácsa a 

minősített adatot tartalmazó iratokat megismerte, az alperes határozatát az arra irányadó jogszabályi 

követelmények alapján értékelte, továbbá a konkrét információk birtokában a szükségesség-arányosság 

vizsgálatát elvégezte, mindezek alapján jutott arra a következtetésre, miszerint nem volt jogszerű 

lehetőség a felperes számára a kért adatok megismerését biztosítani, mert a közérdek védelme 

hangsúlyosabb érdeknek bizonyult a felperes személyes adatai megismeréséhez fűződő 

magánérdekénél. A közérdek és a felperes által hivatkozott veszélyeztetett magánérdek tekintetében 

végzett arányosság-szükségesség tesztje, ezáltal az adott ügy konkrét egyedi körülményei alapján 

értékelhető, hogy a minősített adatoknak van-e olyan köre, amelyre nézve a nemzetbiztonsági érdek 

vagy más, minősítéssel védhető közérdek sérelme nélkül biztosítható a nemzeti minősítésű személyes 

adat megismerése. A Törvényszék az értékelés során helyesen mutatatott rá, hogy az alperes, mint 

minősítő megvizsgálta, hogy a felperes kérelemmel érintett adatai minősítettek-e, milyen okból, 

továbbá, hogy a minősítést fenn kell-e tartani, ezt követően az alperes a határozatában rögzítette, hogy 

a minősítés oka változatlanul fennáll, nem szüntethető meg, ezért megvizsgálta, hogy a minősített adat 

sérelme nélkül a megismerése biztosítható-e. Ha a minősített adatoknak van ilyen köre, akkor arra 

vonatkozóan a megismerési engedély kiadása jogszerűen nem tagadható meg. Ez nem a minősített adat 

lényegének megismerése, és nem is kivonatolás, hanem annak érvényre juttatása, hogy amennyiben 

egyes adatok megismerése nem eredményezi a minősítéssel védhető közérdek sérelmét, akkor a 

felperest érintő jogkorlátozást megalapozó indok az adatok azon része tekintetében nem áll fenn. Az 

arányosság-szükségesség tesztjét a Kúria eljáró tanácsa is elvégezte és a minősített adat által hordozott 

konkrét információk ismeretében helytállónak értékelte a jogerős ítéletben rögzített következtetéseket. 

A Mavtv. 11. §-a szerinti, a megismerési engedély kiadására irányuló eljárásban hozott határozat 

jogszerűségének vizsgálata során, a Mavtv. 11. § (3) bekezdése alapján folytatott közigazgatási perben, 

a jogerős ítéletet hozó Törvényszék az eljárására irányadó jogszabályi rendelkezéssel összhangban jutott 

arra a következtetésre, hogy az eljáró bíróságot terhelő kontroll-tevékenység megvalósult, ezáltal a 

minősített adat megismerése iránti eljárásban a tisztességes eljárás követelményének érvényesülése - 

ahogyan azt a Kúria már több határozatában is kifejtette (pl. Kfv.I.37.086/2021/9. és 

Kfv.I.37.486/2021/7.) - biztosított volt, továbbá a felperes jogorvoslati joga sem sérült. A Mavt. 11. § 

(3) bekezdésében foglalt rendelkezés a megismerési engedéllyel összefüggő közigazgatási perben a 

bíróságot jogosítja fel a minősített adat megismerésére, ez a megismerés biztosítja a szükségesség-
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arányosság tesztjének bíróság általi elvégzését, azáltal független kontrollt az alperes határozata 

tekintetében. Az irányadó törvényi rendelkezést jogszerűen alkalmazta és helyesen értelmezte a 

Fővárosi Törvényszék. A jogerős ítélet azt is helytállóan rögzítette, hogy magának a minősítésnek a 

jogszerűsége a megismerési engedély iránti kérelem elbírálásának, valamint az azzal összefüggő 

közigazgatási pernek nem képezi a tárgyát. A Kúria rámutat arra, hogy az adatok minősítésére vonatkozó 

eljárást a Mavtv. 5. §-a és 6. §-a szabályozza, a felülbírálatra a 8. § rendelkezései irányadóak, továbbá 

indítható az Infotv. szerinti titokfelügyeleti eljárás. 

A Kúria a felperes által hivatkozott 29/2014. (IX. 30.) AB határozat tekintetében utalt a 

Kfv.I.37.259/2022/8. számú ítéletben rögzítettekre, miszerint az Alkotmánybíróság nem a megismerési, 

hanem a minősítési eljárás természetét vizsgálta a közérdekű adatok tekintetében, ennek során állapította 

meg, hogy „a minősítő kötelessége az, hogy a minősítés felőli döntés során kellő mértékben vegye 

figyelembe a minősítéssel védendő érdek mellett a minősítendő adat nyilvánosságához fűződő 

közérdeket, és csak akkor minősítse az adatot, ha a minősítéssel elérni kívánt cél arányban áll a 

minősítéssel okozott alapjogi sérelemmel, azaz, ha a minősítéssel védendő érdek felülmúlja a 

nyilvánossághoz fűződő közérdeket.”. A Kúria a 29/2014. (IX. 30.) AB határozat alapját képező 

tényálláshoz képest eltérésként kiemeli, hogy a jelen perbeli esetben nem közérdekből nyilvános adat, 

hanem a felperes személyes adata a minősített adat, továbbá, hogy megismerés iránti eljárást folytatott 

az alperes, ezáltal a szükségesség-arányosság tesztje elvégzésekor a minősítéssel védhető közérdeket 

nem másik közérdekkel (nyilvánossághoz fűződő közérdekkel), hanem a felperes oldalán fennálló 

magánérdekkel kellett összevetni. A felperes tényszerűen mutatott rá, hogy a 29/2014. (IX. 30.) AB 

határozatban az Alkotmánybíróság az érintett alapjog egyéb alapjogokkal való kapcsolatát is vizsgálta, 

továbbá uniós jogi és az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: EJEE) által biztosított 

követelményekre is figyelemmel volt, azonban ezen felülvizsgálati érvei kifejtésekor a tényállások 

eltérő voltát figyelmen kívül hagyta, ezáltal a felperes nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy az 

Alkotmánybíróság közérdekből nyilvános adat minősítési eljárása tekintetében folytatott vizsgálatot, 

ennek során az információszabadsággal koherens, ugyancsak a kommunikációs alapjogok 

jogegyüttesébe tartozó alapjogokat és ahhoz kapcsolódó nemzetközi jogi követelményeket vizsgált. 

Ugyanakkor jelen perben a felperes olyan alapjogi sérelmekre, valamint uniós jogi és EJEE által 

biztosított követelményekre hivatkozott, amelyek nem a megismerési engedély kiadása iránti eljáráshoz, 

hanem az idegenrendészeti alapeljáráshoz kötődnek, ezáltal a közigazgatási eljárások különálló volta 

miatt meghaladják jelen per kereteit. Az alperes határozata jogszerűségének vizsgálata során a 

Törvényszék helyesen mutatott rá, hogy a Mavtv.-ben nevesített közérdeknek a minősített adat 

megismerésével bekövetkező sérelme kellő alapját képezi a megismerés szükséges és arányos 

korlátozásának, továbbá megalapozottan értékelte jogszerűnek az alperes határozatát abban a körben is, 

hogy a közérdek védelme hangsúlyosabb érdeknek bizonyult a felperes személyes adatai 

megismeréséhez fűződő magánérdekénél. A felülvizsgálati kérelem a szükségesség-arányosság 

vizsgálata tekintetében sem támasztja alá a jogerős ítélet jogszabálysértő voltát. 

A Kúria úgy ítélte meg, hogy a felperes mérlegelési jogkörben hozott határozattal kapcsolatos érvelése 

és a 2017. évi I. törvény (Kp.) 85. § (5) bekezdésére alapított hivatkozása sem teszi megalapozottá a 

felülvizsgálati kérelmet. A jogerős ítélet indokolása helytállóan tartalmazza, hogy a közérdek sérelme 

lehetőségének fennállása esetén az alperes a Mavtv. 11. § (2) bekezdése szerint csak egyféle döntést 

hozhat, a megismerési engedély kiadását meg kell tagadni. A Törvényszék a következetes gyakorlattal 

összhangban járt el, ennek során helyesen utalt a Kúria Kfv.I.37.127/2021/10. számú ítéletének elvi 

tartalmára, amely szerint „A szükségesség/arányosság teszt elvégzése nem eredményez mérlegelési 

jogkörben hozott közigazgatási határozatot.”. A felperes a felülvizsgálati kérelmében tévesen 

helyezkedett ettől eltérő álláspontra, mivel a szükségesség-arányosság értékelését tekintette 

mérlegelésnek, és a 29/2014. (IX. 30.) AB határozat [56]-[65] pontjaira hivatkozva vonta le azt a 

következtetést, hogy az alperes határozata diszkrecionális jogkörben hozott közigazgatási határozat. A 

Kúria rámutat arra, hogy a megismerési engedély kiadásáról való döntés során az alperes a tényállást 

feltárja és annak elemeit értékeli, azonban a tényállási elemek értékelése nem azonos a mérlegelési 

jogkörben hozott döntésnél megkövetelt mérlegelési szempontok részletezésével. A 29/2014. (IX. 30.) 

AB határozat minősítési eljárásra vonatkozik, amelynek szabályozása jelentősen eltér a megismerési 

engedély iránti eljárás szabályozásától. A Mavtv. minősítési eljárásra vonatkozó szabályai a minősítés 

során vizsgálandó szempontok alapján többféle minősítési szintről („Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, 
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„Bizalmas!”, „Korlátozott terjesztésű!”) rendelkeznek, ezáltal többféle döntési lehetőséget biztosítanak, 

továbbá a Mavtv. 5. § (4) bekezdése értelmében a Mavtv. 1. számú melléklete tartalmazza a minősítési 

szint tekintetében releváns kármérték meghatározásához irányadó szempontokat is. Az 

Alkotmánybíróság a 29/2014. (IX. 30.) AB határozat [63] pontjában rögzítette, hogy „Mind az uniós 

szabályozásból, mind a hazai alkotmányos gyakorlatból levonható az a következtetés, hogy a közérdekű 

és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának korlátozását minden esetben érdemben, kellő 

részletességgel kell indokolni. Az indokolási kötelezettség egyenesen következik az 

információszabadság önkényes, kellő alkotmányos súlyú indokok nélküli korlátozásának tilalmából. A 

hatályos szabályozásból, ahogy az Alkotmánybíróság határozataiból is, kötelezettségek hárulnak a 

minősítőre, amiket a minősítési eljárás során köteles megtartani. Indokolási kötelezettség hiányában 

nem lenne ellenőrizhető, hogy a minősítő valóban a jogszabályoknak megfelelően járt-e el, jogait 

rendeltetésszerűen gyakorolta-e, figyelembe vette-e a számára előírt mérlegelési szempontokat. […]”. 

A 29/2014. (IX. 30.) AB határozat minősítési eljárásra vonatkozó megállapításaiból nem következik, 

hogy a nemzeti minősítésű személyes adat megismerési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása során 

is mérlegelési jogkörben jár el az alperes. 

 

Kfv.I.37.455/2022/11. 

A nemzeti minősítésű személyes adat megismerési iránti engedélyt megtagadó határozat jogszerűségét 

vizsgáló pernek nem tárgya sem az idegenrendészeti eljárás, sem az adat minősítését eredményező 

eljárás. A Mavtv. hatálya alatt nem kerülhet sor kivonatolásra, lényegi okok megismerésére. 

Jelen felülvizsgálati eljárás alapjául szolgáló közigazgatási per tárgya az alperes nemzeti minősítésű 

személyes adat megismerése iránti kérelemről hozott közigazgatási határozat jogszerűségének 

vizsgálata, nem pedig a felperes idegenrendészeti ügyében hozott határozatok, vagy az alperes 

minősítési eljárása, illetve a nemzeti minősített adat felülvizsgálata jogszerűségének vizsgálata. A 

jogerős ítélet megalapozottan mutatott rá arra, hogy a minősített adat megismerése iránti kérelemre 

folytatott eljárástól és az abban hozott döntés jogszerűségétől az alapeljárás (idegenrendészeti eljárás) 

teljesen elkülönül, azok más-más közigazgatási cselekményt valósítanak meg, ezért szükségképpen 

más-más közigazgatási jogvita (Vö. Kp. 4. §) tárgyai lehetnek, amelyek során az alkalmazandó anyagi- 

és eljárásjogi szabályok is eltérőek. Amint az idegenrendészeti eljárás során nem ítélhető meg a 

minősített adat megismerési engedély kiadása iránti kérelme tárgyában hozott határozat jogszerűsége, 

úgy a megismerési engedély iránti kérelem ügyében hozott határozat miatt indított közigazgatási pernek 

sem tárgya az alapeljárás jogszerűségének vizsgálata. A Kúria legutóbb a Kfv.I.37.259/2022/8. számú 

ítéletében kifejtette, hogy az eljárások ilyen elkülönülése miatt a 2009. évi CLV. törvény (a 

továbbiakban: Mavtv.) szerinti minősített adat megismerési engedély kiadása iránti kérelemre folytatott 

eljárás során nem alkalmazhatóak a felperes által hivatkozott uniós és más nemzetközi jogi normák, 

valamint az azokhoz kapcsolódó eseti döntések. 

A perbeli határozat tehát – annak ellenére, hogy a felperes jelen eljárás és az idegenrendészeti eljárás 

szoros összefüggését állítja – önálló, az idegenrendészeti eljárástól és a minősítési eljárástól egyaránt 

független ügy. Ezt egyébként az is alátámasztja, hogy a felperes idegenrendészeti eljárásban hozott 

határozat miatt indított közigazgatási perében a Törvényszék az Európai Unió Bírósága előzetes 

döntéshozatalát kezdeményezte, és kérdései éppen a minősített adatok idegenrendészeti eljárás során 

való megismerésével kapcsolatosak. Erre figyelemmel a Kúria nem vonhatta vizsgálata körébe sem a 

felperes idegenrendészeti eljárással összefüggésben, sem pedig a minősítési eljárással összefüggésben 

tett előadásait. 

Mivel a Kúria az egyes közigazgatási eljárások elkülönüléséről már több határozatában állást foglalt, és 

a felperes sem állította, hogy azoktól a jogerős ítélet jogkérdésben eltért volna, a Kúria megállapította, 

hogy az elsőfokú bíróság helyesen járt el akkor, amikor a Mavtv. előírásai alapján vizsgálta az alperes 

perbeli határozatának a jogszerűségét, és jogszabályi felhatalmazás hiányában nem vizsgálhatta, hogy 

az általa megismerhető minősített adatok miként hatnának ki az alapeljárásban hozott közigazgatási 

döntésre, illetve az azzal kapcsolatos közigazgatási perben hozandó bírósági határozatra. 

A felülvizsgálati eljárás tárgya a jogerős ítélet jogszerűségének vizsgálata, ezért a Kúria a felperes 

felülvizsgálati kérelmében előadottakat arra figyelemmel értékelte, hogy azok alátámasztják-e a jogerős 
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ítélet az ügy érdemére kiható módon jogszabálysértő voltát, illetve a Kúria közzétett határozatától 

jogkérdésben való eltérését. A felperes a jogerős ítélet jogszerűségét az ügyében folytatott 

idegenrendészeti eljárással összefüggésben, az azzal való szoros összefüggésre hivatkozva, olyan 

érvekkel vitatta, amelyek körében kialakult és következetes a Kúria gyakorlata. 

Az elsőfokú bíróság a jogerős ítélet indokolásában kifejezetten hangsúlyozta – ennek alátámasztására 

idézete, illetve felhívta a Kúria Kfv.I.35.250/2017/6., Kfv.I.37.019/2017/5., Kfv.I.37.381/2017/6., 

Kfv.I.38.063/2018/5., Kf.I.37.924/2018/5., Kf.I.38.387/2019/12., Kf.I.37.587/2019/6., 

Kfv.I.37.468/2021/7., Kfv.I.37.931/2021/8., és Kfv.I.37.086/2021/9. számú határozatait –, hogy 

következtetéseit a Kúria gyakorlatára figyelemmel rögzítette, attól nem tért el. A Kúria jelen ügyben 

sem lát okot arra, hogy a fenti, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében (a továbbiakban: BHGY) 

közzétett határozataitól jogkérdésben eltérjen, azokat továbbra is irányadónak tartja. Az eltérésre 

egyébként csak a jelen eljárás felfüggesztése mellett előzetes döntéshozatali indítvány előterjesztése 

útján kezdeményezett jogegységi eljárás eredményeként nyílna lehetőség [a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés b) pontja és (2) 

bekezdése], a Kúria azonban az eljárás felfüggesztését és az ilyen indítvány előterjesztését arra 

tekintettel nem látta indokoltnak, hogy a hivatkozott döntésekbe foglalt jogértelmezéssel egyetért. 

A felperes felülvizsgálati kérelemében nem támasztotta alá sem azt, hogy az alperes határozatának 

alapját képező tényállásnak olyan specialitása állna fenn, sem pedig azt, hogy a jogkérdésre vonatkozóan 

olyan jogszabályi változás következett volna be, amely miatt indokolt volna a Kúria BHGY-ben 

közzétett határozatától való eltérés, így érvelése a jogerős ítélet jogszerűségét sem cáfolta. 

A felperes által hivatkozott, az Európai Unió Bírósága C-159/21. számú ügyben 2022. szeptember 22. 

napján meghozott ítéletének értelmezése a nemzetközi védelem iránti kérelmet elutasító vagy a 

nemzetközi védelmet visszavonó, illetve kiegészítő védelmi jogállásra vonatkozó elutasító határozatra, 

ezáltal az annak meghozatalára folytatott eljárásra terjed ki. A Mavtv. 11. §-a szerinti, a minősített adat 

megismerési engedély kiadása iránti eljárás egyrészt – a fentiekben kifejtettek szerint – az alapeljárástól 

elkülönült eljárás, másrészt nem is kizárólag menekültügyi vagy idegenrendészeti alapeljárással állhat 

összefüggésben, nem feltétlenül kapcsolódik ilyen közigazgatási eljáráshoz vagy azzal összefüggésben 

indított közigazgatási perhez, hanem a nemzeti minősítésű személyes adattal érintettnek az információs 

önrendelkezéshez fűződő jogait szolgálja. Ha az adott ügyben mégis idegenrendészeti eljárással függ 

össze a megismerési engedély kiadása iránti eljárás, akkor a Mavtv. alapján eljáró alperes, illetve a 

határozat jogszerűségét a Mavtv. alapján vizsgáló bíróság a minősített adat által hordozott információk 

alapeljárásban releváns voltát nem vizsgálhatja, azt ugyanis az alapeljárásban lehet megítélni. A Kúria 

álláspontja szerint ezért az Európai Unió Bírósága C-159/21. számú ítéletében foglaltakra hivatkozás 

nem teszi megalapozottá a felülvizsgálati kérelmet. 

A Kúria – Kfv.I.37.381/2017/6. ítélete óta követett – töretlen gyakorlata szerint a megismerési engedély 

az egyént megillető önrendelkezési jog érvényesülésének eszköze, a megismerési engedély biztosítja az 

egyént megillető önrendelkezés alapjogának érvényesülését még abban az esetben is, ha az egyén adatai 

a minősített adatok körébe tartoznak. Minősített adatok esetében az információs önrendelkezési jog a 

Mavtv. 11.§ (2) bekezdésének keretei között azonban korlátozott. 

A felperes a minősített adat „legalább lényegének” megismerése körében kifejtett érvelése sem támasztja 

alá, hogy a jogerős ítélet jogszabálysértő volna. A Mavtv. 11. §-a alapján megismerési engedély a 3. § 

1. pontjában meghatározott nemzeti minősítésű személyes adatra vonatkozhat. A személyes adat 

fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontja határozza meg. Az alperes határozatában rögzítette, hogy 

a felperes személyes adatok megismeréséhez való jogát a Mavtv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában 

megjelölt védendő közérdekkel összevetette, ez alapján döntött úgy, hogy a védendő közérdek kellő 

alapját képezi a megismerés szükséges és arányos korlátozásának. Az alperes a minősített adat 

megismerését a minősített adatok által hordozott információk alapján tagadta meg, amelyekről 

határozatának indokolásának 3. oldalán – a minősített adat biztonsága érdekében – annyiban adott 

számot, hogy „az AH felderítő-elhárító tevékenységi körébe tartozó bűncselekményre, valamint a 

kérelmező nemzetbiztonsági kockázati tényezőt jelentő kapcsolati körére vonatkozó információk 

merültek fel”. A konkrét információk megismerését a védendő közérdek nem teszi lehetővé, a 
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kivonatolás pedig azt eredményezné, hogy nem a konkrét információk, hanem azok bizonyos szintű 

általánosítása lenne megismerhető, az általánosítás révén pedig az információ elveszítené személyes 

adat jellegét. A Kúria gyakorlata a nemzeti minősítésű személyes adat tekintetében a kivonatolást nem 

tartotta összeegyeztethetőnek a jogintézmény természetével. A Kúria a Kfv.I.37.259/2022/8. számú 

ítéletében már rámutatott, hogy a „Kfv.I.37.931/2021/8. számú ítéletében sem a „kivonatolás” 

intézményét alkalmazta, és nem „lényegi okokat” fogalmazott meg, hanem engedélyezte az ott érintett 

egyes konkrét, felperes személyére vonatkozó adatok felperes általi megismerését.”. 

Az alperes indokolási kötelezettség korlátaival kapcsolatban a Kúria már a Kfv.I.37.468/2021/7.számú 

ítélet [31] pontjában rámutatott arra, hogy „a határozat és ítélet indokolása sem lehet bővebb, mint a 

törvényszövegre történő utalás, annak megjelölése, hogy milyen védendő közérdek alapozza meg a 

megismerési engedély kérelem elutasítását, továbbá az adat nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan 

megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az 

arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele károsítja-e a minősítéssel védhető közérdeket. Alperes 

közigazgatási határozatot hoz, így bár a felperes felé közölt határozati indokolás nem terjedhet ki az 

iratban foglalt adatok és konkrét következtetések ismertetésére, a Mavtv. 11. § (2) bekezdés második 

mondatából következően tartalmaznia kell egy olyan indokolást, mely az adatok megismerésének a 

minősítéssel védett közérdek sérelemmel való okozati összefüggését bemutatja.” A Kúria jelen 

felülvizsgálati eljárásban is azt állapította meg, hogy ennek a követelménynek mind a jogerős ítélet, 

mind az alperesi határozat megfelelt. 

A minősített adatok megismerhetőségének korlátozása következtében a megismerési engedély 

megtagadásának kontrollja a Mavtv. 11.§ (3) bekezdése szerinti peres eljárásban valósul meg. Ennek 

során a bíróság nem csak a megelőző eljárásban hozott határozat indokolását vizsgálja, hanem a 

megismerni kért adatot tartalmazó iratot is, azt, hogy annak tartalma alapján megalapozott-e a 

minősítéssel védett közérdek sérelmére való hivatkozás. A Kúria Kfv.I.37.747/2021/7. számú ítéletében 

rámutatott arra, hogy már több ítéletében kitért arra, hogy a szükségesség-arányosság teszt elvégzésére 

csak a Mavtv. által meghatározott személyeknek van lehetősége. A minősített adatot tartalmazó iratokat 

a bíróság megismerheti, azokat összevetheti az alperesi határozatban foglaltakkal, a felperes 

hivatkozásaival, és a jogorvoslati rendből következően az elsőfokú bíróság ezen értékelésének 

jogszerűségét a Kúria vizsgálhatja. Nemzetbiztonsági tárgyú minősített adatok esetén az uniós 

szabályozásból sem vezethető le más elvárás a hatékony bírói jogvédelemre nézve. A felülvizsgálati 

kérelemmel szemben a korlátozás tényéből nem következik a hatékony bírói jogvédelem 

követelményének sérelme (pl. Kfv.I.37.127/2021/10. számú ítélet [25] pont), annak hiányában pedig a 

felperes tisztességes eljáráshoz való jogának sérelme sem mutatható ki. 

A perbeli esetben az alperes a felperes személyes adatainak megismerését konkrét információk alapján 

tagadta meg. Az alperes határozata jogszerűségének vizsgálata során a bíróság ezen konkrét információk 

ismeretében dönt. A Mavtv. hatálya alatt nem kerülhet sor a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott 

„nemzetbiztonsági veszélyt megalapozó lényegi okok megismerésé”-re: az adatok vagy 

megismerhetőek vagy nem, nincsenek „lényegi okok”. (Kfv.I.37.259/2022/8. [50] bekezdés) 

A tesztet az elsőfokú bíróság a minősített adatok ismeretében végezte el. Ugyanezeket az iratokat a Kúria 

is megtekintette, megvizsgálta és ennek alapján azt állapította meg, hogy az alperes határozatában 

megjelölt és indokolással alátámasztott Mavtv. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közérdek – 

Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenysége – olyan 

adatok tekintetében áll fenn, amelyet felperes idegenrendészeti eljárásban való érdekérvényesítése, mint 

magánérdek, nem képes felülírni. Az alperes határozata a közérdek védelmének korlátai között 

megfelelően részletes indokolást tartalmaz. A Kúria kiemeli, hogy a Mavtv. hatálya alatt a nemzeti 

minősítésű személyes adat megismerhetősége nem a megismerés célzatától, annak adott esetben más 

eljárásban való felhasználhatóságától, hanem az adatokban megjelenő információktól függ. 

Az adatok minősítésére vonatkozó eljárást a Mavtv. 5.§ és 6.§-ai szabályozzák. Az eljárás természetét 

az Alkotmánybíróság a 29/2014. (IX. 30.) AB határozatban közérdekű adatok megismeréséhez való jog 

tekintetében vizsgálta. Az AB határozat [60] pontja szerint „a minősítő kötelessége az, hogy a minősítés 

felőli döntés során kellő mértékben vegye figyelembe a minősítéssel védendő érdek mellett a 

minősítendő adat nyilvánosságához fűződő közérdeket, és csak akkor minősítse az adatot, ha a 
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minősítéssel elérni kívánt cél arányban áll a minősítéssel okozott alapjogi sérelemmel, azaz, ha a 

minősítéssel védendő érdek felülmúlja a nyilvánossághoz fűződő közérdeket.” A felperes esetében 

azonban nem a közérdek, hanem a magánérdek súlyát kellett vizsgálni. 

A felperes alapjogi érvelése nem a megismerési engedély kiadása iránti eljáráshoz, hanem az 

idegenrendészeti eljáráshoz kapcsolódott, amely ezért az elkülönülő a közigazgatási eljárások miatt 

meghaladja jelen per kereteit. Az alperes határozata jogszerűségének vizsgálata során az elsőfokú 

bíróság helyesen mutatott rá arra, hogy a Mavtv.-ben nevesített közérdeknek a minősített adat 

megismerésével bekövetkező sérelme kellő alapját képezi a megismerés szükséges és arányos 

korlátozásának, továbbá megalapozottan értékelte jogszerűnek az alperes határozatát abban a körben is, 

hogy a közérdek védelme hangsúlyosabb érdeknek bizonyult a felperes személyes adatai 

megismeréséhez fűződő magánérdekénél. A felülvizsgálati kérelem a szükségesség-arányosság 

vizsgálata tekintetében sem támasztja alá a jogerős ítélet jogszabálysértő voltát. 

A minősített adat megismerése iránti folyó közigazgatási perben a bíróság nem azt vizsgálja, hogy az 

adat minősítése, ezen belül a minősítés típusának meghatározása jogszerűen történt-e, hanem azt, hogy 

az adat felperes általi megismerése a minősítés alapjául szolgáló közérdek sérelméhez vezet-e vagy sem. 

Az adatok minősítésére vonatkozó eljárást a Mavtv. külön, nem a megismerési engedéllyel azonos 

helyen szabályozza, meghatározza a minősítés felülbírálatára vonatkozó szabályokat (8. §) és azzal 

összefüggésben az Infotv. szerinti titokfelügyeleti hatósági eljárás is indítható. 

Pénzügyi jogterület 

Kfv.V.35.277/2022/6. 

A vámhatóság által a vámszabályt megsértő személytől eltérő tulajdonos vagyontárgyára irányuló 

elkobzás, mint szankció alkalmazása során sem a szállítmányozó személyi körülményeit, hanem az 

átalakított gépjármű elkobzása objektív feltételeit kell vizsgálni és értékelni. 

Az 1186/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban Vámmentességi rendelet) 107. cikk (1) bekezdés a) 

pontja értelmében a szabványos tartályban lévő üzemanyag behozatala nem vámköteles. Az Európai 

Unió Bírósága C-152/13. (Holger) ítélete ugyan belső piaci szabályok értelmezését tartalmazza, az 

Európai Unió Bírósága döntésének 34. pontjában utal arra, hogy »szabvány-üzemanyag tartályok« 

fogalmának a különböző relevánsnak tűnő rendelkezésekben található meghatározásai nem mutatnak 

jelentős eltérést a vámjogi szabályokban foglalt definíciótól. Ennek következtében a korábban hatályban 

volt vámjogi szabályok értelmezésére hozott C-247/97. (Schoonbroodt) ítéletben levezetett érvelését 

alkalmazhatónak találta a belső piaci szabályra, amikor megállapította, hogy »A szabvány üzemanyag-

tartálynak az energia termékek és a villamosenergia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről 

szóló, 2003. (X.27.) 200/96/EK Tanácsi irányelv 24. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésében 

foglalt fogalmát úgy kell értelmezni, hogy abba beletartoznak a kereskedelmi gépjárművekbe, azok 

közvetlen üzemanyag ellátása céljából szilárdan beépített tartályok, ha ezeket a gyártótól eltérő személy 

szerelte be, amennyiben az említett tartályok az üzemanyagnak közvetlenül e gépjármű motorjában való 

felhasználását teszik lehetővé, mind meghajtásra, mind adott esetben szállítás közben a hűtő- és egyéb 

rendszerek működtetésére«. 

Jelen ügyben a vámhatóság a fellelt jövedéki termék szállítására használt eszköz esetében az átalakítást 

a fentiekben hivatkozottak szerint egy olyan tehergépjárműre felszerelt póttartály elhelyezésében látta, 

amelyben lévő üzemanyag nem a gépjármű üzemeltetését szolgálta, mivel a póttartály nem volt 

összeköttetésben a gépjármű üzemanyag-ellátó rendszerével. Az Európai Unió Bírósága fentiekben 

idézett ítéletei alapján és a magyar szabályozás szerint is az átalakítás kérdése szorosan kapcsolódik a 

szabványosság kérdéséhez, ezért nem önmagában annak van jelentősége, hogy a pótlólag felszerelt 

tartályt egy szakszerviz építette be, hanem hogy a beépített póttartály megfelel-e a szabvány üzemanyag-

tartályokra vonatkozó, az egyes jogszabályokban meghatározott előírásoknak. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy sem a közigazgatási eljárás, sem a közigazgatási per során nem igazolta 

a felperes, hogy a szállításra használt eszköz a felszerelt póttartállyal is szabványos. Ennek 

következtében a vámhatóság helyállóan rögzítette, hogy a póttartály felszerelése olyan átalakításnak 

minősül, amely a járművet alkalmassá tette arra, hogy bárki a 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: 



 

 43 

Vámtv.) 84. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vámfelügyelettel, vámellenőrzéssel kapcsolatos 

kötelezettség megszegésére használja, ahogy azt jelen esetben is eszközül használták a Vámtv. 84. § 

(12) bekezdése szerinti vámigazgatási üggyel összefüggő jogsértés elkövetéséhez. 

Téves ezért az elsőfokú bíróságnak az az álláspontja, hogy fel kellett volna tárni, milyen céllal 

történhetett az átalakítás, és életszerű-e a felperes előadása. A 952/2013/EU rendelete (a továbbiakban: 

Vámkódex) 42. cikk (1) bekezdése szerint minden tagállamnak rendelkeznie kell a vámjogszabályok 

betartásának elmulasztásáért kiszabott szankciókról. Az ilyen szankcióknak hatékonynak, arányosnak 

és visszatartó erejűnek kell lenniük. A magyar nemzeti jog, vagyis a Vámtv. a Vámkódex 42. cikkéhez 

kapcsolódóan a rendelkezéseket a Vámtv. 84-91. §-aiban szabályozza. E szabályozás szerint a Vámtv. 

20. § (1) bekezdése, illetve 22. §-a a lefoglalás megszüntetésének, illetve az elkobzás, valamint annak 

mellőzésének lehetséges esetét fogalmazza meg akkor, ha a vámjogszabályok nem rendelkeznek 

eltérően. A Vámtv. 90. § (1) bekezdése azonban speciális rendelkezést tartalmaz a lefoglalás és az 

elkobzás tekintetében. Helyes az elsőfokú bíróság álláspontja a tekintetben tehát, hogy a Vámtv. 22. §-

a szerinti mérlegelést is előíró szabályhoz képest a 90. § (13) bekezdése egy speciális, kifejezetten az 

átalakított eszközökre kiemelt objektív jellegű szankció. Hangsúlyozni kell tehát, hogy a Vámtv. 84. § 

(12) bekezdése szerint jogsértés esetén az érintett jövedéki termék szállítására használt átalakított eszköz 

elkobzása esetén további mérlegelési szempontok nem vehetők figyelembe, az elsőfokú bíróság 

helytelenül járt el, amikor az elkobzást az átalakítás céljával kötötte össze és téves a szankciók 

arányosságára vonatkozó előírással kapcsolatos ítéleti okfejtés is. 

A Kúria Kfv.I.35.378/2018/9.számú ítéletének értelmezésénél nem annak van jelentősége, hogy a 

hivatkozott ítélet tényállásában a gépkocsi alvázában alakítottak ki cigarettacsempészés érdekében 

tároló rekeszt és így az átalakítás rejtett módon történt, hanem annak, hogy kimondta a Kúria, hogy a 

lefoglalt szállítóeszköz elkobzása nem mellőzhető, amennyiben azon vámjogszabály megsértését 

lehetővé tevő átalakítást végeztek. 

 

Kfv.I.35.290/2022/6.; Kfv.I.35.291/2022/6. 

Az Alaptörvény 28. cikkének megfelelő jogértelmezés akkor megfelelő, ha az annak szempontjain 

alapuló egyik jogértelmezés sem kerül szembe a többi elemből fakadó következtetéssel. Az Art. 20. § (3) 

bekezdése és (4) bekezdés értelmezése során nem mutatható ki olyan jogalkotói cél, amely az 

akadályhordozó cég nem tag, nem részvényes vezető tisztségviselőin, cégvezetőin túl az akadályhordozó 

tagjai, részvényesei számára is biztosítani kívánta volna az általános kimentést a működés utólagos 

helyreállítása esetén. 

Felperes előzetes döntéshozatali indítványával érintett 2006/123/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 

célja a letelepedés szabadságát és a szolgáltatások tagállamok közötti szabad mozgását biztosító jogi 

keret megteremtése. A szolgáltatók letelepedésének szabadsága körében érvényesülő szabályok között 

a felperesi indítványban szereplő 10. cikk Az engedély megadására vonatkozó feltételekre vonatkozik. 

Megállapítható, hogy az adóregisztrációs eljárás nem azonosítható az Irányelv szerinti 

szolgáltatásnyújtás/gyakorlás engedélyezése iránti eljárással. 

Az EUMSZ 267. cikke alapján, az Európai Unió Bírósága akkor hozhat előzetes döntést, ha a tagállam 

bírósága előtt felszínre került uniós jogkérdés eldöntése szükséges a határozathozatalhoz. Ez egyrészt 

jelentheti, hogy a felmerülő jogkérdés megoldása szükséges az ügy eldöntéséhez (a jogkérdés 

relevanciája). Másrészt jelentheti, hogy az uniós jogkérdést a tagállami bíróság kellő biztonsággal nem 

tudja megoldani, így ahhoz az Európai Bíróság előzetes döntése szükséges lesz. A felperesi indítvány 

esetében hiányzik az ügyben az Irányelv, továbbá az Alapjogi Charta 16. cikk szerinti vállalkozási 

szabadság és az 52. cikk relevanciája. Más Uniós kapcsolódást a Kúria hivatalból sem észlelt, ezért 

mellőzte az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését. 

 

Kfv.I.35.331/2022/6. 

Ha a határozat tartalmazza azokat a szempontokat, amely alapján az adólevonási jog gyakorlása 

megtagadásra került az alperesi határozat megsemmisítésére nem kerülhet sor. 
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Az általános forgalmi adó levonásához való jog gyakorlása körében az Európai Unió Bírósága alapos, a 

részletekre kiterjedő joggyakorlatot alakított ki. Kimondta, hogy a jogbiztonság elve kötelezettséget is 

megfogalmaz minden adóalany számára annak érdekében, hogy az ügyleteik ne segítsenek másokat 

adókijátszáshoz. Ha az adóhatóság az ellenőrzés során objektív tényekkel bizonyítja, hogy az adózó 

tudott arról, hogy az általa adólevonási jog gyakorlására felhasznált számla fiktív, vagy a számla 

valótlanságáról azért nem tudott, mert elmulasztotta a terhére előírt ésszerű intézkedéseket, az adózót 

magát is, az adókijátszást elkövető személynek kell tekinteni. Ilyen esetben az adóhatóság jogosult arra, 

hogy megfossza őt az adólevonás jogától (C-439/04. és C-440/04. számú egyesített ügyek, Kittel-ügy). 

A C-80/11. és C-142/11. számú egyesített ügyekben (Mahagében-Dávid-ügy), illetve a C-324/11. számú 

ügyben (Tóth-ügy) az Európai Unió Bírósága szintén hangsúlyozta, hogy a nemzeti hatóságoknak és 

bíróságoknak meg kell tagadniuk az adólevonás jogát biztosító előnyt, ha objektív körülmények alapján 

megállapítható, hogy e jogra csalárd módon vagy visszaélésszerűen hivatkoztak. Ugyanezen ítélet 54. 

pontjában az Európai Unió Bírósága megerősítette a C-409/04. számú Teleos és társai ügyében már 

kimondott értelmezését, mely szerint nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik meg a gazdasági 

szereplőktől, hogy tegyenek meg minden tőlük észszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy 

az általuk teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. Az észszerűen elvárható intézkedések köre 

pedig az adott ügy körülményeitől függ, melynek elbírálása a nemzeti bíróság feladata. (C-277/14. 51. 

pont) Az uniós gyakorlatra figyelemmel került kidolgozásra az 5/2016. (IX.26.) KMK vélemény is, mely 

elemzi az egyes esetek kapcsán vizsgálandó körülményeket. 

A Kúria már azt is kimondta, hogy a KMK vélemény nem jogszabály, hanem a meghozatala 

időpontjában az Európai Unió Bírósága ítéletei alapján kialakult elméleti alapvetéseket rendszerezte. 

(Kfv. I.35.008/2021/5. [32] pont) A Kfv.I.35.632/2021/7. számú döntésének [17] pontjában már arra is 

kitért, hogy „[az a]lperesnek nincs olyan kötelezettsége, hogy határozatában tételesen megjelölje, a 

KMK vélemény mely pontjára alapítja döntését. Az adóhatóságot az adóigazgatási rendtartásról szóló 

2017. évi CLI. tv. (a továbbiakban: Air.) 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján terhelő indokolási 

kötelezettség arra terjed ki, hogy határozata a láncolat egyes tagjainak és az adózó magtartásának 

értékelése kapcsán pontos, egzakt következtetést tartalmazzon. Ez az indokolás lesz az, amely a 

közigazgatási perben – az új tényekre, körülményekre való hivatkozásnak az Air. 124.§ (3) és Kp. 78.§ 

(4) bekezdése által megszabott keretei között – meghatározza a felperes bizonyítási kötelezettségét”. 

A perben eljáró bíróság elsődlegesen arra alapította döntését, hogy az adóhatóság határozatainak 

indokolása nem következetes, „nem állapítható meg, hogy mely körülmények alapján, mely objektív 

bizonyítékok figyelembevételével a KMK. vélemény 2. esetkörének, mely alakzatát valósította meg a 

felperes, magatartása aktív, vagy passzív adókijátszást eredményezett-e és ezt mely objektív 

bizonyítékok támasztják alá.”  

A Kúria több iránymutató döntésében rámutatott arra, hogy bizonytalan történeti tényállásra adójogi 

jogkövetkezmény nem alapítható. (Kfv.I.35.356/2015/4.; Kfv.I.35.346/2016/3.) A Kúria kifejtette, hogy 

bizonytalanként kell e körben azt is értékelni, ha a közigazgatási adójogi eljárásban nincs határozottan 

megállapítva a gazdasági esemény megtörténte, illetőleg az, hogy az a számlákon szereplő felek között, 

avagy mások között jött létre. 

A perbeli esetben a fentiek szerinti bizonytalan törvényi tényállás nem volt megállapítható, ugyanis az 

adóhatóság megállapítása szerint: „[a]z adózó részese volt az adókijátszásnak, közreműködője volt a 

hiteltelen bizonylatok kiállításának. Adózó tudta, hogy a számlákon szereplő adó levonásba 

helyezésével adókijátszásra irányuló ügyletben vesz részt.” Az alperesi határozat egyértelműen a 

felperes aktív szerepét emeli ki, mikor kimondja: „Az adózó a költségvetési bevételkiesést okozó 

magatartását, a hiteltelen számlák alapján történő adólevonást kétséget kizáróan akaratlagosan, a joggal 

való visszaélésben aktív szerepet vállalva gyakorolta.” 

Tévedett tehát az elsőfokú bíróság mikor arra tekintettel semmisítette meg az alperes határozatát az 

elsőfokú határozatra is kiterjedően, hogy nem behatárolható, hogy milyen magatartás alapján tagadta 

meg a felperes adólevonási jogát. Ez a fentiek szerint egyértelműen rögzítést nyert és erre figyelemmel 

elemezte az adóhatóság a felperes és számlakibocsátója magatartását, a köztük fennálló személyi 

összefonódást, a gazdasági események megvalósításának személyi, tárgyi feltételeinek hiányát. 

Határozata tartalmazta mindazokat a szempontokat, amelyek alapján beazonosítható, hogy milyen 
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körülmények alapján tagadta meg az adólevonási jog gyakorlását. Nem állt fenn olyan hiányosság, 

amely megakadályozhatta volna a határozat érdemi jogszerűségi felülvizsgálatát. 

 

Kfv.I.35.340/2022/7. 

A vámérték Vámkódex 30. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának megfelelő kidolgozásánál 

alkalmazandó adatbázisok. Ugyanazon ügyfél Magyarországra, vagy tagállamba irányuló más 

behozatalai alkalmával bejelentett vámérték kizárásának feltételei. Az azonos vagy közel azonos 

időpontban exportált árukra irányadó időintervallum meghatározása. 

A vámérték meghatározása körében a Kúria nyomatékosította, hogy a perbeli alperesi határozat 

meghozatalára egyes tételek esetében két-, más esetekben egy jogerős ítélet meghozatalát követően 

került sor. Ezért az elsőfokú bíróság helytállóan vizsgálta, hogy vannak-e olyan vámhatósági 

megállapítások, amelyek már ítélt dolognak minősülnek, így kizárt a kérdés ismételt bírósági 

jogorvoslata. A Kúria egyetértett azzal, hogy az ügyleti érték elvetésének jogszerűségét a korábbi 

ítéletek már rögzítették. 

Az Európai Unió Bíróságához történő fordulás érdekében a Kúria vizsgálta a megelőző jogerős ítéletek 

új eljárásokra adott szempontjait. Megállapította, hogy egyik ítélet sem írta elő a vámhatóság számára 

kötelezően a nemzeti adatbázison túl más adatbázis használatát. Az új eljárás szempontjai között a 

„felhasználhatja” fordulat alkalmazása nem jelent ilyen kötelezést. Ugyancsak nem volt megelőzően 

jogerős ítéleti döntés abban a kérdésben – bár volt erre vonatkozó kereseti kérelem -, hogy a felperes 

saját vámkezeléseihez tartozó, nem kifogásolt vámértékek figyelembe vehetők-e vagy sem az új 

vámérték kidolgozása során. Ebben a körben tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a felperes egyéb 

vámkezeléseihez tartozó ügyleti értéket azért vetette el, mert azok a perbeliekkel egyezően alacsonyak, 

és mivel a perbeli ügyleti értékeket a vámhatóság elvetette, az egyéb vámértékek elvetése is ítélt 

dolognak minősül. A saját vámkezelésekből kimunkálható vámérték kérdése érdemben vizsgálható volt. 

Az idő intervallum kérdése az elsőfokú bíróság 3.K.27.114/2015. és 3.K.27.115/2015. eljárásaiban vált 

relevánssá. A jogerős ítéletek az aggálytalannak értékelt igazságügyi szakértői vélemény kapcsán 

foglalkoztak a kérdéssel, de az új eljárás szempontjai között egyik ítéletben sem szerepel előírás az idő 

intervallumra, a vámhatóság az igazságügyi szakértői vélemény szerint vizsgálta a kérdést. A Kúria ezért 

ebben a kérdésben is látott lehetőséget az Európai Unió Bírósága megkeresésére. 

Az Európai Unió Bírósága a C-187/21. számú ítéletét (a továbbiakban: Ítélet) 62. pontjában kitért arra, 

hogy a vámhatóságok a 2454/93/EGK Bizottsági rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 181a. cikk alapján 

milyen eljárási cselekmények mentén utasíthatják el a bejelentett árat. A vámhatósági eljárás ezen 

elemeire nézve a felperesnek a megelőző eljárások egyikében sem volt kereseti kérelme, és az a jelen 

peres eljárásnak sem volt tárgya. Erre figyelemmel a Kúria az Ítéletre tekintettel sem vizsgálta ezt a 

kérdést. 

Az Európai Unió Bírósága Ítéletében a 33-57. pontokban önállóan és egymásra tekintettel is vizsgálta a 

nemzeti, más tagállami és az Uniós adatbázisok adatainak jellegét, felhasználhatóságát. Alapvetőnek 

tekintette, hogy a vámérték megállapítására vonatkozó uniós jogi rendelkezések méltányos, egységes és 

semleges rendszer létrehozására irányulnak, amely kizárja az önkényes és fiktív vámértékek 

alkalmazását. A vámértéknek tükröznie kell a behozott áru valós gazdasági értékét, és következésképpen 

tartalmaznia kell ezen áru minden gazdasági értékkel rendelkező elemét. 

Amikor a vámhatóság, miután megállapította, hogy a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 

Vámkódex) 30. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt módszer nem alkalmazható, a 30. cikke (2) 

bekezdésének b) pontja alapján határozza meg a vámértéket, akkor döntését az áru értékelésével azonos 

vagy közel azonos időpontban az Unióba exportált hasonló árukra vonatkozó adatokra kell alapoznia. A 

vámhatóságok az őket terhelő gondossági kötelezettségre tekintettel kötelesek a rendelkezésükre álló 

valamennyi információforrást és adatbázist megkeresni a vámérték legpontosabb és a valósághoz 

leginkább közelítő módon történő meghatározása érdekében. 

Az Európai Unió Bírósága lényegesnek tekintette, hogy a vámhatóság olyan adatbázist használjon 

rendszeresen, amelyhez való hozzáférés szabad és azonnali. Emiatt a vámhatóság nem kötelezhető arra, 

hogy hivatalból vagy egyszerű kérelemre rendszeresen olyan információ forrásokhoz vagy 
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adatbázisokhoz való hozzáférésre törekedjen, amelyek nem szükségesek a Vámkódex 30. cikke (2) 

bekezdése a) és b) pontjának alkalmazásához, különösen akkor nem, ha az ezekhez való hozzáférése 

nem szabad és azonnali, vagy ha az utóbbiakban foglalt adatok nem alkalmasak arra, hogy a Vámkódex 

ezen rendelkezése alapján elfogadott határozat indokolásában szerepeljenek. 

A nemzeti adatbázisok, adattartalmuk folytán, főszabály szerint tartalmazhatják a Vámkódex 30. cikke 

(2) bekezdése a) és b) pontjának alkalmazásához szükséges adatokat. Ráadásul e nemzeti adatbázisok 

mindegyike – meghatározásából eredően – szabadon és azonnal hozzáférhető az adatokat a rendszerbe 

bevivő és a rendszert kezelő tagállami vámhatósága számára. 

Más tagállamok vámhatóságai vagy az Unió szolgálatai által létrehozott és kezelt adatbázisokból 

származó adatokat felhasználása attól a kérdéstől függ, hogy az érintett nemzeti vámhatóság képes‑e a 

vámértéket a Vámkódex 30. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának megfelelően, azonnal a 

rendelkezésére álló adatok segítségével megállapítani. Tekintettel kell lenni arra, hogy a más tagállamok 

megfelelő hatóságai csak a Tanácsnak a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös 

segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása 

érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK rendeletének megfelelően 

benyújtott kérelem útján hívhatnak le saját adatbázisaikból információkat. A más tagállamok 

vámhatóságai által kezelt adatbázisokból való rendszeres információszerzésre vonatkozó kötelezettség 

előírása szükségtelenül megnehezítené az ellenőrzési eljárások lefolytatását, ami veszélyeztethetné a 

csalás és az Unió pénzügyi érdekeit sértő egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem célkitűzését. 

Az uniós szinten összegyűjtött statisztikai adatok - különösen az Európai Bizottság Adóügyi és 

Vámuniós Főigazgatósága (TAXUD), az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Eurostat, az 

Európai Unió Statisztikai Hivatala adatbázisai - összesített és bizalmas jellegük miatt nem biztos, hogy 

szükségszerűen tartalmaznak olyan információkat, amelyek a vámértéknek a Vámkódex 30. cikke (2) 

bekezdésének a) és b) pontja alapján történő meghatározásához felhasználhatók. A váminformációs 

rendszer nem tartalmaz az Unió vámterületén teljesített valamennyi vámkezelési műveletről olyan 

információkat, amelyekből az illetékes hatóságok minden esetben kiszűrhetik az áru vámértékének a 

Vámkódex 30. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának megfelelően történő meghatározásához szükséges 

adatokat. Az Eurostat részére a tagállamok összesített adatokat küldenek, így azok önmagukban nem 

tűnnek alkalmasnak arra, hogy lehetővé tegyék a vámhatóság számára a vámértéknek a meghatározását. 

Ugyanez vonatkozik minden olyan uniós szinten létrehozott adatbázisra, amely vámügyi információkat 

tartalmaz. 

A vámhatóságokat a Vámkódex végrehajtása során terhelő indokolási kötelezettségen keresztül először 

is lehetővé kell tennie az indokok egyértelmű és kétséget kizáró bemutatását, amelyek alapján a 

hatóságok mellőzték a vámérték meghatározására szolgáló egy vagy több, a jelen esetben a Vámkódex 

29. cikkében szereplő módszer alkalmazását. Másodszor a hatóságoknak fel kell tüntetniük azokat az 

adatokat, amelyek alapján az áruk vámértékét kiszámították, ezzel lehetővé téve a határozat címzettje 

jogainak védelmét és azt, hogy eldöntse, hasznos‑e megtámadni ezt a határozatot, valamint a bíróságok 

számára a határozat jogszerűségének felülvizsgálatát. Azok a bizalmas adatokat kezelő adatbázisok, 

amelyek célja, hogy statisztikai módszerekkel felderítsék a csalásnak minősíthető kereskedelmi 

modelleket, nem képezhetik részét a Vámkódex 6. cikkének (3) bekezdésében megkövetelt 

indokolásnak. Az ilyen adatbázist nem lehet úgy tekinteni, mint amely a vámérték meghatározása 

céljából a vámhatóságok rendelkezésére áll. 

Mindezzel együtt a tagállami vámhatóságok nem zárhatók el attól, hogy az adott ügy körülményeitől 

függően és a gondossági kötelezettségére tekintettel megfelelő kérelmekkel forduljanak más tagállamok 

vámhatóságaihoz, illetve az Unió intézményeihez és szolgálataihoz a vámérték meghatározásához 

szükséges kiegészítő adatok megszerzése céljából. 

Az Európai Unió Bírósága az Ítélet 57. pontjában azt a választ adta a Kúria megkeresésére, hogy a 

Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontját úgy kell értelmezni, hogy a vámérték e 

rendelkezésnek megfelelő meghatározása során a tagállami vámhatóság szorítkozhat az általa bevitt 

adatokat tartalmazó és általa kezelt nemzeti adatbázisban szereplő adatok felhasználására, anélkül hogy 

– amennyiben a fenti adatok e célból elegendők – be kellene szereznie a más tagállamok 

vámhatóságainak vagy az Unió intézményeinek és szolgálatainak birtokában lévő információkat, az 
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említett vámhatóság azon lehetőségének sérelme nélkül, hogy ellenkező esetben megkeresse az említett 

hatóságokat vagy intézményeket és szolgálatokat a fenti meghatározáshoz szükséges kiegészítő adatok 

megszerzése céljából. 

Az Európai Unió Bírósága az Ítéletének 58-65. pontjaiban abban a kérdésben is állást foglalt, hogy a 

tagállami vámhatóság a vámérték meghatározása során kizárhatja-e a vámkezelést kérő személy más 

ügyleteihez kapcsolódó, de sem nemzeti, sem más tagállami vámhatóság által nem kifogásolt ügyleti 

értékeket. 

A kérdés elbírálása során az Európai Unió Bírósága abból indult ki, hogy a Vhr. 150. cikkének (5) és 

151. cikkének (5) bekezdései nem zárják ki, hogy a vámértéknek a Vámkódex 30. cikke (2) bekezdése 

a) és b) pontjának megfelelő, egy adott behozatalt illetően történő meghatározása céljából figyelembe 

vegyék az ugyanezen gazdasági szereplő által végzett egyéb behozatalokra vonatkozó, e kódex 29. cikke 

alapján megállapított ügyleti értékeket. A szabály egyaránt vonatkozik a nemzeti és a más tagállami 

vámkezelésekhez kapcsolódó ügyletekre. 

A Vámkódex 30. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának megfelelő vámérték meghatározás során a 

vámhatóság akkor zárhatja ki ugyanazon gazdasági szereplőnek az említett tagállamba irányuló más 

behozatalai alkalmával bejelentett vámértékeket, amennyiben azokat a hatóság a Vámkódex 78. 

cikkének (1) és (2) bekezdése alapján, a 221. cikkében előírt határidőn belül és a végrehajtási rendelet 

181a. cikkében előírt eljárás szerint előzetesen kétségbe vonja. 

A helyzet eltérő akkor, ha az érintett gazdasági szereplő más tagállamokban megvalósított 

behozatalokhoz kapcsolódó ügyleti értékekre hivatkozik. A nemzeti vámhatóság ugyanis nincs abban a 

helyzetben, hogy befolyásolja a többi tagállam hasonló hatóságainak a végrehajtási rendelet 181a. cikke 

alkalmazására vonatkozó döntését. Így önmagában az a tény, hogy ezen hatóságok nem vonták kétségbe 

a szóban forgó ügyleti értékeket, nem akadályozhatja meg a nemzeti hatóságot abban, hogy értékelje az 

ügyleti értékek valószerűségét. A nemzeti tagállami vámhatóság akkor zárhatja ki ugyanazon gazdasági 

szereplő más tagállamokba irányuló egyéb behozatalai alkalmával bejelentett vámértékeket, 

amennyiben ezen kizárást a Vámkódex 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban a szóban forgó ügyleti 

értékek valószerűségét érintő tényezőkre való hivatkozással indokolja. 

Az Európai Unió Bírósága az Ítélet 65. pontjában azt a választ adta, hogy a Vámkódex 30. cikke (2) 

bekezdésének a) és b) pontját úgy kell értelmezni, hogy a tagállami vámhatóság a vámérték 

meghatározása során kizárhatja a vámkezelést kérő személy más ügyleteihez kapcsolódó, de sem 

nemzeti, sem más tagállami vámhatóság által nem kifogásolt ügyleti értékeket, azzal a feltétellel, hogy 

egyrészről az e tagállamba irányuló behozatalokhoz kapcsolódó ügyleti értékeket az említett hatóság a 

Vámkódex 78. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján, az annak 221. cikkében előírt határidőn belül és a 

végrehajtási rendelet 118a. cikkében előírt eljárás szerint előzetesen kétségbe vonja, másrészről pedig a 

más tagállamokba irányuló behozatalokhoz kapcsolódó ügyleti értékek vonatkozásában a fenti 

vámhatóság e kizárást a Vámkódex 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban a szóban forgó ügyleti 

értékek valószerűségét befolyásoló tényezőkre való hivatkozással indokolja. 

Az Európai Unió Bírósága az Ítélet 66-73. pontjaiban vizsgálta azt a kérdést is, hogy a Vámkódex 30. 

cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában alkalmazott szabályokra irányadó „az áru értékelésével 

azonos vagy közel azonos időpontban” meghatározás milyen időtartamot fed le. 

Az Európai Unió Bírósága itt is kitért arra, hogy a vámérték megállapítására vonatkozó uniós jogi 

rendelkezések méltányos, egységes és semleges rendszer létrehozására irányulnak, amely kizárja az 

önkényes és fiktív vámértékek alkalmazását. A vámértéknek tehát tükröznie kell a behozott áru valós 

gazdasági értékét, és következésképpen tartalmaznia kell ezen áru minden gazdasági értékkel rendelkező 

elemét. Az a követelmény, hogy az áru értékelésével „azonos vagy közel azonos időpontban” exportált 

áruk ügyleti értékét kell figyelembe venni, annak biztosítására irányul, hogy kiküszöbölhetőek legyen 

az értékelendő áruk árát befolyásoló kereskedelmi gyakorlatok és piaci feltételek jelentős változásának 

kockázata. 

Az értékelendő áruk vámkezelését megelőző 45 napot és az azt követő 45 napot magában foglaló 90 

napos időszak kellően közel áll az Unióba irányuló export időpontjához, és ezzel kiküszöbölhető az 

értékelendő áruk árát befolyásoló kereskedelmi gyakorlatok és piaci feltételek jelentős változásának 
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kockázata. Amennyiben azonban ezen 90 napos időszak alatt nincs megvalósult export, akkor a 

vámhatóság feladata annak vizsgálata, hogy került‑e sor ilyen kivitelre hosszabb, de az értékelendő áruk 

kivitelének időpontjától nem túl távol eső időszakban, feltéve, hogy e hosszabb időszak során az 

értékelendő áruk árát befolyásoló kereskedelmi gyakorlatok és piaci feltételek lényegében azonosak 

maradtak. A vámhatóság csak akkor alkalmazhatja egymást követően a Vámkódex 30. cikke (2) 

bekezdésének c) és d) pontjában, illetve ennek hiányában annak 31. cikkében előírt vámérték‑
meghatározási módszereket, ha a nemzeti bíróság által gyakorolt felülvizsgálat mellett megállapítja az 

ilyen kivitel hiányát. 

Az Európai Unió Bírósága az Ítélet 73. pontjában azt a választ adta, hogy a Vámkódex 30. cikke (2) 

bekezdésének a) és b) pontjában alkalmazott, az áru értékelésével „azonos vagy közel azonos 

időpontban” exportált áruk fogalmát úgy kell értelmezni, hogy a vámérték e rendelkezés szerinti 

meghatározása során a vámhatóság az értékelendő áruk vámkezelését megelőző 45 napot és az azt 

követő 45 napot magában foglaló 90 napos időszakon belüli adatok felhasználására szorítkozhat, 

amennyiben az értékelendő árukkal azonos vagy azokhoz hasonló áruk Unióba történő kivitelére 

irányuló, ezen időszakban teljesített ügyletek lehetővé teszik ezen áruk vámértékének a fenti 

rendelkezésnek megfelelő meghatározását. 

Mindezek alapján felperes felülvizsgálati kérelme alapos volt a vámérték meghatározás időtartamának, 

adatbázisának, ezen belül a felperesi vámkezelések szerepének kérdésében. Az új eljárás során az 

elsőfokú vámhatóságnak a szabad és azonnali hozzáférés követelményére tekintettel a nemzeti 

adatbázisra alapította kell meghoznia határozatát, melynek tartalmaznia kell az arra vonatkozó 

indokolást, hogy miért elégségesek ezen adatok a vámérték Vámkódex 30. cikke (2) bekezdése a) és b) 

pontjának megfelelő kidolgozására, miért nem szükséges a tagállami vámhatóságok, vagy az Unió 

szolgálatai által létrehozott és kezelt adatbázisokból származó adatokat felhasználása. Amennyiben az 

elsőfokú vámhatóság arra a határozatában megindokolt következtetésre jut, hogy nem elégséges a 

nemzeti adatbázis, nincs elzárva a megkeresésektől azzal, hogy a megkeresések nem terjedhetnek ki 

azokra a bizalmas adatokat kezelő adatbázisokra, amelyek célja, hogy statisztikai módszerekkel 

felderítsék a csalásnak minősíthető kereskedelmi modelleket. 

A felperesnek Magyarországra irányuló más behozatalai alkalmával bejelentett vámértékeket alperes 

csak akkor zárhatja ki, ha azokat a Vámkódex 78. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján, a 221. cikkében 

előírt határidőn belül és a végrehajtási rendelet 181a. cikkében előírt eljárás szerint előzetesen kétségbe 

vonta. Amennyiben az [55] pontban írtak alapján úgy találja, hogy a nemzeti adatbázis nem elégséges a 

vámérték megfelelő kidolgozásához, akkor a tagállami behozatalok esetében a másik tagállam által 

kétségbe nem vont ügyleti értéket a vámhatóság akkor zárhatja ki, ha ezen kizárást a szóban forgó ügyleti 

értékek valószerűségét érintő tényezőkre való hivatkozással határozatában megindokolja. 

A vámérték vizsgálatokat a vámhatóságnak az érintett vámkezelését megelőző 45 napot és az azt követő 

45 napot magában foglaló 90 napos időszakon belül kell elvégezni. Hosszabb időszakot abban az 

esetben vizsgálhat, amennyiben ezen 90 napos időszak alatt nincs megvalósult export, de ekkor 

határozatában be kell mutatnia, hogy e hosszabb időszak során az értékelendő áruk árát befolyásoló 

kereskedelmi gyakorlatok és piaci feltételek lényegében azonosak maradtak. 

 

Kfv.I.35.342/2022/7. 

A vámhatóságot terheli annak bemutatása, hogy az ügyleti érték tekintetében a rendelkezésükre álló 

adatok tükrében kétségeik állnak fenn. Nem elegendő a dokumentumok hiányára történő hivatkozás, 

annak megalapozásához olyan adatok bemutatása szükséges, amely az ügyleti értéket kétségessé teszi. 

Az Európai Unió Bírósága ugyan a korábbi szabályozásra tekintettel, de a perben alkalmazandó azonos 

előírással kapcsolatban kifejtette a C-291/15. számú döntésében, hogy a vámérték megállapítására 

vonatkozó európai uniós szabályozás méltányos, egységes és semleges rendszer létrehozására irányul, 

amely kizárja az önkényes és fiktív vámértékek alkalmazását. Az importált áru vámértéke az ügyleti 

értékből, vagyis az Unió vámterületére irányuló kivitel céljából történő eladáskor az áruért ténylegesen 

kifizetett vagy kifizetendő árból tevődik össze, figyelemmel az elvégzendő kiigazításokra. A vámérték 

alapját főszabály szerint az árukért ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő ár képezi, ez az ár olyan adat, 
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amelyet adott esetben ki kell igazítani, ha az az önkényes vagy fiktív vámérték megállapításának 

elkerülése érdekében szükséges, ugyanis az ügyleti értéknek tükröznie kell az importált áru valós 

gazdasági értékét, minden gazdasági értékkel rendelkező elemét [Európai Unió Bírósága C-291/15 

(EURO 2004. Hungary) 23-26. bekezdések]. 

A vámértéket a hatályos 952/2013 EU Európai Parlament és Tanácsi Rendelet (a továbbiakban: Uniós 

Vámkódex) 70. cikkének megfelelően is elsősorban az ügyleti értékben kell meghatározni. A 2015/2447 

végrehajtási rendelete (a továbbiakban: Vhr.) 140. cikk (1) és (2) bekezdése akkor ad lehetőséget az 

ügyleti érték elutasítására, ha a vámhatóságnak alapos kétsége van arra vonatkozóan, hogy a bejelentett 

ügyleti érték a Vámkódex 70. cikkének (1) bekezdése szerinti kifizetett vagy kifizetendő teljes összeget 

magában foglalja és a nyilatkozattevőtől kért további információkkal sem sikerül eloszlatni ezt a 

kétséget. 

A Kúria az „alapos kétség” kapcsán már kifejtette, hogy annak tartalmi mibenlétét a Vhr. nem határozza 

meg, bekövetkezését esetről-esetre a vámhatóságnak kell feltárnia és megfelelően alátámasztania. 

Meghatározása azonban nem jelent kétség kívüli bizonyítási kötelezettséget, elegendő annak 

valószínűsítése, hogy az ügyleti érték bizonyos körülmények fennállása miatt nem elfogadható. Azt, 

hogy ehhez milyen módszert kell alkalmazni, sem a Vámkódex, sem a Vhr. nem írja elő. 

(Kfv.I.35.402/2020/7. [28] pont, Kfv.I.35.257/2020/10. [28] pont) 

A Kúria megítélése szerint az alapos kétség a perbeli esetben nem került feltárásra és alátámasztásra. A 

vámhatóság a kétség felmerülését, az ügyleti érték elvetését a dokumentumok hiányával indokolta, a 

kétsége megfogalmazásakor nem utalt semmilyen konkrét adatra, amely a vámeljárás során elfogadott 

ügyleti értékek elvetését indokolta volna, csupán kijelentette, hogy az ügyleti érték „indokolatlanul 

alacsony”, de ezt számításokkal nem igazolta. Márpedig a vámhatóságot terheli annak bemutatása, hogy 

az ügyleti érték tekintetében a rendelkezésükre álló adatok tükrében kétségeik állnak fenn és ennek 

eloszlatására, a vámérték más módszerekkel történő megállapításának elvetése érdekében további 

dokumentáció bemutatására kötelezhetik a felperest. Ez következik az Uniós Vámkódex 22. cikk (6) 

bekezdéséből is, vagyis az alapos kétséget nem alapozhatja meg a dokumentáció hiánya, az legfeljebb 

a további eljárás lefolytatásának, a vámértéknek más módszerekkel történő megállapítását alapozhatja 

meg, arra figyelemmel, hogy nyilatkozattevőtől kért további információkkal nem sikerült eloszlatni a 

vámhatóság által megfogalmazott kétséget. Azonban a vámhatóság az alapos kétség fennállásával 

kapcsolatos indokait nem fogalmazta meg, azt csupán arra figyelemmel tartotta megalapozottnak, hogy 

nem tudott sem az importőrtől, sem pedig a közvetett vámjogi képviselőtől további dokumentumokat 

beszerezni. 

A már hivatkozott Európai Unió Bírósága döntés 36. pontja is utal arra, hogy   „bíróság feladata – amely 

az előtte folyamatban lévő ügyre vonatkozóan egyedüliként rendelkezik közvetlen ismeretekkel – annak 

meghatározása, hogy az alapügyben szóban forgó vámhatóság kételyei megalapozták‑e az említett 

másodlagos módszerek igénybevételét, továbbá hogy ez a hatóság felhívta‑e az érintett személyt minden 

adat szolgáltatására és minden kiegészítő okmány benyújtására, valamint megfelelő lehetőséget 

biztosítottak‑e számára, hogy az említett kételyeket alátámasztó indokokról kifejtse az álláspontját.” A 

vámhatóság nem ismertette az ügyleti érték helyességét elvető álláspontját, nem mutatta be, hogy milyen 

vizsgálatot végzett ennek alátámasztása érdekében, semmilyen bizonyítékkal nem szolgált, amely a 

kétely fennállását igazolta volna. Ezzel megfosztotta a felperest attól, hogy hatékonyan tudjon védekezni 

és kifejteni álláspontját a vámhatóság vélekedésével szemben. 

Az ügyleti érték elvetését megalapozó kételyek feltárásának hiánya a teljes eljárást jogszabálysértővé 

tette, ezért a Kúria a vámérték meghatározásához alkalmazott ún. „tartalék módszer” kiválasztásának 

jogszerűségét, az ezzel kapcsolatos felperesi felülvizsgálati érvelést érdemben vizsgálni nem tudta. 

A Kúria szerint az elsőfokú bíróság jogszabálysértően állapította meg, hogy az alperesi határozat eleget 

tett indokolási kötelezettségének a „tartalékmódszer” alkalmazása körében. Az alperes sem vitatta, hogy 

a vámhatározatok nem tartalmazták a vámérték számításához figyelembe vett adatokat, csupán az adatok 

kiválogatására vonatkozó szempontokat mutatták be, azonban konkrét adatok hiányában a számítások 

helyessége nem ellenőrizhető. Az alperes ezáltal megsértette a 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: 

Vámtv.) 66. § (2) bekezdés ea) pontjában a közigazgatási határozatokkal szemben általánosan támasztott 

azon követelményt, hogy az indokolásában fel kell tüntetni a megállapított tényállást és az annak 
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alapjául elfogadott bizonyítékokat. Ennek folytán nem csak a felperes, de az elsőfokú bíróság és a Kúria 

sem volt abban a helyzetben, hogy a határozat alapjául szolgáló számításokat megismerhesse. 

Következetes a bírói gyakorlat [KGD2013. 47., BH2016. 189.] abban, hogy a határozat indokolásának 

hiányosságai a perben nem pótolhatók. A módszer megválasztásának igazolt és az ügyféllel ismertetett 

tényeken kell alapulnia, és ennek a határozatból is ki kell tűnnie. A határozat ezen hiányossága 

alkalmatlanná tette azt az érdemi felülvizsgálatra. 

A Vámkódex 18. cikkének (1) bekezdése értelmében a közvetett vámjogi képviselő saját nevében jár el, 

de egy másik személy érdekében. A Vámkódex 15. cikkéből következően a vámjogi képviselőre is 

vonatkoznak a szükséges okmányok és információk átadására vonatkozó kötelezettségek, ez alól a 

Vámkódex 48. cikke sem mentesíti, ez egy általános felhatalmazást ad a vámhatóságnak az információk 

teljességének, pontosságának és az azt alátámasztó okmányok meglétének, érvényességének 

ellenőrzésére. 

Az új eljárásban a Kúria döntése folytán az elsőfokú hatóságnak elsőként az ügyleti értékkel 

kapcsolatban felmerült alapos kételyét kell kifejtenie, be kell mutatnia milyen adatokra alapozva veti el 

azt. Ezt követheti a felperestől a kételyek eloszlatására vonatkozó dokumentáció bekérése. Csak ezen 

lépések elvégzését követően kerülhet a vámhatóság abba a helyzetbe, hogy a vámértéket a Vámkódex 

74. cikk (2) bekezdésében írt módszerek sorrendiségét betartva meghatározza. Ennek során a 

vámkezelés kapcsán birtokába jutott áru tulajdonságait értékelnie kell. Az új határozatában be kell 

mutatnia, hogy az elvetett és a választott módszer alapjául mely adatbázisból, milyen adatokat vesz 

figyelembe. A számításokat követhető, ellenőrizhető formában kell a felperessel közölnie. A hatóságnak 

az Európai Unió Bírósága C-187/21. számú előzetes döntéshozatali eljárásban kifejtett álláspontját is 

követnie kell a vámérték meghatározásakor. 

Munkaügyi ügyszak 

Mpk.VIII.10.078/2022/4. 

A konzultációs kötelezettségnek nem alanyai egymás viszonylatában a munkavállalói érdekképviseletek, 

a konzultáció a munkáltató, illetve a munkavállalókat képviselő szervek (üzemi tanács, szakszervezet) 

között folyik. 

A 2012.évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 233. § (1) bekezdése a 2002/14/EK irányelv átültetése 

érdekében található az Mt.-ben. Maga az irányelv is tájékoztatásról és konzultációról rendelkezik. A 

tájékoztatási kötelezettség csak a munkáltatói kötelességek tekintetében értelmezhető úgy, hogy a 

munkáltató adott esetben a munkavállalói képviselet kérésére a munkaviszonnyal vagy a munkaügyi 

kapcsolatokkal összefüggő információkat köteles szolgáltani. Ilyen információsszolgáltatási 

kötelezettsége a munkavállalói képviseleteknek egymással szemben nincs. 

Téves a másodfokú bíróságnak az az álláspontja, miszerint az irányelv által használt többesszámból az 

következne, hogy a konzultáción valamennyi érdekképviselet köteles részt venni. Helytállóan 

hivatkozott a kérelmezett felülvizsgálati kérelmében arra, hogy bár egy munkáltatónál több 

érdekképviseleti szervezet is működhet – ez a kérelmezett esetében is így van – ugyanakkor az irányelv 

2. cikk g) pontja is csak a munkavállalók képviselői és a munkaadók közötti, nem pedig a munkavállalók 

képviselőinek egymás közötti párbeszédjére utal. Ilyen jogértelmezés a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet 113. számú ajánlásának az értelmezéséből sem vezethető le egyértelműen. A konzultációs jog 

kizárólag a munkáltató és a szakszervezet kapcsolatrendszerében értelmezhető kötelezettség, a 

szakszervezetek egymás közötti viszonyában nem. Ennek megfelelően helytállóan állította a kérelmezett 

felülvizsgálati érvelésében azt, hogy az Mt. 233. § (1) bekezdés b) pontja helyes értelmezése szerint a 

kérelmező szakszervezet és a B. Szakszervezet között konzultációs kötelezettség nem állt fenn. A 

szakszervezetek képviselőinek a konzultáció szabályszerű lefolytatásához ezért nem volt kötelező 

egyidejűleg jelen lenniük. 

Az eljárás során nem volt vitatott az a tény, hogy 2022. január 18-ára tűzött érdemi tárgyaláson a 

kollektív szerződés aláírására jogosult szakszervezet, a B. Szakszervezet nem jelent meg, a kérelmező 

azonban igen. A kérelmezett a B. Szakszervezet jelenléte hiányában is készen állt érdemi konzultációt 

folytatni a kérelmezővel, ez elől azonban maga a kérelmező zárkózott el a másik szakszervezet 

távollétére hivatkozva. A konzultáció ilyen okból való elutasítása nem volt jogszerű indok, mert 
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semmilyen szabályból nem következik a munkáltatónál működő másik kollektív szerződés kötésére 

jogosult szakszervezet részvételi kötelezettsége, így a konzultáción a kérelmező érdekkörében felmerülő 

okból hiúsult meg a konzultáció a kérelmező és a kérelmezett között. 

Arra helytállóan utalt a másodfokú bíróság, hogy az Mt. 233. § (2) bekezdése szerint érdemi tárgyalás a 

felek közvetlen, személyes jelenlétével biztosítható. A „közvetlen, személyes véleménycsere” azt 

kívánja rögzíteni, hogy a konzultációnak olyan módon kell folynia, hogy a feleknek egymással szemben 

rögtön, de legalább észszerű időn belül lehetőségük legyen reagálni egymás nyilatkozataira, így ez akár 

informatikai eszközök útján is jogszerűen megvalósulhat, írásbeli nyilatkozatokkal azonban ez nem 

biztosítható. 

Az Mt. 276. § (8) bekezdése alapján a kérelmező szakszervezetnek joga volt arra, hogy a kollektív 

szerződés módosítására irányuló tárgyalásokon tanácskozási joggal részt vegyen. Ugyanakkor a 

kollektív szerződés megkötésére, illetve módosítására, illetve az erre irányuló eljárásra vonatkozóan a 

törvény semmilyen eljárás jellegű követelményt nem határoz meg, azaz az erre vonatkozó tárgyalás 

során nem kell érvényesülnie az Mt. 233. §-a szerinti konzultációs szabálynak. A kollektív szerződéses 

tárgyalás a felek távollétében kölcsönös írásbeli nyilatkozatokkal is lebonyolítható, azt nem a 

konzultáció szabályainak szem előtt tartásával kell lefolytatni. Ezért az Mt. 276. § (8) bekezdésének 

megsértéséből nem következik a konzultációs szabályok megsértése, amely kérdés csupán nem peres 

eljárás tárgya lehet és azzal, hogy a kérelmező kérelmet terjesztett elő, az érvényesített jog tárgyában 

kellett az érdemi döntést meghozni. 

Megállapítható, hogy a konzultációs kötelezettségének a munkáltató már 2022. január 18-án eleget tett, 

melyen mind a kérelmező, mind a kérelmezett megjelent és annak elutasítására a kérelmező jogszerűnek 

nem minősíthető indoka alapján került sor. A munkáltatónak nem volt olyan kötelezettsége, hogy az 

elutasítást követően újabb konzultációt biztosítson a kérelmező számára. Így, pusztán abból a tényből, 

hogy a 2022. január 24-én folytatandó konzultációról rövid idővel annak kezdete előtt értesítette a 

kérelmező a kérelmezett, nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy ezzel megsértette az 

együttműködési kötelezettséget és az Mt. 233. §-ában foglaltakat. Az együttműködési kötelezettség a 

joggyakorlás és kötelezettségteljesítés módjára vonatkozó szabály, önálló jelentősége csak akkor van, 

ha ezt jogszabály kifejezetten kimondja. Az adott ügyben nem állapítható meg, hogy a munkáltató nem 

teljesítette, illetve nem kívánta teljesíteni kötelezettségeit, így nem állapítható meg az Mt. 6. § (2) 

bekezdésének megsértése sem. A szakszervezetek közötti békétlenség, bizalmatlanság és 

együttműködésre képtelenség nem róható fel a munkáltatónak. 

Polgári ügyszak 

Pfv.I.20.476/2022/7. 

A devizaalapú hitelszerződésben az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltétel átláthatóságát az 

árfolyamrésre és a hiteldíj egyoldalú módosítására vonatkozó rendelkezések nem befolyásolják. 

A felperes elsődlegesen azzal érvelt, hogy az alperes jogelődjének tájékoztatója nem tett eleget az 

Európai Unió Bírósága C-51/17. számú határozatában megfogalmazott követelményeknek, ez az ítélet 

azonban – ahogyan arra a Kúria Konzultációs Testülete 2018. október 10-i üléséről felvett 

„Emlékeztető” is utal – nem változtatott az addigi, a joggyakorlat számára a 2/2014. PJE határozatban 

összefoglalt követelményeken, inkább megerősítette azokat. Az Európai Unió Bírósága hivatkozott 

döntéséig is követelmény volt ugyanis, hogy a bíróság vizsgálja: a szerződéskötéskor az együttesen 

értékelt kikötések világosan és érthetően fogalmazzák-e meg a szerződési feltételeket, közöttük az 

árfolyamkockázat viselésére vonatkozó rendelkezést, különös tekintettel az azzal kapcsolatos alperesi 

tájékoztatóra. A Kúria az árfolyamrés alkalmazása és az egyoldalú kamatemelés tekintetében észlelte, 

hogy ezen szerződési feltételek gazdasági indoka deviza alapú kölcsönszerződések esetén nem világos 

és nem érthető, e két kikötés tisztességtelenségét ezért utóbb a 2014. évi XXXVIII. számú (a 

továbbiakban: DH 1) törvényben a jogalkotó is kimondta. 

A felperes felülvizsgálati okfejtésére figyelemmel a Kúria hangsúlyozza, hogy az árfolyamrés és az 

árfolyamkockázat nem azonos fogalmak, és közvetlen, a felperes által feltételezett összefüggés sincs 

közöttük. A szerződéskötéskor a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: rHpt.) 203.§ (4) és (5) bekezdésének megfelelően a banknak az 
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árfolyamkockázatról, azaz arról kellett tájékoztatást adnia, hogy a pénzpiaci viszonyok változása miatt 

változhat a folyósítási (HUF) és a nyilvántartási (CHF) devizák átváltási árfolyama, ami azzal a 

kockázattal jár, hogy az adós törlesztési terhei akár jelentős mértékben megemelkedhetnek. Ennek a 

tájékoztatásnak az elégtelensége az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződési feltétel 

tisztességtelenségén keresztül a szerződés egészének az érvénytelenségére vezethet. 

Az árfolyamrés – a felülvizsgálati kérelemben a kifejtettekkel szemben – egy a szerződési feltételek 

közül, amelynek alkalmazásában a felek megállapodtak, és amelyhez kapcsolódóan külön tájékoztatási 

kötelezettség nem terhelte az alperes jogelődjét. A DH 1. törvény rendelkezései eredményeként az 

árfolyamrés „kihullott” valamennyi devizaalapú szerződés feltételei közül, ezzel a szerződések e 

kikötése megszűnt, a szerződések ennek megfelelően módosultak, de ettől a megállapodások egésze 

még érvényes és deviza alapú maradt, így az árfolyamkockázat továbbra is, az árfolyamrés kiesésétől 

függetlenül is fennállt, fennmaradt. A Kúria hangsúlyozza: a pénzintézetnek nem arról kellett 

tájékoztatnia az adósokat, hogy pontosan milyen változások várhatók (tehát hogyan fognak változni az 

adósok terhei a jövőben), hanem arról, hogy a lerovó és a kirovó pénznemek eltérése miatt fennáll az 

árfolyamok változásának reális lehetősége, iránya és mértéke pedig kiszámíthatatlan. Az egyoldalú 

kamatváltoztatás lehetősége ugyancsak a szerződés egyik, utóbb a jogalkotó által tisztességtelennek 

minősített kikötése volt, amely szintén nem vethető össze más fogalmakkal, így az árfolyamkockázattal. 

E tekintetben is érvényes, hogy a banknak nem a változás „számszerűségéről” kellett tájékoztatást adnia, 

hanem a változás reális esélyéről és az ebben rejlő lehetséges veszélyről. 

Az alperes jogelődjének tájékoztatása kellően részletes és körültekintő volt, azt a Kúria több egyedi 

ügyben vizsgálta, és nem találta tisztességtelennek sem az e tárgyban hozott Jpe.60.015/2021. számú 

jogegységi hatályú jogegységi panasz határozat meghozatalát megelőzően, sem azt követően (például a 

Pfv.VI.30.016/2019/8., Pfv.VI.30.127/2021/5., Pfv.VI.30.243/2021/9., Pfv.VI.30.005/2022/5., 

Pfv.VI.30.025/2022/6., Pfv.I.30.119/2022/5., Gfv.I.30.128/2022/3. számú eseti döntések). További – 

közgazdasági jellegű – elemzést, szemléltetést a banknak nem kellett a tájékoztató részévé tennie, erre 

vonatkozó jogszabályi előírás vagy gyakorlati követelmény nem volt, az egyébként világos és átlátható 

tájékoztatás további elemzés nélkül is megfelelt a követelményeknek. 

A kifejtettek értelmében az árfolyamkockázat és a felperes által hivatkozott árfolyamrés, illetve az 

egyoldalú kamatemelés lehetősége között közvetlen, az árfolyamkockázatot befolyásoló kapcsolat 

nincsen, így azok kumulatív hatásával sem kellett számolni, az alperesi jogelődnek arról nem kellett 

tájékoztatás adnia. 

Végül a felperes által hivatkozott C-776/19 – C-782/19. számú Európai Unió Bírósága határozat kapcsán 

mutat rá a Kúria, hogy a kérdéses ügyben kötött szerződés az árfolyamok stabilitásából indult ki, a jelen 

ügy tényállása azonban ettől eltérő volt: az állt a tájékoztató középpontjában, hogy az árfolyamok 

egymáshoz képest változhatnak, nem stabilak. 

 

Pfv.III.20.509/2022/4.  

Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya fennállása alatt üzleti titoksértő magatartást tanúsít, ennek 

elbírálása munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik akkor is, ha a munkaviszony utóbb megszűnt. 

A felperes által sérelmezett és az elsőfokú bíróság által tényként megállapított, majd az alperesek terhére 

értékelt magatartások (a továbbiakban: alperesi magatartások) elkövetési ideje 2018 július-augusztus. A 

Kúria ezt azért tartotta lényegesnek, mert 2018. augusztus 8-án lépett hatályba a 2018. évi LIV. törvény 

(a továbbiakban: Üttv.), hatályon kívül helyezve egyidejűleg a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 2:47. §-át. A kifogásolt alperesi magatartások részben ezt megelőzően, részben ezt követően 

valósultak meg. Ezt megelőzően az üzleti titok jogi védelme a Ptk. 2:47. §-ával és a Ptk. személyiségi 

jogi rendelkezéseivel valósult meg. 

Az Üttv. meghozatalára az Európai Parlament és a Tanács által 2016. június 8-án elfogadott 

2016/943/EU irányelv (a továbbiakban: irányelv) nemzeti jogba való átültetésére vonatkozó tagállami 

kötelezettség teljesítése érdekében került sor. A törvényjavaslat általános indokolásából kitűnően az 

irányelv átültetése azért nem a Ptk. módosításával valósult meg, mert egyrészt az irányelv az üzleti titok 

védelmét nem a Ptk. felfogásához igazodó személyiségi jogi védelemben részesíti, hanem „a 
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jogintézmény természetéhez jobban igazodó vagyoni jogi jellegű rendelkezéseken keresztül valósítja 

meg”, másrészt az üzleti titok megsértése esetén korábban kettős jogalap: az 1996. évi LVII. törvény (a 

továbbiakban: Tpvt.) és a Ptk. alapján is lehetett eljárást kezdeményezni, az irányelv szabályainak 

átültetésével azonban átfedés keletkezne a Tpvt.-ben biztosított védelemmel, „ezért a kettős jogalap a 

továbbiakban nem tartható fenn”, „az üzleti titok védelme egységesen, a jelen előterjesztésben foglalt 

jogszabály szerint valósul meg”. A törvényjavaslatból kitűnően tehát a törvény meghozatalára a 

jogintézmény egységes szabályozásának igényével került sor. Ennek érdekében a törvény 24. §-a 

módosította és hatályon kívül helyezte a Tpvt. egyes rendelkezéseit, 35. §-a pedig módosította a Ptk. 

2:46. §-ának (1) bekezdését és 2:55. §-át, továbbá hatályon kívül helyezte a 2:47. §-át. Az Üttv. nem 

módosította viszont a 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.). 

A – kereset tárgyává tett időszakban és jelenleg is hatályos – Mt. 8. §-ának (1) bekezdése alapján a 

munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat 

olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 

A II. rendű alperes a felperes által terhére értékelni kért és az I. fokú bíróság által terhére is értékelt – a 

másodfokú bíróság által sem valótlannak tekintett – magatartását a felperessel fennállt munkaviszonya 

fennállása idején tanúsította. 

Az Mt. 8. §-ának (4) bekezdése alapján a munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti 

titkot megőrizni. Az Mt. 9. §-a pedig a munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelmére 

– e törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a Ptk. 2:42–54. §-ait rendeli alkalmazni azzal, hogy a 

Ptk. 2:52. § (2) és (3) bekezdése, valamint 2:53. §-a alkalmazásakor e törvény kártérítési felelősségre 

vonatkozó szabályai irányadók. 

Mindezek alapján a 2018. augusztus 8-ig személyiségi jognak minősülő üzleti titok megsértése esetén a 

munkáltató és a munkavállaló egymás közötti viszonyában a Ptk. személyiségi jogi rendelkezései 

alkalmazandók, de nem közvetlenül, nem egy önálló, abszolút szerkezetű jogviszonynak pusztán a 

jogsértés folytán történt relativizálódása folytán, hanem az eleve relatív szerkezetű munkaviszonyra 

tekintettel, az Mt. 9. §-ának utaló rendelkezése alapján; e tekintetben is azzal a megszorítással, hogy 

mind a sérelemdíj fizetésre kötelezés feltételeire – így a sérelemdíjra köteles személy meghatározására 

és a kimentés módjára –, valamint a sérelemdíj mértékének bíróság általi meghatározása során 

vizsgálandó törvényi szempontokra nézve, mind az ezt meghaladó kártérítésre nézve az Mt. kártérítési 

felelősségre vonatkozó szabályai irányadók. (Az alábbiak szerint ezek ugyancsak a Ptk.-ra utalnak, de 

lényeges egyrészt, hogy a sérelemdíj-fizetésre kötelezés Ptk.-ba foglalt feltételei és számításának 

törvényi szempontjai nem érvényesülhetnek, másrészt a kártérítési kötelezettséget szabályozó 

rendelkezések sem a Ptk. 2:53. §-ába foglalt utaló rendelkezés, hanem az Mt. alább felhívott utaló 

rendelkezése folytán alkalmazandók.) 

Az Mt. elfogadásának alapjául szolgáló törvényjavaslat részletes indokolásának a 8. §-hoz fűzött 

szövege szerint a 8. § (4) bekezdésben szabályozott titoktartási kötelezettség „ugyan része a 

munkavállalóra vonatkozó általános magatartási követelménynek [8. § (1) bekezdés], azonban néhány 

ponton kimutathatók sajátosságok. A munkavállalónak ez a magatartása több más jogszabályt is érint, 

illetve azokkal összefüggésben áll, így többek között Ptk.-val, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és 

versenytilalom korlátozásáról szóló a 1996. évi LVII. törvénnyel”. Rámutat a Kúria: a törvényjavaslat 

indokolásának szövegezésekor még nem volt ismert sem az Üttv., sem az annak alapjául szolgáló 

irányelv, csak a Ptk.-nak és a Tpvt.-nek az üzleti titkot szabályozó rendelkezései, amelyeknek helyébe 

lépett az Üttv. Ebből következően a szöveg olvasata jelenleg az, hogy azért nevesítette külön is a 

törvényhozó a munkavállaló titoktartási kötelezettségét az általános munkáltatói érdeket sértő 

munkavállalói magatartás tilalmán belül, mert az összefüggésben áll az Üttv.-vel. 

A Kúria megítélése szerint az, hogy az Üttv. nem hozott létre egy Mt.-től független abszolút szerkezetű 

jogviszonyt, magából az Üttv. rendelkezéseiből, valamint az alapjául szolgáló irányelvből is levezethető. 

Az Üttv. 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdésének a) pontja alapján nem minősül az üzleti 

titokhoz fűződő jog megsértésének az üzleti titok megszerzése, amennyiben a védett ismeret körébe 

tartozó műszaki ismeretek és megoldások kivételével a munkavállalóknak vagy a munkavállalók 

képviselőinek a tájékozódáshoz való jogának a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célból, a 

szükséges mértékben történő gyakorlása útján valósul meg; illetve a jogszerűen megszerzett üzleti titok 
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munkavállaló által a munkavállalók képviselője számára történő felfedése, ha a felfedés a munkavállaló 

vagy a képviselő tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogának gyakorlása céljából a jog 

gyakorlásához szükséges mértékben történt. Ezekből a rendelkezésekből kitűnően az Üttv. szabályozási 

tárgya a munkaviszonyban is értelmezendő, szabályai a munkáltató és a munkavállaló egymás közötti 

viszonyában is alkalmazandók. Amennyiben a munkavállaló a munkáltató sérelmére tanúsít üzleti titkot 

sértő magatartást, az Üttv. rendelkezései nem függetleníthetők az Mt. vonatkozó rendelkezéseitől, 

hanem azokkal együtt alkalmazandók. Pontosabban az Mt. rendelkezései alkalmazandók az Üttv. 

rendelkezéseivel kiegészülve. 

Fenti értelmezést erősíti az Üttv. 9. §-a is. Ennek (1) bekezdése szerint az üzleti titokhoz fűződő jog 

megsértése esetén a jogosult a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést követelhet. Ebből a 

szövegezésből azonban nem következik az, hogy a munkajogi kártérítési felelősség szabályai helyett 

alkalmazandók – közvetlenül – a polgári jogi felelősség szabályai. Az Üttv. elfogadásának alapjául 

szolgáló törvényjavaslat indokolása szerint ez a rendelkezés az irányelv 14. cikkének való megfelelést 

szolgálja, vagyis annak megfelelően értelmezendő. Az irányelv 14. cikkének (1) bekezdés második 

mondata szerint a tagállamok korlátozhatják a munkavállalók munkáltatójukkal szembeni kártérítési 

kötelezettségét a munkáltató üzleti titkának nem szándékosan történő jogosulatlan megszerzése, 

hasznosítása vagy felfedése tekintetében. Vagyis az Üttv. 9. §-ában szabályozott polgári jogi felelősség 

munkavállaló esetében csak a munkajogi szabályok keretei között érvényesülhet. A munkavállaló 

kártérítési felelősségének általános szabályait tartalmazó Mt. 179. § rendelkezik a kártérítési 

kötelezettségről, az az alóli mentesülésről, a felelősség mértékéről és korlátairól. Az (5) bekezdésének 

utaló rendelkezése folytán a kár megtérítésére a 177. §-ban foglalt rendelkezéseket, e jogszabályhely 

szerint pedig a kár megtérítésére egyebekben a Ptk. 6:518-534. §-ának szabályait kell alkalmazni. Végső 

soron tehát az Üttv. és az Mt. is a Ptk. kárfelelősségi szabályainak alkalmazására mutat, de az Üttv. nem 

ad alapot az Mt. megkerülésére. Az Mt. 8. §-ának (4) bekezdését és az Üttv.-t együttesen alkalmazta a 

Fővárosi Ítélőtábla az Mf.2.31.210/2021/5. számú ítéletében. Az Mt. 8. § (4) bekezdését és a Ptk. 2:47. 

§-át együttesen alkalmazta a Kúria az Mfv.X.10.038/2020/3. számú ítéletében. 

A Kúria megítélése szerint ellenkező értelmezés mellett kiüresedne az Mt. 8. § (4) bekezdése és az Mt. 

ahhoz fűződő szankciós rendszere, hiszen minden esetben hivatkozhatnának arra a munkáltatók, hogy 

ők nem a munkaszerződésből és nem az Mt.-ből ex lege fakadó munkavállalói kötelezettségek 

megsértésére alapítják az üzleti titoksértésből fakadó igényeiket, hanem az Üttv.-re, ami lehetőséget 

adna arra is, hogy kivonják magukat a munkaügyi per különös szabályai alól, ezáltal a munkavállalókat 

is megfosztva az azokba foglalt speciális eljárási jogi garanciáktól. 

A 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 508. § (1) bekezdésének a) pontja alapján munkaügyi 

peren az Mt. alapján létesített jogviszonyból (munkaviszonyból) származó pert kell érteni. Nem vitás a 

gyakorlatban, hogy a munkaügyi per szabályai szerint kell elbírálni a jogvitát akkor is, ha a felek között 

ugyan már nem áll fenn a munkaviszony, de az igény a munkaviszony fennállása alatt keletkezett. A Pp. 

20. § (2) bekezdése alapján a törvényszék mint munkaügyi bíróság jár el a munkaügyi perekben. 

A Pp. 513. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pertársaság vagy keresethalmazat esetén, ha a 

törvényszék hatáskörébe tartozó valamelyik kereseti kérelem elbírálása munkaügyi perre, míg a többi 

kereseti kérelem nem munkaügyi perre tartozik, a pert a munkaügyi perben eljáró tanács bírálja el, 

feltéve, hogy a pertársaság vagy a keresethalmazat törvény által megengedett. 

A Pp. 37. §-ának c) pontja alapján több alperes perelhető együtt, ha a perbeli követelések hasonló 

ténybeli és jogi alapból erednek, és ugyanannak a bíróságnak az illetékessége a 29. § rendelkezéseinek 

alkalmazása nélkül is valamennyi alperessel szemben megállapítható. Az első törvényi feltétel 

fennállása a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható mind a jogirodalom egybehangzó 

álláspontja, mind az ellentmondástól mentes bírói gyakorlat alapján. „Hasonló a jogi alap, ha a kereseti 

követelés valamennyi féllel szemben azonos jogalapon vagy (legalább lényegében) azonos jogi 

érvelésen alapszik. A hasonló ténybeli alapot esetenként kell megvizsgálni; alapvetően a bizonyításban 

felmerülő szinergiát kell vizsgálni” [Németh János – Kiss Daisy (szerk.): A polgári perrendtartás 

magyarázata 1-2., Complex, Budapest, 2010. I. kötet 274.; Varga István (szerk.): A polgári perrendtartás 

és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III., HVG_ORAC, Budapest, 2018. I. kötet 196.]. 

Ha a felperesek keresetükben azt állítják, hogy az alperesek együttes magatartásának az eredménye az 
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az állapot, amelyre tekintettel személyiségi jogaik sérültek és kárt szenvedtek, az alperesek a 

célszerűségi pertársakra vonatkozó szabályok szerint perelhetők (BDT2019. 4050.). A kártérítési 

követelések akkor is hasonló jogi alapból eredő (kárkötelem teljesítésére irányuló) követelésnek 

minősülnek, ha a felperes egymástól eltérő felelősségi alakzatokra alapítja az alperesek kártérítési 

felelősségét (BDT2016. 3484.). 

Az illetékességre vonatkozó második törvényi feltétel fennállása is megállapítható. Az I. rendű alperes 

budapesti székhelyű gazdasági társaság. A II. rendű alperes lakóhelye ugyancsak Budapesten van. Az I. 

rendű alperes esetében a Pp. 25. §-ának (4) bekezdése, a II. rendű alperes esetében a 25. §-ának (1) 

bekezdése alapozza meg a Fővárosi Törvényszék illetékességét azzal, hogy ez utóbbi illetékességi ok a 

Pp. 513. §-ának (4) bekezdése alapján egyben kizárólagos is, amiből következően – a felperes által 

létesített alperesi pertársaságra tekintettel – az (1) bekezdés a) pontja alapján az I. rendű alperes 

tekintetében is kizárólagos. A Fővárosi Törvényszék illetékessége tehát a Pp.-nek a pertársaságra 

vonatkozó 29. §-ába foglalt külön szabályai nélkül is megállapítható mindkét alperes esetében. 

Az ún. jogcímhez kötöttség – az a körülmény, hogy a felperes keresetének jogi alapjaként nem jelölte 

meg az Mt. vonatkozó rendelkezéseit – nem érvényesül a hatáskör vizsgálata során. A bíróság kereseti 

jogcímhez kötöttsége a Pp. 342. § (3) bekezdése alapján csak az érdemi döntés tekintetében áll fenn. 

Ebben az esetben tehát nem arról van szó, hogy a felperes több lehetséges jogcím közül tette 

valamelyiket keresete tárgyává (amely vagy alapos vagy nem), hanem arról, hogy az általa megjelölt 

jogcím elbírálásához szükséges anyagi jogi szabályoknak csak egy részét hívta fel keresetében. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VI.30.003/2022/5. 

Önmagában a lízingdíj kiszámítására alkalmas képlet, vagy annak elégtelen szöveges magyarázata az 

általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó számára érthető 

tájékoztatást nem helyettesíti. Fogyasztó alatt nem a konkrét fogyasztó értendő, hanem azon az 

általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztót kell érteni, és az így 

felfogott fogyasztó szempontjából kell vizsgálni, hogy a kapott tájékoztatás alapján képes volt-e átlátni 

az árfolyam változás rá nézve esetlegesen hátrányos gazdasági következményeit. 

Az ÁSZF vonatkozó 12. és 13. pontjai szöveges magyarázatot azon túl nem tartalmaznak, hogy a 

lízingdíj HUF-ban kifejezett összege „függ” a … Bank Zrt. HUF/CHF devizaárfolyamának a 

lízingszerződés időtartama alatt történő változásától. Az ezt követően közölt képletek önmagukban nem 

jelentenek megfelelő tájékoztatást, mert azokból megfelelő tájékoztatás mellett ugyan valóban 

kiszámítható egy előre kalkulált árfolyameltolódás esetén a fizetendő lízingdíj összege, ezáltal 

elősegíthetik annak a mechanizmusnak a megértését, amelyen a fogyasztó fizetési kötelezettsége 

alapszik. Önmagában a lízingdíj kiszámítására alkalmas képlet, vagy annak elégtelen szöveges 

magyarázata, az „általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó” 

számára érthető tájékoztatást nem helyettesíti, mert egy képlet alapján a fogyasztó legfeljebb 

kikövetkeztetni tudja az árfolyam számára kedvezőtlen változásának a fizetési kötelezettségére 

gyakorolt hatását. Ez pedig nem elégíti ki többek között az Európai Unió Bírósága C-186/16. számú 

ítéletében megfogalmazott azon elvárást, hogy a nem pusztán alaki, nyelvtani, hanem tartalmában is 

megfelelő tájékoztatás alapján a fogyasztó tájékozott és megalapozott döntést tudjon hozni. A 

másodfokú bíróság e körben a Kúria BH 2020.45. számon közzétett Gfv.VII.30.024/2019. számú 

határozatára utalt, de nem azzal összefüggésben, hogy az adott esetben a tájékoztatás szerkezete miatt 

sérült az átláthatóság, hanem arra utalva, hogy a tartalmi hiányosság következtében a fogyasztó felperes 

legfeljebb csak kikövetkeztetni tudta az árfolyamváltozás fizetési kötelezettségére gyakorolt hatását. 

A jogerős rész-közbenső és részítélet támadott rendelkezésének jogszerűségét támasztja alá az annak 

meghozatalát követően született, a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa – 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). Az abban foglaltak szerint 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 
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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). 

A perbeli tájékoztatás ennek megfelelő tartalmát az alperes maga sem állította. Arra pedig alaptalanul 

hivatkozott a Kúria Gfv.VII.30256/2020/9. számú ítéletének [34] pontjára utalással, miszerint a Kúria 

gyakorlata értelmében, ha az ÁSZF, vagy a szerződés nem rendelkezik kifejezetten a kockázatvállalás 

korlátozásáról, abból az következik, hogy az korlátlan, ezért az adott esetben enélkül is megfelelőnek 

minősült a nyújtott tájékoztatás. A felülvizsgálati kérelem a hivatkozott – egyébként az ott vizsgált 

tájékoztatást szintén tisztességtelennek minősített – ítélet szövegkörnyezetéből kiragadott egyetlen 

mondatára utal, ezzel szemben a Kúria Európai Unió Bírósága C-227/18. számú határozatán alapuló 

következetes gyakorlata az, hogy a világos és érthető megfogalmazás követelményének abban az 

esetben felel meg az a devizaalapú kölcsön-, illetve lízingszerződés, amely úgy terheli a fogyasztóra az 

árfolyamkockázatot, hogy nem figyelmezteti kifejezetten arra, az árfolyamváltozásnak nincs felső 

határa (azaz nem tartalmazza a „korlátlan” vagy „nincs felső határa” kifejezéseket), ha a fogyasztót nem 

csupán arról a lehetőségről tájékoztatja, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a 

kölcsönszerződést megkötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelni tudja az 

árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági 

következményeit is, amelyet a fent idézett JPE határozatban kifejezetten meg is fogalmazott. Az adott 

tájékoztatás teljes mértékben nélkülözi a figyelemfelhívó, figyelmeztető jelleget. Az ellenkérelemben 

hivatkozottaknak megfelelően az – beleértve a tájékoztatást tartalmazó ÁSZF rendelkezés címét is – a 

„kockázat” kifejezést sem tartalmazza. 

A tartalmában nem megfelelő tájékoztatás mellett az adott esetben sem vehető figyelembe a felperes 

végzettsége, átlagot meghaladó pénzügyi ismeretei. Fogyasztó alatt nem a konkrét fogyasztó értendő, 

hanem azon az „általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztót kell 

érteni”, és az így felfogott fogyasztó szempontjából kell vizsgálni, hogy a kapott tájékoztatás alapján 

képes volt-e átlátni az árfolyam változás rá nézve esetlegesen hátrányos gazdasági következményeit 

(2/2014. PJE, Európai Unió Bírósága C-26/13. 74. pont). A fogyasztóvédelmi szabályok rendeltetésétől 

idegen, egyben életszerűtlen lenne olyan elvárás, hogy a pénzügyi intézmény felmérje a vele szerződő 

fogyasztó felkészültségét, tájékozottságát, és ahhoz igazítsa a tájékoztatás megadását, illetve mélységét. 

Mindebből következik, hogy az alperes nem mentesülhet a megfelelő tájékoztatás kötelezettsége, illetve 

az elégtelen tájékoztatás jogkövetkezménye alól a felperes ügyvédi praxisára hivatkozással. 

Alaptalanul hivatkozott továbbá az alperes arra is, hogy a perbeli tájékoztatással érdemben megegyező 

alperesi tájékoztatást a Kúria a Gfv.VII.30.295/2015/5. számú ítéletében már vizsgálta, azt megfelelőnek 

találta, így a Kúria gyakorlatától a jogerős határozat eltér. A Kúria rögzíti, egyrészt a hivatkozott ítélet 

alapjául szolgáló szerződés gépjárműfinanszírozásra vonatkozott és eltérő szövegű volt, másrészt a 

Kúria abban az ügyben – a felülvizsgálati kérelem keretei között eljárva – az adott tájékoztatás 

tisztességtelenségét nem vizsgálta, lényegi megállapítása az volt, az adott per felperese állításával 

szemben, a jogerős ítélet a Ptk. 205/A. § (1) és (2) bekezdésének megsértése nélkül tartalmazza, hogy a 

svájci frank alapú finanszírozásra vonatkozó kikötést, annak kockázatát a felek egyedileg 

megtárgyalták. Ezzel szemben a perbelivel megegyező tájékoztatás érdemi vizsgálatára a 

Pfv.I.20.815/2020/7. számú ítéletben került sor, amelyben a Kúria azt tisztességtelennek találta és – jelen 

határozatával egyezően – összefoglalóan úgy foglalt állást, hogy „az általános szerződési feltételek 12. 

és 13. pontjai alapján nem állapítható meg, hogy a felperes számára felismerhető volt, miszerint az 

árfolyamkockázat korlátozás nélkül őt terheli, az árfolyam rá nézve kedvezőtlen változásának nincs 

felső határa”. 

 

Gfv.VI.30.005/2022/5. 

A Kúria közzétett határozatában már vizsgált, az árfolyamkockázat fogyasztó általi viselését előíró 

szerződéses feltétel tisztességtelenségének hiánya. 

A Kúria a 6/2013. PJE és a 2/2014. PJE határozataiban – egyebek mellett – a deviza alapú 
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kölcsönszerződések lényegadó sajátosságairól, illetve az e szerződésekben az árfolyamkockázat 

korlátlan viselésére vonatkozó kikötések tisztességtelensége tárgyában is állást foglalt. 

A 6/2013. PJE határozat III.1. pontja a deviza alapú kölcsön lényegét abban fogalmazta meg, hogy az 

adós tartozása devizában keletkezik, a kölcsön folyósítására és a törlesztésére pedig forintban kerül sor. 

Abból következően, hogy a tartozás devizában van megállapítva, az adós forintban teljesítendő fizetési 

kötelezettsége a forint erősödésétől, gyengülésétől függ: az adósnak a devizában meghatározott 

kölcsönért a forint gyengülése esetén többet kell visszafizetnie, terhei növekednek, míg erősödése esetén 

kevesebbet, terhei csökkennek. Ezzel szemben a hitelező helyzetére az árfolyam változása nem hat ki, 

hiszen az adós általi visszafizetéskor forintban ugyanolyan értékű devizához jut, mint amennyit 

folyósított. Tartalmazza ezen felül a vizsgált jogegységi határozat adott pontja, hogy a deviza alapú 

kölcsönszerződés megkötésekor a kölcsönvevő szándéka arra irányult, hogy forintban jusson a 

kölcsönhöz és tartozását is forintban fizesse vissza, kamatfizetési kötelezettsége ugyanakkor a 

szerződéskötés idején jellemző forint kölcsönre irányadó kamatnál jelentősen alacsonyabb legyen. Ezen 

elvárásnak felelt meg a deviza alapú hitelezés konstrukciója, melynek alapjául az 1959. évi IV. törvény 

(a továbbiakban: rPtk.) 231. §-ának szabályai szolgáltak. 

A III.2.b) pont alatt – a deviza alapú szerződés konstrukciójának jóerkölcsbe ütköző jellegét vizsgálva 

– szintén rögzítette a 6/2013. PJE határozat, hogy a deviza alapú kölcsönszerződések megkötésére azért 

került sor, mert az adós célja az volt, hogy a forint kölcsönszerződések esetén irányadó kamatnál 

alacsonyabb kamat mellett jusson kölcsönhöz. Erre csak úgy volt lehetőség, ha devizában adósodik el, 

ami egyben azt jelenti, hogy vállalja az árfolyamváltozás kockázatát, melynek iránya, mértéke előre nem 

látható, nem kiszámítható. Kitért ezzel kapcsolatban a Kúria egyúttal arra is, hogy a szerződéses 

konstrukcióból származó árfolyamkockázatot az adós szempontjából kiegyenlíthette az az előny, amely 

az alacsonyabb kamatban és törlesztőrészletben mutatkozott, tehát mindkét fél realizálhatott számára 

fontos előnyöket, az aktuális gazdasági, üzleti érdekeinek megfelelően. 

A felperesek tévesen, csupán egy kiragadott elemére nézve tartották relevánsnak a 6/2013. PJE határozat 

indokolását. Álláspontjuktól eltérően a jogegységi döntés nem magának a deviza alapú 

kölcsönszerződésnek és nem is a szerződő felek közösen meghatározott céljának, hanem az adós saját, 

őt a szerződéskötéskor motiváló egyéni megfontolásként ismerte el azt, hogy a forintkölcsönöknél 

alacsonyabb kamatozás mellett jusson kölcsönhöz. Ehhez szorosan hozzátartozik és így is emelte ki a 

jogegységi határozat – szemben a felperesek stabil törlesztőrészletekre vonatkozó érvelésével –, hogy 

az előzőek fejében a kölcsönt felvevők vállalták az árfolyamváltozás kockázatát [III. 2.e) pont]. Az 

árfolyamkockázat ugyanis a kirovó és a lerovó pénznem eltéréséből adódó, szükségképpeni és 

automatikus következmény, a deviza alapú kölcsönszerződések jellegéből következik [6/2013. PJE 

határozat III/2. a) pontjához tartozó indokolás; Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ítélet]. 

A felpereseknek a perbelivel azonos, a 6/2013. PJE határozaton is alapuló jogi érvelése tárgya volt a 

Kúria előtt Gfv.VII.30.438/2019. és Gfv.VI.30.007/2022/5. számon indult felülvizsgálati eljárásoknak. 

E határozatokból is kitűnően – az adott szerződés értelmezésén túl – a 6/2013. PJE határozatnak sem 

tulajdonítható olyan tartalom, hogy deviza alapú kölcsönszerződés esetén elfogadott szerződéses 

célként, vagy a szerződő pénzügyi intézmény kötelezettségvállalásaként – valójában a felperesek 

teljesítésének korlátjaként – lenne meghatározott a felperesek által állított tartalom: az adósoknak a 

futamidő teljes idejére a forintkölcsönök törlesztőrészletei mértékében maximált, egyben az aktuális 

vagyoni és jövedelmi viszonyaikhoz mérten stabilan törleszthető fizetési kötelezettség. 

A Kúria a 2/2014. PJE határozatában a deviza alapú kölcsönszerződéseknek az árfolyamkockázat 

korlátlan viselésére vonatkozó kikötései tisztességtelenségének szempontrendszeréről adott 

iránymutatást: 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 határozat 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.). 
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Az ügyben eljárt bíróságok – ítéleteik indokolásából kitűnően – helyesen értelmezték és figyelembe is 

vették érdemi álláspontjuk kialakítása során a vizsgált jogegységi határozatokat, és jogszabálysértés 

nélkül, az irányadó bírósági gyakorlatnak megfelelően foglaltak állást a perbeli szerződésnek az 

árfolyamkockázat fogyasztó általi viselését előíró szerződéses feltételei átláthatóságáról.  

A perbelivel azonos szövegezésű árfolyamkockázati tájékoztató megfelelőségét a Kúria már több 

határozatában részletesen vizsgálta (pl. Pfv.VII.20.974/2019/5., Gfv.VII.30.088/2020/10.), és azt kellő 

részletezettségűnek, áttekinthető szerkezetben, egyértelműen azonosíthatónak és értékelésre 

alkalmasnak, érthető tartalmúnak minősítette, hangsúlyozva az „Ügyféltájékoztató” szemléltető, 

részletes, informatív szöveges magyarázatot adó, közérthető tartalmát. 

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). 

A II. rendű alperes tájékoztatója fenti elveknek való megfelelőségéről a Kúria a PJE határozatot 

követően szintén állást foglalt már (Gfv.VI.30.294/2021/7.), amelyre tekintettel az előzőekben megjelölt 

egyedi ügyekben folytatott joggyakorlata a PJE határozatot követően is kötelező erejűként hivatkozható. 

A Gfv.VI.30.294/2021/7. számú ítélet indokolása szerint a II. rendű alperes jogelődje által a 

felpereseknek adott megfelelő tartalmú árfolyamkockázati tájékoztatásra tekintettel a felperesek a 

szerződéskötést megelőzően tudomást szereztek a külföldi devizában való finanszírozás kockázatairól, 

valamint az árfolyamkockázat viselésének vállalása alapján – az általánosan tájékozott, észszerűen 

figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó mércéjével mérve – nem csak azt vehették számításba, hogy 

a perbeli szerződéshez kapcsolódik árfolyamkockázat, hanem fel kellett ismerjék annak konkrét 

lényegét, mibenlétét, a fizetési kötelezettségükre gyakorolt hatását, továbbá azt, hogy 

kockázatviselésének nincs felső határa, tehát az korlátlan [rPtk. 205. § (3) bekezdés, 209. § (1) és (2) 

bekezdés; 2/2014.PJE, Irányelv 4. cikk (2) bekezdése) és azt értelmező Európai Unió Bírósága C-

186/16. számú ítélet, Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ítélet]. 

Jelen ügyben a Kúria érdemi döntését a JPE határozattal pontosított, konkretizált szempontrendszer 

alapulvételével hozta meg. 

A felperesek sem a keresetükben, sem a felülvizsgálati kérelmükben nem hivatkoztak a Kúria által 

korábban még nem vizsgált szempontra, amely megalapozhatta volna a kialakult joggyakorlatától való 

eltérést. Nem volt alkalmas erre a hitelbírálattal és annak állított jelentőségével kapcsolatos érvelésük 

sem. A felperesek ugyanis a hitelbírálat eredményének általuk értékelt fontosságát és kizárólagos 

jelentőségét az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás állításuk szerint hiányzó tartalma mellett 

állították, azonban a már kifejtettek szerint a felperesek a perbeli kölcsönszerződéshez kapcsolódóan 

kellő tájékoztatást kaptak az árfolyamkockázat kérdésében, ennélfogva kizárólag a hitelbírálat 

eredményének saját hibájukból tulajdonítottak téves, kizárólagos jelentőséget, és megalapozatlanul 

hagyták figyelmen kívül az árfolyamkockázat előttük ismertetett mibenlétét és összefüggéseit. A Kúria 

szintén egységesnek tekinthető gyakorlata szerint a hitelbírálat esetleges nem gondos elvégzése a 

megkötött szerződés érvénytelenségét nem eredményezi (Gfv.VII.30.494/2018/3.) 

Az adott tényállás mellett a felperesek alaptalanul állították, hogy a szerződéskötéssel egyidőben kaptak 

tájékoztatást az árfolyamkockázatról. Ennek ellentmond a hitel iráni kérelem benyújtásakor, azaz a 

szerződés megkötését megelőzően több mint egy hónappal korábban az általuk nem vitásan aláírt 

kérelem tartalma, amely szerint az Ügyféltájékoztatót már akkor megismerték, hiszen a kérelemben cím 

szerint is nevesített Ügyféltájékoztató kétségmentesen azonosítható a perben becsatolt tájékoztatóval. 

 



 

 59 

Gfv.VI.30.024/2022/3. 

I. Objektív előírás hiányában abban a kérdésben, hogy kellő idő állt-e a fogyasztó rendelkezésére az 

árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás alapján az ügylet kockázatainak megítélésére, a rendelkezésre 

álló bizonyítékokat, az ügy egyedi körülményeit mérlegelve lehet állást foglalni.  

II. A felülvizsgálati eljárásban annak rendkívüli jogorvoslati jellege miatt általában nincs helye a 

bizonyítékok ismételt egybevetésének, felülmérlegelésének. A Kúria a felülvizsgálati eljárásban a 

tényállást csak akkor módosíthatja vagy egészítheti ki, ha az iratellenes, okszerűtlen megállapításokat 

tartalmaz, vagy önmagával logikai ellentmondásban áll, illetve a bíróság a bizonyítékokat kirívóan 

okszerűtlenül mérlegelte. 

A tájékoztatás időbeliségével kapcsolatban a Kúria leszögezte: a 2014/17/EU irányelv a szerződéskötés 

idején még nem volt hatályban, így annak rendelkezéseit nem lehetett az adott eljárásban figyelembe 

venni. A Kúria következetes gyakorlata szerint (Gfv.30.237/2021/6.), a kellő idő annak biztosítását 

jelenti, hogy a 93/13/EGK irányelv huszadik preambulum bekezdésének, illetve melléklete 1.i) 

pontjának megfelelően a fogyasztó a szerződés megköltése előtt ténylegesen megismerhesse a szerződés 

összes feltételét, annak valós ismerete alapján dönthessen az elfogadásáról. Ennek fontosságára az 

Európai Unió Bírósága számos határozatában kitért (C-26/13. ítélet 67. és 70. pontok, C‑186/16. 

48.pont, C‑126/17. sz. végzés 34. pont, C-51/17. 76.pont), anélkül azonban, hogy a kellő idő konkrét, 

objektív tartalmát meghatározta volna. Ezt értékelve a Kúria a Gfv.VI.30.467/2020/9. számú döntésében 

akként foglalt állást, önmagában abból a körülményből, hogy a fogyasztó a szerződéskötéssel 

egyidejűleg kapott tájékoztatást az árfolyamkockázatról, nem következik sem az, hogy a tájékoztatás 

nem felelt meg a tisztességes tájékoztatással szembeni elvárásoknak, sem az, hogy megfelelt. E kérdés 

megítélése során, az eset összes körülményét figyelembe véve, a rendelkezésre álló bizonyítékokat 

mérlegelve kell állást foglalni (Gfv.VII.30.286/2020/4.). A felperes felülvizsgálati kérelmében is 

hivatkozott ugyanezen eseti döntés pedig éppen azt hangsúlyozza, hogy a felülvizsgálati eljárásban 

ügydöntő jelentősége van annak, hogy a másodfokú bíróság hogyan foglalt állást ebben a kérdésben, 

hiszen a bizonyítékok felülmérlegelésére a rendkívüli perorvoslati eljárásban csak rendkívül kivételes 

esetben kerülhet sor, figyelemmel az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 206. §-a kapcsán 

kialakult – a fentiekben ismertetett – egységes joggyakorlatra. 

A konkrét esetben a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által e körben megállapított tényállást 

részben pontosította, de a lefolytatott bizonyítás eredményét értékelve az elsőfokú bírósággal egyezően 

azt állapította meg, hogy a felperesnek kellő idő állt a rendelkezésére ahhoz, hogy a szerződés feltételeit, 

ideértve az árfolyamkockázatról adott tájékoztatást is megismerhesse. Az elsőfokú bírósággal egyezően 

értékelte az e körben rendelkezésre álló valamennyi bizonyítékot, így a felperes közjegyzői okiratba 

foglalt nyilatkozatát, és kiemelten a személyes meghallgatása során előadottakat is, utóbbit azonban a 

maga teljességében vette figyelembe a bizonyítékok mérlegelése során. 

A felperes felülvizsgálati kérelmében alaptalanul hivatkozott az rPp. 163. § (2) bekezdése megsértése 

körében arra, hogy azt a felperesi személyes előadást, hogy mennyi időt vett igénybe a közjegyzői 

eljárás, az I. alperes által nem vitatott tényállításnak kellene tekinteni. Ennek ugyanis hiányzott az rPp. 

163. § (2) bekezdésében előírt (rPp. 141. § (2) bekezdés) kötelező törvényi feltétele, hiszen ebben a 

körben az eljárt bíróságok nem intéztek felhívást azt I. rendű alpereshez. Erre nem is volt szükség, hiszen 

az I. rendű alperes következetes tényállítása az volt, hogy a felperesnek megfelelő idő állt a 

rendelkezésére a szerződés feltételeinek a megismerésére a szerződés megkötése előtt. Az eljárt 

bíróságok a bizonyítékok értékelése során tehát alapvetően a felperes azon nyilatkozatának 

tulajdonítottak jelentőséget, amely szerint az árfolyamkockázati tájékoztatót elolvasta és megértette, ezt 

igazolja a közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozata is. 

Mindezekre figyelemmel a rendelkezésre álló bizonyítékok együttes értékeléséből sem lehetett volna 

csak egyfajta, mégpedig a felperes által állított, a támadott ítélettől eltérő következtetésre jutni. Ezért a 

Kúria az eljárt bíróságok egyező megállapításának a felülmérlegelésére nem látott lehetőséget. A jogerős 

ítéletnek ebben a körben nem volt a felülmérlegelés tilalmát áttörni engedő hibája: sem iratellenesség, 

sem logikai ellentmondás, sem pedig nyilvánvalóan okszerűtlen következtetés. 

A fentiek alapján az árfolyamkockázati tájékoztatás tartalmi megfelelőségét a perbeli szerződésbe 
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foglalt kockázatfeltáró nyilatkozat alapján kellett megítélni. Megalapozatlanul hivatkozott a 

felülvizsgálati kérelem az árfolyamkockázat mibenlétével és összefüggéseivel kapcsolatban a felperes 

részére adott tájékoztatás világos és érthető jellegének hiányára, és ebből következően a perbeli 

szerződésnek az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó feltételei és ez okból a szerződés egészének 

érvénytelenségére. 

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. Ezen döntéseiben a 2/2014. PJE határozat szempontrendszerének alkalmazásával 

megállapította, hogy a perbeli árfolyamkockázatról szóló tájékoztató eleget tesz az 1996. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: rHpt.) 203. § (6) és (7) bekezdése szerinti formai és tartalmi követelményeknek 

és nem tisztességtelen, az megfelel a 2/2014. PJE határozat és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában 

kifejtett elveknek. A kockázatfeltáró nyilatkozatból és a szerződés pontjaiból egyértelmű 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 

tájékoztatásából 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). 

Az I. rendű alperes tájékoztatója fenti elveknek való megfelelőségéről a Kúria a JPE határozatot 

követően szintén állást foglalt már (Gfv.VI.30.184/2021/10.), amelyre tekintettel az előzőekben 

megjelölt egyedi ügyekben folytatott joggyakorlata a JPE 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. 

Téves a felperes – a Kúria által már ugyancsak vizsgált – azon érvelése is, hogy az árfolyamkockázatot 

együttesen értékelve az árfolyamrésre, valamint az egyoldalú módosítási jogra vonatkozó 

rendelkezésekkel, a fogyasztó számára eleve átláthatatlanná tette a fizetési kötelezettségét meghatározó 

mechanizmusok tényleges hatását. Ahogy arra a Kúria a Gfv.V.30.298/2021/8., Gfv.VII.30.286/2020/5. 

és a Gfv.VI.30.226/2021/9. számú ítéleteiben is rámutatott, az Európai Unió Bírósága C-51/17. számú 

ítélete 83. pontjából (negyedik kérdésre adott válaszából) nem lehet levonni olyan következtetést, hogy 

az elszámolás során egyébként orvosolt árfolyamrés alkalmazása, illetve az egyoldalú 

szerződésmódosítás tisztességtelen szabályozása önmagában, minden további vizsgálat nélkül 

átláthatatlanná tette volna a kockázatokat a szerződés megkötésekor. Az árfolyamkockázat, mint az adott 

szerződéstípus jellegadó sajátossága a fenti rendelkezésektől függetlenül is fennállt. Amennyiben 

Európai Unió Bírósága úgy ítélte volna meg, hogy ezen tisztességtelen szerződési feltételek és az 

árfolyamkockázat együtt eleve kizárta a szerződés gazdasági következményeinek átlátását, nem adott 

volna szempontokat a nemzeti bíróság részére az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás 

tisztességességének megítéléséhez. 
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A Kúria a Gfv.VI.30.184/2021/10. számú határozat kötőerejétől nem kívánt jelen ügyben eltérni, és 

kiemelte, hogy a felperes sem a keresetében, sem a felülvizsgálati kérelmében nem hivatkozott a Kúria 

által korábban még nem vizsgált szempontra, amely megalapozhatta volna a kialakult joggyakorlatától 

való eltérést. A korlátlan árfolyamkockázat viselésére vonatkozóan az I. rendű alperes részéről nyújtott 

tájékoztatás ezáltal teljesítette a világos és érthető megfogalmazás, illetve az átláthatóság 

követelményét, ebből következően nem volt megállapítható a főszolgáltatást megállapító szerződéses 

kikötés tisztességtelensége, ez okból a perbeli szerződés érvénytelensége [rPtk. 209. §] 

A felülvizsgálati eljárással még érintett kezelési költséggel kapcsolatosan is egyetértett a Kúria a jogerős 

ítéletben foglaltakkal. A Kúria megítélése szerint önmagában az, hogy az kezelési költséget az I. rendű 

alperes átalány jelleggel a devizában nyilvántartott kölcsönösszeg százalékos mértékében határozta 

meg, nem eredményezi annak tisztességtelenségét, mert amennyiben az a szerződéskötés idején elérhető 

hasonló kondíciójú kölcsönökhöz képest nem jelentett a felperesre nézve többletkötelezettséget, illetve 

egyéb hátrányt, úgy alappal feltételezhető, hogy azt a felperes egyedi megtárgyalást követően is 

elfogadta volna. A Kúria a kezelési költség ilyen meghatározását más döntéseiben sem találta 

tisztességtelennek (Gfv.VII.30.088/2020/10.; Gfv.VI.30.294/2021/7.; Gfv.VI.30.448/2021/7.). 

 

Gfv.VI.30.033/2022/37. 

A versenyjogi jogsértésekkel okozati összefüggésben érvényesített follow-on típusú kártérítési keresetek 

esetén az elévülés mindaddig nyugszik, amíg a versenyjogi jogsértés szempontjából releváns valamennyi 

körülményről a károsult nem szerez tudomást. Ez főszabály szerint a Bizottság jogsértést megállapító 

határozatának (határozat összefoglalójának) az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének 

időpontjáig fennáll. 

A Kúria az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését nem látta szükségesnek, ezért az erre 

irányuló eshetőleges kérelemnek nem adott helyt. 

A Kúria a felperesek felülvizsgálati kérelmében előadott joghatósággal összefüggő és illetékességre 

vonatkozó hivatkozását túlnyomó részben nem találta relevánsnak arra tekintettel, hogy mind az első-, 

mind a másodfokú bíróság megállapította saját eljárásának lefolytathatóságát, a felmerült joghatósági, 

illetve illetékességi kifogásoknak nem adva helyt, és ezzel a döntéssel szemben az alperesek nem éltek 

felülvizsgálattal. A másodfokú bíróság úgy foglalt állást, hogy a felperesi felülvizsgálati kérelemben 

megjelölt 1215/2012/EU rendelet (a továbbiakban: Brüsszel Ia. rendelet) 7. cikk 2. pontja alapján áll 

fenn a magyar bíróság joghatósága, így – miután a felperesek szerint is ez a szabály helyes tartalma – 

erre alapított jogszabálysértés okszerűen nem vethető fel. Az illetékesség hivatalbóli vizsgálata [2016. 

évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 30. § (2) bekezdés] körében a felülvizsgálat szempontjából 

pedig csak annak az egy kérdésnek lehetett jelentősége, hogy helyes-e az Európai Unió Bírósága 

joggyakorlatára hivatkozással a fenti rendelkezést egyben kizárólagos illetékességi szabálynak is 

tekinteni. A Kúria álláspontja szerint az alábbiakra tekintettel ilyen értelmezés nem olvasható ki a 

jogerős ítéletben hivatkozott 2021. július 15-i C-30/20. számú Volvo és társai ítéletből (EU:C:2021:604). 

A C-30/20. sz. ügyben az előterjesztő bíróság hangsúlyozta, hogy saját illetékességét nem vonták 

kétségbe az alapeljárás felei, határozatából kitűnően a kár bekövetkezésének helyét kívánta 

meghatározni. Azt az Európai Unió Bírósága egyértelművé tette, hogy miként kell helyesen értelmezni 

a Brüsszel Ia. rendelet 7. cikk 2. pontját, ami joghatósági szabályként azt határozza meg, hogy mely 

tagállam bíróságai járhatnak el versenyjogi jogsértésen alapuló kártérítési igények esetében. Az Európai 

Unió Bírósága – saját korábbi gyakorlatára hivatkozással – kifejtette: a Brüsszel Ia. rendelet 7. cikkének 

2. pontja értelmében a „hely, ahol a káresemény bekövetkezett” fogalma magában foglalja egyrészt azt 

a helyet, ahol a kár bekövetkezett, másrészt azt a helyet, ahol az e kárt okozó esemény bekövetkezett, 

ezért a felperes választásától függően az alperes perelhető mind az egyik, mind a másik hely szerinti 

bíróság előtt (lásd ebben az értelemben: 2019. július 29‑i Tibor‑Trans ítélet, C‑451/18, EU:C:2019:635, 

25. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Az Európai Unió Bírósága arra is rámutatott, 

hogy a tagállamok nem alkalmazhatnak az említett 7. cikk 2. pontjából következőkhöz képest eltérő 

joghatósági okokat. 

Ugyanakkor az Európai Unió Bírósága azt is megerősítette, hogy a bíróság azon illetékességi területének 
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behatárolása, amelyen e rendelkezés értelmében a kár bekövetkezésének helye található, főszabály 

szerint azon tagállam szervezeti hatáskörébe tartozik, amelyhez e bíróság tartozik (2021. július 15-i 

Volvo és társai ítélet, C-30/20, EU:C:2021:604, 34. pont). Ezzel a megfogalmazással az Európai Unió 

Bírósága egyrészt pontosította a konkrét ügyben az előterjesztő bíróság által feltett kérdést, másrészt 

megerősítette, hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben az uniós hatáskörbe utalt joghatósági 

szabályokkal szemben a tagállamon belüli ügyelosztást szabályozó illetékességi okok, az illetékességre 

vonatkozó eljárási szabályok megalkotásának joga a tagállamé marad, amihez az Európai Unió Bírósága 

legfeljebb értelmezési támpontokat adhat. Ebben a tekintetben ugyanis a tagállamokat eljárási 

autonómia illeti meg, amelynek a korlátjául csak az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve 

szolgálhat (lásd ebben az értelemben: 2016. november 9‑i ENEFI‑ítélet, C‑212/15, EU:C:2016:841, 

30. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 

Mindezek alapján az Európai Unió Bírósága a hatáskörébe tartozóként arról foglalt csak állást, hogy a 

C-30/20. számú ügy alapeljárásban egy olyan illetékességi szabály, amely egy meghatározott típusú 

jogvitatípust egyetlen, kizárólagos illetékességgel rendelkező bíróságra bíz, nem ellentétes a fenti 

elvekkel (2021. július 15-i Volvo és társai ítélet, C-30/20, EU:C:2021:604, 35. pont). Az 

illetékességeknek egy szakosított bíróság javára történő koncentrációja igazolható a megfelelő 

igazságszolgáltatás érdekében (lásd ebben az értelemben: 2014. december 18‑i Sanders és Huber ítélet, 

C‑400/13 és C‑408/13, EU:C:2014:2461, 44. pont). A Brüsszel Ia rendelet 7. cikkének 2. pontjával 

összefüggésben a versenyjogi rendelkezések megsértése miatt indított kártérítési keresetekre 

alkalmazandó szabályok technikai összetettsége szintén az illetékességek koncentrációja mellett szólhat 

(2021. július 15-i Volvo és társai ítélet, C-30/20, EU:C:2021:604, 35-37. pont). 

Az Európai Unió Bírósága rámutatott ugyanakkor arra is, hogy ilyen szakosított bíróság hiányában a kár 

bekövetkezésének helye értelmezése körében az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. 

cikkel ellentétes, összehangolt megállapodások miatti kártérítési kereset elbírálására a tagállamokon 

belül illetékességgel rendelkező bíróság meghatározására vonatkozó tagállami illetékességi szabálynak 

a Brüsszel Ia. rendelet (15) és (16) preambulumbekezdésében felidézett, a joghatósági szabályokkal 

kapcsolatos, közelségre és kiszámíthatóságra, valamint megfelelő igazságszolgáltatásra irányuló 

célkitűzéseknek kell eleget tennie (lásd ebben az értelemben: 2019. július 29‑i Tibor‑Trans ítélet, C‑
451/18, EU:C:2019:635, 34. pont, 2021. július 15-i Volvo és társai ítélet, C-30/20, EU:C:2021:604, 38. 

pont). Ilyen elveknek többféle módon meghatározott illetékességi szabályok is eleget tehetnek. A fenti 

értelmezést támasztja alá, hogy a C-30/20. számú ügyben az Európai Unió Bírósága maga is alternatív 

joghatósági és illetékességi okok fennállását találta elfogadhatónak, ami logikailag eleve kizárja a 

szabály kizárólagosként történő értelmezésének lehetőségét. 

A felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának azt kellett vizsgálnia, hogy a felpereseknek a Bizottsági 

Határozattal megállapított versenyjogi jogsértésre alapított kártérítési igénye vonatkozásában meddig 

nyugodott az igényérvényesítés határideje. E kérdés megítélésében alapvetően az 1959. évi IV. törvény 

(a továbbiakban: rPtk.) 326. § (2) bekezdése uniós jogra és Magyarország Alaptörvényére is 

figyelemmel történő értelmezésének volt jelentősége. 

A versenyjogsértő magatartások közül – a piacra, a tisztességes versenyre gyakorolt hatásuk miatt – 

kiemelkednek az EUMSZ 101. és 102. (a korábban hatályos EK Szerződés 81. és 82.) cikkébe ütköző 

magatartások. Ilyen jogellenes magatartások nemcsak a Bizottság (ebben az értelemben mint uniós 

versenyhatóság) és/vagy a Gazdasági Versenyhivatal által védeni hivatott közérdeket sérthetik, hanem 

egyedi érdeksérelmeket (jellemzően kárt) is okozhatnak. Ebből következően a versenyjogi jogsértések 

elkövetői ellen is kétféle igényérvényesítésre nyílik lehetőség. Ha a közérdek védelme indokolja és a 

jogsértés uniós léptékű, a Bizottság versenyfelügyeleti vizsgálatot rendelhet el, ezen kívül azonban az 

egyéni jogsérelmek orvoslására polgári per indítható. A jogsértések felszámolásának legfőbb eszköze a 

közérdekű eljárások lefolytatása, amely során indokolt esetben közjogi alapú szankciók alkalmazására 

(bírságok kiszabására) kerülhet sor. Az egyéni jogsérelmek orvoslására viszont csak polgári peres 

eljárásban kerülhet sor, amely során a bíróság a jogsértések magánjogi jogkövetkezményeit vonhatja le, 

így – egyebek mellett – kártérítést is megítélhet a sérelmet szenvedett félnek. Ezt a jogértelmezést 

támasztja alá az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata, amely értelmében minden személy 

követelheti az általa elszenvedett kár megtérítését, ha a kár és a versenyjogi jogsértés között ok-okozati 
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összefüggés áll fenn (2014. június 5‑i Kone és társai ítélet, C‑557/12, EU:C:2014:1317, 22. pont, 2006. 

július 13-i Manfredi és társai ítélet, C‑295/04–C‑298/04, EU:C:2006:461, 61. pont, valamint 2019. 

december 12-i Otis és társai ítélet, C-435/18, EU:C:2012:684, 43. pont). 

Az EUMSZ 101. és 102. (és a korábban hatályos EK Szerződés 81. és 82.) cikkének közvetlen hatálya 

van a magánjogi jogalanyok közötti jogviszonyokban is, ebből pedig az következik, hogy olyan jogokat 

és kötelezettségeket keletkeztet az érintett jogalanyokra vonatkozóan, amelyek érvényesülését a 

tagállami bíróságoknak kell biztosítaniuk. Ahogyan arra a 2004. május 1. napjától hatályos 1/2003/EK 

rendelet (7) preambulumbekezdése is rámutat, a nemzeti bíróságok lényeges szerepet játszanak a 

közösségi (jelenlegi fogalomhasználattal uniós) versenyszabályok alkalmazásában. Magánszemélyek 

közötti jogviták eldöntése alkalmával az uniós jog szerinti alanyi jogokat védik, például azzal, hogy 

kártérítést ítélnek meg a jogsértések sértettjeinek. Az uniós jogalkotás eredményeként megszületett az 

Európai Parlament és a Tanács 2014. november 26-i, a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi 

rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes 

szabályokról szóló 2014/104/EU irányelve. Ez az irányelv – a tagállami kártérítési rendszerek, valamint 

az igényérvényesítés eljárási szabályai közötti nagyfokú különbözőségre tekintettel harmonizációs 

célzattal – elősegíti az ilyen igények érvényesítését, de mindez nem azt jelenti, hogy e jogforrás teremti 

meg a kártérítési igények jogalapját. Az irányelv (12) preambulumbekezdése ugyanis megfogalmazza, 

hogy célja megerősíteni az uniós versenyjogi jogsértésekkel okozott kár megtérítéséhez való jogra 

vonatkozó uniós vívmányokat. Ebből következik, hogy az uniós jog már a 2014/104/EU irányelv 

hatályba lépését és annak tagállami jogba történő implementációját megelőzően, közvetlenül az uniós 

jogra alapított igényként lehetővé tette azoknak a kártérítési igényeknek az érvényesítését, amely a 

károsultak versenykorlátozó megállapodásai folytán szenvedtek el. 

A magyar jogi szabályozás értelmezésével is csak erre a következtetésre juthatunk. A tisztességes 

verseny biztosítása ugyanis nemcsak jogpolitikai cél, hanem a vállalkozás szabadságán alapuló 

gazdasági rend alapja is (lásd: Magyarország Alaptörvénye M cikk). A versenyjogi jogsértésen alapuló 

kárigényekre vonatkozó anyagi és eljárási szabályokat (Tpvt., rPtk., Pp.) ezért az Alaptörvény 28. 

cikkével összhangban, azok társadalmi, gazdasági jelentőségére figyelemmel kell értelmezni. A Kúria 

megítélése szerint mindezekre figyelemmel a versenyjogi szabályozás hatékony végrehajtásának 

követelménye Magyarország Alaptörvényében, a Tpvt.-ben és az rPtk.-ban megfogalmazott jogpolitikai 

és gazdasági célokból is következik. 

A fentieknek azért van jelentősége, mert a felperesi kereset alapján egyértelmű, hogy uniós és magyar 

jogi alapon érvényesítettek versenyjogi jogsértéssel okozott kár megtérítése iránti magánjogi igényt 

magyar bíróság előtt, így az e kérdésre irányadó jogforrások és azok értelmező gyakorlata releváns a 

felülvizsgálati eljárásban vizsgálható elévülés kérdésének megítélésénél is. 

A másodfokú bíróság a BH 2005.104. és az 1/2012. (VI. 21.) PK vélemény szerinti jogértelmezés alapján 

jutott arra a végkövetkeztetésre, hogy az elévülés nyugvásának megszűnése akkor következhet be, 

amikor a jogosult az igényérvényesítéshez szükséges valamennyi információról tudomást szerez, illetve 

az igényérvényesítés valamennyi akadálya elhárul. A bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény 41/B. § (1) bekezdése és 41/C. § (6) bekezdés f) pontjának megfelelő 

értelmezés alapján csak a 2012. január 1. után hozott és a Bírósági Határozatok Gyűjteményében 

közzétett kúriai határozatnak van precedens jellege, ezért az ezen időpont előtt közzétett BH 2005.104. 

számú döntés a jelen jogvita elbírálása szempontjából nem lehet irányadó. A hivatkozott – és a Bszi 25. 

§-a, valamint az Alaptörvény 25. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint kötelező 

jogegységesítő funkcióval nem rendelkező – PK vélemény nevesítve és célzottan a hibás teljesítéssel 

kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekben foglal állást, ezért a Kúria ezt sem tekintette irányadónak 

a versenyjogi jogsértésből eredő kártérítési igény elévülése, az elévülés nyugvására vonatkozó 

rendelkezések értelmezése során. 

A Kúria mindezek előrebocsátásával azt vizsgálta, hogy az rPtk. 326. § (2) bekezdésének – uniós joggal 

is összhangban álló – értelmezése alapján mikor szűnt meg a felpereseknél a perindítás akadálya. A 

jogerős részítélet szerint a Közlemény – az azt követő különböző tájékoztatásokra is figyelemmel – 

elegendő információt adott ehhez a felpereseknek, az ehhez képest a részletesebb Határozat már nem 

tartalmazott a perindításhoz nélkülözhetetlen adatokat. Kétségtelen, hogy a Pp. – a polgári 
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perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez képest koncepciójában megváltozott – szerkezete és 

szabályai kifejezetten megköveteli a felek felelős pervitelét, ami a koncentrált per egyik alapja. Ennek 

konkrét következménye, hogy a perindítást követően a felperes már csak meghatározott törvényi 

feltételek esetén egészítheti ki, pontosíthatja a keresetének tartalmát. 

A másodfokú bíróság szerint a Határozat a Közleményhez képest nem tartalmazott olyan további adatot, 

amely akadályát jelentette volna a perindításnak. A Kúria szerint azt, hogy a Határozat a Közleményhez 

képest milyen további adatokat tartalmaz (vagy nem tartalmaz), azok közül melyek lehetnek 

szükségesek a keresetlevél benyújtásához, szükségszerűen csak a Határozat közzétételével vált 

egyértelművé. Utólag, a Határozat tartalmának ismeretében már nem lehet arra hivatkozni, hogy az a 

Közleményhez képest új, lényeges információt nem tartalmazott. 

Egyértelmű útmutatást ad ebben a kérdésben az Európai Unió Bírósága follow-on keresetek tekintetében 

folytatott következetes gyakorlata is. Ahogyan a felperesek helyesen hivatkoztak rá, még akkor is, ha az 

adott keresetre vonatkozó egyetlen uniós szabályozás sem alkalmazható ratione temporis, az egyes 

tagállamok jogrendjének feladata meghatározni az EUMSZ 101. és 102. cikk megsértéséből eredő kár 

megtérítéséhez való jog érvényesítésének szabályait, ideértve az elévülési időkre vonatkozó szabályokat 

is, tiszteletben tartva azonban az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét, amely utóbbi 

megköveteli, hogy a jogalanyok által az uniós jog közvetlen hatályára alapított jogok védelmét 

biztosítani hivatott keresetekre vonatkozó szabályok ne tegyék gyakorlatilag lehetetlenné vagy 

rendkívül nehézzé az uniós jogrend által biztosított jogok gyakorlását (lásd ebben az értelemben: 2019. 

március 28‑i Cogeco Communications ítélet, C‑637/17, EU:C:2019:263, 42. és 43. pont, 2001. 

szeptember 20-i Courage és Crehan ítélet, C-453/99, EU:C:2001:465, 27. pont). 

Azt a nemzeti szabályozást, amely az elévülés kezdő időpontjáról, annak időtartamáról, továbbá a 

nyugvásának vagy a megszakadásának feltételeiről rendelkezik, hozzá kell igazítani a versenyjog 

sajátosságaihoz, valamint a versenyjogi szabályoknak az érintett személyek általi alkalmazásával elérni 

kívánt célokhoz, annak érdekében, hogy ne hiúsítsák meg az EUMSZ 101. cikk és az EUMSZ 102. cikk 

teljes körű érvényesülését (lásd ebben az értelemben: 2019. március 28‑i Cogeco Communications 

ítélet, C‑637/17, EU:C:2019:263, 47. pont). Az uniós versenyjog megsértése miatti kártérítési keresetek 

előterjesztéséhez ugyanis főszabály szerint összetett ténybeli és gazdasági elemzés lefolytatása 

szükséges (2019. március 28‑i Cogeco Communications ítélet, C‑637/17, EU:C:2019:263, 46. pont). 

A fentiek figyelembevétele azért is indokolt, mert a károsultak és a versenyjogi jogsértések elkövetői 

egymás közti viszonylatában jellemzően jelentős információs aszimmetria áll fenn. 

Az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy ahhoz, hogy a károsult kártérítési 

keresetet terjeszthessen elő, elengedhetetlen, hogy tudja, mely személy felelős a versenyjogi 

rendelkezések megsértéséért (2019. március 28‑i Cogeco Communications ítélet, C‑637/17, 

EU:C:2019:263, 50. pont). Ebből következik, hogy a versenyjogi jogsértés fennállása, a kár fennállása, 

az e kár és e jogsértés közötti okozati összefüggés, valamint e jogsértés elkövetőjének 

személyazonossága azon elengedhetetlen információk közé tartozik, amelyekkel a károsult személynek 

rendelkeznie kell ahhoz, hogy kártérítési pert indítson. E körülmények között meg kell állapítani, hogy 

a tagállamok és az Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértése miatti kártérítési keresetekre 

alkalmazandó elévülési idők nem kezdődhetnek meg azelőtt, hogy a jogsértés megszűnt volna, és a 

károsult fél tudomást szerzett volna, vagy észszerűen úgy tekinthető, hogy tudomást szerzett arról, hogy 

e jogsértés következtében őt kár érte, valamint a jogsértés elkövetőjének kilétéről (2022. június 22-i 

Volvo és DAF Trucks ítélet, C-267/20, EU:C:2022:494, 59-61. pont). 

A perbeli esetben a Közleményből nem derült ki minden elkövető személye, és a fentiek szerinti 

egyértelmű információk sem álltak a felperesek rendelkezésére a jogsértés pontos időtartamát és az e 

jogsértéssel érintett termékeket illetően. A Közlemény kevésbé részletes információkat tartalmazott az 

érintett ügy körülményeiről, és azokról az okokról, amelyek miatt valamely versenykorlátozó magatartás 

jogsértésnek minősíthető. Ezzel szemben az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett Bizottsági 

Határozat már kellően informatív, mert az az 1/2003/EK rendelet 30. cikke szerint megadja a felek nevét 

és a határozat fő tartalmát, ideértve a kiszabott szankciókat. Garanciális okokból sem fogadható el a 

Közlemény és az abban foglalt információk adattartalma, ugyanis az ilyen közlemények joghatás 
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kiváltására nem alkalmas célból készült olyan rövid dokumentumok, amelyeket főszabály szerint a 

sajtónak és a médiának szánnak, ennek megfelelően megjelenésük helye is csak internetes felület, 

honlap, szemben a jogi hatás kiváltására alkalmas Határozat Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

közzétételével. Nyomatékos érv az is, hogy a károsultak nem részesei a Bizottság versenyfelügyeleti 

eljárásának, a versenyjogi jogsértéssel kapcsolatos Határozatról hitelesen csak a Bizottság által az 

1/2003/EK rendelet 30. cikke szerinti adattartalmú, kötelezően közzéteendő Határozatból 

(összefoglalóból) értesülhetnek, és figyelembe vehető az is, hogy a nyelvi rezsimnek is szerep juthat, 

ugyanis csak a Határozat összefoglalójának közzététele kötelező az Unió összes hivatalos nyelvén (lásd: 

az EUMSZ 101. és 102. cikkével kapcsolatos eljárások lefolytatására vonatkozó legjobb gyakorlatokról 

szóló Bizottsági közlemény 148. pontját). 

A fentiek alapján helyesen hivatkoztak a felperesek arra, hogy ilyen körülmények között észszerűen nem 

lehet úgy tekinteni, hogy a Közlemény közzétételének időpontjában, vagyis 2016. július 19‑én tudomást 

szereztek mindazokról az elengedhetetlen információkról, amelyek lehetővé tették számukra a 

kártérítési per megindítását. Ezzel szemben az állapítható meg, hogy csak a Bizottság Határozata 

(összefoglalójának) az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételekor, vagyis 2017. április 6‑án 

szereztek tudomást minden, az igényérvényesítésükhöz szükséges információról (2022. június 22-i 

Volvo és DAF Trucks ítélet, C-267/20, EU:C:2022:494, 71-72. pont). 

A Kúria mindezekre figyelemmel úgy ítélte, hogy a felperesek csak a Határozat közzétételének napjától 

kerültek abba az információs helyzetbe, ami megszüntette a jogérvényesítés akadályát. Tekintettel arra, 

hogy az rPtk. 326. § (2) bekezdése szerint az akadály megszűnésétől számított 1 éven belül benyújtották 

a keresetüket, így a perbeli követelésük az alperesekkel szemben nem évült el. 

 

Gfv.VI.30.064/2022/7. 

Nem vezet sem a határozat teljességével szemben megfogalmazott elvárás, sem pedig az indokolási 

kötelezettség megsértéséhez, ha a bíróság más értelmezést tulajdonít a kereset elbírálására 

alkalmazandó jogszabályoknak, avagy az Európai Unió Bírósága ügyben irányadó döntéseinek, mint 

ahogy azokat a felperes értelmezi. 

A felülvizsgálat ítélet indokolásából kitűnően a másodfokú bíróság a megismételt eljárás eredményeként 

vizsgálta a felperes valamennyi keresetét, az alapjául megjelölt érvénytelenségi okok szerint és a 

fellebbezés hivatkozásaira kiterjedően, ahogy azt számára a Kúria a Gfv.VII.30.448/2019/7. számú 

végzésében meghagyta. Abból, hogy a bíróság más értelmezést tulajdonít a kereset elbírálására 

alkalmazandó jogszabályoknak, avagy az Európai Unió Bírósága ügyben irányadó döntéseinek, mint 

ahogy azt a felperes értelmezi, nem következik a kereset elbírálatlansága. A jogerős ítélet indokolásából 

az is egyértelműen kitűnik, hogy a másodfokon eljárt bíróság mely indokok mellett találta alaptalannak 

az egyes kereseteket és a fellebbezés hivatkozásait. A bíróság a döntésének jogi indokait a határozata 

indokolási részében kétségtelenül megadta, amelyet a fellebbezési eljárás sajátosságaiból adódóan 

megtehetett – akár részben – úgy is, hogy saját határozatában külön nem tér ki az ügyben releváns, akár 

a fellebbezésben is felhozott kérdésekre, csupán visszautal az elsőfokú ítélet általa helyesnek talált és 

elfogadott indokaira, azokat megismételnie nem kellett. Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján 

egyebekben az indokolási kötelezettség alkotmányos követelménye azt a minimális elvárást fogalmazza 

meg a bírói döntésekkel szemben, hogy a bíróságnak az eljárásban szereplő feleknek az ügy lényegi 

részeire vonatkozó észrevételeit kell kellő alapossággal megvizsgálnia, valamint annak értékeléséről 

határozatában számot adnia. Az indokolt hatósági döntéshez való jog viszont nem jelenti azt, hogy az 

ügyben eljáró bíróságot a felek valamennyi érvelése tekintetében részletes indokolási kötelezettség 

terhelné [7/2013. (III. 1.) AB határozat]. 

 

Gfv.VI.30.072/2022/6. 

Érdemben csak a felülvizsgálati kérelemben írt, a tartalmi követelményeknek megfelelően előterjesztett 

hivatkozások vizsgálhatók. 

A perbelivel azonos szövegezésű árfolyamkockázati tájékoztató megfelelőségét a Kúria már több 
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határozatában részletesen vizsgálta, így a Gfv.VII.30.197/2019/3. valamint Pfv.I.20.310/2019/6. számú 

határozataiban. Ezen döntéseiben a 2/2014. PJE határozat szempontrendszerének alkalmazásával 

megállapította, hogy a perbeli árfolyamkockázatról szóló tájékoztató eleget tesz az 1996. évi CXII. 

törvény 203. § (6) és (7) bekezdése szerinti formai és tartalmi követelményeknek és nem tisztességtelen, 

az megfelel a 2/2014. PJE határozat és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában kifejtett elveknek. A 

kockázatfeltáró nyilatkozatból és a szerződés pontjaiból egyértelmű 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 tájékoztatásából 

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). 

Az I. rendű alperes tájékoztatója fenti elveknek való megfelelőségéről a Kúria a JPE határozatot 

követően szintén állást foglalt már (Gfv.VI.30.184/2021/10.), amelyre tekintettel az előzőekben 

megjelölt egyedi ügyekben folytatott joggyakorlata a JPE 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. 

Téves a felperesek – a Kúria által már ugyancsak vizsgált – azon érvelése is, hogy az árfolyamkockázatot 

együttesen értékelve az árfolyamrésre, valamint az egyoldalú módosítási jogra vonatkozó 

rendelkezésekkel, a fogyasztó számára eleve átláthatatlanná tette a fizetési kötelezettségét meghatározó 

mechanizmusok tényleges hatását. Ahogy arra a Kúria a Gfv.V.30.298/2021/8., Gfv.VII.30.286/2020/5. 

és a Gfv.VI.30.226/2021/9. számú ítéleteiben is rámutatott, az Európai Unió Bírósága C-51/17. számú 

ítélete 83. pontjából (negyedik kérdésre adott válaszából) nem lehet levonni olyan következtetést, hogy 

az elszámolás során egyébként orvosolt árfolyamrés alkalmazása, illetve az egyoldalú 

szerződésmódosítás tisztességtelen szabályozása önmagában, minden további vizsgálat nélkül 

átláthatatlanná tette volna a kockázatokat a szerződés megkötésekor. Az árfolyamkockázat, mint az adott 

szerződéstípus jellegadó sajátossága a fenti rendelkezésektől függetlenül is fennállt. Amennyiben 

Európai Unió Bírósága úgy ítélte volna meg, hogy ezen tisztességtelen szerződési feltételek és az 

árfolyamkockázat együtt eleve kizárta a szerződés gazdasági következményeinek átlátását, nem adott 

volna szempontokat a nemzeti bíróság részére az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás 

tisztességességének megítéléséhez. 

A Kúria a Gfv.VI.30.184/2021/10. számú határozat kötőerejétől nem kívánt jelen ügyben eltérni, és 

kiemeli, hogy a felperesek sem a keresetükben, sem a felülvizsgálati kérelmükben nem hivatkoztak a 

Kúria által korábban még nem vizsgált szempontra, amely megalapozhatta volna a kialakult 

joggyakorlatától való eltérést. A korlátlan árfolyamkockázat viselésére vonatkozóan az I. rendű alperes 

részéről nyújtott tájékoztatás ezáltal teljesítette a világos és érthető megfogalmazás, illetve az 

átláthatóság követelményét, ebből következően nem volt megállapítható a főszolgáltatást megállapító 
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szerződéses kikötés tisztességtelensége, ez okból a perbeli szerződés érvénytelensége [1959. évi IV. 

törvény 209. §] 

 

Gfv.I.30.119/2022/5 

Az árfolyamkockázat viselésének korlátlanságáról szóló kifejezett tájékoztatás hiánya az egyébként 

világos és átlátható árfolyamkockázati tájékoztatás megfelelőségét nem rontja le, a deviza alapú 

kölcsönszerződés érvénytelenségére nem vezet. A kezelési költség a kiszámítás módjának feltüntetése és 

a szolgáltatások részletes megjelölése nélkül sem idéz elő jelentős egyensúlytalanságot a szerződéses 

szolgáltatások között. 

I. Az I. és II. rendű alperesek helytállóan érveltek azzal, hogy a kockázatviselés korlátlanságáról szóló 

kifejezett tájékoztatást az Európai Unió Bíróságának gyakorlata nem kívánja meg. A C-227/18. számú 

végzés indokai szerint önmagában a kockázatvállalás korlátlanságáról való tájékoztatás hiánya nem 

vezet a kikötés érvénytelenségére, ha a tájékoztatás egyébként világos és érthető, és annak alapján a 

fogyasztó értékelni tudja az árfolyamváltozásnak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt, esetlegesen 

jelentős gazdasági következményeit. (A C-227/18. számú határozat megfogalmazása szerint: a „ 

fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5‑i 
93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését és 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az e 

rendelkezésekben előírt világos és érthető megfogalmazás követelményének megfelel az a devizaalapú 

kölcsönszerződés, amely olyan feltételt tartalmaz, amely úgy terheli a fogyasztóra az 

árfolyamkockázatot, hogy nem figyelmezteti kifejezetten arra, hogy az árfolyamváltozásnak nincs felső 

határa…”) 

II. A banki adminisztrációért felszámított kezelési és egyéb megnevezésű költségek felszámításának 

tisztességtelenségét az Európai Unió Bírósága C-621/17. számú ítélete nyomán kialakult bírói gyakorlat 

a felek közötti „jelentős egyenlőtlenség” esetén találja megállapíthatónak. Eszerint a szerződési 

feltételek világosságának és érthetőségének követelménye nem kívánja meg, hogy e költségek 

kiszámításának módját a szerződésben meghatározzák, az érintett szolgáltatásokat részletezzék: az ilyen 

módon megfogalmazott szerződési feltétel nem idéz elő a fogyasztó hátrányára a jóhiszeműség 

követelményét sértő, jelentős egyenlőtlenséget. Az Európai Unió Bírósága döntésében is megjelenő 

tény, hogy a pénzintézeteknek a kölcsönszerződések adminisztrációjával – ekként az adósok érdekében 

is álló – költségeik merülnek fel (például a hitelkeret beállítási jutalék a folyósítás előtt, a kezelési 

költség azt követően), melyek ellentételezésére átalányösszeget állítanak be a szerződésekbe. E 

költségek devizában történő meghatározása a szerződéskötés időpontjában nem volt tilalmazott, és az 

egyoldalú hitelezői jogosítványok törvény általi kiküszöbölése (DH1 és DH2 törvények), valamint az 

MNB középárfolyamának előírása miatt ugyancsak nem bontja meg jelentősen a szolgáltatások 

egyensúlyát. Az ismertetett indokok alapján a Kúria a hitelkeret beállítási jutalék, valamint a kezelési 

költség tekintetében sem állapította meg a kölcsönszerződés tisztességtelenség miatti részleges 

érvénytelenségét. 

 

Gfv.I.30.188/2022/10. 

A világos és érthető árfolyamkockázati tájékoztatás következtében az árfolyamkockázat viselésére 

vonatkozó szerződéses rendelkezés nem tisztességtelen. Az esetlegesen nem gondos hitelbírálat a 

megkötött szerződés érvénytelenségét nem eredményezi. 

A Kúria a Pfv.I.20.079/2022/6. számú ítéletének [15] pontjában kifejtette, hogy az Európai Unió 

Bírósága C-670/20. számú ügyben arra vonatkozó szempontokat fogalmazott meg, hogy milyennek kell 

lennie az árfolyamkockázati tájékoztatásnak ahhoz, hogy az megfeleljen az „átláthatóság” 

követelményének. Kimondta, hogy egy devizában nyilvántartott kölcsönszerződés keretében, amely a 

fogyasztót árfolyamkockázatnak teszi ki, nem felel meg az átláthatóság követelményének az, ha az e 

fogyasztóval közölt információk – még ha jelentős mennyiségűek is – azon a feltételezésen alapulnak, 

hogy a kölcsön pénzneme és a fizetés pénzneme közötti átváltási arány e szerződés teljes időtartama 

alatt stabil marad. Ez különösen akkor van így, ha az eladó vagy szolgáltató nem tájékoztatta a fogyasztót 

az árfolyamváltozásra esetlegesen kiható gazdasági háttérről, így a fogyasztó számára nem tették 
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lehetővé, hogy konkrétan megértse azt, hogy a devizában nyilvántartott kölcsön felvétele esetlegesen 

súlyos következményekkel járhat a pénzügyi helyzetére. Ha a szerződéses dokumentumokban nem 

szerepel a kölcsönfelvevőt kifejezetten arról tájékoztató szöveg vagy magyarázat, hogy a devizában 

nyilvántartott kölcsönszerződések különös kockázatokkal járnak, megerősítheti, hogy az átláthatóság 

követelménye nem teljesül. 

A perbeli esetben azonban nem állapítható meg olyan körülmény, ami arra utalna, hogy a szerződés 

teljes időtartama alatt az árfolyam stabil maradna, ezzel szemben arról szól az I. rendű alperes 

tájékoztatója, hogy az árfolyamváltozás hatására változhat, kedvezőtlen esetben akár jelentős mértékben 

megnövekedhet mind a tőketartozás, mind a törlesztő részletek forintban számított összege. 

Az Európai Unió Bírósága nem minősítette a C-670/20. számú ügy előzményét képező ügyben adott 

árfolyamkockázati tájékoztatást, ez nem is tartozik a hatáskörébe. A nemzeti bíróság feladata annak 

megállapítása, hogy a sérelmezett árfolyamkockázati tájékoztatás megfelel-e a világosság és érthetőség 

követelményének. 

A Kúria utal a Pfv.I.21.520/2021/6. számú ítéletének [22] pontjára, amely szerint az Európai Unió 

Bírósága a C-609/19. és a C-776/19. számú előzetes döntéshozatali ügyekben konkrét érvénytelenségi 

perekkel összefüggésben válaszolta meg a nemzeti bíróság kérdéseit. Az említett számú előzetes 

döntéshozatali eljárásokkal érintett perek kiindulópontja jelentősen eltér a perbeli ügytől, hiszen az 

„előzményi” perekben a kölcsönszerződések azért nem tettek említést az árfolyamkockázatról, mert az 

EUR/CHF paritását stabilnak, állandónak tekintették. Ezzel szemben a jelen perbeli esetben nem zárták 

ki a paritás változásának lehetőségét, ezért az I. rendű alperes tájékoztatta a felpereseket az 

árfolyamkockázatról. A felperesek éppen azért kaptak árfolyamkockázati tájékoztatást, mert nem 

lehetett azt teljes bizonyossággal elfogadni, hogy nem következik be olyan irányú árfolyamváltozás, 

amely kedvezőtlen hatást gyakorol a felperesek fizetési kötelezettségének mértékére. A perbeli esetben 

az I. rendű alperes tájékoztatóját a felperesek elfogadták, a tájékoztatás világos és érthető volt. Az 

Európai Unió Bírósága a C-609/19. és a C-776/19. számú ügyekben az árfolyamkockázati tájékoztatókat 

illetően nem fogalmazott meg más (vagy több) követelményt az Európai Unió Bírósága korábbi előzetes 

döntéshozatali határozataiban foglaltakhoz képest. 

A tagállami bíróságoknak döntéshozataluk során követniük kell az Európai Unió Bírósága 

határozataiban foglaltakat, azonban ezen követelmény ellenére sem lehet eltekinteni azon körülménytől, 

hogy az Európai Unió Bírósága elé kerülő ügyekben (is) a tényállások általában különbözőek és az 

Európai Unió Bírósága határozataiban foglaltak alkalmazása során sem érvényesülhet egy mindent 

felülíró automatizmus. Emellett az Európai Unió Bíróságának olyan értelmezésre kell szorítkoznia, 

amely a konkrét ügyben a nemzeti bíróság által felhasználható, csak a konkrét ügyben felmerülő tények 

tükrében kell értelmezést nyújtania (Meilicke-ítélet, C-83/91.). 

 

Gfv.V.30.392/2022/3. 

Olyan jogkérdésben, amelynek érdemi vizsgálata a felülvizsgálati eljárás korlátaira tekintettel 

eljárásjogi okból nem végezhető el, előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése sem indokolt, így 

erre az engedélyezési okra hivatkozással a felülvizsgálat nem engedélyezhető. 

A 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 409. § (2) bekezdés c) pontjával összefüggésben az 

alperes rögzítette, hogy a felülvizsgálat engedélyezésének, illetve az Európai Unió Bírósága előzetes 

döntéshozatali eljárásának a hiányában az alperes jogorvoslati lehetőség nélkül maradna, és annak 

ellenére minősülne a Betv. 2. § 2. pontja szerinti szerződő hatóságnak és lenne elzárva a behajtási 

költségátalány felperessel szembeni érvényesítésétől, hogy a jogerős ítéletben foglalt jogértelmezés 

ellentétes az Irányelv által alkalmazni rendelt uniós aktusok vonatkozó rendelkezéseivel is. 

A Pp. 409. § (2) bekezdés c) pontja lehetővé teszi a felülvizsgálat engedélyezését akkor is, ha az ügy 

érdemére kiható jogszabálysértés vizsgálata azért indokolt, mert – a másodfokú bíróság erről való 

döntése hiányában – az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának szükségessége merül 

fel. Ebben a körben szükséges hangsúlyozni, hogy a felülvizsgálat engedélyezése akkor sem 

automatikus, ha a fél előzetesen indítványozta az általa felvetett jogértelmezési kérdés Európai Unió 

Bírósága elé terjesztését, de azt a bíróság elutasította, vagy arról a fél kérelme ellenére nem határozott 
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(PK vélemény 4. pont). 

Az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának szükségessége a Szerződések 

értelmezése, illetve az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi aktusainak érvényessége és 

értelmezése érdekében merülhet fel. A felülvizsgálat e jogszabályhelyen alapuló 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 Kúriának ennek során azt is mérlegelnie kell, hogy az engedélyezés iránti kérelemben a Pp. 410. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján megjelölt jogszabálysértés elbírálásához egyrészről a Pp. 410. § (2) bekezdés 

c) pont cc) alpontja szerinti jogkérdés megválaszolása érdekében szükséges-e előzetes döntéshozatali 

eljárást kezdeményeznie, másrészről ennek előkérdéseként, hogy a felvetett jogkérdés – aminek 

vizsgálatához az előzetes döntéshozatali eljárás tárgyává tenni javasolt kérdés(ek) Európai Unió 

Bírósága általi értelmezését indítványozta a fél – érdemben vizsgálható-e az engedélyezési kérelemmel 

célzott felülvizsgálat keretében anélkül, hogy a Kúria a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelem 

vizsgálata során érdemben állást foglalna magának a felülvizsgálati kérelemmel érintett jogkérdésnek 

az érdemében. E ponton a Kúria utal a PK vélemény 7. pont második bekezdésében és annak 

indokolásában foglaltakra, amelyek értelmében a jogerős ítélet felülvizsgálatát kizárólag az 

engedélyezés feltételei szempontjából végezheti el; az engedélyezés iránti kérelem érdemi vizsgálata 

arra szorítkozhat, hogy a félnek megadható-e a felülvizsgálat iránti engedély, azaz ebben az eljárási 

szakaszban kizárólag a fél által konkrétan megjelölt és indokolt engedélyezési ok(ok) fennálltát lehet 

vizsgálni. A Pp. 409. § (2) bekezdés c) pontja körében az alperes által előadott hivatkozás e ponton bír 

relevanciával. 

Az alperes álláspontjának lényege ugyanis az, hogy a másodfokú bíróság jogerős ítélete meghozatalakor 

mellőzte a fellebbezésében – továbbá a felülvizsgálati és engedélyezés iránti kérelmében egyaránt – 

felhívott 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 7. § (1) bekezdésének figyelembevételét a 

felek konkrét, egyedi jogviszonyában az ő „szerződő hatóság” fogalmi körébe vonása, az adott 

szerződési keretek körében ekkénti minősítése megállapításakor. E hivatkozásához kapcsolódva jelölte 

meg megsértett jogszabályhelyként – ugyancsak egyezően a felülvizsgálati és az engedélyezés iránti 

kérelmében is – a Pp. 7.§ (1) bekezdés 4. pontját és 373. § (3) bekezdését. 

Az engedélyezés tekintetében ezek jelentősége abban áll, hogy a Kbt. 7. § (1) bekezdésének sérelme 

csak a Pp. 7. § (1) bekezdés 4. pontja és 373. § (3) bekezdése eljárási szabályai megsértésének logikailag 

megelőző vizsgálata után és útján ítélhető meg, amely azonban már a felülvizsgálat engedélyezése iránti 

eljárási szakasz fentebb rögzített kereteit meghaladó, azokon túlmutató – a felülvizsgálati kérelem 

érdemi vizsgálatát jelentő – jogkérdés. Lényeges továbbá, hogy a felülvizsgálati eljárásnak nem 

képezheti tárgyát olyan jogkérdés, amelyet a bíróságok az eljárás korábbi szakaszában nem vizsgáltak, 

hiszen e tekintetben jogszabálysértést sem követhettek el. Márpedig a másodfokú bíróság előtti 

fellebbezési eljárásnak a Kbt. 7. § (1) bekezdésével kapcsolatos alperesi hivatkozás érdemi vizsgálata – 

a felülvizsgálat engedélyezése körében nem vizsgálható előkérdést képező eljárásjogi okból 

(ellenkérelem-változtatás megengedhetősége) – nem képezte a tárgyát. A fentiekből következik, hogy a 

felülvizsgálati eljárás során a Kbt. 7. § (1) bekezdése sérelmének érdemi vizsgálatáig az eljárási 

szabálysértés megállapítása esetén sem juthatna el a Kúria. 

Mindezek miatt – hangsúlyozottan a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelem vizsgálata keretében – 

a Kbt. 7. § (1) bekezdésére történt alperesi hivatkozás, amely az indítványozott előzetes döntéshozatali 

eljárás lényegi esszenciáját képezné, nem vehető figyelembe releváns érvként. Olyan kérdésben pedig, 

melynek vizsgálata nem végezhető el, előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése sem lehet 

indokolt, így erre az engedélyezési okra hivatkozással sem volt engedélyezhető a felülvizsgálat. 

 

Gfv.VI.30.458/2021/5. 

A deviza alapú kölcsönszerződéshez kapcsolódóan az árfolyamkockázat mibenlétére és összefüggéseire 

adott tájékoztatás alapján a fogyasztó az árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is 

felismerhette és értékelni tudta, hogy a nemzeti fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön 

nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához képest számára akár jelentős mértékben is 
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kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó fennálló tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben 

esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke jelentősen megemelkedhet, ezért nem volt 

megállapítható a keresettel támadott főszolgáltatást megállapító szerződéses kikötések 

tisztességtelensége és a keresettel támadott kölcsönszerződés ebből következő érvénytelensége. 

Az árfolyamkockázat mibenlétét szabályozó szerződési feltételek átláthatóságával kapcsolatban 

felállított követelményrendszert maga a fogyasztói irányelv, az irányelvet a hazai jogba átültető 

szabályozás, valamint az Európai Unió Bírósága-nek a fogyasztói irányelvet kötelező jelleggel 

értelmező ítéletei adják meg, miként azokat a Kúria is értékelte és figyelembe vette a 2/2014. PJE 

jogegységi határozata meghozatalakor (1. ponthoz tartozó indokolás). A jelen ügyben a későbbiekben 

részletezettek szerint ugyancsak irányadó Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú határozatával 

szintén figyelemmel volt az Európai Unió Bírósága vonatkozó ítéleteire (C-26/13., C‑186/16., C-51/17., 

C-776/19-C-782/19., C-227/18.), és azok értékelésével vezette le, majd foglalta össze a fogyasztói 

irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében előírt világos és érthető megfogalmazás követelményének 

esetről-esetre gazdagodott konjunktív feltételrendszerét. 

A felperesek az árfolyamkockázattal összefüggésben részükre adott külön írásbeli tájékoztatót – vagyis 

a tényállási részben ismertetett tartalmú kockázatfeltáró nyilatkozatot – nem vitásan a szerződéskötést 

megelőzően megismerték. Az alperes által ezzel a tartalommal alkalmazott kockázatfeltáró nyilatkozatot 

pedig a Kúria már több ügyben érdemben vizsgálta, jogi álláspontját továbbra is, ebben az ügyben is 

irányadónak tekinti. Az alperes perbelivel megegyező szerződéses feltételeit és azonos tartalmú 

tájékoztatását a Kúria világosnak és érthetőnek találta az előtte korábban indult felülvizsgálati 

eljárásokban, amiből az árfolyamkockázat fogyasztó általi viselését előíró szerződéses feltételek 

tisztességes jellegére következtetett (Gfv.VII.30.371/2020/7., Gfv.VII.30.220/2020/6., 

Pfv.I.20.125/2021/3.). Megállapította, hogy a szerződésbe foglalt és a külön okiratban adott 

tájékoztatásból kitűnik, a kockázat reális és bármilyen mértékű lehet, és figyelmeztetést tartalmaz arra 

vonatkozóan is, hogy mindez a fizetési terhek jelentős növekedésével járhat, amit az alperes nem vállal 

át. A tájékoztató alapján az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes, átlagos fogyasztó felmérhette 

az árfolyamváltozásnak a szerződés teljesítésére kiható lehetséges következményeit, és a személyi, 

vagyoni viszonyaira vonatkozó akár jelentős hatását. 

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 (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 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 alperes tájékoztatója fenti elveknek való megfelelőségéről a Kúria a PJE határozatot követően 

szintén állást foglalt már (Gfv.VI.30.226/2021/9., Gfv.VI.30.150/2021/11.), amelyre tekintettel az 

előzőekben megjelölt egyedi ügyekben folytatott joggyakorlata a PJE határozatot követően is kötelező 

erejűként hivatkozható. Figyelemmel arra is, hogy a felperesek nem hivatkoztak keresetükben a Kúria 

által korábban még nem vizsgált szempontra, amely megalapozhatta volna a kialakult joggyakorlatától 

való eltérést, nem volt megállapítható az ügyben – ahogy arra az elsőfokú bíróság helyesen 

következtetett – a keresettel támadott főszolgáltatást megállapító szerződéses kikötések 

tisztességtelensége és a keresettel támadott kölcsönszerződés ebből következő érvénytelensége. 
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Gfv.VI.30.472/2021/9. 

Nem vezet sem a határozat teljességével szemben megfogalmazott elvárás, sem pedig az indokolási 

kötelezettség, avagy az anyagi jogerő intézményének megsértéséhez, ha a bíróság más értelmezést 

tulajdonít a kereset elbírálására alkalmazandó jogszabályoknak, avagy az Európai Unió Bírósága 

ügyben irányadó döntéseinek, mint ahogy azokat a felperes értelmezi. 

Megalapozatlanul utalt a felperes az ügyben eljárt bíróságok mulasztására a per tárgyán túlmutató 

szerződési feltételek tisztességtelenségének és ezen alapuló semmisségének hivatalból történő 

észlelésével összefüggésben. 

Amellett, hogy a felülvizsgálati kérelem csupán általánosságban hivatkozott a semmisség észlelésével 

kapcsolatos bírósági mulasztásra, anélkül, hogy a felperes az ügyre egyediesített tartalommal kifejtette 

volna álláspontját és megjelölte volna a véleménye szerint fennálló, de észlelni elmulasztott semmisségi 

okot, az azt hordozó szerződéses rendelkezést, tartalmat és az érvénytelenség mibenlétét, leszögezi a 

Kúria a saját ítélkezési gyakorlata és az Európai Unió Bírósága vonatkozó iránymutatása alapján, hogy 

jelen ügyben a kereseti kérelemhez kötöttség szabálya és a kereseti kérelmen való túlterjeszkedés tilalma 

mellett [rPp. 3. § (2) bekezdés, 213. § (1) bekezdés, 215. §] – a kereset tárgya és a felperes kereseti 

tényállítása mentén – nem merült fel a kereset tárgyán túlmutató semmisségi ok hivatalbóli észlelésének 

lehetősége [1/2005. (VI. 15.) PK vélemény, 2/2010. (VI. 28.) PK vélemény 4.a) és b) pont]. 

A 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: fogyasztói irányelv) rendelkezéseiből sem vezethető le az 

előzőektől eltérő elvárás, miként azt az irányelv 4. cikk (1) és 6. cikk (1) bekezdésének értelmezésével 

az Európai Unió Bírósága is kimondta a C-511/17. számú ügyben hozott ítéletében. Eszerint a 

fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló fogyasztói irányelv 

6. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az a nemzeti bíróság, amely a fogyasztó által 

annak megállapítása iránt indított kereset tárgyában jár el, hogy az e fogyasztó által az eladóval vagy 

szolgáltatóval megkötött szerződésben foglalt bizonyos feltételek tisztességtelenek, csak azokat a 

feltételeket köteles megvizsgálni, amelyek kapcsolódnak a jogvitának a felek által meghatározott 

tárgyához, amint rendelkezésére állnak az ehhez szükséges – adott esetben bizonyításfelvétellel 

kiegészített – jogi és ténybeli elemek. Nem köteles viszont hivatalból és egyenként megvizsgálni a 

nemzeti bíróság az összes többi olyan szerződési feltételt, amelyeket a fogyasztó keresettel nem 

támadott, annak vizsgálata érdekében, hogy e feltételek tisztességteleneknek minősülnek‑e. A 

fogyasztói irányelv 4. cikkének (1) bekezdését és 6. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, 

hogy jóllehet a fogyasztó követeléseinek alapjául szolgáló szerződési feltétel tisztességtelen jellegének 

értékeléséhez figyelembe kell venni a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató által megkötött szerződés 

összes többi feltételét, e figyelembevétel önmagában nem vonja maga után az eljáró nemzeti bíróság 

kötelezettségét arra, hogy hivatalból vizsgálja meg ezen összes feltétel esetlegesen tisztességtelen 

jellegét. 

A fogyasztó számára az irányelv alapján hivatalból biztosítandó védelem nem terjedhet addig, hogy a 

nemzeti bíróságok figyelmen kívül hagyják a jogvita tárgyának – ahogyan azt a felek az általuk felhozott 

jogalapok fényében értelmezett követeléseik révén meghatározták – kereteit vagy túlterjeszkedjenek 

azokon. A nemzeti bíróság nem köteles a jogvitát az előtte felhozott kereseti kérelmeken és jogalapokon 

túl kiterjeszteni azáltal, hogy az esetlegesen tisztességtelen jellegük vizsgálata érdekében egyenként 

elemzi az olyan szerződés összes többi feltételét, amelynek csupán bizonyos feltételei képezik tárgyát 

az e bíróság elé terjesztett keresetnek.  Ezt az értékelést igazolja egyrészt a rendelkezési elv, amely 

szerint a jogvita tárgyát a felek határozzák meg, továbbá a ne ultra petita elve, amely szerint a bíróság 

nem terjeszkedhet túl a felek kérelmein. Ezen elvek sérülnének, ha a nemzeti bíróságok a fogyasztói 

irányelv értelmében kötelesek lennének a jogvita tárgyának a felek kérelmei és jogalapjai révén 

meghatározott kereteit figyelmen kívül hagyni vagy azokon túlterjeszkedni. Következésképpen a 

nemzeti bíróság az elé terjesztett jogvita tárgyának keretei között köteles hivatalból megvizsgálni 

valamely szerződési feltételt azon védelem címén, amelyet a fogyasztói irányelv értelmében biztosítani 

kell a fogyasztónak, annak elkerülése érdekében, hogy a fogyasztó követeléseit elutasítsa egy – adott 

esetben jogerőre emelkedő – határozattal, miközben e követeléseknek helyt lehetett volna adni, ha e 

fogyasztó a tájékozatlansága folytán nem mulasztott volna el hivatkozni e feltétel tisztességtelen 

jellegére {C-511/17. számú ítélet indokolásának [30], [31], [32] bekezdései}. 
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Jelen ügyben a keresetnek tárgya volt – a felülvizsgálati kérelemből következően viszont magának a 

felülvizsgálati eljárásnak nem – a felek közti szerződés árfolyamkockázat viselését előíró szerződéses 

feltételeinek tisztességtelensége, amelyről a Kúria a keresethez kötöttség és a rendelkezési jog 

előzőekben értelmezett szabályai miatt hivatalból nem foglalhatott állást. 

 

Gfv.VI.30.512/2021/11. 

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. 

I. Az árfolyamkockázat kérdését tekintve az ügyben eljárt bíróságok azonban jogszabálysértés nélkül, 

az irányadó bírósági gyakorlatnak megfelelően foglaltak állást a perbeli szerződésnek az 

árfolyamkockázat fogyasztó általi viselését előíró szerződéses feltételei átláthatóságáról, amellyel a 

Kúria egyetértett: a vizsgált tájékoztatás mindenben megfelel a 2/2014. PJE határozatban, valamint az 

Európai Unió Bírósága vonatkozó joggyakorlatában kifejtett szempontoknak. Az alperes perbelivel 

döntően megegyező szerződéses feltételeit és tájékoztatását már több ügyben is vizsgálta, és azt 

világosnak és érthetőnek találta, amiből az árfolyamkockázat fogyasztó általi viselését előíró 

szerződéses feltételek tisztességes jellegére következtetett (Gfv.VI.30.463/2020/23.). Megállapította, 

hogy a szerződésbe foglalt és a külön okiratban adott tájékoztatás alapján a fogyasztó 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. Egyértelmű kellett legyen számára az 

árfolyamkockázat fogyasztó általi viselésének szabályából az is, hogy az árfolyam változásának a 

fizetési kötelezettségére gyakorolt, akár jelentős hatása a törlesztőrészleten túl a tőketartozáson keresztül 

is érvényesülhet. A szöveges tájékoztatás tartalmát nem bagatellizálta és az árfolyamkockázat realitását, 

illetve mechanizmusát, érvényesülésének hatását nem szűkítette a kockázatfeltáró nyilatkozatban lévő 

táblázat adattartalma, amely az általa szemléltetett példa keretein belül maradt, anélkül, hogy a többi – 

egyébként bemutatott – tényező jelentőségét és hatását lerontotta volna. 

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 (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 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 alperes tájékoztatója fenti elveknek való megfelelőségéről a Kúria a PJE határozatot követően 

szintén állást foglalt már (Gfv.VI.30.225/2021/7., Pfv.VIII.20.348/2021/6.), amelyre tekintettel az 

előzőekben megjelölt egyedi ügyekben folytatott joggyakorlata a PJE határozatot követően is kötelező 

erejűként hivatkozható. A Gfv.VI.30.225/2021/7. számú ítélet indokolása szerint a vizsgált iratok 

alapján az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a fenti, 

példákkal is illusztrált információk összességéből – kifejezetten a korlátlan kifejezés használata 
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hiányában is – egyértelműen felismerhette és értékelni tudta, hogy a forint árfolyama a kölcsön svájci 

frank árfolyamához képest a futamidő alatt jelentős mértékben, számára akár kedvezőtlenül is változhat 

(jelentősen leértékelődhet), és ezáltal a fennálló tartozásának, fizetési kötelezettségének mértéke 

jelentősen megemelkedhet, elérheti, de akár meg is haladja az azonos kondíciókkal felvett forintkölcsön 

alapján fizetendő törlesztőrészleteket. A tájékoztatás kifejezetten kitért az árfolyamváltozás és a 

kamatok változásának együttes hatására is. 

A felperes sem a keresetében, sem a felülvizsgálati kérelmében nem hivatkozott a Kúria által korábban 

még nem vizsgált szempontra, amely megalapozhatta volna a kialakult joggyakorlatától való eltérést. 

Nem volt alkalmas minderre a felülvizsgálati kérelem további hivatkozása a Kúria Pfv.I.21.000/2020/8. 

számú ítéletére, amely határozat még a JPE határozat meghozatalát megelőzően született, ennélfogva a 

JPE határozat értelmében kötelező erejűként már nem volt figyelembevehető. Jelen ügyben a Kúria 

érdemi döntését a JPE határozattal pontosított, konkretizált szempontrendszer alapulvételével hozta 

meg. 

Megalapozatlan volt a felülvizsgálati kérelem hivatkozása az árfolyamkockázattal összefüggésben 

írásban adott tájékoztatást lerontó szóbeli tájékoztatásra és az időbeliség követelményének sérelmére is. 

Jelen ügyben a felülvizsgálni kért ítéletnek nem volt a felülmérlegelés tilalmát áttörni engedő hibája: 

sem iratellenesség, sem logikai ellentmondás, sem pedig nyilvánvalóan okszerűtlen következtetés. 

Helyesen foglaltak állást az ügyben eljárt bíróságok arról, hogy sem a tanúként meghallgatott alperesi 

ügyintézők, sem pedig a felperes hozzátartozójának elmondása nem támasztotta alá az írásbelitől eltérő 

– azt lerontó – szóbeli tájékoztatás megtörténtét. A felülvizsgálati kérelem álláspontjától eltérően az 

ügyintézők saját devizahiteléből sem következett más. 

A tájékoztatás időbeliségével összefüggésben hangsúlyozza a Kúria, hogy a kellő idő annak biztosítását 

jelenti, hogy a fogyasztói irányelv huszadik preambulum bekezdésének, illetve melléklete 1.i) pontjának 

megfelelően a fogyasztó a szerződés megköltése előtt ténylegesen megismerhesse a szerződés összes 

feltételét, annak valós ismerete alapján dönthessen az elfogadásáról. Ennek fontosságára az Európai 

Unió Bírósága számos határozatában kitért (C-26/13. ítélet 67. és 70. pontok, C‑186/16. 48.pont, C‑
126/17. sz. végzés 34. pont, C-51/17. 76.pont), anélkül azonban, hogy a kellő idő konkrét tartalmát 

meghatározta volna. Ezt értékelve a Kúria a Gfv.VI.30.467/2020/9. számú döntésében akként foglalt 

állást, önmagában abból a körülményből, hogy a fogyasztó a szerződéskötéssel egyidejűleg kapott 

tájékoztatást az árfolyamkockázatról, nem következik sem az, hogy a tájékoztatás nem felelt meg a 

tisztességes tájékoztatással szembeni elvárásoknak, sem az, hogy megfelelt. E kérdés megítélése során, 

az eset összes körülményét figyelembe véve, a rendelkezésre álló bizonyítékokat mérlegelve kell állást 

foglalni (Gfv.VII.30.286/2020/4., Gfv.VI.30.237/2021/6.). 

Jogszabálysértés nélkül tért ki a jogerős ítélet a tájékoztatás kellő idejű megvalósulása kapcsán az eset 

összes körülményeire, a szerződéskötést megelőző eljárás folyamatára, annak feltárása érdekében, hogy 

a felperesnek volt-e ténylegesen lehetősége az ügylet kockázatait megismerni, felmérni.  

II. A kezelési költséget és a hitelbírálati díjat tekintve önmagában az, hogy a kölcsönszerződés a vizsgált 

költségek felszámítását lehetővé teszi, nem eredményezi a vonatkozó szerződéses feltételek 

tisztességtelenségét. A jogerős ítélet a hitelbírálati díjat a hitelfelvétel és -elbírálás ellenében, a kezelési 

költséget a nem nevesített költségeken kívül a kölcsön kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos 

pénzintézeti tevékenység ellentételezéseként tartotta felszámíthatónak. 

A felperes lényegében nem a felek közti szerződés vonatkozó tartalmát, vagyis nem a kezelési költségre 

vonatkozó szerződéses kikötést sérelmezte a keresetében, hanem a kezelési költségnek a szerződés 

megkötése után a 7. hónaptól kezdődően felszámított mértékét tette vitássá. A kezelési költséget ugyanis 

a felek közti szerződés 0%-os mértékben tüntette fel, miáltal a szerződéses kikötés aránytalansága és 

tisztességtelen jellege az rPtk. 209. § (1) bekezdése szerint nem értelmezhető. Amennyiben az alperest 

a szerződés szerint megillető egyoldalú módosítási jog gyakorlása eredményezte a felszámított kezelési 

költség emelését a szerződéskötést követő 7. hónaptól, az a 2014. évi XXXVIII. törvény (DH1 tv.) 4. §-

a és a 2014. évi XL. törvény (DH2 tv.) szerint az alperes elszámolási és jóváírási kötelezettségét veti fel, 

ami ebben a peres eljárásban nem volt vizsgálható. Jelen perben egyedül releváns körülmény a kezelési 

költségre vonatkozó szerződéses kikötés tisztességtelenségének megítélése körében az volt, hogy a 

szerződéses mérték (0%) nem volt aránytalannak tekinthető, a szerződés tartalma a fogyasztó kárára 
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jelentős egyenlőtlenséget nem eredményez (C-621/17. számú ítélet). 

Az ügyben eljárt bíróságok ítéleteik indokolásából kitűnően részletesen, az Európai Unió Bírósága C-

621/17. számú ítéletéből is következő szempontrendszer mellett vizsgálták a hitelbírálati díj kikötésének 

érvényességét. Jogi álláspontjuk sem az alperes részéről a díj ellenében nyújtott tényleges 

ellenszolgáltatás azonosításában, sem a jóhiszeműség és az egyensúly követelményét (arányosság) 

tekintve nem jogszabálysértő. A felülvizsgálati kérelem álláspontjától eltérően a hitelbírálati díj – ahogy 

az 1996. évi XCII. törvény (a továbbiakban: rHpt.) 77-78. §-ai a pénzügyi intézmények kötelezettségeit 

megfogalmazzák a kockázat- és kötelezettségvállalást megelőzően – nem csak hozzátartozik a banki 

kölcsönügylethez, de mikénti elvégzésének meghatározója egyben a banki kötelezettség- és 

kockázatvállalás mértéke, vagyis a kihelyezni vállalt kölcsön összege és a kölcsönszerződésből 

keletkező adósi tartozás nagyságrendje. Az rHpt. 77-78. §-ai kétségtelenné teszik: a hitelképesség 

vizsgálata, a hitelbírálat a szükséges, vagyis a kölcsönszerződés tárgyához igazodó fedezetek, 

biztosítékok meglétére, értékére és érvényesíthetőségére kiterjedő vizsgálatot jelent, ezáltal elvégzése 

során alapvető jelentősége van az igényelt kölcsönösszegnek. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

1. H.M. és mások Magyarország elleni ügye (38.967/17. sz. ügy)38 

A kérelmezők egy iraki házaspár és négy gyermekük. A kérelmező család azután hagyta el Irakot, hogy 

az apát állítólag megkínozták a nemzetbiztonsági szolgálatok. Miután több országon keresztül taztak, 

2017. április 3-án érkeztek meg a Magyarország és Szerbia közötti határon lévő tompai tranzitzónába, 

ahol menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be. 

A tranzitzónában egy konténerben, a családi részlegen helyezték el őket, amelyet csak orvosi vagy egyéb 

találkozókra való elutazás céljából hagyhattak el, és mindig rendőri kísérettel. Az anya terhes volt, és 

mivel komplikációk léptek fel, terhességét magas kockázatúnak minősítették. Többször kellett kórházba 

szállítani. Az egyik ilyen alkalommal, tíz nappal a tranzitzónába való megérkezésük után, a férje is vele 

tartott, akit megbilincseltek és pórázra kötöttek a gyermekeik szeme láttára. A férfit a kórházi látogatás 

során végig bilincsben kellett tartania, miközben tolmácsként szolgált a felesége számára. 

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt 2017. július 3-án utasították a család menedékjogi kérelmének 

megvizsgálására. A kérelmezők ismételten kérték az Bevándorlási és Menekültügyi Hivatat az eljárás 

felgyorsítására, hivatkozva az anya veszélyeztetett terhességére és a gyermekek szükségleteire. Úgy 

tűnik, hogy az anya tiltakozása jeléül néhány napig éhségsztrájkba kezdett. 2017. augusztus 24-én 

megszületett az ötödik gyermekük, és a családot a tompai tranzitzónából egy nyitott befogadó 

létesítménybe szállították. 

A kérelmezők - elsősorban az Egyezmény 3. cikkére, valamint 5. cikkének (1) és (4) bekezdésére 

hivatkozással - sérelmezték fogva tartásuk körülményeit és jogellenességét, valamint a tranzitzónában 

velük szembeni bánásmódot.  

A Bíróság úgy ítélte: bár úgy tűnik, hogy az anya megkapta a szükséges orvosi ellátást, a terhesség 

előrehaladott szakaszában elszenvedett korlátozásoknak szorongást és mentális egészségügyi 

problémákat kellett okozniuk, amelyek, tekintettel az anya kiszolgáltatottságára, elég súlyosak voltak 

ahhoz, hogy az Egyezmény 3. cikkét alkalmazzák. Ami a gyermekeket illeti, a Bíróság a korábbi 

ítélkezési gyakorlatnak megfelelően megállapította az Egyezmény 3. cikkének megsértését a 

tranzitzónában való több mint négy hónapos tartózkodásuk során tapasztalt körülmények miatt. 

A Bíróság úgy találta, hogy az anyával ellentétben az apa nem volt kiszolgáltatottabb, mint bármely 

más, a tranzitzónába zárt felnőtt menedékkérő. Bár azt állították, hogy az iraki bánásmód miatt mentális 

egészségügyi problémái voltak, úgy tűnt, hogy nem kért segítséget a jelen lévő személyzettől. A Bíróság 

nem találta úgy, hogy a tranzitzónában uralkodó általános körülmények különösen nem feleltek volna 

meg az ő körülményeinek. Megalázó volt azonban az a tény, hogy egy alkalommal megbilincselték és 

nyilvánosan pórázra kötötték. A kulcs annak megállapítása volt, hogy a kényszerítő eszközök 

alkalmazása szükséges volt-e, mivel a fizikai erőszak alkalmazása, amikor az nem szükséges, sérti az 

emberi méltóságot, és elvileg sérti az Egyezmény 3. cikkében foglalt jogokat. A Bíróság úgy találta, 

hogy a kérelmezőket a tranzitzónában a dolog természetéből adódóan tartották fogva, és nem a 

szabadságuktól megfosztó törvényes határozat következtében, ezért arra a következtetésre jutott, hogy 

a bilincset és a pórázát nem „törvényes letartóztatással vagy fogva tartással összefüggésben 

alkalmazták". Ráadásul az apa menedékkérő volt, és azért vitték kórházba, hogy segítsen terhes 

feleségének. Nem volt bizonyíték arra, hogy veszélyt jelentett volna magára vagy bárki másra. Még ha 

a bilincset és a pórázt csak egy alkalommal is használták, nem volt alapja annak, hogy az intézkedés 

indokoltnak tartsák. Ezen okok miatt a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az apa esetében is megsértették az 

Egyezmény 3. cikkét. 

 
38 Az ítéletet 2022. október 20-án vált véglegessé.  
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A Bíróság korábbi ítélkezési gyakorlatával összhangban úgy találta, hogy a család több mint négy 

hónapos tartózkodása a tranzitzónában szabadságelvonásnak minősült. Arra a következtetésre jutott, 

hogy fogva tartásuk nem tekinthető „törvényesnek”, és hogy nem volt lehetőségük arra, hogy 

helyzetüket időben bírósági úton megvizsgálják. Ezért megsértették az Egyezmény 5. cikkének 1. és 4. 

bekezdését. 

A Bíróság az apa javára 3.000 -Euró, az anya és a gyermekek javára pedig együttesen 12.500,-Euró nem 

vagyoni kártérítést ítélt meg. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Safi és mások Görögország elleni ügye (5.418/15. sz. ügy)39 

A kérelmet egy 16 kérelmezőből álló csoport nyújtotta be, amely 13 afgán, két szíriai és egy palesztin 

állampolgárból áll. A kérelem egy 27 külföldi állampolgárt szállító halászhajó 2014. január 20-i 

elsüllyedésére vonatkozott az Égei-tengeren, Farmakonisi szigeténél. A kérelmezők a hajón 

tartózkodtak, amelynek elsüllyedése 11 ember, köztük a kérelmezők rokonai halálát okozta. A 

kérelmezők szerint a parti őrség hajója nagyon nagy sebességgel haladt, hogy a menekülteket a török 

vizek felé szorítsa vissza, és ez okozta a halászhajó felborulását. A nemzeti hatóságok szerint a hajót 

Farmakonisi szigete felé vontatták a menekültek kimentése érdekében, és a fedélzeten tartózkodók 

pánikja és hirtelen mozgása miatt borult fel. 

A kérelmezők – lényegében az Egyezmény 2. cikkére hivatkozással – előadták, hogy a parti őrség 

intézkedései és/vagy mulasztásai miatt életük veszélybe került, amikor a hajó elsüllyedt; a kérelmezők 

közül néhányan azt is sérelmezték, hogy az említett alkalommal hozzátartozóik meghaltak; azt is 

állították, hogy a nemzeti hatóságok által a halálos baleset felelőseinek azonosítása érdekében 

lefolytatott közigazgatási és bírósági vizsgálat nem volt megfelelő, és nem rendelkeztek olyan hatékony 

hazai jogorvoslattal, amellyel a 2. cikk szerinti panaszaikat fel tudták volna vetni. Ezen túlmenően a 

kérelmezők – az Egyezmény 3. cikkére hivatkozással – azt is sérelmezték, hogy embertelen, illetve 

megalázó bánásmódban részesültek, miután a parti őrség Farmakonisi szigetére szállította őket. 

A Bíróság észlelte, hogy a parti őrség szóban forgó eseményekben érintett tagjai ellen büntetőeljárás 

indult. Az ilyen eljárások elvileg alkalmasak arra, hogy fényt derítsenek az ügy körülményeire, és a 

tények megállapításához, valamint adott esetben a felelősök megbüntetéséhez vezessenek. A Bíróság 

azonban a következőket állapította meg az eljárással kapcsolatban. 

Először is, a kérelmezők közül néhányan tolmácsolási problémákra panaszkodtak, a vallomástétel során.  

Előadták, hogy a vallomásaikról készült jegyzőkönyvek nem tükrözik azok valódi tartalmát, és hogy 

soha nem mondták, hogy a hajó a fedélzeten tartózkodók hirtelen mozdulatai következtében süllyedt el. 

A két tolmács ellen hivatásuk gyakorlása során elkövetett hamis tanúzás miatt eljárás indult, és a 

büntetőbíróság, amely az egyik tolmácsot felmentette, elismerte, hogy nem beszéli a kérelmezők 

nyelvét. A hatóságok már 2014. január 23-án értesültek a tolmácsolás e súlyos problémáiról. Annak 

ellenére, hogy a vallomások feljegyzései súlyos hibákat mutattak, azok az ügyirat szerves részét 

képezték, amíg az ügyész meg nem szüntette az eljárást. A Bíróság úgy ítélte, hogy amint a hatóságok 

tudomást szereztek a kérelmezők e hibákra vonatkozó állításairól, legalább ki kellett volna vizsgálniuk 

azokat, mielőtt a vallomásokat az ügy iratai közé iktatták volna. 

Másodszor a kérelmezők azt kérték az ügyészségtől, hogy rendelje el a halászhajó helyszínről való 

elszállítását és szakértői vizsgálatát, bocsássa rendelkezésükre a parti őrség tagjai közötti kommunikáció 

felvételét, valamint a farmakonisi katonai bázis jelző- és radarberendezésének adatait, és engedélyezze 

számukra szakértő kirendelését. Az ügyész e kérelmek közül csak az első kettőt fogadta el. A Bíróság 

úgy találta, hogy az ügy nagyon összetett, csak a hatóságok által ismert szempontokat tartalmazott. A 

Bíróság véleménye szerint erősen kérdéses, hogy a kérelmezők az általuk kért felvételek nélkül 

megfelelően részt tudtak-e venni a rendkívül súlyos eseményeket érintő eljárásban, mivel az ügy lényege 

éppen ebben a vonatkozásban rejlett. 

 
39 Az ítélet 2022. október 7-én vált véglegessé. 
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Harmadszor, a Bíróság észlelte, hogy az ügyész az ügy megszüntetésekor csupán azt állította, hogy „nem 

[volt] gyakorlat a visszatolatás mint eljárás a török felségvizekre történő eltávolítás vagy vontatás 

...céljából”. Kiemelte, hogy a kérelmezők szerint az akkori tengerészeti miniszter korábban azt állította, 

hogy a görög hatóságok „visszaküldték [a migránsokat] a török oldalra”, és hozzátette, hogy azoknak a 

migránsoknak a száma, akiket a parti őrség megakadályozott abban, hogy Görögországba érkezzenek, 

„többszöröse” (a 7000 őrizetbe vett migránsnak). A kérelmezők más állításokat is tettek, amelyeket az 

illetékes ügyészség nem vizsgált. Különösen, azt sérelmezték, hogy a szóban forgó művelet egészét nem 

úgy szervezték meg és hajtották végre, hogy az garantálja az ő és hozzátartozóik élethez való jogának 

védelmét; hogy nem tájékoztatták a koordinációs és kutatóközpontot; és hogy nem tartották be a 

vonatkozó nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit. A Bíróság véleménye szerint ezek olyan 

nyilvánvaló vizsgálati irányvonalak, amelyeket nem követtek, és így a vizsgálat nem volt képes 

pontosan meghatározni a hajó elsüllyedésének körülményeit. 

Következésképpen az Egyezmény 2. cikkének eljárásjogi vetületét  valamennyi kérelmező tekintetében 

megsértették. 

A Bíróság úgy ítélte, hogy nem tud állást foglalni a 2014. január 20-án végrehajtott művelet számos 

konkrét részletéről, illetve arról, hogy történt-e kísérlet a kérelmezők visszaszorítására a török partok 

felé. Rámutatott, hogy ez nagyrészt abból fakadt, hogy a nemzeti hatóságok nem folytattak alapos és 

hatékony vizsgálatot. Kiemelte azonban, hogy a tények egy része nem volt vitatott a felek között, vagy 

kétségtelenül kitűnt az ügyiratban szereplő bizonyítékokból és a hazai bíróságok határozataiból.  

A helyszínre érkezéskor a PLS 136 legénysége tájékozódott a halászhajó pontos körülményeiről, 

beleértve annak fizikai állapotát, valamint arról is, hogy a fedélzeten nők és gyermekek tartózkodtak. A 

Kormányzat szerint éppen a hajó rossz állapotban lévő és hajózásra alkalmatlan állapota, az utasok 

száma, amely meghaladta a megengedett maximális létszámot, valamint a helyszínen uralkodó 

kedvezőtlen időjárási körülmények miatt adtak utasítást a hajó biztonságos helyre, Farmakonisibe 

vontatására. Nem volt azonban magyarázat arra, hogy a hatóságok hogyan akarták biztonságba helyezni 

a kérelmezőket egy olyan hajóval, a PLS 136-tal, amely egy motorcsónak volt, és nem rendelkezett a 

szükséges mentőfelszereléssel. Ezen túlmenően a parti őrség egyetlen pillanatban sem mérlegelte annak 

lehetőségét, hogy további segítséget kérjen, vagy pedig nem tájékoztatták az illetékes hatóságokat arról, 

hogy egy mentési műveletre alkalmasabb hajót kellene a helyszínre küldeni. A kérelmezők állítása 

szerint a halászhajóról kimentett utasok nem kaptak mentőmellényt, mert a PLS 136-on nem volt ilyen. 

Ráadásul a vontatási művelet első szakasza megszakadt, amikor a hajó orrán lévő horgonypont levált. 

Még ha feltételezzük is, hogy a halászhajó a Kormányzat állítása szerint a fedélzeten tartózkodók 

pánikja és hirtelen mozgása miatt borult fel, a Bíróság csak azt állapíthatta meg, hogy a helyszínen 

uralkodó körülmények között ilyen pánikra számítani lehetett. Mindazonáltal a parti őrség másodszor is 

megpróbálta elvontatni a hajót. A Kormányzat nem magyarázta meg, hogy miért ragaszkodott a második 

kísérlethez, annak ellenére, hogy az első alkalommal pánik volt tapasztalható. Továbbá a koordinációs 

és kutatóközpontot csak hajnali 2:13-kor értesítették az esetről, amikor a halászhajó már félig elsüllyedt. 

Hajnali 2:16-ra a hajó teljesen elsüllyedt, és a kérelmezők néhány hozzátartozója a kabinban rekedt. A 

Bíróság e tekintetben hangsúlyozta az időtényező kiemelkedő jelentőségét egy ilyen helyzetben. 

Továbbá a "Mayday Relay" hívást, amely a térségben közlekedő hajókat riasztotta, hogy gyorsan a 

helyszínre tudjanak érni, csak hajnali 2:25-kor küldték el, 12 perccel azután, hogy a koordinációs 

központot a parti őrség késve értesítette a süllyedésről. A rendelkezésre álló mentőeszközök mozgósítása 

és megérkezése további jelentős késedelmet szenvedett: a nemzeti koordinációs és kutatóközpont által 

2:29-kor kért helikopter csak 3:52-kor érkezett a helyszínre; a nemzeti koordinációs és kutatóközpont 

csak 2:45-kor kérte a haditengerészet hajójának rendelkezésre bocsátását, és az első parti őrség hajója, 

a PLS 616 csak 3:32-kor érkezett a helyszínre. 

A Bíróság kiemelte, hogy a Kormányzat nem adott magyarázatot a jelen ügyben történt konkrét 

mulasztásokra és késedelmekre, és hogy komoly kérdések merültek fel a művelet végrehajtásának és 

megszervezésének módját illetően. Ennek megfelelően megállapította, hogy a görög hatóságok nem 

tettek meg mindent, ami észszerűen elvárható volt tőlük annak érdekében, hogy a kérelmezők és 

hozzátartozóik számára biztosítsák az Egyezmény 2. cikkében előírt védelmi szintet. Ennélfogva az 

említett cikket valamennyi kérelmező tekintetében megsértették. 
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A Bíróság kiemelte, hogy a Farmakonisibe érkezésekor az érintett kérelmezők nem mozoghattak 

szabadon. A hatóságok ellenőrzése alatt álltak, és így elvárták tőlük, hogy kövessék a biztonsági erők 

utasításait. Kiemelte továbbá, hogy az elsüllyedt hajó túlélőit egy szabadtéri kosárlabdapályára vitték, 

és felszólították őket, hogy vetkőzzenek le. Ezután a többi túlélő és egy csapat katona szeme láttára 

testmotozásnak vetették alá őket. Arra kérték őket, hogy hajoljanak előre és forduljanak meg. 

A Kormányzat nem magyarázta meg, hogy a vetkőztetés miért volt szükséges a biztonság érdekében. 

Arra sem hivatkoztak, hogy más közpolitikai megfontolások is szükségessé tették volna a motozást. 

Továbbá nem jelezték, hogy felmerült volna a gyanú, hogy a kérelmezőknél fegyver volt, vagy hogy 

veszélyt jelentettek volna a biztonsági erők biztonságára. Éppen ellenkezőleg, a kérelmezők 

Farmakonisibe érkezésekor kimerültek voltak, sokkolták őket az események, és aggódtak a 

hozzátartozóik sorsa miatt. Ami a motozás körülményeit illeti, a Bíróság észlelte, hogy az érintett 

kérelmezőket arra kényszerítették, hogy ugyanabban az időben és ugyanazon a helyen, legalább 13 

másik személy előtt vetkőzzenek le. Figyelembe vette azt a tényt, hogy a kérelmezők rendkívül 

kiszolgáltatott helyzetben voltak: éppen egy süllyedő hajóról menekültek, és néhányan közülük 

elvesztették hozzátartozóikat. Kétségtelenül rendkívüli stresszhelyzetben voltak, és már akkor is erős 

fájdalom és gyász érzéseit élték át. Mindezek fényében az ilyen körülmények között a 12 érintett 

kérelmezőnél végrehajtott testmotozásról nem lehetett azt állítani, hogy az bármilyen kényszerítő erejű 

biztonsági követelményen vagy a zavargás vagy bűncselekmény megelőzésének szükségességén alapult 

volna.  

A Bíróság úgy találta, hogy a motozás önkényesség, kisebbrendűség és szorongás érzését okozhatta a 

kérelmezőknél, ami a megaláztatás olyan fokát eredményezte, amely meghaladta a vetkőztetéssel 

szükségszerűen járó – elkerülhetetlen és ezért elviselhető – szintet. Arra a következtetésre jutott, hogy 

az a motozás, amelynek e kérelmezőket ilyen körülmények között alávetették, az Egyezmény 3. cikke 

értelmében megalázó bánásmódnak minősült, ezért a 12 érintett kérelmező tekintetében az említett 

cikket megsértették. 

A Bíróság a kérelmezők javára összesen 330.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  

 

2. Ecodefence és mások Oroszország elleni ügye (9.988/13. és 60 más ügy)40 

A kérelmezők 73 orosz nem kormányzati szervezet (NGO) és egyes esetekben azok vezetői. Ezek a civil 

társadalmi kérdések, az emberi jogok, a környezetvédelem és a kulturális örökség védelme, az oktatás, 

a szociális biztonság és a migráció területén tevékenykednek. Köztük van néhány a legrégebbi és 

legelismertebb orosz szervezetek közül, mint például a Memorial Emberi Jogi Központ, a Moszkvai 

Helsinki Csoport, a Coming Out LMBT szervezet, az Agora Egyesület és a Kínzás Elleni Bizottság. 

2012-ben lépett hatályba az új külföldi ügynökökről szóló törvény. Addig a kérelmező szervezetek 

ugyanolyan jogi szabályozás alá tartoztak, mint más nem kormányzati szervezetek; ezt követően 

„külföldi ügynökként” kellett regisztráltatniuk magukat állítólagos „politikai tevékenységük” és 

„külföldi finanszírozás” fogadása miatt; többek között ezt a státuszt is láthatóan fel kellett tüntetniük 

kiadványaikban, és szigorúbb ellenőrzési követelményekkel kellett számolniuk. A törvény közigazgatási 

és büntetőjogi szankciókat is tartalmazott a be nem tartás esetére.  

Valamennyi kérelmező szervezet megtámadta az ügyészségen és a bíróságon a „külföldi ügynökként” 

való nyilvántartásba vételükről szóló határozatokat, sikertelenül. A törvény következtében számos 

bírságot szabtak ki; néhány kérelmezőt a bírságok miatt önkéntes felszámolásra kényszerítettek; más 

esetekben a hatóságok elrendelték a szervezet felszámolását. 

2021 decemberében két határozatban két kérelmező szervezet, az International Memorial és a Memorial 

Emberi Jogi Központ felszámolását rendelték el a „külföldi ügynök” megjelölés feltüntetési 

követelmények „súlyos és ismétlődő” megsértése miatt. A Bíróság jelezte az orosz Kormányzatnak, 

hogy e határozatok végrehajtását fel kell függeszteni, amíg a jelen ügyet el nem bírálja. Ennek ellenére 

az orosz hatóságok folytatták a felszámolási határozatok végrehajtását. 

 
40 Az ítélet 2022. október 10-én vált véglegessé. 
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A kérelmezők – az Egyezmény 10. és 11. cikkére hivatkozással – sérelmezték a „külföldi ügynök” 

szabályozás által bevezetett jogszabályi követelményeket, továbbá – az Egyezmény 14 és 18. cikkeire 

az Egyezmény 10. és 11. cikke tekintetében hivatkozva - politikai nézeteik miatti megkülönböztetésüket, 

valamint azt, hogy jogaikat az Egyezmény által megengedett céloktól eltérő célból korlátozták. 

A Bíróság az ügy elbírálását azzal kezdte, hogy megvizsgálta: a „külföldi ügynök” szabályozás elegendő 

védelmet nyújt-e a kulcsfogalmak, a „politikai tevékenység” és a „külföldi finanszírozás” önkényes 

értelmezésével szemben. 

A "politikai tevékenység" meghatározásának előreláthatósága kapcsán a Bíróság emlékeztetett, hogy bár 

a politikai tevékenységben való részvételt eredményező magatartás nem határozható meg abszolút 

pontossággal, egy norma nem tekinthető „törvénynek”, hacsak nincs úgy megfogalmazva, hogy az 

egyének előre láthassák, hogy bizonyos magatartások konkrét jogi következményekkel vagy 

szankciókkal járnak. Bár a külföldi ügynökökről szóló törvény bizonyos tevékenységi területeket 

kifejezetten kizárt a „politikai tevékenységek” köréből, az orosz hatóságok és bíróságok olyan tágan 

értelmezték a „politikai tevékenység” fogalmát, hogy a civil szervezetek szokásos tevékenységei is 

beletartoztak, különösen a környezetvédelmi, kulturális vagy szociális területeken végzettek. A 

hatóságok „politikai” tevékenységnek minősíthettek minden olyan tevékenységet, amely valamilyen 

módon kapcsolódik a demokratikus társadalom normális működéséhez, és ennek megfelelően az érintett 

szervezeteket „külföldi ügynökként” való nyilvántartásba vételre vagy pénzbírság megfizetésére 

kötelezhették. Ezenkívül a kérelmező szervezetek vezetőinek bármely nyilatkozatát vagy állásfoglalását 

rendszeresen maguknak a szervezeteknek tulajdonították, anélkül, hogy megállapították volna, hogy 

azokat személyes minőségükben vagy a szervezet nevében tették-e. Továbbá, bár a külföldi ügynökökről 

szóló törvény kimondta, hogy a politikai tevékenység végső célja az állami szervek döntéshozatali 

folyamatának és az állami politikának a befolyásolása, a gyakorlatban a hatóságok eltekintettek annak 

bizonyítására vonatkozó követelménytől, hogy a kifejtett vélemények potenciálisan hatással voltak a 

döntéseikre. 

A "külföldi finanszírozás" fogalmával kapcsolatban a Bíróság úgy ítélte: az a tény, hogy a külföldi 

ügynökökről szóló törvény nem tartalmazott semmilyen szabályt a finanszírozás céljára vonatkozóan, 

vagy a finanszírozás és a politikai tevékenység közötti kapcsolat megállapítására vonatkozó 

követelményt, nyilvánvalóan abszurd következményekhez vezetett: úgy találták, hogy a Civil Oktatási 

Központot „külföldi forrásból” „finanszírozták”, miután egy oslói szállodától visszatérítést kapott a 

konferencia-szolgáltatás túlfizetése miatt; egyes esetekben a hatóságok nem tettek különbséget a 

szervezet munkatársai és maga a szervezet által kapott pénzeszközök között, például a Déli Emberi Jogi 

Központot részben azért büntették meg, mert a szervezet vezetője repülőjegyet kapott Moszkvába, hogy 

meglátogassa a Goethe Intézetet, ahol személyes minőségében vett részt egy rendezvényen. Maguk a 

források sem voltak szigorú értelemben vett „külföldiek”, néha olyan orosz szervezetek is szerepeltek, 

amelyek maguk is kaptak külföldi finanszírozást, de nem feltétlenül minősültek „külföldi ügynöknek”. 

Ez nyilvánvalóan óriási bizonytalanságot okozott a szervezetek számára. A Bíróság úgy ítélte, hogy a 

kérelmező szervezetek észszerűen nem láthatták előre, hogy ilyen valószínűtlen és önkényes 

kapcsolatok állapítanak meg, amelyek negatív következményekkel járnak. 

Összességében a Bíróság úgy találta, hogy a külföldi ügynökökről szóló törvény hiányosságai és a 

bíróságok által nyújtott védelem hiánya önmagában is elegendő lenne az Egyezmény megsértésének 

megállapításához. Mivel azonban a kérdések közvetlenül a "demokratikus társadalomban való 

szükségességhez" kapcsolódnak, a Bíróság úgy döntött, hogy ebből a szempontból vizsgálja az ügyet. 

A Bíróság elvben elfogadta, hogy a civil társadalom finanszírozásának nagyobb átláthatósága a közrend 

védelmének jogos célját szolgálhatja.  

A „külföldi ügynök” fogalmával kapcsolatban a Bíróság megjegyezte, hogy az „ügynök” kifejezés a 

maga általánosan elfogadott jelentésében olyan személyt jelöl, aki egy másik természetes vagy jogi 

személy (a „megbízó”) megbízásából vagy utasításai alapján, díjazás ellenében végez bizonyos munkát. 

A „külföldi” jelző hozzáadása azt sugallta, hogy a megbízó olyan külföldi szervezet, amelynek nevében 

az ügynök eljár. Ezzel szemben Oroszország külföldi ügynökökről szóló törvénye olyan ügynöki 

koncepciót vezetett be, amelyben az adományozónak a pénzeszközök címzettje feletti ellenőrzését 

ténylegesen vélelmezték, nem pedig eseti alapon állapították meg, még abban az esetben is, ha a 
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kedvezményezett szervezet megtartotta teljes irányítási és működési függetlenségét a programjai, 

politikái és prioritásai meghatározása tekintetében. Ez a vélelem ráadásul megdönthetetlen volt, mivel 

a támogatott szervezetnek az adományozótól való működési függetlenségének bármilyen bizonyítéka 

jogilag irreleváns volt a célszervezet „külföldi ügynökként” való megjelölése szempontjából, elegendő 

volt pusztán az a tény, hogy „külföldi forrásból” bármilyen összegű pénzt kapott. 

A Bíróság ezzel összhangban úgy ítélte, hogy a „külföldi ügynök” címke feltüntetése minden olyan 

kérelmező szervezeten, amely külföldi szervezetektől kapott pénzeszközöket, indokolatlan és hátrányos 

volt, valamint erős elrettentő és megbélyegző hatással volt a működésükre. Ez a címke külföldi irányítás 

alatt állónak minősítette őket, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a nemzeti civil társadalom 

tagjainak tekintették magukat, akik az emberi jogok tiszteletben tartásáért, a jogállamiságért és az 

emberi fejlődésért dolgoznak az orosz társadalom és a demokratikus rendszer javára. A Bíróság kiemelte 

továbbá, hogy a „külföldi ügynökök” szervezeteinek tevékenységére vonatkozó korlátozások messze 

túlmutattak a politikán, például megakadályozták a jelölést az állami ellenőrző szervekbe, vagy 

megtagadták tőlük a jogot, hogy felfedjék a törvénytervezetekben rejlő vesztegetési lehetőségeket, és 

ezzel aláásták az állam felügyeletét más területeken. 

A többlet-ellenőrzési és -jelentéstételi kötelezettségekkel kapcsolatban a Bíróság úgy ítélte, hogy a 

Kormányzat szintén nem indokolta meg kellőképpen az új előírásokat. Úgy tűnt, hogy a nyilvánosság 

számára átláthatóság nem járt a kérelmező szervezetekre rótt súlyos terhekkel arányos előnyökkel. 

Bár az államoknak jogos okuk lehet a pénzügyi műveletek ellenőrzésére a pénzmosás, valamint a 

terrorizmus és a szélsőségesség finanszírozásának megelőzése érdekében, egy egyesület azon 

képessége, hogy pénzügyi támogatást kérjen, fogadjon el és használjon fel annak érdekében, hogy 

előmozdítsa és megvédje ügyét, az egyesülési szabadsághoz való jog szerves részét képezi. A Bíróság 

hangsúlyozta, hogy a külföldi finanszírozás elfogadása és a hazai állami finanszírozás igénylése közötti 

választás hamis alternatívát jelent. A finanszírozási források sokfélesége ugyanis növelheti az ilyen 

szervezetek függetlenségét, ami a demokrácia javára válhat. Kiemelte, hogy az államhoz közel álló 

szervezetek a legnagyobb valószínűséggel részesültek állami támogatásban; egyáltalán nem volt 

egyértelmű, hogy a kérelmező szervezetek is hozzáférhettek volna ezekhez a támogatásokhoz. 

Megfelelő finanszírozás nélkül viszont a kérelmező szervezetek nem voltak képesek alapvető 

tevékenységeiket végezni.  

Az ügyben kiszabott bírságokkal kapcsolatban a Bíróság megjegyezte, hogy a bírságokat a törvény 

100.000 és 500.000 rubel között állapította meg. Összehasonlításképpen: a 2013-19 közötti időszakban 

a havi minimálbér 5.205-11.280 rubel volt – a bírságok tehát három év jövedelmének feleltek meg. A 

Bíróság más példák között említette a Kínzás Elleni Bizottsággal szemben a bannerek és több internetes 

kiadvány feliratozásának elmulasztása miatt kiszabott 600.000 rubeles bírságot. A Bizottság nem sokkal 

később feloszlatta magát. A Bíróság úgy ítélte, hogy a külföldi ügynökökről szóló törvényben előírt 

bírságok nem álltak arányban az elérni kívánt jogos céllal. 

A Bíróság úgy találta, hogy megsértették az Egyezmény – 10. cikke fényében értelmezett – 11. cikkét, 

mivel a kérelmező szervezetek jogaiba való beavatkozás nem volt sem „törvényben előírt”, sem 

„szükséges egy demokratikus társadalomban”.  

A Bíróság úgy ítélte, hogy – tekintettel a már tett megállapításaira – nem kellett döntenie az Egyezmény 

14. és 18. cikkére alapított panaszokról. 

A Bíróság megállapította, hogy megsértették az Egyezmény 34. cikkét, mivel nem tettek eleget a Bíróság 

által korábban a International Memorial tekintetében a Bíróság Szabályzatának 39. szabálya alapján 

hozott ideiglenes intézkedésnek.  

A Bíróság a kérelmezők javára összesen 292.090,-Euró vagyoni kártérítést és 730.000,-Euró 

nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  
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3. Arnar Helgi Lárusson Izland elleni ügye (23.077/19. sz. ügy)41 

A kérelmező 2002-ben balesetet szenvedett, amelyet követően mozgásához kerekesszéket kell 

használnia.  

Miután nehézségei támadtak a városi művészeti és kulturális központokba való bejutással, 2015-ben egy 

gerincsérültekkel foglalkozó egyesülettel együtt bírósághoz fordult Reykjanesbær önkormányzatával és 

egy annak tulajdonában lévő holdinggal szemben, és azt kérte, hogy az épületekhez való hozzáférést 

javítsák a kerekesszékkel közlekedők számára, többek között rámpák, liftek és mozgássérült 

parkolóhelyek létesítésével. Emellett mintegy 1 millió izlandi korona (kb. 7.300 euró) kártérítést is 

követelt. Hivatkoztak többek között a kérelmező Egyezményben biztosított jogaira és a hátrányos 

megkülönböztetés alkotmányos tilalmára. A szóban forgó épületek a Duushús, egy 1870-es évekbeli 

épület, amelyet a 2000-es évektől kezdve felújítottak, és amely Reykjanesbær fő művészeti és kulturális 

központjának adott otthont, és a 88 Húsið volt, amely az 1960-as évekből származik, és ahol a városi 

ifjúsági központ működött. 

A Reykjanesi Kerületi Bíróság az alpereseknek adott igazat. Megállapította, hogy az építési szabályzatot 

nem sértették meg, de az önkormányzatnak kötelessége, hogy a jövőben fokozatosan javítsa a 

kerekesszékkel közlekedők számára a középületek megközelíthetőségét, amire már kötelezettséget is 

vállalt. Megjegyezte továbbá, hogy az önkormányzatnak e téren mérlegelési jogköre van.  Ezt a döntést 

a Legfelsőbb Bíróság hatályában fenntartotta, és megerősítette, hogy az önkormányzatoknak a törvény 

értelmében kizárólagos és széleskörű mérlegelési jogkörük van a fogyatékossággal kapcsolatos 

kérdések kezelésében. A bíróság azonban nem foglalkozott az Egyezményre vagy a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmára vonatkozó érvekkel. 

A kérelmező – az Egyezmény 14. cikkére az Egyezmény 8. cikke tekintetében hivatkozva – sérelmezte, 

hogy a két épület akadálymentesítésének hiánya akadályozta személyes fejlődését és a közösségével 

való kapcsolatteremtéshez és -fejlesztéshez való jogát. 

A Bíróság egyetértett azzal, hogy a kérelmező panaszai a „magánélet” körébe tartoznak, mivel a szóban 

forgó épületekhez való hozzáférés hiánya érintheti a kérelmező személyes fejlődéséhez, valamint az 

ahhoz fűződő jogát, hogy a más emberekkel és a külvilággal kapcsolatot teremtsen és azt fejlessze. A 

Bíróság ezért úgy ítélte, hogy az Egyezmény 14. cikke az Egyezmény 8. cikke tekintetében 

alkalmazandó a kérelmező panaszaira. 

A „hátrányos megkülönböztetés” a Bíróság meghatározása szerint „a lényegében hasonló helyzetben 

lévő emberekkel szembeni eltérő bánásmód”, „objektív és ésszerű indoklás” és „törvényes cél” nélkül. 

Minden intézkedésnek arányosnak kellett lennie ahhoz, hogy jogszerű legyen. A Bíróság hivatkozott a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre is, amely kimondta, hogy a 

fogyatékossággal élő személyek számára a nyilvánosság számára nyitva álló létesítményekhez és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés megtagadását hátrányos megkülönböztetésnek kell tekinteni. 

Megerősítette, hogy az államok bizonyos mérlegelési jogkörrel rendelkeznek ezen a területen. Az 

államnak könnyítenie kell a fogyatékossággal élő személyek helyzetét, feltéve, hogy ez nem jelent 

aránytalan terhet. 

Figyelembe véve az Izlandon az önkormányzati épületekhez való hozzáférés javítása érdekében tett 

általános erőfeszítéseket, a Bíróság nem volt meggyőződve arról, hogy a kérelmezőt hátrányosan 

megkülönböztető mulasztás történt, amely megakadályozta volna abban, hogy ugyanolyan 

hozzáféréssel bírjon, mint mások. Reykjanesbær kezdetként a sport- és oktatási létesítményekhez való 

hozzáférés javítását választotta, amit a Bíróság észszerű döntésnek talált. kiemelte, hogy azóta történtek 

fejlesztések, és a fogyatékossággal élők hozzáférésének fokozatos javítása mellett kötelezték el 

magukat. Úgy ítélte, hogy Izland további azonnali intézkedésekre kötelezése „aránytalan vagy 

indokolatlan terhet” jelentett volna. 

Összességében a Bíróság úgy ítélte, hogy Reykjanesbær a rendelkezésre álló költségvetés keretein belül 

és a szóban forgó épületek kulturális örökségének védelmére tekintettel megfelelő intézkedéseket hozott 

a középületek akadálymentesítése érdekében, és arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezőt nem 

 
41 Az ítélet 2022. október 10-én vált véglegessé. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217436
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érte hátrányos megkülönböztetés. Az Egyezmény 14. cikkét tehát az Egyezmény 8. cikke tekintetében 

tehát nem sértették meg. 

 

 4. Beeler Svájc elleni ügye (78630/12. sz. ügy)42  

A kérelmező svájci állampolgár, aki egyedül nevelte két gyermekét, miután felesége 1994-ben – a 

gyermekek négyéves, illetve egy éves és kilenc hónapos korában – balesetben elhunyt. Megállapítva, 

hogy a kérelmező kisebbik gyermeke hamarosan nagykorú lesz, az Apenzell Außerrhoden kantoni 

kompenzációs pénztár (Ausgleichskasse) 2010. szeptember 9-én megszüntette a kérelmező özvegyi 

ellátásának kifizetését. A kérelmező a határozat ellen a nemek közötti egyenlőség svájci alkotmányban 

rögzített alapelvére hivatkozással kifogást terjesztett elő, azt azonban a kompenzációs pénztár 

elutasította. Ezt követően a kérelmező fellebbezést terjesztett elő a kantoni bíróság előtt, azzal az 

érveléssel, hogy nincs olyan ok, amely miatt őt az özvegy nőknél kedvezőtlenebb elbánásban kellene 

részesíteni. A kantoni bíróság a fellebbezést elutasította, megállapítva, hogy a jogalkotó az öregségi és 

a túlélő házastársat megillető ellátásokról szóló szövetségi törvény megalkotásakor és módosításakor 

tisztában volt azzal, hogy az özvegy nők és férfiak nem részesülnek egyenlő elbánásban, és arra az 

álláspontra helyezkedett: a gyermekgondozási kötelezettséggel terhelt özvegy férfiaktól elvárható, hogy 

e kötelezettségeik megszűnését követően visszatérjenek a munka világába, míg ez az azonos helyzetben 

lévő nőktől észszerűen nem várható el. A kérelmező további jogorvoslati kérelmét a Szövetségi 

Legfelsőbb Bíróság 2012. május 4-én elutasította. 

A kérelmező – az Egyezmény 14. cikkére az Egyezmény 8. cikke tekintetében hivatkozva – azt állította: 

a gyermekeit egyedül gondozó özvegy anyákhoz képest hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak vele 

szemben. 

A Bíróság elsőként a kérelmező által hivatkozott rendelkezések alkalmazhatósága kérdésében foglalt 

állást. E körben mindenekelőtt megállapította: a szóban forgó ellátás célja a túlélő házastárs családi 

életének támogatása az által, hogy lehetővé teszi számára a gyermekeiről – amennyiben az elhunyt szülő 

korábban ezt a szerepet töltötte be – főállású szülőként való gondoskodást, de legalábbis azt, hogy több 

időt szentelhessen nekik anélkül, hogy olyan pénzügyi nehézségekkel kelljen szembenéznie, amelyek 

keresőtevékenység végzésére kényszerítenék. Jelen ügyben a kérelmező felesége halálának 

időpontjában a nagyobb gyermek négy éves, a kisebbik gyermek pedig egy éves és kilenc hónapos volt. 

Ebben a helyzetben, amely megkövetelte, hogy nehéz, a családi élet megszervezésére nézve 

létfontosságú döntéseket hozzon, a kérelmező feladta az állását annak érdekében, hogy minden idejét a 

családjának, e körben is különösen gyermekei gondozásának és nevelésének szentelhesse. A Bíróságnak 

nem volt kétsége afelől, hogy az özvegyi ellátásban való részesedés szükségszerűen befolyásolta a 

kérelmezőt abban, hogy családi életét a kérdéses időszakban hogyan szervezi meg. Ennek megfelelően, 

onnantól kezdve, hogy a kérelmező részére 1997-ben elkezdték folyósítani az özvegyi ellátást, egészen 

annak 2010 novemberi megszüntetéséig a kérelmező és családja a napi életük megszervezésével 

kapcsolatos kulcskérdésekben – legalábbis részben – az ellátás létének tudatában döntöttek. Ezen 

túlmenően – figyelembe véve a túlélő házastársat megillető ellátás elvesztését, valamint a tizenhat évvel 

ezelőtt elhagyott munkaerőpiacra való visszatérés nehézségeit – az a kényes anyagi helyzet, amelyben 

a kérelmező ötvenhét évesen találta magát, annak a döntésnek az eredménye, amelyet évekkel korábban 

a családja érdekében hozott meg, és amelyhez az özvegyi ellátás folyósítása révén támogatást kapott. 

Mindezek alapján a Bíróság megállapította, hogy az ügy tényállása az Egyezmény 8. cikkének tárgyi 

hatálya alá esik, ami elegendő ahhoz, hogy az Egyezmény 14. cikke alkalmazható legyen. 

Az Egyezmény 14. cikkének az Egyezmény 8. cikke tekintetében bekövetkezett sérelmével 

kapcsolatban a Bíróság úgy találta: a kérelmező hivatkozhatott arra, hogy az Egyezmény 14. cikke 

értelmében vett nemi hovatartozás szerinti megkülönböztetés áldozata. A kérelmező özvegyi ellátásra 

való jogosultságának megszüntetése ugyanis az öregségi és a túlélő házastársat megillető ellátásokról 

szóló szövetségi törvény 24. § (2) bekezdésén alapult, amely szerint e jogosultság – kizárólag az özvegy 

férfiak esetében – a legkisebb gyermek nagykorúságának elérésével szűnik meg. Ezzel szemben az 

özvegy nők jogosultsága a túlélő házastársat megillető ellátásra a legkisebb gyermek nagykorúságának 

 
42 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2022. október 11-én; az ítélet végleges. 
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elérését követően is fennmarad. Következésképp a kérelmező a túlélő házastársat megillető ellátástól 

pusztán férfi volta miatt esett el. Bár a létfenntartási szükségleteit illetően hasonló helyzetben volt, 

mégsem kezelték úgy, mint az (özvegy) nőket. Mindezek alapján az özvegyi ellátás folyósításának a 

kérelmezővel szembeni megszüntetése hátrányos megkülönböztetésnek minősül. 

A Bíróság rámutatott: korábban már kimondta, hogy az ellátási rendszerek bárminemű módosításának 

fokozatosan, körültekintően és megfontoltan kell történnie, mivel bármilyen ettől eltérő megközelítés 

veszélyeztetheti a társadalmi békét, az ellátási rendszer kiszámíthatóságát és a jogbiztonságot. 

Ismételten felhívta ugyanakkor a figyelmet: igen nyomós okoknak kell fennállnia ahhoz, hogy egy, a 

nemi hovatartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetést az Egyezménnyel összhangban állónak 

tekintsen, és egy ilyen különbségtétel igazolása terén az államok mérlegelési jogköre igen szűk. Jelen 

ügyben a nők és férfiak között a túlélő házastársat megillető ellátásra való jogosultság terén való 

különbségtétel igazolása körében a Kormányzat azzal érvelt, hogy a nemek közötti egyenlőség a 

gyakorlatban a keresőtevékenység folytatása és a szerepek házastársak közötti megosztása terén még 

nem valósult meg teljesen. A Kormányzat álláspontja szerint még mindig indokolt vélelmezni, hogy a 

feleség eltartásáról – különösen, ha gyermekei vannak – a férj gondoskodik, és emiatt magasabb szintű 

védelmet nyújtani az özvegy nőknek, mint az özvegy férfiaknak. Érvelése szerint az eltérő elbánás a 

társadalmi valóságon, nem pedig nemi sztereotípiákon alapul. 

A Bíróság hangsúlyozta: a nemek közötti egyenlőség előmozdítása továbbra is az Európa Tanács 

tagállamainak egyik fő célkitűzése. Ez tükröződik az olyan dokumentumokban is, mint a Miniszterek 

Tanácsa által 1985. február 5-én elfogadott, a nemek alapján tehető megkülönböztetés elleni jogi 

védelemről szóló R (85) 2. számú Ajánlás, amely megköveteli, hogy a férfiak és nők számára 

biztosítsanak egyenlő bánásmódot az állami társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerekhez, valamint az 

e rendszerek által folyósított ellátásokhoz való hozzáférés terén. A Bíróság következésképp ismételten 

felhívta a figyelmet arra: a hagyományokra, az egy adott országban jellemző társadalmi hozzáállásra 

vonatkozó általános feltételezések már nem szolgálnak kielégítő magyarázatként a nemen alapuló – akár 

a férfiak, akár a nők javára történő – megkülönböztetésre. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Kormányzat 

nem hivatkozhat alappal arra a vélelemre, hogy a feleség eltartásáról a férj gondoskodik (vagyis a 

„kenyérkereső férfi” koncepciójára) az özvegy férfiakat az özvegy nőkkel szemben hátrányos helyzetbe 

hozó egyenlőtlen elbánás igazolása érdekében. A svájci Kormányzat 1997-ben elismerte, hogy a nők 

egyre gyakrabban folytatnak jövedelemszerző tevékenységet, és védelmet kell nyújtani azoknak a 

férfiaknak, akik a háztartás vezetésének és a gyermeknevelésnek szentelték magukat. Ekkoriban 

azonban az özvegy nőkre és férfiakra vonatkozó jogosultsági feltételek teljes összehangolása a pénzügyi 

korlátok és a kritikák miatt meghiúsulni látszott. A Kormányzat által 2000-től kezdődően tett egyéb 

kísérletek szintén sikertelenek maradtak. Mindezek ismeretében a Bíróság kulcsfontosságot tulajdonított 

a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság által rögzített megfontolásoknak, amely szerint az özvegy férfiaknak 

járó ellátás bevezetésekor a jogalkotó tisztában volt azzal, hogy a vonatkozó szabályok elfogadhatatlan, 

nemi alapú megkülönböztetést alkalmaznak, megsértve ezzel az Alkotmányt. A Bíróság álláspontja 

szerint a fent említett reformkísérletek és az ország legmagasabb bírói fóruma által a kifogásolt 

jogszabályokkal kapcsolatban kifejtettek igazolják, hogy a férfiak és nők közötti régi „tényszerű 

egyenlőtlenség” kevésbé szembetűnő a svájci társadalomban. Ennek megfelelően azok a megfontolások 

és vélelmek, amelyeken a túlélő házastársat megillető ellátásokkal kapcsolatos szabályok az elmúlt 

évtizedekben alapultak, már nem alkalmasak a nemen alapuló megkülönböztetés igazolására. A 

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság ítélete még arra is utalt, hogy a szóban forgó szabályozás sérti a nemi 

egyenlőségnek a svájci Alkotmány 8. cikkében foglalt elvét. A Bíróság hozzátette: álláspontja szerint a 

szóban forgó szabályozás inkább csak hozzájárult a nők társadalmi szerepével kapcsolatos előítéletek 

és sztereotípiák konzerválásához, és az káros mind a nők karrierjére, mind a férfiak családi életére nézve. 

Jelen ügyben a kérelmező a felesége halálát követően teljes mértékben a gyermekek gondozásának, 

nevelésének és felügyeletének szentelte magát, és feladta az állását. Ötvenhét éves volt, amikor az ellátás 

folyósítása megszűnt; ekkor már több mint tizenhat éve nem folytatott kereső tevékenységet. Nincs tehát 

ok azt feltételezni, hogy a kérelmezőnek – ebben az életkorban, a munkaerőpiacról való hosszas távollét 

után – kisebb nehézséget jelentene újra munkába állni, mint egy hasonló helyzetű nőnek, vagy hogy az 

ellátás folyósításának megszüntetése kisebb kihatással lett volna rá, mint egy hasonló helyzetben lévő 

özvegy nőre. 
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Mindezekre, valamint az alperes államot a jelen ügyben megillető mérlegelési jogkör szűk voltára 

tekintettel a Bíróság úgy találta: a Kormányzat nem bizonyította, hogy a kérelmező által sérelmezett, 

nemi alapú megkülönböztetést komoly vagy „különösen nyomós és meggyőző” okok indokolták volna. 

A kérelmezőt sújtó egyenlőtlen elbánás tehát nem tekinthető észszerű és objektív indokokkal igazoltnak. 

Mindezek alapján az Egyezmény 14. cikkét az Egyezmény 8. cikke tekintetében megsértették.  

A Bíróság a kérelmező javára 5.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

 

5. Darboe és Camara Olaszország elleni ügye (5797/17. sz. ügy)43  

A kérelmező egy gambiai állampolgár, aki 2016. június 29-én egy házilag összetákolt bárkán érkezett 

Szicíliára.44 Kezdetben egy kísérő nélkül kiskorúak részére fenntartott központban helyezték el, majd 

három hónappal később áthelyezték egy conai, felnőttek számára nyitva álló befogadóállomásra, és 

egészségbiztosítási kártyát állítottak ki részére, amelyen a születési dátumaként 1999. február 22-ét 

tüntették fel. Egy hónappal később a prefektúra megbízásából egy helyi orvos megvizsgálta, hogy 

megállapítsa az életkorát. A vizsgálati eredmények szerint – a bal csukló és kézfej Greulich – Pyle 

módszerrel elvégzett röntgenvizsgálatának értékei alapján – a kérelmező csontéletkora egy tizennyolc 

éves férfiének felel meg. Hibahatár nem volt megadva. A kérelmező azt állította, hogy a vizsgálatok 

elvégzéséhez nem kérték a beleegyezését, a vizsgálati leletekről nem kapott másolatot, és nem 

értesítették semmilyen, az életkorának meghatározásával kapcsolatos közigazgatási vagy bírósági 

határozatról sem. Amint a felnőttek számára fenntartott befogadóállomásra került, jogi 

segítségnyújtásban részesült; a jogi segítők 2017 januárjában a Velencei Kerületi Bírósághoz fordultak 

annak érdekében, hogy rendeljen ki gyámot a kérelmező részére. Érvelésük szerint a hazai jog akként 

rendelkezik, hogy a kísérő nélküli kiskorúak nem helyezhetők el felnőttek számára fenntartott 

létesítményekben, és kizárólag addig tarthatók állami befogadó létesítményekben, amíg ez a 

személyazonosságuk és esetlegesen az életkoruk megállapításához feltétlenül szükséges, valamint – 

életkoruknak megfelelően – meg kell adni részükre a jogaikkal – köztük a nemzetközi védelem iránti 

kérelem előterjesztéséhez való joggal – kapcsolatos minden lényeges tájékoztatást. Ezen túlmenően a 

kérelmezőt meg kellett volna hallgatni arra nézve, hogy hogyan értékeli a személyes helyzetét, és a 

rendőrségnek nyomban értesítenie kellett volna a kiskorúak bíróságát és a mellette működő ügyészt a 

gyámsági eljárás megindítása érdekében. A gyámügyi bíró a kérelem első oldalára az alábbi utasítást 

írta: „a szükséges vizsgálatok elvégzése érdekében küldje meg a Velencei Rendőrfőkapitányságnak”. A 

kérelem eredményességéről azonban semmilyen információ nem érkezett. 

A kérelmező a conai befogadóközpontot zsúfoltnak írta le, és sérelmezte, hogy ott sem rendes 

egészségügyi ellátáshoz, sem pszichológiai segítségnyújtáshoz, sem pedig jogi tájékoztatáshoz vagy 

segítségnyújtáshoz nem lehetett hozzájutni. Független jelentések szerint a migránsokat fűtés nélküli kis 

téglaépületekbe és nagy sátrakba zsúfolták. Az emeletes ágyak olyan közel voltak egymáshoz, hogy nem 

lehetett elférni közöttük. Bár csak 542 fő befogadására képes, a központban mintegy 1400 főt helyeztek 

el. A fürdőkben nem volt rendes fűtés és melegvíz, nem volt elegendő fürdő és étkező, az oktatási és 

szabadidős tevékenységek színvonaltalanok voltak, és a személyzet létszáma sem volt megfelelő. Ezen 

túlmenően a központban állandó problémát jelentettek a kések, az alkohol és a kábítószer, valamint 

erőszak és prostitúció is előfordult. Napközben egyetlen orvos, éjszaka és ünnepnapokon pedig egyetlen 

ápolónő volt csak jelen. 

A kérelmező 2017. január 21-én az Eljárási Szabályzat 39. cikkére alapított kérelmet terjesztett elő 

Bírósághoz annak érdekében, hogy helyezzék át egy, kísérő nélküli kiskorúak számára fenntartott 

létesítménybe. A Bíróság 2017. február 14-én az Eljárási Szabályzat 39. cikkének alkalmazásával 

javaslatot tett az olasz Kormányzatnak a kérelmező ilyen létesítménybe történő áthelyezésére. Ezzel 

egyidejűleg egy, az előző napon kiadott orvosi vélemény annak a nézetnek adott hangot, amely szerint 

a Greulich – Pyle módszer önmagában nem elegendő az életkor biztos meghatározásához, hanem csupán 

iránymutató jellegű, és a biológiai változók függvénye. A biológiai érettség foka – különösen 

 
43 Az ítéletet a Kamara 2022. július 21-án hozta; az ítélet 2022. október 21-én vált véglegessé. 
44 Mivel a másik kérelmező a másik kérelmező holléte nem ismert, a Bíróság a kérelemnek a rá vonatkozó részét 

elutasította. 
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pubertáskorban – nagymértékben eltérő lehet. A TW-3 módszer alkalmazásával a vélemény azt 

állapította meg, hogy a kérelmező születési dátuma egybevág a kérelmező által megadottal. A 

kérelmezőt, miután több mint négy hónapot töltött a conai befogadóközpontban, 2017. február 18-án 

átszállították a Bolognához közeli Vedrana di Budrio községben található, kiskorúak részére fenntartott 

Villa Sarina-Aria központba. Ezt követően, 2017. március 2-án és 9-én a kérelmezőt felkereste egy, az 

olasz belügyminisztérium által létrehozott, és az Európai Unió társfinanszírozásával működő szervezet, 

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapítvány (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-

2020; FAMI) egy képviselője, aki jelentést készített a származási országában fennálló személyes és 

családi körülményeiről, valamint Európába jövetelének állomásairól. A kérelmező megerősítette a 

Bíróság rendelkezésére bocsátott iratokban leírt tényeket és körülményeket, és akként nyilatkozott, hogy 

1999. május 22-én született. Az Eljárási Szabályzat 39. cikke alapján elrendelt ideiglenes intézkedést 

2018. november 7-én hatályon kívül helyezték. 

A kérelmező – az Egyezmény 3. cikkére és 8. cikkére hivatkozással – sérelmezte, hogy a hatóságok nem 

ismerték el az őt kísérő nélküli kiskorú menedékkérőként őt megillető jogokat, és őt egy felnőttek 

számára fenntartott befogadóközpontban helyezték el, ahol nem részesült korának megfelelő 

támogatásban és védelemben, továbbá hogy egy, a hazai és nemzetközi jog megsértésével lefolytatott 

életkor-megállapítási eljárás alapján tekintették nagykorúnak; végezetül – az Egyezmény 13. cikkére 

hivatkozással – állította hogy nem állt rendelkezésére hatékony jogorvoslat. 

Az Egyezmény 3. cikkével kapcsolatban a Bíróság mindenekelőtt kiemelte, hogy a hazai és az uniós jog 

már az események idején is számos biztosítékot nyújtott a kísérő nélküli kiskorúak részére. Utalt az 

Olaszországban átültetett uniós irányelvekre, az Európai Unió Tanácsának 1997. június 26-i 

állásfoglalására és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1810 (2011) sz. állásfoglalására. E 

dokumentumok egyértelműen elismerték, hogy a gyermek legfőbb érdeke és a kiskorúság vélelmének 

elve elsődleges fontossággal bír a kísérő nélküli menekült gyermekek tekintetében, akik különleges 

védelemre szorulnak, részükre gyámot kell kirendelni és segíteni kell őket a menekültügyi eljárás során. 

A hazai és uniós jogszabályokra hivatkozással a Bíróság észlelte, hogy a nemzeti hatóságok nem 

biztosítottak nyomban gyámot vagy képviselőt a kérelmező részére, és ezzel meggátolták a 

menedékkérelem hatékony benyújtásában. Amint Conába került és ügyvédi segítséget kapott, a 

kérelmező azon nyomban kérelmet terjesztett elő gyám kirendelése és a kísérő nélküli kiskorúként őt 

megillető jogok elismerése iránt; kérelmének eredményéről azonban semmilyen tájékoztatást nem 

kapott. A Kormányzat csak az Eljárási Szabályzat 39. cikkére alapított kérelmének előterjesztését 

követően helyezte őt át egy megfelelő, kiskorúak részére fenntartott létesítménybe. A Bíróság észlelte, 

hogy az Olaszországba érkezését követően az eljárási garanciák terén mutatkozó hiányosságok miatt a 

menedékkérelem benyújtásához szükséges megfelelő eszközök nem álltak a kérelmező rendelkezésére, 

és több mint négy hónapon át egy túlzsúfolt, felnőttek számára fenntartott befogadó központban 

helyezték el. A nemzeti hatóságok nem alkalmazták a kiskorúság vélelmét, és nem biztosítottak 

megfelelő garanciákat. Ilyen garancia többek között – mind a hazai, mind az uniós jog szerint – a jogi 

képviselő vagy gyám biztosítása, az ügyvédhez való hozzáférés és az életkor megállapítására irányuló 

eljárásban való tájékozott részvétel. Az, hogy a kérelmezőt több mint négy hónapon át egy felnőttek 

számára fenntartott befogadóközpontban helyezték el, feltétlenül kihatással volt a személyes fejlődéshez 

és a kapcsolatépítéshez való jogára. Ez elkerülhető lett volna, ha a kérelmezőt egy speciális központban 

vagy nevelőszülőknél helyezték volna el. Bár a hazai hatóságok végül megtették a szükséges 

intézkedéseket, erre csak jelentős időmúlást követően, a kérelmezőnek az Eljárási Szabályzat 39. cikkére 

alapított kérelme folytán került sor. A Bíróság úgy ítélte, hogy a hatóságok nem jártak el kellő 

gondossággal, ezáltal megsértve az Egyezmény 8. cikkét. 

Az Egyezmény 3. cikkével kapcsolatban a Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező a tényállításait 

bizonyítékokkal támasztotta alá. Ezen okiratok megerősítették, hogy a felnőttek számára fenntartott 

befogadóközpont túlzsúfolt volt, személyzeti létszámhiánnyal küzdött, és ott nehéz volt egészségügyi 

ellátáshoz jutni. A Bíróság álláspontja szerint a kérelmező sérülékenysége és méltósága szempontjából 

e körülmények önmagukban is problematikusak. A Bíróság esetjogában már korábban kimondta: fontos 

szem előtt tartani, hogy a gyermekek különös sérülékenysége a döntő tényező, és elsőbbséget élvez az 

illegális bevándorló mivolthoz kapcsolódó megfontolásokkal szemben. Az ilyen gyermekeknek ugyanis 

különleges szükségleteik vannak, amelyek nem csak életkorukból és függő helyzetükből, hanem 
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menedékkérő mivoltukból is erednek. Sőt, a gyermekjogi egyezmény45 arra ösztönözte az államokat, 

hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a menekültstátuszért folyamodó 

gyermekek védelemben és humanitárius segítségnyújtásban részesüljenek. A Bíróság következetes 

ítélkezési gyakorlatában újra és újra rámutatott, hogy a migránsok és menedékkérők beáramlásának 

megnövekedett mértékéből eredő, elsősorban az Európai Unió külső határát alkotó államokban 

jelentkező nehézségek nem mentesítik az Európa Tanács részes államait az Egyezmény 3. cikkéből 

fakadó kötelezettségeik alól. A Bíróság ezértarra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezőt – a felnőttek 

számára fenntartott befogadóközpontban való tartózkodásának időtartamára és körülményeire 

figyelemmel – embertelen és megalázó bánásmódnak vetették alá, megsértve ezáltal az Egyezmény 3. 

cikkét. 

Az Egyezmény 13. cikkének az Egyezmény 3. és 8. cikke tekintetében történt megsértésével 

kapcsolatban a Bíróság észlelte, hogy a Kormányzat nem utalt semmilyen konkrét jogorvoslati 

lehetőségre, amelynek keretében a kérelmező a felnőttek részére fenntartott befogadóközpontban 

uralkodó körülmények miatt panaszt tehetett volna. Kiemelte továbbá, hogy a Kormány által kifejezetten 

a kérelmező életkorának megállapítása iránti eljárás kapcsán említett jogorvoslati lehetőségek nem 

bizonyultak hatékonynak. Mindezek alapján az Egyezmény 13. cikkét az Egyezmény 3. és 8. cikke 

tekintetében megsértették. 

A Bíróság a kérelmező javára 7.500,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg.  

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.III.25/2022/8. 

Ha az ismeretlen helyen tartózkodó, távollévő terhelttel szemben ügyészi indítványra távollétes 

eljárásban hozott határozatot az eljárt bíróság, nem a terhelt távolléte önmagában, hanem az lehet 

felülvizsgálat tárgya, hogy a külön eljárás alkalmazásának feltételei fennálltak-e. 

Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről 

szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény terhelt szerint megsértett 6. Cikke a tisztességes 

tárgyaláshoz való jogról szól. Ezen belül a 3. pont d) alpontja kimondja, hogy minden bűncselekménnyel 

gyanúsított személynek joga van – legalább – arra, hogy kérdéseket intézzen vagy intéztessen a vád 

tanúihoz, és kieszközölhesse a mentő tanúk megidézését és kihallgatását ugyanolyan feltételek mellett, 

mint ahogy a vád tanúit megidézik, illetve kihallgatják. 

Jelen esetben ugyanakkor a terhelt eredményesen nem hivatkozhat az adott jog megsértésére, hiszen a 

nyomozás során a nyomozó hatóság rendelkezésére állt, a vádemelést követően pedig a büntetőeljárás 

alól saját döntése alapján ismeretlen helyre távozva, önkényesen vonta ki magát. 

A Be. – a terhelt által hivatkozott – 648. § c) pontja kétségtelenül felülvizsgálatot enged nemzetközi 

szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv határozata ellen, ám ehhez a Be. 649. § (4) bekezdése 

hozzáteszi, hogy nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv határozata alapján 

felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv 

megállapította, hogy az eljárás lefolytatása vagy a bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő 

határozata megsértette a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés valamely rendelkezését, feltéve, 

hogy a nemzetközi emberi jogi szerv joghatóságának Magyarország alávetette magát. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete azonban csak abban az ügyben felülvizsgálati ok, 

amelyben Magyarország félként szerepelt, és amelyet az ítélet érintett (BH 2015.326.). Mindebből 

 

45 A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény (Magyarországon kihirdette 

az 1991. évi LXIV. törvény). 
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következően, ha – miként a jelen ügyben – nincs nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv 

által hozott olyan határozat, amely megállapította volna a felülvizsgálati indítvánnyal támadott eljárásról 

vagy a bíróság jogerős, a vádról rendelkező ügydöntő határozatáról, hogy az megsértette a törvényben 

kihirdetett nemzetközi szerződés valamely rendelkezését, a felülvizsgálati indítvány alapos nem lehet. 

 

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 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 ésszerűen 

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.). 

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). 
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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}). 

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 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 
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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 teljeskörűen 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 megállapítja: 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, 

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 
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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 

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 Egyezség okmánya 5. cikk 3) pontja szerint az e cikk 1.c. bekezdésének 

rendelkezésével összhangban: „törvényes a letartóztatás vagy őrizetbe vétel abból a célból, hogy a 
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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 megállapíttotta: 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. 

Mindezek alapján 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. 

 

Bpkf.I.1.119/2022/3. 

Az ítélőtábla bűnügyi felügyeletet felülvizsgáló és továbbra is fenntartó, fellebbezéssel támadott végzését 

a Kúria tanácsülésen elbírálva helybenhagyta. 

A Be. 291. § (1) bekezdés b) pontja szerint, ha a vádemelés után a bűnügyi felügyelet elsőfokú bíróság 

általi elrendelésétől, illetve fenntartásától számítva egy év eltelt, a másodfokú bíróság a bűnügyi 

felügyelet indokoltságát legalább hathavonta felülvizsgálja. 
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A II. rendű vádlott védőjének fellebbezése folytán az ítélőtábla végzésének felülbírálata során az 

vizsgálandó, hogy a bűnügyi felügyelet további fenntartása tényszerű alapon áll-e, észszerűen 

alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, s ekként a kényszerintézkedés alkalmazása 

indokolt-e (EBH 2009.2025.). 

A Fővárosi Ítélőtábla helyesen állapította meg, hogy a II. rendű vádlott vonatkozásában továbbra is 

fennállnak a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés általános feltételei, 

valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 276. § (2) bekezdés a) 

pont ab) alpontjában foglalt különös oka.  

A Be. 276. § (1) bekezdés a) és b) pontja értelmében szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény 

miatt folytatott eljárásban a terhelttel szemben személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés elrendelésének, meghosszabbításának és fenntartásának akkor van helye, ha a 

terhelt bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható vagy vele szemben vádat emeltek, 

az a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés céljának eléréséhez szükséges, és 

az elérni kívánt cél más módon nem biztosítható. 

A Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés rendelhető el a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében, ha megalapozottan 

feltehető, hogy a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, így különösen megszökne, elrejtőzne. 

A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, így a bűnügyi felügyelet feltételeinek 

vizsgálatánál is irányadó, hogy az a következtetés, amely szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, 

csak az adott ügyre vonatkozó tényeken alapulhat (BH 2009.7.). 

Az ítélőtábla helyesen hivatkozott a Kúria Bpkf.III.880/2017. számú ügyében hozott, BH 2017.363. 

számon közzétett határozatára, melynek [27] bekezdésében a Kúria kifejtette, hogy amennyiben a 

személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés alapja valamely jövőbeli nem kívánatos esemény 

veszélye, a bíróságnak minden esetben egyfelől a konkrét, az eljárásban felmerült adatot, tényt kell 

rögzítenie, másfelől abból megalapozott és az adott vádlott személyére konkretizált következtetést kell 

vonnia valamely veszély meglétére. Ilyen esetben vizsgálandó, hogy annak indokoltsága tényszerű 

alapon áll-e, amely észszerűen alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e és ekként a 

kényszerintézkedés alkalmazása célszerű-e (hivatkozott határozat indokolása [30]). A vádiratban felrótt 

bűncselekmény – büntetési tételben is kifejeződő – kiemelkedő tárgyi súlya valójában nem önmagában 

való, mögötte adatok vannak, amelyek tisztázása végett folyik a büntetőeljárás. Nyilvánvaló azonban, 

hogy a büntetési tételnek a vádlott személyére hatása van, ami – értelemszerűen – függ a törvényi 

fenyegetettség mértékétől. Ez pedig nem hagyható figyelmen kívül a bizonyítás érdeke, illetve a 

folyamatban lévő bizonyítási eljárásban biztosítandó vádlotti jelenléthez fűződő törvényi érdek 

szempontjából. A vád nem ítéleti bizonyosság, adatai nem tények, s megállapított tényről a jogerős 

ítéletig valójában nincs szó, az eljárásnak csupán tényszerű adatai lehetnek. Kétségtelen azonban, hogy 

a vád szerinti adatok alapján 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 szabadsághoz fűződő (ártatlanság vélelméből fakadó) 

érdeke között kell ugyanis dönteni (hivatkozott határozat [31]-[33]). 

A Kúria az Emberi Jogok Európai Bíróságának EJEB 2013.53129/2019. Imre Zsolt kontra 

Magyarország ítéletében foglaltak alapján kiemeli, hogy a személyi szabadságot korlátozó 

kényszerintézkedés észszerűségét is az ügy speciális vonásainak a fényében kell megítélni. A személyi 

szabadság korlátozása egy adott ügyben csak akkor lehet indokolt, ha a közérdek valódi 

követelményének olyan specifikus jelei állnak fenn, amelyek – az ártatlanság vélelme ellenére – 

nagyobb súllyal esnek latba, mint az egyéni szabadság tiszteletben tartását előíró szabályok. 

A 93/2011. BK véleményben foglaltakra tekintettel jelen ügyben is figyelembe kell venni, hogy egy 

olyan feltételezés, amely egy jövőbeli esemény bekövetkezésének a valószínűsítéséből áll, csak 

tényeken alapuló következtetések útján történhet. A „megalapozottan feltehető” kifejezés olyan jövőbeli 

történésre, eseményre utal, amelynek a bekövetkezése a rendelkezésre álló körülményekből, tényekből 

előre látható, elképzelhető, várható, gyanítható, vagyis valószínűsíthető, valószínű. A bűncselekmény – 

büntetési tételben megnyilvánuló – tárgyi súlya csak a konkrét ügy speciális jellemzőjével együtt jut 

szerephez, illetve ad ilyen következtetésre alapot. 
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A személyi szabadságot korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedés szükségessége a büntetőeljárási 

törvényben meghatározott különös okok és a konkrét ügy jellemzőjének egybevetett vizsgálata 

eredményeként válik megismerhetővé (BH 2007.403.). 

Az ítélőtábla ezen összevetés alapján hozta meg a döntését. Azon megalapozott feltételezést, mely 

szerint a jelenlegi módon alkalmazott személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, a terhelt 

mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásával biztosított bűnügyi felügyelet nélkül a terhelt 

jelenléte az eljárásban nem lenne biztosítható, szökésétől, elrejtőzésétől lehetne tartani, csak részben 

alapozta a vád tárgyát képező, illetve a vádtól eltérő minősítés alapján ugyancsak figyelembe veendő 

bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára és a kiszabható büntetési tételben megnyilvánuló absztrakt 

fenyegetettségre, ezen túlmenően figyelembe vette azt is, hogy a II. rendű vádlott kettős 

állampolgárságát és külföldi kapcsolatokkal rendelkezik. 

Az ítélőtábla ugyanakkor ezeket a körülményeket elmulasztotta összevetni a II. rendű vádlott egyéb 

személyi körülményeivel, ezért a Kúria e körben az elsőfokú bíróság végzésének indokolását az 

alábbiakkal egészíti ki. 

A vádiratban megjelölt tényállásban szereplő cselekménynek a – vádirati, illetve a vádtól eltérő 

minősítés lehetőségét megállapító végzés szerinti – minősítésből eredő büntetési tételében kifejezett 

absztrakt fenyegetettség mellett a vádirati tényállás szerinti elkövetési mód és az okozott vagyoni 

következmények mértéke alapján – adott bűncselekmény kategórián belül is – a cselekmény tárgyi súlya 

kiemelkedőnek tekinthető. A konkrét társadalomra veszélyességnek az adott bűncselekmény egyedi 

jellemzőire vetített magas foka esetén a büntetőeljárás eredményes lefolytatásához kiemelkedő közérdek 

fűződik, mely jelen esetben jelentősebb, mint az, hogy ezen bűncselekmény elkövetésével vádolt 

személy a személyi szabadságának korlátozása nélkül védekezhessen. A hosszabb időn át tartó, 

szervezettség jeleit mutató, vádirati tényállás szerinti cselekmény az abban résztvevők számára, az 

okozott vagyoni következményekre figyelemmel kiemelkedő társadalomra veszélyességgel bír, így az 

emiatt folytatott büntetőeljárás eredményessége olyan közérdek, amely a hosszabb időn át tartó személyi 

szabadságot korlátozó kényszerintézkedést is megalapozza. E körben nem lehet figyelmen kívül hagyni 

azt, hogy a II. rendű vádlott nem személyi szabadságot elvonó, hanem személyi szabadságát korlátozó, 

azaz a személyes életvitelét lényegesen kisebb mértékben befolyásoló kényszerintézkedés hatálya alatt 

áll, így az a kényszerintézkedés fenntartását indokoló közérdekkel mindenképpen arányban van. A 

személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés törvényi feltételeinek fennállására figyelemmel, 

annak célja az eljárás eredményes lefolytatása, mint közérdek biztosítása, ilyen módon nem tekinthető 

előrehozott büntetésnek, mivel semmilyen tekintetben nem jelent állásfoglalást a II. rendű vádlott 

büntetőjogi felelősségének kérdésében és nem jelent a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célhoz képest 

szükségtelen és aránytalan korlátozást. 

A védő érvelésével szemben a II. rendű vádlott kettős állampolgárságának, nemzetközi kapcsolatainak, 

valamint éppen az ilyen külföldi kapcsolatokat szükségképpen feltételező vállalkozásának jelentősége 

van a tekintetben, hogy az esetleges büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében a II. rendű 

vádlott könnyebben tudná biztosítani azt, hogy az eljárásban ne kelljen részt vennie, az esetleges 

szökését, elrejtőzését a meglévő külföldi kapcsolatai, valamint a kiadatását megnehezítő kettős 

állampolgársága megkönnyítené. E lehetőségek megléte pedig önmagában fokozza a szökés, elrejtőzés 

veszélyét. Mindezt ellensúlyozni nem tudja az, hogy a vádlott hosszabb ideje él Magyarországon, 

magyar állampolgár és Magyarországon ingatlannal is rendelkezik. 

A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha az 

elrendelés alapjául szolgáló ok vagy okok megszűntek, vagyis a további fenntartás törvényes alapja 

hiányzik, mindez a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés büntetőeljárási 

törvényben tételesen felsorolt okai alapján vizsgálandó (BH 2011.274., BH 2022.8.). 

A törvény a bűnügyi felügyelet szabályainak megszegéséhez fűz szankciókat, azok betartása a vádlott 

alapvető kötelezettsége, ami önmagában nem hat vissza az alkalmazásának törvényi feltételeire (Kúria 

Bpkf.I.956/2020/2. számú végzés). Ezért a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak betartása nem 

alapozza meg az alkalmazott kényszerintézkedés további enyhítését vagy megszüntetését. 

A Be. 2. § (3) bekezdésében írt követelmény szem előtt tartásával hozta meg a határozatát az ítélőtábla, 

mivel a személyi szabadsághoz fűződő alapvető jog korlátozására a büntetőeljárási törvényben 
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szabályozott eljárásban, az e törvényben meghatározott ok fennállása alapján került sor és az elérni 

kívánt cél kisebb korlátozással járó intézkedéssel nem volt biztosítható. Az ítélőtábla jelen eljárásában 

Be. 271. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel volt, a kényszerintézkedés az érintett II. 

rendű vádlott személyi szabadságát csak az eljárás eredményes lefolytatásának biztosításához szükséges 

mértékben korlátozza, az a folyamatban lévő büntetőeljárás során az elsőfokú ügydöntő határozat 

kihirdetéséig tart és a kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél a jelenleg fenntartott 

kényszerintézkedésnél kisebb korlátozással járó kényszerintézkedéssel pedig nem érhető el. A vádlott 

életkörülményeiben bekövetkezett lényeges változás esetén a bűnügyi felügyelet magatartási 

szabályainak megváltoztatása iránt indítvány terjeszthető elő az elsőfokú bíróságnál (Be 292. §). 

 

Bpkf.II.1.168/2022/4. 

1. Helytállóan állapította meg az ítélőtábla, hogy az I. rendű vádlottal szemben a bírói engedélyes 

kényszerintézkedés büntetőeljárási törvényben meghatározott különös feltételei – így a Be. 552. § (2) 

bekezdése szerinti szökés, elrejtőzés, valamint a Be. 276. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti 

bűnismétlés veszélye – fennállnak.  

Tényként állapítható meg, hogy az I. rendű vádlottat az elsőfokú bíróság nem jogerős ítéletével 17 év 

fegyházbüntetésre ítélte. A Kúria – korábbi végzésében is kifejtett – álláspontja szerint a nem jogerős 

ítélettel kiszabott szabadságvesztés igen hosszú tartama az I. rendű vádlott személyére konkretizálta a 

felrótt bűncselekmények tárgyi súlyát. A szabadságvesztés tartama, az azzal járó hátrány nyilvánvalóan 

olyan körülmény, ami a vádlott döntéseire – személyi körülményeitől függően eltérő súllyal – hatással 

van; minél hosszabb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartama, az annál nagyobb 

nyomatékkal hat abba az irányba, hogy az érintett az esetleges szabadságvesztés végrehajtása helyett az 

az előli szökés vagy elrejtőzés mellett határozzon. 

Az is a kényszerintézkedés szükségessége irányába ható körülmény, hogy a vádlottat bűnszervezetben 

elkövetett bűncselekmények miatt ítélték el nem jogerősen, ami – azok konkrét elkövetési módjára és 

körülményeire is tekintettel – olyan speciális, az I. rendű vádlott személyében rejlő kockázatot mutató 

tényezők, amelyek alapot adnak a szökés, elrejtőzés veszélyének valószínűsítésére. Kétségtelen az is, 

hogy a kényszerintézkedés az eljárásnak ebben a szakaszában már a nem jogerősen kiszabott 

szabadságvesztés esetleges végrehajtásának biztosítását is szolgálja. Ekként tehát az alappal nem 

vitatható, hogy az adott körülmények között a nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés tartama 

bizonyos fokú szökési, elrejtőzési veszélyt magában foglal. 

Tényként állapítható meg az is, hogy az egyébként büntetlen előéletű I. rendű terheltet 2022. május 5-

én gyanúsítottként hallgatták ki a jelen ügyben történt gyanúsítotti kihallgatását követően elkövetett 

újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt. E körülmény tényszerűen – 

tehát nem feltételezésre alapítva – megalapozza a bírói engedélyes kényszerintézkedésnek a Be. 276. § 

(2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti különös okát. 

2. A letartóztatás indokoltságának időszakos felülvizsgálata során azonban mindig behatóan vizsgálni 

kell, hogy a letartóztatással elérni kívánt célok enyhébb személyi szabadságot korlátozó 

kényszerintézkedéssel elérhetők-e (BH 2014.206.II.). 

Különösen irányadó ez, ha – miképp jelen esetben – a büntetőeljárás jelentősen elhúzódik. Ezen nem 

változtat az sem, ha a vádlott az elhúzódó eljárásban nem végig áll a legsúlyosabb személyi szabadságot 

elvonó kényszerintézkedés hatálya alatt. A kényszerintézkedés célja mindig az eljárás zavartalanságának 

biztosítása; az, hogy a vádlott az eljárás elől ne szökjön meg, vagy annak során ne rejtőzzön el, illetve 

az eljárás tartama alatt ne kövessen el újabb bűncselekményt. Az eljárás extrém elhúzódása esetén tehát 

fokozottan érvényesül az elérni kívánt eljárási cél biztosítására még megfelelő legenyhébb (legkisebb 

szabadságkorlátozással járó) kényszerintézkedés alkalmazásának követelménye. 

Jelen esetben a kényszerintézkedés fenntartása tárgyában hozott határozattal szembeni fellebbezés 

elbírálása során azt kellett vizsgálni, hogy az I. rendű vádlottal szemben elrendelt, majd fenntartott 

letartóztatás törvényi feltételei fennállnak-e vagy nyílik-e lehetőség annak megszüntetésére. Ebben a 

körben vizsgálni kellett az eljárás elhúzódására figyelemmel azt, hogy 
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− a bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a letartóztatásnál enyhébb 

kényszerintézkedéssel elérhetőek-e; 

− az ügyben fennáll-e olyan közérdek, amely jelentősebben esik latba, mint az, hogy az I. rendű vádlott 

személyi szabadságának elvonása nélkül védekezhessen; 

− valamint azt is, hogy az I. rendű vádlott a legsúlyosabb személyi szabadságot korlátozó bírói 

engedélyes kényszerintézkedés (letartóztatás) alkalmazása nélkül az eljárás során megszökne vagy 

elrejtőzne, illetve újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el; e körben az 

ítélőtábla vizsgálta-e az eljárás tárgyi súlyára, a nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés tartamára, 

az újabb gyanúsítottkénti kihallgatásra figyelemmel fennálló feltételezés mellett a terhelt személyi, 

családi körülményeit, az ügy sajátosságait, és ezen körülmények összevetése mellett alappal 

állapította-e meg azt, hogy megalapozható-e az a feltételezés, mely szerint a letartóztatás fenntartása 

nélkül a vádlott szökésétől, elrejtőzésétől, illetve újabb szabadságvesztéssel büntetendő 

bűncselekmény elkövetésétől kell-e tartani. 

Ezzel kapcsolatosan a Kúria nem osztotta az ítélőtábla és a Legfőbb Ügyészség álláspontját. Az 

ítélőtábla végzésében csupán annyit rögzített, hogy semmilyen olyan új tény, körülmény, adat nem 

merült fel, amely alapján a Be. 277. § (4) bekezdés a) és e) pontjára tekintettel az I. rendű vádlott 

jelenlétének biztosítása más kényszerintézkedéssel, így távoltartással, illetve bűnügyi felügyelettel 

biztosítható lenne, azonban érdemi indokát nem adta annak, hogy a bűncselekmény jellege és az I. rendű 

vádlottnak a büntetőeljárás előtt és az eljárás során tanúsított magatartása miért alapozza meg a 

legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazásának kizárólagos szükségességét. Másként fogalmazva: a 

szökés, elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélye miért olyan erős az I. rendű vádlott esetében, hogy azt 

csak a személyi szabadság teljes elvonásával lehet kiküszöbölni. 

A szökés, elrejtőzés veszélye kapcsán az ítélőtábla kizárólag a nem jogerős ítélettel kiszabott 

szabadságvesztés tartalmára hivatkozott, az I. rendű vádlott személyi körülményeinek és az ügy speciális 

körülményeinek vizsgálatával adós maradt. A szökés, elrejtőzés veszélyére a kiszabott büntetés 

súlyossága nyújt következtetési alapot, ez azonban nem eredményezhet automatizmust, az egyéb 

szempontok figyelembevétele mellett kell állást foglalni a kényszerintézkedés szükségessége felől 

(Kúria Bpkf.II.1209/2020/2.). 

Ugyanakkor az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok 

védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 5. cikk 1. pontjában és 

Magyarország Alaptörvényének IV. cikk (1) bekezdésében biztosított szabadsághoz és személyes 

biztonsághoz való jog, továbbá a Be. 3. § (5) bekezdése által biztosított szabadlábon való védekezés 

joga korlátozható, azonban erre kizárólag bűncselekmény elkövetése miatt, jogerős bírói ítélet alapján, 

a szükségességi és arányossági kritériumok értelemszerű figyelembevételével kerülhet sor. 

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 kötődései (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 Be. 276. § (1) bekezdés b) pontja értelmében szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt 

folytatott eljárásban a terhelttel szemben személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 
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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 (BH 2022.8.). 

A vádlott jelenlétének biztosítása, illetve a bűnismétlés megakadályozása érdekében a Be. 277. § (2) és 

(4) bekezdésére figyelemmel bűnügyi felügyelet és letartóztatás is elrendelhető. Letartóztatás a terhelt 

jelenlétének biztosítására és a bűnismétlés megakadályozására csak akkor rendelhető el, ha a személyi 

szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél távoltartással, illetve 

bűnügyi felügyelettel nem biztosítható. 

Az ítélőtábla a 2022. május 25-én meghozott 6.Bpkf.10.337/2022/8. számú végzésében „nem vitatta az 

I. rendű vádlottnak azt az álláspontját, hogy személyi körülményei kedvezőek: kötődik a családjához, a 

hazájához, szabadlábra kerülése esetén lakhatása, megélhetése biztosított. Nem vitatta az ítélőtábla azt 

sem, hogy egészségügyi állapota orvosi felülvizsgálatot igényel, hogy szabadlábon a másodfokú 

eljárásra való felkészülése könnyebb. Az is a letartóztatás ellen ható körülmény, hogy a neki fel nem 

róható módon elhúzódó büntetőeljárás hatálya alatt elrendelt kényszerintézkedések magatartási 

szabályait mindig megtartotta, miután szabadlábra került, az eljárási cselekményeken megjelent”. 

Ehhez képest is megalapozatlan az ítélőtábla jelen ügyben felülbírált végzése, amikor pusztán a Be. 277. 

§ (4) bekezdés a) és e) pontjára való utalással nem látta a letartóztatást enyhébb kényszerintézkedéssel 

felválthatónak. 

Valójában a kényszerintézkedés formájára a bűncselekmény jellegének már nincs érdemi kihatása, ha 

az eljárás jóval több mint tíz éve folyik, és annak nagy részét az I. rendű vádlott szabadlábon, jelentős 

részében bármiféle személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedés nélkül töltötte; ebben az 

esetben az eljárás tárgyát képező bűncselekmény jellege tizenhárom év elteltével nem indokolhatja ismét 

és önmagában kizárólag a letartóztatás alkalmazhatóságát. 

Az I. rendű vádlott büntetőeljárás előtti magatartásából sem vonható következtetés erre, az eljárás során 

pedig magatartását az eljárási kötelezettségei teljesítése kapcsán jogkövetés jellemezte; az idézésekre 

megjelent, az enyhébb kényszerintézkedések szabályait nem szegte meg és kényszerintézkedés 

hiányában is elérhető maradt. E körülmény tehát nem kizárja, hanem alátámasztja azt a feltételezést, 

hogy az I. rendű vádlott esetében a nem jogerős ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartalmából fakadó 

szökési, elrejtőzés veszélye a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedéssel is kiküszöbölhető. 

A bűnismétlés veszélye kapcsán az ítélőtábla ugyancsak elmulasztotta az egyedi körülmények 

vizsgálatát. Kétségtelen tény, hogy az I. rendű vádlottat az eljárás során a gyanúsítotti kihallgatását 

követően elkövetett újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt 

gyanúsítottként hallgatták ki. Az I. rendű vádlott fellebbezése kapcsán a Kúria utal arra, hogy e 

cselekmény részleteit a letartóztatás indokoltságáról való döntés során nem vizsgálhatja, azonban azon 

eljárási tényekre figyelemmel kell lenni, hogy a gyanúsítás alapját képező cselekményre 2019. július 1-

jén került sor, s a megindított nyomozást a BRFK Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztálya 2021. január 

26-án a Be. 398. § (1) bekezdés i) pontja alapján megszüntette, majd a nyomozás folytatását az 

ügyészség a nyomozást megszüntető határozat ellen bejelentett panasz alapján rendelte el. A jelen eljárás 

alapját, valamint az újabb gyanúsítás alapját képező cselekmények között 10 év, majd a vádlott 

meggyanúsításáig az újabb ügyben további három év telt el. A büntetőeljárás extrém elhúzódása mellett 

az újabb, egy cselekmény miatt történt gyanúsítotti kihallgatás tényéből nem következik, hogy az abból 

adódó tényszerű veszély az eljárás tartamára a továbbiakban csak letartóztatással küszöbölhető ki. 

A Kúria megállapította, hogy az I. rendű vádlott és védője által fellebbezéseikben, illetve 

észrevételeikben megjelölt tények és érvek, amellyel a letartóztatás megszüntetését kívánták 

alátámasztani, valójában annak a megalapozására alkalmasak, hogy az ügyben a letartóztatás fenntartása 

helyett bűnügyi felügyelet elrendelésére kerüljön sor. Az ügyben ugyanis a letartóztatás helyett az I. 

rendű vádlott személyi és családi körülményeire figyelemmel enyhébb, a személyi szabadságot nem 

elvonó, azt az eljárás jelen szakaszában kevésbé korlátozó bűnügyi felügyelettel is elérhetők a bírói 

engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok. A Kúria utal arra, hogy a 13 éve folyamatban lévő 

eljárás során 2018. április 19-től az I. rendű vádlott nem állt kényszerintézkedés hatály alatt. A vele 

szemben korábban (nem jogerősen) kiszabott 13 év szabadságvesztés mellett sem volt szükség 

kényszerintézkedésre jelenlétének biztosítására. Ehhez képest a jelen nem jogerős ítélettel kiszabott 
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szabadságvesztés tartama bár számszerűen némileg hosszabb, azonban a szökésre, elrejtőzésre késztető 

hatásában minőségi különbséggel nem bír a hatályon kívül helyezett ítéletben foglaltakhoz képest. 

Ugyancsak utalt a Kúria arra is, hogy az I. rendű vádlott letartóztatásának elrendelésekor (2022. március 

16.) az ellene indult újabb ügyben a gyanúsítotti kihallgatására még nem került sor. 

A büntetőeljárás megindulása után 13 évvel az esetlegesen kiszabandó büntetés végrehajtásának 

biztosításához fűződő közérdek sem szolgálhat alapul a vádlott személyes szabadságának teljes 

elvonásához. 

A Kúria álláspontja szerint ezért az ítélőtábla okszerűen állapította meg, hogy az I. rendű vádlott 

esetében a kényszerintézkedésnek a Be. 552. § (2) bekezdése és a Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) 

alpontjában írt oka az I. rendű vádlott esetében fennáll, azonban tévedett amikor azt állapította meg, 

hogy a bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok csak letartóztatással érhetők el, s az 

I. rendű vádlottal szemben a Be. 277. § (4) bekezdés a) és e) pontjában írt „többletfeltételek” is 

megállapíthatók. A bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok – a kifejtettek szerint – 

bűnügyi felügyelettel is elérhetők. 

A Kúria ugyanakkor rámutatott arra is, hogy 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 [Btk. 

283. § (2) bekezdés] is; annak betartása a vádlott kötelezettsége, ami önmagában nem hat vissza az 

alkalmazásának törvényi feltételeire. 

A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés mindig személyhez kötött és személyre 

konkretizált, ezért önmagában valóban nincs jelentősége annak, hogy az ügy más vádlottjaival szemben 

alkalmazott-e a bíróság, és ha igen, milyen kényszerintézkedést. Ugyanakkor az az elvárás indokolt, 

hogy adott vádlott tekintetében a bíróság teljes körben vizsgálja meg a kényszerintézkedésre kiható 

körülményeket és azokat egységesen értékelje. 

 

Bpkf.I.1.211/2022/2. 

A terhelt letartóztatása fenntartásának ítélőtáblai felülvizsgálatáról hozott végzés helybenhagyása. Nem 

mellőzhető a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában írt önálló letartóztatási ok megállapítása, 

ha erre konkrét, a szökés tényén túli, attól különálló egyéb adatokból, körülményekből lehet 

következtetést vonni. 

Az ítélőtábla törvényesen járt el, amikor a Be. 291. § (1) bekezdés c) pontja alapján – a 297. § (4) 

bekezdésére is figyelemmel – felülvizsgálta az I. rendű vádlott letartóztatásának indokoltságát, és 

megalapozottan, helytálló indokok alapján döntött annak további fenntartásáról. 

Irathűen tűntette fel az I. rendű vádlott letartóztatása kapcsán hozott korábbi határozatok adatait, melyet 

csupán azzal kell kiegészíteni, hogy az I. r. vádlott letartóztatását legutóbb az ítélőtábla a 2022. január 

20. napján meghozott 3.Bel.10031/2022/3. számú végzésével – melyet a Kúria a 2022. április 26. napján 

kelt Bpkf.I.352/2022/2. számú határozatával helybenhagyott – tartotta fenn továbbra is. 

Az ítélőtábla elsőként a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés általános 

feltételeit vizsgálva helytállóan állapította meg, hogy a vádemelés tényére, a vád tárgyává tett 

bűncselekményekre figyelemmel továbbra is fennáll a Be. 276. § (1) bekezdés a) és b) pontjában írt 

feltétele, hiszen a kényszerintézkedés céljának eléréséhez szükséges annak további fenntartása, és az 

elérni kívánt célok más módon nem biztosíthatók. 

A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés elrendelésének, fenntartásának különös feltételei 

között az eljárási törvény meghatározza egyrészt a múltbeli eseményen alapuló, ténybeli adatokon 

nyugvó okokat, másrészt a megalapozott feltételezésen alapuló, valamely jövőbeli esemény 

bekövetkezésének lehetőségét magában hordozó okokat. Ez utóbbiak körében a „megalapozottan 

feltehető” fordulat olyan jövőbeli történésre, eseményre utal, amelynek a bekövetkezésére – a 

rendelkezésre álló körülmények, tények alapján – reális esély áll fenn, amelyek valószínűsíthetők. 

A Be. 276. § (2) bekezdésében foglalt okok mindegyike önállóan is megalapozza a személyi szabadságot 
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érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések alkalmazását, fenntartását.  

A letartóztatás szükségessége a büntetőeljárási törvényben meghatározott különös okok és a konkrét ügy 

jellemzőjének egybevetett vizsgálata eredményeként válik megismerhetővé (BH 2007.403.). 

A különös feltételek vizsgálata során az ítélőtábla helyesen rögzítette, hogy az I. rendű vádlottal szemben 

kibocsátott elfogatóparancsra tekintettel jelen ügyben a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont aa) alpont 1. 

fordulatában foglalt letartóztatási ok aggálytalanul, konkrét tényadatok alapján állapítható meg. 

Az I. rendű vádlott letartóztatásának fenntartása a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában írt 

okból is indokolt és szükséges, ugyanis a szökés, elrejtőzés veszélyét nyomatékkal veti fel az I. rendű 

vádlott terhére rótt legsúlyosabb bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlya és büntetési tétele – mely 10 

évtől 20 évig terjedő vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés –, valamint a vád szerinti elkövetés 

szervezett jellege és hosszabb időtartama. 

A szökés, elrejtőzés – mint jövőbeli nemkívánatos esemény – veszélyének valószínűsítésére nem csak 

olyan körülmény lehet alkalmas, amely a bizonyosság erejével megállapítható, viszont a puszta 

feltételezés e következtetés levonásához nyilvánvalóan nem elégséges. E különös ok megállapításának 

olyan konkrét adatokon kell alapulnia, amelyekből a vádlott személyére vetítve okszerű következtetés 

vonható a kényszerintézkedés szükségességére (EBH 2009.2025.). 

E különös ok kapcsán a vád tárgyává tett bűncselekmény tárgyi súlya, törvényi fenyegetettsége 

kiemelten vizsgálandó, hiszen a bűnösség megállapítása esetén várható szabadságvesztés tartama olyan 

körülmény, ami a Be. 39. § (3) bekezdésben foglalt terhelti kötelezettségek teljesítésére is kihatással 

van. A bűncselekmény – büntetési tételben megnyilvánuló – tárgyi súlya ugyanakkor csak a konkrét ügy 

speciális jellemzőivel együtt jut szerephez, illetve ad ilyen következtetésre alapot. A tárgyi súly kapcsán 

önmagában a (Btk. Általános és Különös Része szerinti) jogalkotói értékelés nem biztosít a letartóztatás 

indokoltságára önálló következtetési alapot (BH 2021. 279.). 

Ebből következően minden ügyben szükséges annak vizsgálata is, hogy milyen konkrét, az adott 

terheltre vonatkoztatott egyedi körülmények alapján állapítható meg az elérhetetlenné válás veszélye. 

Ezt a vizsgálatot az ítélőtábla elvégezte, és az indokolásban számot adott arról, hogy a Be. 276. § (2) 

bekezdés a) pont aa) alpontja szerint megállapított szökés tényén túlmenően mely további körülmények 

alapozzák meg az I. rendű vádlott tekintetében a szökés, elrejtőzés, elérhetetlenné válás jövőbeli, reális 

lehetőségére vonatkozó megalapozott feltételezést. 

Éppen ezért – szemben a Legfőbb Ügyészség álláspontjával – nem mellőzhető a Be. 276. § (2) bekezdés 

a) pont ab) alpontjában írt önálló letartóztatási ok megállapítása, hiszen erre konkrét, a szökés tényén 

túli, attól különálló egyéb adatokból, körülményekből lehet következtetést vonni. 

4. Az ítélőtábla helyesen állapította meg, hogy az I. r. vádlott esetében Be. 276. § (2) bekezdés c) pont 

ca) alpontja szerinti bűnismétlés fennáll, hiszen a vád tárgyává tett bűncselekmények egy része, köztük 

a terrorcselekmény bűntette kísérletének elkövetési ideje a vele szemben már megindult büntetőeljárás 

hatálya alá esik. 

Az ítélőtábla a bűnismétlés veszélyének fennállását megalapozó körülményeket is helyesen rögzítette 

[Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpont]. 

Tény ugyanis, hogy az I. rendű vádlott büntetett előéletű, a vád tárgyát képező cselekményeket 

sorozatjelleggel, részben folytatólagosan, üzletszerűen valósította meg. Emellett helytállóan hivatkozott 

az indokolás arra is, hogy a jelen ügyben az I. rendű vádlott terhére rótt bűncselekmények elkövetési 

ideje a vele szemben szintén csalás bűntette miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje 

alatti, mely körülmények alappal vetik fel annak reális veszélyét, hogy az I. rendű vádlott a szabadlábra 

kerülése esetén újabb, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el, így a bűnismétlés 

reális veszélye fennáll. 

5. Az Emberi Jogok Európai Bírósága több döntésében, így a 2013.53129/2009. számú Imre Zsolt kontra 

Magyarország ügyben is rámutatott arra, hogy minden esetben az ügy speciális vonásainak a fényében 

kell megítélni, hogy a terhelt előzetes letartóztatásának fenntartása észszerű-e. Az elhúzódó fogvatartás 

csak akkor lehet indokolt, ha a kényszerintézkedés fenntartását a közérdek indokolja és ez – az 
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ártatlanság vélelme ellenére is – nagyobb súllyal esik latba, mint az egyéni szabadság tiszteletben 

tartását előíró szabály. 

Az ítélőtábla a Be. 271. § (2) bekezdésében írt szabályozás alapján a szükségesség, arányosság és 

fokozatosság elvének szem előtt tartásával vizsgálta meg azt, hogy enyhébb korlátozással járó személyi 

szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés alkalmazásával a kényszerintézkedés célja 

elérhető-e. 

Ez alapján helyesen jutott arra a következtetésre, hogy önkéntes jogkövetésen alapuló enyhébb 

kényszerintézkedés alkalmazására nincs lehetőség, a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés céljának eléréséhez az I. rendű vádlott letartóztatásának fenntartása a Be. 277. § (4) 

bekezdés a) és e) pontja alapján továbbra is szükséges és indokolt. 

Helytálló a Legfőbb Ügyészség észrevétele a letartóztatás felső határának megjelölését illetően. 

Megállapítható ugyanis, hogy az I. rendű vádlott terhére rótt legsúlyosabb, akár életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekményre figyelemmel a letartóztatás felső határának 

megállapítása során. immár a Be. 298. § (1) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés c) pontja az irányadó. 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.VI.35.156/2022/8. 

A tisztességes bírósági eljárás része a tárgyalás igazságosságának biztosítása. 

Az Alaptörvény 25. cikk (1) bekezdése deklarálja a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységét. Az 

Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt 

bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és 

pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el. A Kp. 2. §-a 

meghatározza a bíróság feladatát, amely tisztességes eljárás keretében hatékony bírói jogvédelem 

biztosítása, a per ésszerű időn belüli befejezése, a perkoncentráció és az eljárási igazságosság 

érvényesülése érdekében annak biztosítása, hogy a felek eljárási jogaikat gyakorolhassák és 

kötelezettségeiket teljesíthessék. 

A közigazgatási perben érvényesülő tisztességes bírósági eljáráshoz való alapvető jog Alaptörvényen 

alapuló alkotmányos követelményeit az Alkotmánybíróság a 3295/2022. (VI. 24.) AB határozatában 

fogalmazta meg. A tisztességes eljárás (fair trial) olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és 

körülményeinek a figyelembevételével lehet csupán megítélni. Ezért egyes részletek hiánya ellenére 

éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára lehet az eljárás méltánytalan vagy igazságtalan, 

avagy nem tisztességes {6/1998. (III. 11.) AB határozat, ABH 1998, 91, 95; 7/2013. (III. 1.) AB 

határozat, Indokolás [24]}. Az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlata szerint egy eljárás 

tisztességességét mindig esetről esetre lehet csak megítélni, a konkrét ügy körülményeinek 

figyelembevételével. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság döntéseiben esetről esetre határozta meg a 

tisztességes eljárás által megkövetelt konkrét ismérveket. Nevesíteni lehet ugyanakkor számos olyan 

követelményt, amelyeknek egy eljárásnak meg kell felelnie ahhoz, hogy tisztességesnek minősüljön. Az 

Alkotmánybíróság gyakorlatában a tisztességes bírósági eljárás része a bírósághoz fordulás joga 

{3215/2014. (IX. 22.) AB határozat, Indokolás [11]–[13]}, a tárgyalás igazságosságának biztosítása 

{36/2014. (XII. 18.) AB határozat, Indokolás [66]}. Az Alkotmánybíróság 7/2013. (III.1.) AB határozata 

szerint a tisztességes eljárás követelménye olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és 

körülményeinek figyelembevételével lehet megítélni. E joggal szemben nem létezik mérlegelhető más 

alapvető jog vagy alkotmányos cél, mert már maga is mérlegelés eredménye [3174/2014. (VI. 18.) AB 

határozat, 7/2013. (III.1.) AB határozat]. 

A Kúria is több ítéletben értelmezte átfogóan a tisztességes eljáráshoz való jogot. A Kpkf.37.589/2012/2. 

számú kúriai döntés szerint a tisztességes eljárás szorosan összefügg a védelemhez való joggal. Mind az 

Alkotmánybíróság, mind pedig az Európai Jogok Egyezményének (EJEE) a tisztességes eljárást rögzítő 

6. cikke és az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ezen alapuló gyakorlata szerint a tisztességes 

eljárás követelményét az eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet csupán 

megítélni. A Kúria a Kfv.I.35.243/2022/11. számú döntésében kifejtette, hogy a tisztességes bírósági 

eljáráshoz való alapjog sérelmét eredményezheti olyan eljárásjogi vagy anyagi jogi szabály megsértése, 
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amely az eljárás valamelyik szereplője (jellemzően valamelyik fél) számára többletjogosultságot 

biztosít, vagy őt éppen valamilyen fennálló jogától, vagy jogosultságától fosztja meg (pl.: bizonyítás 

kérdésében). A Kúria Kfv.IV.37.366/2012/4. számú határozatában foglaltak alapján - amely döntés 

KGD.2014. 90. számon közzétett - a tisztességes eljárás jogát csak az a bírói mulasztás sérti, amely 

akadályozza, illetve szükségtelenül, aránytalanul korlátozza a peres felek perbeli cselekményeit. 

A 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 2. § (4) bekezdése szerint, ha e törvény eltérően nem 

rendelkezik, a bíróság a közigazgatási jogvitát a kereseti kérelem, a felek által előterjesztett kérelmek és 

jognyilatkozatok keretei között bírálja el. A bíróság a fél által előadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem 

alakszerű megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi figyelembe. A Kp.-ban a kérelemhez kötöttség 

elve valamennyi közigazgatási jogvitának minősülő bírósági eljárási formában érvényesül. 

Az elsőfokú bíróság 2022. január 14. napjára tárgyalást tűzött, amelyre vonatkozóan felperes jogi 

képviselője a határnapot megelőzően: 2022. január 11-én igazolási kérelmet nyújtott be. A Kp. 36. § (1) 

bekezdés g) pontja alapján a mulasztásra és annak igazolására a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait kell alkalmazni. A Pp. 149. § (3) bekezdése szerint 

nem tekinthető mulasztásnak, ha a felet a perbeli cselekmény teljesítésében elháríthatatlan akadály 

gátolja. A felperes jogi képviselője okirattal igazolta - figyelemmel az elsőfokú bíróság elnökének 

járványügyi intézkedésére is –, hogy Covid fertőzés (elháríthatatlan akadály) miatt ő és a helyettesítésre 

jogosult ügyvédi iroda tagjai a tárgyaláson nem tudnak megjelenni. 

A Pp. 153. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az igazolási kérelem tárgyában az a bíróság határoz, amelynek 

eljárás alatt a mulasztás történt, fellebbezési határidő elmulasztása esetén a másodfokú bíróság. A 

jogszabályi rendelkezés egyértelmű: az igazolási kérelemről az eljáró bíróságnak alakszerű döntést kell 

hoznia, erre azonban az elsőfokú bírósági eljárásban nem került sor. 

A Kp. 73. § (1) bekezdése indokolt esetben lehetővé teszi a tárgyalás elhalasztását, ami nem szűkíthető 

le a Kp. 73. § (5) bekezdésében írt esetkörre: a felek közös kérelmére. A felperes keresetlevelének 7.10. 

pontjában kérte valamennyi tárgyalás esetleges távollétében megtartását, az iratokhoz 47. sorszámon 

fűzött igazolási kérelme azonban éppen arra vonatkozik, hogy akarata ellenére miért nem tud megjelenni 

a tárgyaláson. Az igazolási kérelem tárgyalás elhalasztása iránti konkrét kérelmet nem tartalmaz, de a 

másnap előterjesztett bizonyítási indítvány alapján, illetőleg a mulasztása kimentése okán az elsőfokú 

bíróságnak tisztáznia kellett volna a kérelem egyértelmű tartalmát, és arról döntést kellett volna hoznia. 

A perben tartott tárgyalás, egyéb perbeli cselekmény anyagának bizonyítására elsősorban a jegyzőkönyv 

szolgál, melyre a Kp. 36. § (1) bekezdés h) pontja alapján a Pp. 159-161. §-ai alkalmazandók. A Pp. 

160. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a tárgyalásról felvett jegyzőkönyvben le kell írni az eljárás 

menetét és az annak során történteket úgy, hogy a jegyzőkönyv alapján azt is meg lehessen állapítani, 

az eljárás e törvényben meghatározott alaki követelményeknek megfelel-e. Alapvető követelmény tehát, 

hogy a jegyzőkönyv világos, egyértelmű szövegezésű legyen, és tartalmazza a Pp. 160. § (2) bekezdés 

g) pontja szerint a bíróság által az eljárási cselekmény folyamán hozott végzéseket, illetve az ítélet 

kihirdetésének megtörténtét. A tárgyalás berekesztését megelőzően felvett 49. sorszámú jegyzőkönyv 

nem tartalmazza a felperes igazolási kérelméről szóló döntést, továbbá azt sem, hogy a Kp. 76. § (1) 

bekezdése szerinti figyelmeztetés az összefoglaló nyilatkozatok megtételére megtörtént volna. 

Felperesnek a tárgyalások távollétében való megtartására irányuló nyilatkozata, a 2022. január 14. 

napjára tűzött tárgyaláson távollétére szolgáló, e nyilatkozata ellenére előterjesztett 47. sorszámú 

igazolási kérelme, illetve az idézett törvényhelyek alapján az elsőfokú bíróságnak tisztáznia kellett volna 

az előterjesztett kérelem egyértelmű tartalmát, melyet elmulasztott, és a kérelemről sem döntött, ezzel 

egyidejűleg a 2022. január 14. napjára tűzött tárgyalást megtartotta, nem halasztotta el, majd azt 

berekesztette, így a felperes további tárgyalásokon nem vehetett részt és a Kp. 76. § (1) bekezdése 

szerinti összefoglaló nyilatkozatot sem tehette meg. 

A Kúria álláspontja szerint e konkrét ügyben az eljárás egészének és körülményeinek a 

figyelembevételével sérülne a tisztességes eljárás követelménye, a felperes tárgyaláshoz és az azon való 

joggyakorláshoz fűződő joga akkor, ha az elsőfokú bíróság mulasztásának pótlására nem biztosítana 

törvényes lehetőséget. A megismételt eljárásban a felperes tisztességes eljáráshoz, tárgyaláshoz és azon 

való joggyakorlásához fűződő jogainak a sérelme nélkül kell az elsőfokú bíróságnak eljárnia, és döntését 

meghoznia. 
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Kfv.VI.35.264/2022/5. 

Jogszabálysértő az elsőfokú bíróság ítélete, ha nem tesz eleget a Kúria hatályon kívül helyező 

végzésében foglalt iránymutatásnak, továbbra sem rögzíti a kereset elbírálásához szükséges tényállást, 

jogi indokolást. 

Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal 

éljen olyan bírósági, hatósági, más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. 

Az Alkotmánybíróság számos határozatában foglalkozott a jogorvoslati jog tartalmának 

megállapításával, kimunkálva, hogy a jogorvoslathoz való jog olyan alkotmányos alapjog, amely tárgyát 

tekintve a bírói, hatósági döntésekre terjed ki, tartalmát tekintve pedig azt kívánja meg, hogy 

valamennyi, az érintett jogát vagy jogos érdekét (helyzetét) érdemben befolyásoló érdemi határozat 

felülvizsgálata érdekében legyen lehetőség más szerhez, vagy azonos szerv magasabb fórumához 

fordulni (...). Nem következik mindebből, hogy a jogorvoslatot elbíráló szervnek a kérelemnek minden 

körülmények között helyt kell adnia, az azonban feltétlenül, hogy az eljárási szabályok által 

meghatározott keretek között a jogorvoslati eljárást lefolytassák és a jogorvoslati kérelemben írtakat a 

jogszabályban foglaltak szerint érdemben megvizsgálják {3064/2014. (III.26.) AB határozat indokolás 

[15]–[17] bekezdés}. 

A felperes az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglaltakat alkalmazva járt el akkor, amikor 

a közigazgatási eljárásban meghozott határozatokkal szemben fellebbezést nyújtott be, majd a 

másodfokú adóhatározatok bíróság általi felülvizsgálatát kérte, végül az elsőfokú bíróság jogerős ítéletei 

ellen felülvizsgálati eljárásokat kezdeményezett. 

A Kúria eljáró tanácsa teljes körűen egyetért a tény- és jogazonos ügyben meghozott 

Kfv.V.35.265/2022/5., Kfv.V.35.269/2022/5. számú kúriai ítéletekben foglaltakkal, ezért azoktól sem a 

döntése rendelkezésében, sem indokolásában nem kíván eltérni. 

A Kúria a korábbi jogerős ítéletet hatályon kívül helyező Kfv.I.35.028/2021/7. számú végzésében 

megállapította, hogy az elsőfokú bíróság ítélete tényállást, jogszabályi hivatkozást nem tartalmaz, 

indokolása hiányos, a kereset elbírálásához szükséges releváns tényeket nem állapította meg. A Kúria a 

megismételt eljárásra vonatkozó kötelező, részletes iránymutatásában előírta a bizonyítékokon alapuló 

tényállás rögzítését, a bizonyítékok egyenkénti és egymással összefüggő értékelését, a kereset alapjául 

alkalmazandó jogszabályok megnevezését, és ez alapján a jogi álláspontja kimunkálását. Ezt követően 

abban a kérdésben kell állást foglalnia az elsőfokú bíróságnak, hogy az adóhatóság jogerős határozata 

megfelel-e az alkalmazandó jogszabályoknak vagy újabb eljárás és újabb határozat hozatala indokolt. 

A Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság új eljárásban hozott ítélete továbbra sem tartalmazza 

a kereset elbírálásához szükséges tényállást, szó szerint a korábbi ítéletében foglaltakat rögzítette, 

amiből nem derül ki, hogy mely tények és bizonyítékok alapján állapította meg a korábbi álláspontjával 

szemben azt, hogy a kereset alaptalan. 

A 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 221. § (1) bekezdése szerint az ítélet indokolásában 

röviden elő kell adni a bíróság által megállapított tényállást, az arra vonatkozó bizonyítékok 

megjelölésével, és hivatkozni kell azokra a jogszabályokra, amelyeken a bíróság ítélete alapszik. A 

bíróság a tényállást a felek előadásának és a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak az 

egybevetése alapján állapítja meg, a bizonyítékokat a maguk összeségében értékeli és meggyőződése 

szerint bírálja el a rPp. 206. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

A Kúria több eseti döntésében (Kfv.V.35.515/2018/9., Kfv.I.35.023/2021/5., Kfv.V.35.109/2021/5., 

Kfv.I.35.102/2022/6.) rámutatott arra, hogy az ítélet tényállásának része az adóhatósági határozat 

megállapításainak ismertetése, azonban az nem helyettesíti a kereset elbírálásához szükséges, a bíróság 

által a bizonyítékok mérlegelése alapján megállapítandó tények rögzítését. Önmagában az adóhatósági 

eljárás és határozatok ismertetése nem jelenti az indokolási kötelezettség teljesítését és azt nem is 

pótolhatja. Ha az elsőfokú bíróság nem állapított meg tényállást, a jogerős ítélet nem felülvizsgálható 

(Kfv.V.35.515/2018/9). 

A bírósági ítélet jogi indokolásának megalapozottságához rögzíteni szükséges, hogy mi történt az 
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érintett számlán szereplő ügyletek megkötése, a számlák befogadása során, a keresetben vitatott tények 

vonatkozásában számot kell adni arról, hogy a bíróság melyik bizonyítékot, milyen indokok alapján 

értékelt, ezen törvényi kötelezettségének a Kúria iránymutatása ellenére az elsőfokú bíróság továbbra 

sem tett eleget. 

A jogerős ítélet indokolása nem tartalmazza azt a levezetést, amelyből az elsőfokú bíróság álláspontja 

az alkalmazandó jogszabályok értelmezésével összefüggésben megállapítható. Az ítélet indokolása 

ugyan rögzíti, hogy az adóhatóság eleget tett tényállás tisztázási kötelezettségének, és a gazdasági 

események szerződő felek közötti megvalósulását egyik fél sem tudta igazolni, továbbá, hogy az alperes 

vizsgálta a felperes tudattartalmát, az objektív tényeket értékelte, azonban az adóhatóság által 

megállapított tények, körülmények ismertetése mellett nem derül ki az ítéletből, hogy a felperes kereseti 

érvei tükrében mely tényeket talált bizonyítottnak és melyeket vetett el, mely kereseti állításokat értékelt 

megalapozottnak és milyen okból. Az elsőfokú ítélet sem a gazdasági események megvalósulása 

körében, sem a felperesi tudattartalom vonatkozásában nem tartalmaz a kereseti állásításokra reflektáló, 

azok tükrében az adóhatósági megállapítások jogszerűségét értékelő jogi levezetést. 

A Kúria emellett megállapította, hogy az elsőfokú bíróság nem tett eleget a kereset teljes körű elbírálása 

vonatkozó kötelezettségének, a felperes elévülési kifogását, az eljárási határidők számítására vonatkozó 

tényeket nem rögzítette, nem foglalt állást a hatósági mulasztás jogkövetkezményeit illetően, ezáltal 

sérült a rPp. 213. § (1) bekezdése. A Kúria kötelező utasításainak figyelmen kívül hagyása súlyos, az 

ügy érdemére kiható, a felülvizsgálati eljárásban nem orvosolható eljárási szabálysértés. 

Mindezek folytán a Kúria a jogerős ítéletet a rPp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, 

az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. A rPp. 270. § (1) bekezdése 

értelmében alkalmazandó 252. § (4) bekezdés utolsó fordulata alapján elrendelte, hogy a pert az elsőfokú 

bíróság másik tanácsa tárgyalja. A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak a Kúria 

Kfv.I.35.028/2021/7. számú és jelen végzésében foglaltak szerint kell eljárnia. Ítélete indokolásában a 

feltárt tényállás rögzítése mellett köteles a bizonyítékok egyenkénti és egymással összefüggő 

értékelésére, annak ismertetésére, hogy az általa megállapított tényeket mire alapozta, a keresetben 

foglalt hivatkozások elbírálásakor milyen jogszabályokat alkalmazott. Az elsőfokú bíróság köteles a 

keresetet teljes körűen elbírálni, ítéletében az eljárási határidők megtartására vonatkozó tényeket és az 

azokból a jogszabályok alapján levonandó következtetéseket is levezetni. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen határozat. 

Polgári ügyszak 

Pfv.III.20.164/2022/6.  

I. A felülvizsgálati kérelemnek kizárólag azok a hivatkozásai vizsgálhatók érdemben, amellyel 

kapcsolatban a fél pontosan megjelöli a megsértettnek állított jogszabályhelyet és kifejti azzal 

kapcsolatos jogi álláspontját.  

II. Önmagában az Alaptörvény megsértésére hivatkozás nem ad alapot felülvizsgálati kérelem 

előterjesztésére.  

III. A pernyertesség-pervesztesség arányát a kereset pertárgyérték szerinti megalapozottsága vagy 

alaptalansága határozza meg, eltérő jogszabályi rendelkezések hiányában [régi Pp. 80. § (2) bekezdés] 

nincs jelentősége annak, hogy a pernyertes fél egyes hivatkozásai esetleg nem voltak alaposak. 

A felperes felülvizsgálati kérelmében 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 2. § (1) 

bekezdésének a megsértését is állította. A Pp. 2. § (1) bekezdése a bíróság polgári perbeli feladatát 

szabályozza, és ennek körében az igazságszolgáltatás alapelveit rögzíti, összhangban az 1993. évi 

XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 

1950. november 4-én kelt Egyezmény 6. cikk 1. bekezdésével, valamint az Alaptörvény XXVIII. cikk 

(1) bekezdésével. A Kúria fenntartja a korábbi határozatában kifejtetteket: ha a bíróság nem teljesíti a 

régi Pp. 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott feladatát, úgy a fél erre hivatkozással a régi Pp. 2. § (3) 
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bekezdése szerinti igényeket érvényesítheti. A régi Pp. 275. § (3) bekezdése alapján csak az ügy érdemi 

elbírálására lényeges kihatással bíró, konkrét eljárási szabálysértés vezethet a jogerős határozat hatályon 

kívül helyezésére. Mindezek alapján felülvizsgálati eljárásban nem orvosolható a Pp. 2. § (1) 

bekezdésének az esetleges megsértése (Kúria Pfv.III.21.034/2017/8.), ezek nem alapozhatják meg a 

jogerős határozat hatályon kívül helyezését, így e jogszabálysértések érdemi vizsgálatára sem volt 

lehetőség. 

 

Pfv.IV.20.290/2022/6. 

A képmás felhasználásához a hozzájárulás szükségességének vizsgálata során nem annak van 

jelentősége, hogy a közszereplőről a fénykép közszereplés alkalmával készült-e. Helyette azt kell 

vizsgálni, hogy a cikk tárgyát képező témával összefüggésben álló fénykép került-e közzétételre, és a 

közzététel módja a felismerhetővé váláson túlmutatóan valamilyen alapjog sérelmét (különösen az 

emberi méltóság vagy a magánélethez való jog megsértését) okozza-e. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) is számos döntésében vizsgálta a 

véleménynyilvánítás szabadságához kapcsolódóan a magánszemélyek magánszférájához való jogának 

a terjedelmét. Kifejtette, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke nem csak a 

gondolatot és az információt védi, hanem azt a formát is, amelyekben az megjelenik, így kiterjed a 

fényképek közlésére is, azaz a véleménynyilvánítás szabadsága magában foglalja a fényképek 

közzétételét is (Egeland and Hanseid v. Norway, no.34438/04, 2009. április 16-i ítélet, Von Hannover v. 

Germany, no.59.320/00, 2004. június 24-i ítélet, Von Hannover kontra Németország (No.2.), 

no.40.660/08 és 60.641/08, 2012. február 7-i ítélet, Von Hannover kontra Németország (No.3.), 

no.8772/10, 2013. szeptember 19-i ítélet, Verlagsgruppe News GmbH. and Bobi v. Ausztria, 59.631/9, 

2012. december 4., [59]). Az EJEB ítéleteiben általános jelleggel állapította meg, hogy milyen 

szempontokat kell vizsgálni a képfelvételnek az érintett személy hozzájárulása nélkül történő 

közzététele esetén a jogsértés megítélése során, így különösen azt, hogy a közlés mennyiben járul hozzá 

a közéleti vitához, mennyire ismert az érintett személy, és mi a sajtóközlemény témája, milyen volt az 

érintett személy korábbi magatartása, továbbá a képfelvétel milyen körülmények között készült (az 

információ megszerzésének módja és annak valódisága, körülményei), mi a közlemény tartalma, 

formája és következményei (Von Hannover v. Germany no.59.320/00., [109]-[113], Verlagsgruppe 

News GmbH. and Bobi kontra Ausztria 2012. december 4., 59.631/09, [72]). A vizsgálandó elemek 

között szerepel az a feltétel is, hogy a cikk és a bemutatott kép között legyen kapcsolat, ez utóbbihoz 

kapcsolódjon a cikk tartalma (annak mérlegelésénél, hogy az egyén mennyire nem kívánja 

nyilvánosságra hozni fizikai megjelenítését a közérdekkel szemben, számos tényezőt kell figyelembe 

venni) {Österreicher Round Funk kontra Ausztria, 2006. december 7., 35.841/02, [68]}. 

A fentiekben meghatározott szempontok alapján a hozzájárulás szükségességének vizsgálata során nem 

annak van jelentősége, hogy a közszereplőről a fénykép közszereplés alkalmával készült-e. Helyette azt 

kell vizsgálni, hogy a cikk tárgyát képező témával összefüggésben álló fénykép került-e közzétételre, és 

a közzététel módja – a felismerhetővé váláson túlmutatóan – valamilyen alapjog sérelmét (különösen az 

emberi méltóság vagy a magánélethez való jog megsértését) okozza-e (Kúria Pfv.IV.20.069/2021/3.). 

A jogerős ítélet indokolása szerint a perbeli fényképfelvételen a képmás és a magánéleti élethelyzet 

ábrázolása szétválaszthatatlan, ezért a közéleti vitával össze nem függő, a felperes ahhoz nem 

kapcsolódó élethelyzetében készült fényképfelvétel bemutatása alkalmas a képmáshoz való jog 

megsértésére. Ezzel szemben a cikk tartalma és a fényképfelvétel közötti kapcsolat annak ellenére is 

megállapítható volt, hogy a fényképfelvétel a felperest nem a közéleti szereplői minőségét megalapozó, 

a korábbiakban már hivatkozott tevékenységének kifejtése közben, vagyis közszereplés alkalmával 

ábrázolja. A fényképfelvétel ugyanis csupán a felperes személyének beazonosítását szolgálja, és annak 

közzététele nem haladja meg a cikkben bemutatott közéleti vita illusztrálásához szükségesen tartozó 

tartalmat. Az az ábrázolás módját, a felperes mögött látható hátteret is figyelembe véve a felperes 

magánéletére vonatkozóan – ahogyan arra felülvizsgálati kérelmében az alperes is helyesen utalt – 

semmiféle többletinformációt nem nyújt. Ebből a szempontból volt jelentősége annak, hogy a felperes 

ugyanezen fényképfelvétel felhasználásához az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület 

honlapján, az ügyvédi kamarai tisztújításon jelöltként való bemutatása érdekében hozzájárult; ami azt 
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támasztotta alá, hogy a megjelenített képi tartalmat maga sem tekintette magánszférájának a 

nyilvánosságra nem tartozó részének. 

Mindezek miatt a Kúria az Alkotmánybíróság és az EJEB hivatkozott döntéseiben vizsgálat mérlegelési 

szempontok figyelembevételével azt állapította meg, hogy a cikkben a felperes képmásának a 

hozzájárulása nélkül történt bemutatása nem járt a képmáshoz való jogának aránytalan sérelmével a 

szólás- és sajtószabadság mint a közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlásával szemben.  

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem született ilyen határozat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kiadja: A Kúria Nemzetközi Főosztálya 

Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József  

Szerkesztőbizottság: Dr. Heineman Csilla, Dr. Hornyák Szabolcs, Dr. Orosz Árpád, Dr. Osztovits András, 

Szolnokiné Dr. Csernay Krisztina  

Munkatárs: Dr. Tancsik Annamária 
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