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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

49. A Sofiyski gradski sad (Bulgária) által 2022. augusztus 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-574/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Lehetővé teszik-e a 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 

Nakazatelen kodeksnek (büntető törvénykönyv) a Zakon za kontrol varhu narkotichnite veshtestva i 

prekursorite (a kábítószerek és kábítószer-prekurzorok ellenőrzéséről szóló törvény) 3. cikkének (4) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett 354a. cikkében foglalt keretrendelkezést kitöltő 

rendelkezései, hogy megállapítsák valamely személy bűnösségét az I. melléklet 3. kategóriájába tartozó 

anyag, mégpedig 585 milliliter (0,585 liter) sósav (hidrogén-klorid) birtoklásában? 

 

50. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2022. szeptember 7-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-583/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2008/675/IB kerethatározat 3. cikkének (1) bekezdésében előírt egyenlő bánásmód elvére 

tekintettel és a 2008/675/IB kerethatározat 3. cikkének (5) bekezdésének fényében a Németországban 

és más uniós tagállamban hozott büntetőítéletek alapján kiszabott összbüntetéssel kapcsolatban fennálló 

helyzet esetén a belföldi bűncselekményért abban az esetben is kiszabható-e büntetés, ha a más uniós 

tagállamban kiszabott büntetés fiktív beszámítása azt eredményezné, hogy határozott ideig tartó 

szabadságvesztések esetében túllépnék az összbüntetés német jog alapján megengedett felső határát? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: 

A más tagállamokban hozott büntetőítéleteket a 2008/675/IB kerethatározat 3. cikke (5) bekezdésének 

második mondata szerint oly módon kell-e figyelembe venni, hogy a büntetés belföldi bűncselekmény 

esetében történő kiszabásakor konkrétan meg kell állapítani és indokolni kell az abból eredő hátrányt, 

hogy a halmazati büntetés kiszabás német jog szerinti elveinek megfelelő összbüntetésbe foglalás nem 

lehetséges? 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

180. A Szegedi Törvényszék (Magyarország) által 2022. június 24-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-420/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 

állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi 

irányelv 10. cikkének (1) bekezdését az Alapjogi Charta 47. cikkével – és adott esetben a 
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Charta 7. és 24. cikkével – összefüggésben, hogy az megköveteli, hogy a nemzetbiztonsági 

és/vagy közrendi, közbiztonsági okkal összefüggő indokon alapuló, korábban kiállított, 

huzamos tartózkodást biztosító engedély visszavonásáról rendelkező határozatot hozó 

tagállami hatóságnak, a titkosítást megállapító szakhatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy 

az érintett harmadik országbeli állampolgár és jogi képviselője számára mindenképpen 

biztosított legyen az ilyen indokon alapuló határozat alapjául szolgáló titkosított/minősített 

adatok, információk legalább lényegének megismerése és a döntéssel kapcsolatos eljárásban 

való felhasználás joga, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság arra hivatkozik, hogy a 

közlés a nemzetbiztonsági okkal ellentétes lenne? 

2) Igenlő válasz esetén, pontosan mit kell érteni az ilyen döntés alapjául szolgáló titkosított 

indokok „lényege” alatt a Charta 41. és 47. cikkeire figyelemmel? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2003/109 irányelv 10. cikkének (1) bekezdését, figyelemmel a 

Charta 47. cikkére, hogy a titkosított/minősített adatokkal kapcsolatos indokon alapuló 

szakhatósági állásfoglalás és ezen alapuló érdemi idegenrendészeti határozat jogszerűségét 

felülvizsgáló tagállami bíróságnak hatáskörrel kell rendelkeznie a titkosítás jogszerűségének 

(szükségességének és arányosságának) felülvizsgálatára, és arra, hogy jogszerűtlen titkosítás 

esetén saját döntésével lehetővé tegye a közigazgatási hatóságok állásfoglalása/határozata 

alapjául szolgáló adatok teljes körének megismerését és felhasználását az érintett és képviselője 

számára, jogszerű titkosítás esetén pedig saját döntésével biztosítsa a titkosított adatok legalább 

lényegének megismerhetőségét és felhasználhatóságát az érintett számára az őt érintő 

idegenrendészeti eljárásban? 

4) Úgy kell-e értelmezni a 2003/109 irányelv 9. cikkének (3) bekezdését, 10. cikkének 

(1) bekezdését a Charta 7. cikkével, 24. cikkével, 51. cikkének (1) bekezdésével és 

52. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami 

szabályozás, amely alapján a korábban kiállított huzamos tartózkodást biztosító engedély 

visszavonásáról rendelkező idegenrendészeti határozat meghozatalára olyan, indokolás nélküli 

határozat alapján kerül sor, amely 

 i.) kizárólag a nemzetbiztonság, közbiztonság, közrend veszélyeztetését/sértését megállapító, 

ugyancsak indokolás nélküli, attól eltérést nem engedő, kötelező erejű szakhatósági 

állásfoglalásra történő automatikus hivatkozáson alapul, és 

ii.) amelynek meghozatalára, így a nemzetbiztonsági, közbiztonsági, közrendi ok egyedi 

ügyben való fennállásának alapos vizsgálata, az egyéni körülményeket, a szükségesség és az 

arányosság követelményét figyelmen kívül hagyó határozattal került sor? 

 

181. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2022. július 11-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-460/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 

keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 4. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a nemzeti szabályozó hatóság határozata 

által érintett vállalkozásnak – és ekként a határozattal szemben az Alapjogi Charta 47. cikkében 

foglalt hatékony jogorvoslathoz fűződő jog gyakorlására jogosultnak – kell-e tekinteni azt a 

vállalkozást, amely az érintett piacon elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújt, de egy adott 

árverési eljárásra jelentkezést nem nyújtott be, mert az Árverési Eljárás részletszabályait 

tartalmazó dokumentációban foglalt feltételeknek nem felelt meg, és ennek következtében a 
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nemzeti szabályozó hatóságnak az árverés eredményét megállapító határozata rá vonatkozó 

rendelkezést nem tartalmaz? 

 

182. Az Administrativen sad Sofia grad (Bulgária) által 2022. július 13-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-471/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Lehet-e érvényes a jogalapra, az indokolásra, az elvégzett vizsgálat teljességére és objektivitására 

vonatkozó, EUMSZ 296. cikk harmadik bekezdése szerinti követelményekre tekintettel és a Charta 41. 

cikkében foglalt megfelelő ügyintézés elve alapján a Bulgária „Konvergencia” célkitűzése keretében a 

„Közlekedés” 2007–2013 operatív programra a Kohéziós Alapból nyújtott hozzájárulás részleges 

visszavonásáról szóló, 2021. július 27-i C(2021) [5739] európai bizottsági határozat 

(CCI2007BG161PO004)? 

2) Úgy kell-e értelmezni az 1083/2006 rendelet 100. cikkét, hogy az Európai Bizottság a határozatainak 

jogszerűsége érdekében az eljárás során nem köteles megállapítani, megvizsgálni és minősíteni az 

összes jogilag releváns tényt, hanem következtetéseit a közlésekre, véleménycserékre, illetve a 

tagállamok észrevételeire korlátozhatja, és kizárólag azokból vonja le? 

3) Kötelesek-e az illetékes nemzeti hatóságok a jelenlegihez hasonló helyzetben, amelyben az Európai 

Bizottság olyan jogerős jogi aktust fogadott el, amellyel az európai uniós források három külön 

közbeszerzési eljárás keretében történő kifizetése során elkövetett szabálytalanság miatt pénzügyi 

korrekciót alkalmaztak valamely tagállammal szemben, arra, hogy az 1083/2006 rendelet 98. cikke 

szerinti pénzügyi korrekció jogszerű alkalmazása érdekében saját szabálytalanság megállapítására 

irányuló eljárást folytassanak le? 

4) Ha az előző kérdésre adott válasz nemleges, akkor úgy kell-e tekinteni, hogy a Charta 41. cikkében 

foglalt megfelelő ügyintézéshez való joggal összhangban biztosított a személyek azon joga, hogy részt 

vegyenek a pénzügyi korrekció tagállamok általi végrehajtására irányuló eljárásban? 

5) Úgy kell-e értelmezni a Charta 47. cikkét, hogy a nemzeti bíróságot kötik az Európai Bizottság 

megállapításai és következtetései a jelenlegihez hasonló helyzetben, amelyben az Európai Bizottság 

olyan jogerős jogi aktust fogadott el, amellyel az európai uniós források három külön közbeszerzési 

eljárás keretében történő kifizetése során elkövetett szabálytalanság miatt pénzügyi korrekciót 

alkalmazták valamely tagállammal szemben, ha e bíróságnak pénzügyi korrekció illetékes nemzeti 

hatóság által az említett közbeszerzési eljárások valamelyike tekintetében történő végrehajtása ellen 

indított keresetről kell határoznia, vagy a hivatkozott jogszabályi rendelkezésből az következik, hogy e 

bíróságnak a teljes körű bírósági eljárás keretében a jogszabályban biztosított összes eszköz 

alkalmazásával a jogvita jogilag lényeges tényeit és körülményeit meg kell állapítania és meg kell 

vizsgálnia azáltal, hogy végleges jogi megoldást talál? 

6) Ha a fenti kérdésre olyan értelmű választ kell adni, hogy a nemzeti bíróságot köti az Európai Bizottság 

határozata, beleértve annak ténymegállapításait is, akkor megállapítható-e, hogy a pénzügyi korrekcióra 

kötelezett személyeknek a Charta 47. cikkében foglalt hatékony jogorvoslathoz való joga és a 

tisztességes eljáráshoz való joga biztosított? 

 

183. A Conseil d'État (Franciaország) által 2022. július 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-501/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az 1308/2013/EU rendelet 164. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy az az uniós szabályokban 

meghatározottaknál szigorúbb szabályokat előíró szakmaközi megállapodások kiterjesztését nem csak 

az e cikk b) pontjában említett, a „termelésre vonatkozó szabályok” területén, hanem az a) és a c)–n) 
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pontban említett valamennyi területen is engedélyezi, amelyek tekintetében úgy rendelkezik, hogy a 

szakmaközi megállapodás kiterjesztése kérhető, valamint különösen, hogy e cikk engedélyezi-e 

szigorúbb szabályok – szakmaközi megállapodás formájában történő – elfogadását és azoknak a 

gazdasági szereplők összességére történő kiterjesztését, jóllehet az uniós szabályozás a gyümölcsök 

vagy zöldségek adott kategóriájára vonatkozóan forgalmazási szabályokat ír elő? 

 

184. A Conseil d'État (Franciaország) által 2022. július 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-502/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 

234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 164. cikkét úgy kell-e 

értelmezni, hogy az az uniós szabályokban meghatározottaknál szigorúbb szabályokat előíró 

szakmaközi megállapodások kiterjesztését nem csak az e cikk b) pontjában említett, a „termelésre 

vonatkozó szabályok” területén, hanem az a) és a c)–n) pontban említett valamennyi más területen is 

engedélyezi, amelyek tekintetében úgy rendelkezik, hogy a szakmaközi megállapodás kiterjesztése 

kérhető? 

2) A valamely konkrét gyümölcs- vagy zöldségkategóriára vonatkozó uniós szabályok hiányában az 

1308/2013 rendelet 164. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy az engedélyezi az uniós jogban hivatkozott, 

az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által elfogadott hatályos előírásoknál szigorúbb 

szabályokat előíró szakmaközi megállapodások kiterjesztését? 

 

185. A Conseil d'État (Franciaország) által 2022. július 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-503/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 

234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 164. cikkét úgy kell-e 

értelmezni, hogy az az uniós szabályok [által] meghatározottaknál szigorúbb szabályokat előíró 

szakmaközi megállapodások kiterjesztését nem csak az e cikk b) pontjában említett, a „termelésre 

vonatkozó szabályok” területén, hanem az a) és a c)–n) pontban említett valamennyi területen is 

engedélyezi, amelyek tekintetében úgy rendelkezik, hogy a szakmaközi megállapodás kiterjesztése 

kérhető, valamint különösen, hogy e cikk engedélyezi-e szigorúbb szabályok – szakmaközi 

megállapodás útján történő – elfogadását és azoknak a gazdasági szereplők összességére történő 

kiterjesztését, jóllehet az uniós szabályozás a gyümölcsök vagy zöldségek adott kategóriájára 

vonatkozóan forgalmazási és csomagolási szabályokat ír elő? 

2) Amennyiben az előző kérdésre adandó válasz eltérően alakul attól függően, hogy az e cikk [(4) 

bekezdésének d)] pontjában említett „forgalmazási szabályokról” vagy az ugyanezen [bekezdés] k) 

pontjában említett, „a csomagolásra és a kiszerelésre vonatkozó minimumszabályokról” van szó, az 

ugyanazon csomagolási egységben lévő termékek homogén jellegének biztosítására szolgáló 

mérettartományok megállapítása a forgalmazási szabályok vagy a csomagolásra vonatkozó szabályok 

körébe tartozik-e? 
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186. A Conseil d'État (Franciaország) által 2022. július 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-504/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 2013. december 17-i 1308/2013/EU rendelet 164. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy az az uniós 

szabályokban meghatározottaknál szigorúbb szabályokat előíró szakmaközi megállapodások 

kiterjesztését nem csak az e cikk b) pontjában említett, a „termelésre vonatkozó szabályok” területén, 

hanem az a) és a c)–n) pontban említett valamennyi területen is engedélyezi, amelyek tekintetében úgy 

rendelkezik, hogy a szakmaközi megállapodás kiterjesztése kérhető? 

2) Az egyrészről a betakarítási, és másrészről a forgalmazási időpont meghatározása a szakmaközi 

megállapodás útján meghatározható és a 2013. december 17-i 1308/2013/EU rendelet 164. cikke alapján 

kiterjeszthető szabályok körébe tartozik-e, és ha igen, a betakarítási és a forgalmazási időpont 

meghatározása az e cikk b) pontjában említett, a „termelésre vonatkozó szabályok”, vagy – amint azt 

korábban a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági 

termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 

(2) XVI. melléklete előírta – az ugyanezen cikk d) pontjában említett „forgalmazási szabályok” körébe 

tartozik-e? 

 

187. Az Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Románia) által 2022. július 28-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-510/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 106. cikk (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes az alapeljárás tárgyát 

alkotóhoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely fenntartja az ásványvizek kinyerésére vonatkozó 

engedélyeknek a 100 %-os állami tulajdonában álló társaság részére való közvetlen, kezdeti és 

versenyen kívüli odaítélését (az állami vállalatnak biztosított) kizárólagos engedélyek egymást követő 

és korlátlan meghosszabbításai révén? 

2) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikkét, az EUMSZ 49. cikket, az 

EUMSZ 119. cikket és a természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról szóló 2009/54/EK 

irányelv 3. cikkét, hogy azokkal ellentétes az alapeljárás tárgyát alkotóhoz hasonló, fent említett olyan 

nemzeti szabályozás, amely a kereskedelmi tevékenység gyakorlása szabadságának és a letelepedés 

szabadságának indokolatlan korlátozását vezeti be? 

 

188. Az Apelativen sad Veliko Tarnovo (Bulgária) által 2022. augusztus 4-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-523/22. 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 
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vonatkozó jóváhagyó nyilvántartási rendszert? 

 

189. A Szegedi Törvényszék (Magyarország) által 2022. augusztus 8-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-528/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) a) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 20. cikkét az 

Alapjogi Charta 7. és 24. cikkeivel összefüggésben, hogy azzal ellentétes az a tagállami 

gyakorlat, amelyben anélkül fogadnak el az állampolgársága szerinti tagállamban élő uniós 

családtagok (kiskorú gyermek, élettárs) harmadik országbeli állampolgár családtagja részére 

korábban kiállított, tartózkodási jogot biztosító engedély visszavonásáról vagy tartózkodási 

jog meghosszabbítására vonatkozó kérelem (jelen ügyben nemzeti letelepedési engedély 

iránti kérelem) elutasításáról rendelkező határozatot, hogy előzetesen megvizsgálnák az 

EUMSZ 20. cikke szerinti származékos tartózkodási jog fennállását az érintett harmadik 

országbeli családtag vonatkozásában? 

b) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 20. cikkét a Charta 7. cikkével, 24. cikkével, 51. cikk 

(1) bekezdésével és 52. cikk (1) bekezdésével összefüggésben, hogy amennyiben az 

EUMSZ 20. cikkből eredő származékos tartózkodási jog fennáll, úgy az uniós jog hatálya 

azt eredményezi, hogy a tartózkodási jog meghosszabbítására vonatkozó kérelemről (jelen 

ügyben nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem) rendelkező idegenrendészeti határozat 

meghozatala, az ennek alapjául szolgáló nemzetbiztonsági, közrendi, közbiztonsági 

kivételek alkalmazása, illetve ilyen okok igazolható fennállása esetén a tartózkodási jog 

korlátozásának igazolása alapjául szolgáló szükségességi és arányossági vizsgálat 

alkalmazása során a tagállami hatóságoknak és bíróságoknak szintén az uniós jogot kell 

alkalmazni? 

2) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 20. cikkét a Charta 47. cikkével – és adott esetben a Charta 

7. és 24. cikkével – összefüggésben, hogy az megköveteli, hogy a nemzetbiztonsági és/vagy 

közrendi, közbiztonsági okkal összefüggő indokon alapuló, korábban kiállított huzamos 

tartózkodást biztosító engedély visszavonásáról vagy tartózkodási jog meghosszabbítására 

vonatkozó kérelemről rendelkező határozatot hozó tagállami hatóságnak, a titkosítást 

megállapító szakhatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy az érintett harmadik országbeli 

állampolgár és jogi képviselője számára mindenképpen biztosított legyen az ilyen indokon 

alapuló határozat alapjául szolgáló titkosított/minősített adatok, információk legalább 

lényegének megismerése és a döntéssel kapcsolatos eljárásban való felhasználás joga, 

amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság arra hivatkozik, hogy a közlés a nemzetbiztonsági 

okkal ellentétes lenne? 

3) Igenlő válasz esetén, pontosan mit kell érteni az ilyen döntés alapjául szolgáló titkosított 

indokok „lényege” alatt a Charta 41. és 47. cikkeire figyelemmel? 

4) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 20. cikkét, figyelemmel a Charta 47. cikkére, hogy a 

titkosított/minősített adatokkal kapcsolatos indokon alapuló szakhatósági állásfoglalás és ezen 

alapuló érdemi idegenrendészeti határozat jogszerűségét felülvizsgáló tagállami bíróságnak 

hatáskörrel kell rendelkeznie a titkosítás jogszerűségének (szükségességének és 

arányosságának) felülvizsgálatára, és arra, hogy jogszerűtlen titkosítás esetén saját döntésével 

lehetővé tegye a közigazgatási hatóságok állásfoglalása/határozata alapjául szolgáló adatok 

teljes körének megismerését és felhasználását az érintett és képviselője számára, jogszerű 

titkosítás esetén pedig saját döntésével biztosítsa a titkosított adatok legalább lényegének 

megismerhetőségét és felhasználhatóságát az érintett számára az őt érintő idegenrendészeti 
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eljárásban? 

5) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 20. cikkét a Charta 7. cikkével, 24. cikkével, 51. cikkének 

(1) bekezdésével és 52. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, hogy azzal ellentétes az 

olyan tagállami szabályozás, amely alapján a korábban kiállított, huzamos tartózkodást 

biztosító engedély visszavonásáról vagy tartózkodási jog meghosszabbítására vonatkozó 

kérelemről rendelkező idegenrendészeti határozat meghozatalára olyan, indokolás nélküli 

határozat alapján kerül sor, amely 

i) kizárólag a nemzetbiztonság, közbiztonság, közrend veszélyeztetését/sértését megállapító, 

ugyancsak indokolás nélküli, attól eltérést nem engedő, kötelező erejű szakhatósági 

állásfoglalásra történő automatikus hivatkozáson alapul és 

ii) amelynek meghozatalára, így a nemzetbiztonsági, közbiztonsági, közrendi ok egyedi ügyben 

való fennállásának alapos vizsgálata, az egyéni körülményeket, a szükségesség és az 

arányosság követelményét figyelmen kívül hagyó határozattal került sor? 

 

190. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2022. augusztus 11-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-538/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Megfelel-e az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált 

igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó 

feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös 

megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről 

szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 30. cikk (3) 

bekezdésének – figyelemmel a rendelet (28) és (31) preambulumbekezdéseiben, 2. cikk (1) 

bekezdés 16. és 18. pontjaiban és 31. cikk (l)-(3) bekezdéseiben foglaltakra is, – az a tagállami 

gyakorlat, amely szerint a termeléshez kötött anyatehéntartási támogatás kifizetése iránti 

kérelmet – amennyiben a támogatásra való jogosultságnak a tagállam által előírt kritériuma 

szerint a bejelentett állatok meghatározott ellési aránya és a bejelentett állatlétszám 

vonatkozásában a teljesült ellési arány az előírtnál alacsonyabb – akkor is teljes egészében el 

kell utasítani, ha az előírt ellési arány a bejelentett állatoknak egy, a bejelentettnél kisebb 

létszámú csoportja vonatkozásában teljesült, mivel a nemzeti jogszabályban előírt ellési arány 

alacsonyabb százalékban való teljesítése miatt a bejelentett állatlétszám teljes egészében nem 

támogatottnak minősül? 

2) Amennyiben az előző kérdésre adott válasz nem, az esetben akként kell-e meghatározni a 

rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 18. pontja, valamint a 30. cikk (3) bekezdése szerinti 

támogatott állatlétszámot a rendelet (28) és (31) preambulumbekezdései szerinti fokozatosság 

és arányosság követelményeire tekintettel – figyelemmel az előző pontban felsorolt közösségi 

jogi normák fent nevezett cikkeire is –, hogy a nemzeti jogszabályban előírt ellési arány 

alacsonyabb százalékban való teljesítése esetén 

a) a támogatott állatlétszám kizárólag az elléssel érintett egyedek számával azonos, vagy 

b) a támogatott állatlétszám a bejelentett állatoknak azon csoportja, amelyek vonatkozásában a 

nemzeti jogszabályban meghatározott ellési arány teljesült? 

3) A rendelet 30. cikk (3) bekezdésében, a 31. cikk (l)-(2) bekezdéseiben foglaltakra és a (31) 

preambulumbekezdése szerinti arányosság követelményére figyelemmel úgy kell-e értelmezni 

a rendelet 31. cikk § (3) bekezdését, hogy a szankció alapjának meghatározásakor a megfelelt 
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állatokat a meg nem felelt állatokhoz kell viszonyítani, avagy az, hogy a bejelentett állatokhoz, 

továbbá a hányadosként kapott törtszámot – a százalékszámításra tekintettel – meg kell-e 

szorozni még 100-zal is? 

 

191. A Landgericht Düsseldorf (Németország) által 2022. augusztus 15-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-545/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdését, hogy a járat törlését 

rendkívüli körülmények okozták, ha a légitársaság a Covid19-világjárvány kitörését követően a világ 

légi közlekedésének 2020 márciusában kezdődött összeomlása okán a járatok gazdaságtalan 

üzemeltetése miatt, valamint a személyzet és a pilóták egészségének védelme érdekében drasztikusan 

megritkítja menetrendjét, és számos járatot töröl, anélkül, hogy a járattörlésre a repülőtér-bezárásokhoz, 

a repülési tilalmakhoz vagy a beutazási tilalmakhoz hasonló hatósági intézkedések kényszerítették 

volna? 

 

192. Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2022. augusztus 22-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-563/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az következik-e a 2013/32/EU irányelv 40. cikkének (1) bekezdéséből, hogy a palesztin származású 

hontalan kérelmező által az UNRWA-nál való regisztrációja alapján benyújtott nemzetközi védelem 

iránti ismételt kérelem vizsgálatának engedélyezése esetén a hatáskörrel rendelkező hatóságok e 

rendelkezésben előírt azon kötelezettsége, hogy az ismételt kérelem keretében a további előterjesztések 

alapjául szolgáló minden elemet figyelembe kell venniük és meg kell vizsgálniuk, az ügy körülményei 

között azt a kötelezettséget is magában foglalja, hogy az ismételt kérelem tárgyát képező új elemek vagy 

körülmények mellett azokat az okokat is meg kell vizsgálni, amelyek miatt a személy elhagyta az 

UNRWA működési területét, ha az említett rendelkezés a 2011/95 irányelv (2) 12. cikke (1) bekezdése 

a) pontjának második mondatával összefüggésben kerül értelmezésre? Attól a körülménytől függ-e az 

említett kötelezettség teljesítése, hogy azokat az okokat, amelyek miatt a személy elhagyta az UNRWA 

működési területét, már azon [nemzetközi] védelem iránti első kérelem tárgyában lefolytatott eljárás 

keretében megvizsgálták, amely jogerős elutasító határozattal zárult, de amelyben a kérelmező nem 

hivatkozott az UNRWA-nál való regisztrációjára, és nem is bizonyította azt? 

2) Az következik-e a 2011/95 irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondatából, hogy 

a rendelkezésben szereplő „[a]mennyiben e védelem vagy támogatás bármely okból [megszűnt]” 

fordulat alkalmazandó az olyan palesztin származású hontalan személyre, akit regisztráltak az UNRWA-

nál, és akit az UNRWA élelmiszerrel, egészségügyi szolgáltatásokkal és oktatási szolgáltatásokkal 

segített Gázavárosban, anélkül, hogy e Gázavárost önként és jogszerűen elhagyó személy személyes 

fenyegetettségére utaló valószínűsítő körülmények állnának fenn, figyelembe véve az ügyben 

rendelkezésre álló információkat: 

— a távozás időpontjában fennálló általános helyzet – élelmiszer-, ivóvíz-, egészségügyi ellátási és 

gyógyszerhiánnyal, víz- és áramellátási problémákkal, épületek és az infrastruktúra 

megsemmisülésével, valamint munkanélküliséggel párosuló – példátlan humanitárius 

válsághelyzetként való értékelése 

— az UNRWA nehézségei a segítségnyújtás és a – többek között élelmiszerek és egészségügyi 

szolgáltatások formájában történő – szolgáltatásnyújtás Gázában történő fenntartása terén az 

UNRWA költségvetésének jelentős hiánya és a segélyező hivatal által nyújtott segítségre rászoruló 

személyek számának folyamatos növekedése miatt, [valamint az a körülmény, hogy] az általános 

gázai helyzet aláássa az UNRWA tevékenységét? 
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Eltérő választ kell-e adni erre a kérdésre pusztán azért, mert a kérelmező az említett irányelv 

20. cikkének (3) bekezdése értelmében vett, veszélyeztetett csoporthoz tartozó személy, mégpedig 

kiskorú gyermek? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2011/95 irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második mondatát, 

hogy a nemzetközi védelmet kérelmező és az UNRWA-nál regisztrált palesztin menekültnek minősülő 

személy visszatérhet az UNRWA általa elhagyott működési területére, konkrétabban Gázavárosba, ha 

az elutasító határozattal szemben indított keresete tárgyában tartott bírósági tárgyalás időpontjában 

— nem állnak rendelkezésre megalapozott információk arra vonatkozóan, hogy e személy igénybe 

vehetné az UNRWA által élelmiszerek, egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerek és orvosi ellátás, 

valamint oktatás formájában nyújtott segítséget, 

— az UNHCR Gázai övezetbe való visszatérésre vonatkozó 2022. márciusi álláspontja az UNRWA 

működési területe elhagyásának és a vissza nem térésnek az okaként értékelte a Gázavárosban 

fennálló általános helyzetre és az UNRWA-ra vonatkozó információkat, 

figyelembe véve azt is, hogy visszatérése esetén a kérelmező méltó életfeltételek között tud ott 

tartózkodni? 

Alkalmazandó-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikke szerinti súlyos anyagi nélkülözésre 

vonatkozó, a 2019. március 19-i Jawo-ítélet (C-163/17, EU:C:2019:218) rendelkező részének 

4) pontjában szereplő értelmezés a nemzetközi védelmet kérelmező személy személyes helyzetére a 

Gázai övezetben az említett időpontban fennálló helyzetre tekintettel, és amennyiben a személy rá van 

szorulva az UNRWA által élelmiszerek, egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerek és orvosi ellátás 

formájában nyújtott segítségre, a visszaküldés tilalmának a 2011/95 irányelvnek a Charta 19. cikkével 

összefüggésben értelmezett 21. cikkének (1) bekezdése szerinti elvének az e kérelmező tekintetében 

történő alkalmazására és tiszteletben tartására tekintettel? 

A gyermek mindenek felett álló érdekének tiszteletben tartására, valamint jólétének és szociális 

fejlődésének, védelmének és biztonságának biztosítására figyelemmel eltérő választ kell-e adni a 

Gázavárosba való visszatérésre vonatkozó kérdésre a Gázavárosban fennálló általános helyzetre és az 

UNRWA-ra vonatkozó információk alapján pusztán azért, mert a védelmet kérelmező személy kiskorú 

gyermek? 

4) A harmadik kérdésre adandó választól függően: 

A jelen esetben úgy kell-e értelmezni a 2011/95 irányelv 12. cikke (1) bekezdése a) pontjának második 

mondatát és különösen az e rendelkezésben szereplő „e személyeket ipso facto megilletik az ezen 

irányelv által biztosított ellátások [helyesen: előnyök]” fordulatot, hogy: 

A) a védelmet kérelmező és az UNRWA-nál regisztrált hontalan palesztinnak minősülő személy 

esetében alkalmazandó a visszaküldés tilalmának a 2011/95 irányelvnek a Charta 19. cikkének 

(1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 21. cikkének (1) bekezdése szerinti elve, mert 

Gázavárosba való visszatérése esetén e személy embertelen és megalázó bánásmód veszélyének lenne 

kitéve, mivel súlyos anyagi nélkülözéssel szembesülhet, és a kiegészítő védelem megadása 

szempontjából a 2011/95 irányelv 15. cikke [b) pontjának] hatálya alá tartozik, vagy 

B) a 2012. december 19-i El Kott és társai ítélet (C-364/11, EU:C:2012:826) rendelkező része 

2) pontjának megfelelően a védelmet kérelmező és az UNRWA-nál regisztrált hontalan palesztinnak 

minősülő személy esetében az említett rendelkezés az említett irányelv 2. cikkének c) pontja értelmében 

vett menekült jogállásnak az említett tagállam általi elismerését és a menekült jogállás e személy 

számára történő ipso iure megadását feltételezi, amennyiben e személy nem tartozik az említett irányelv 

12. cikke (1) bekezdése b) pontjának vagy (2) és (3) bekezdésének hatálya alá, anélkül, hogy a 

kiegészítő védelem megadása szempontjából a 2011/95 irányelv 15. cikkének [b) pontja] szerint 

releváns körülményeket figyelembe kellene venni e személy esetében? 
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193. A Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Olaszország) által 

2022. augusztus 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-560/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A (2012. március 24-i 27. sz., törvénnyé alakító törvénnyel módosított) 2012. január 24-i 1. sz. 

rendkívüli törvényerejű rendelet 5-bis cikke – amely a 287/1990. sz. törvény 10. cikkét kiegészítette a 

7-ter. és 7-quater. bekezdéssel –, amely szerint a verseny- és piacfelügyeleti hatóság intézményi 

tevékenységét kizárólag olyan „járulékokból” finanszírozzák, amelyet kizárólag az 50 millió eurót 

meghaladó összbevétellel rendelkező (olasz vagy abban az esetben, ha állandó képviselettel bíró, 

cégjegyzékbe bejegyzendő telephellyel rendelkeznek Olaszországban, akkor külföldi) tőketársaságok 

fizetnek, és amely tehát nem érinti egyenlő és arányos mértékben mindazokat a piacon működő 

jogalanyokat, amelyek javára (a fogyasztókon kívül) az említett hatóság folytatja a tevékenységét, az 

uniós joggal, így különösen: 

— az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével (a lojális együttműködés elve); 

— a belső piac alapelveivel (beleértve a letelepedés szabadságát és a tőke szabad mozgását); 

— az EUMSZ 101., EUMSZ 102. és EUMSZ 103. cikkel; 

— a Szerződés 81. és 82. cikkében (jelenleg EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikk) meghatározott 

versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelettel; 

— a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogérvényesítés céljából történő 

megerősítéséről és a belső piac megfelelő működésének biztosításáról szóló, 2018. december 11-i 

(EU) 2019/1 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (különösen az (1), (6), (8), (17), (26) 

preambulumbekezdés, az 1. cikk (1) bekezdése, a 2. cikk 10) pontja, az 5. cikk (1) bekezdése) 

összeegyeztethetően értelmezhető-e; 

az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének (1) bekezdése (tulajdonhoz való jog), 20. cikke (törvény 

előtti egyenlőség), 21. cikkének (1) bekezdése (egyenlő bánásmód), 52. cikkének (1) bekezdése 

(arányosság elve) fényében olvasva; 

és ezért úgy kell-e azt értelmezni, [hogy] a (2012. március 24-i 27. sz., törvénnyé alakító törvénnyel 

módosított) 2012. január 24-i 1. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet 5-bis. cikkében foglalt nemzeti 

szabályozás, amely a 287/1990. sz. törvény 10. cikkét kiegészítette a 7-ter. és 7-quater. bekezdéssel, a 

fent említett értelemben ellentétes az uniós joggal? 

 

194. A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2022. szeptember 1-jén 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-578/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A 261/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben úgy kell-e értelmezni e 

rendelet 4. cikke (3) bekezdésének és 2. cikke j) pontjának együttes rendelkezéseit, hogy az utasnak a 

légifuvarozó, az utazásszervező vagy egy meghatalmazott utazásközvetítő által előre meghatározott 

módon és megjelölt időpontban, vagy ha időpontot nem jelöltek meg, legalább 45 perccel a közzétett 

indulási időpont előtt mindig jelentkeznie kell utasfelvételre, és e rendelet 2. cikke j) pontjának 

megfelelően a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek mellett beszállásra is 

jelentkeznie kell? 

2) A Bíróság által az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendelet 4. cikkének (3) bekezdését a 2. cikkének j) pontjával 

összefüggésben, hogy az utas beszállásának az utas akarata ellenére történő visszautasítását az utassal 

szemben – az üzemeltető légi fuvarozóra kiterjedő joghatással – a szerződéses légi fuvarozó is 

kifejezésre juttathatja, amely az üzemeltető légi fuvarozóval a légi járatra vonatkozóan közös 
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üzemeltetési megállapodást kötött? 

 

195. A Verwaltungsgericht Köln (kölni közigazgatási bíróság, Németország) által 2022. 

szeptember 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-582/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2012/34/EU irányelv 56. cikkének (1), (6) és (9) bekezdését, hogy a díjak 

megállapítása akkor is panasz tárgyát képezheti, ha a vizsgálat tárgyát képező díjat már nem alkalmazzák 

(úgynevezett korábbi díjjal szembeni panasz)? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén:  

Úgy kell-e értelmezni a 2012/34/EU irányelv 56. cikkének (1), (6) és (9) bekezdését, hogy az igazgatási 

szervezet a korábbi díjak utólagos ellenőrzése esetén azokat ex tunc hatállyal érvénytelennek 

nyilváníthatja? 

3) Az első és második kérdésre adott igenlő válasz esetén:  

Megengedi-e a 2012/34/EU irányelv 56. cikke (1), (6) és (9) bekezdésének értelmezése az olyan nemzeti 

szabályozást, amely kizárja a korábbi díjak utólagos, ex tunc hatályú ellenőrzésének lehetőségét? 

4) Az első és második kérdésre adott igenlő válasz esetén:  

Úgy kell-e értelmezni a 2012/34/EU irányelv 56. cikkének (9) bekezdését, hogy az illetékes igazgatási 

szervezet e rendelkezésben foglalt, a helyzet orvoslásához szükséges intézkedései – 

jogkövetkezményeket tekintve – főszabály szerint annak elrendelését is lehetővé teszik, hogy a 

pályahálózat-működtető visszafizesse a jogellenesen felszámított díjakat, még akkor is, ha a vállalkozó 

vasúti társaság és a pályahálózat-működtető között felmerülő visszafizetési követelések polgári peres 

úton is érvényesíthetők? 

5) Az első és második kérdésre adott nemleges válasz esetén:  

A korábbi díjakkal szembeni panasztétel joga minden esetben az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. 

cikkének (1) bekezdéséből és az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 19. cikke (1) bekezdésének 

második albekezdéséből következik-e, ha az igazgatási szervezet panasz tárgyában – a Bíróság C-

489/15. sz. ügyben 2017. november 9-én hozott ítéletében kidolgozott ítélkezési gyakorlata alapján – 

hozott határozatának hiányában a nemzeti polgári jog szabályok alapján a jogellenes korábbi díjak 

visszatérítése kizárt? 

 

196. A Landesverwaltungsgericht Tirol (Ausztria) által 2022. szeptember 19-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-601/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Sérti-e az EUSZ 4. cikk (2) bekezdésében foglalt „tagállamok közötti egyenlő bánásmód elvét” a 

legutóbb a 2013/17/EU irányelvvel módosított 92/43/EGK irányelv IV. mellékletével összefüggésben 

értelmezett 12. cikke, amely szerint a farkas szigorú védelem alatt áll, azonban több tagállam 

populációjára nem vonatkozik ez a védelem, miközben ezen irányelv Ausztria esetében nem írt elő 

megfelelő eltérést? 

2) Úgy kell-e értelmezni a legutóbb a 2013/17/EU irányelvvel módosított 92/43/EGK irányelv 16. 

cikkének (1) bekezdését, amely szerint a farkasra vonatkozó szigorú védelmi rendszertől való eltérés 

csak akkor megengedett, ha az eltérés megengedése többek között nem befolyásolja az érintett fajok 

populációi „kedvező védettségi állapotának” fenntartását a „[természetes] elterjedési területükön”, hogy 

a kedvező védettségi állapot nem egy tagállam területére vonatkozik, hanem azt valamely populáció 

határokon átnyúló vagy nagyobb bioföldrajzi régiót magában foglaló természetes elterjedési területén 

kell biztosítani vagy helyreállítani? 
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3) Úgy kell-e értelmezni a legutóbb a 2013/17/EU irányelvvel módosított 92/43/EGK irányelv 16. cikke 

(1) bekezdésének b) pontját, hogy az adott farkas által okozott közvetlen kár mellett a közvetett, nem az 

adott farkasnak betudható (jövőbeli) „nemzetgazdasági” kár is „súlyos kárnak” minősül? 

4) Úgy kell-e értelmezni a legutóbb a 2013/17/EU irányelvvel módosított 92/43/EGK irányelv 16. 

cikkének (1) bekezdését, hogy a „más megfelelő megoldásokat” a Tirol szövetségi tartományban 

uralkodó topográfiai, alpesi legelőgazdálkodási és üzemi struktúrák fényében kizárólag a tényleges 

megvalósíthatóság alapján kell vizsgálni vagy pedig gazdasági szempontok alapján is? 

Pénzügyi jogterület 

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

(Portugália) által 2022. július 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-

472/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49. cikket (a letelepedéshez való jog) és/vagy az EUMSZ 63. cikket 

(a tőke szabad mozgása), hogy azokkal ellentétes egy tagállam azon jogszabályi rendelkezése vagy 

adójogi gyakorlata, amely szerint az említett tagállamban egy természetes személy jövedelemadója 

vonatkozásában a nemzeti jog szerinti társaságok részesedéseinek átruházására olyan adókedvezményt 

alkalmaznak, amelynek lényege a társasági részesedések átruházásából származó tőkenyereség 50 %-os 

adóztatása, e kedvezményt azonban nem alkalmazzák valamely más tagállamban létrehozott társaságok 

részesedéseinek átruházására? 

2) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49. cikket (a letelepedéshez való jog) és/vagy az EUMSZ 63. cikket 

(a tőke szabad mozgása), hogy azokkal ellentétes egy tagállam azon jogszabályi rendelkezése vagy 

adójogi gyakorlata, amely szerint az említett tagállamban egy természetes személy jövedelemadója 

vonatkozásában az ország területén tényleges székhellyel rendelkező társaságok részesedéseinek 

átruházására olyan adókedvezményt alkalmaznak, amelynek lényege a társasági részesedések 

átruházásából származó tőkenyereség 50 %-os adóztatása, e kedvezményt azonban nem alkalmazzák 

valamely más tagállamban tényleges székhellyel társaságok részesedéseinek átruházására? 

3) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49. cikket (a letelepedéshez való jog) és/vagy az EUMSZ 63. cikket 

(a tőke szabad mozgása), hogy azokkal ellentétes egy tagállam azon jogszabályi rendelkezése vagy 

adójogi gyakorlata, amely szerint az említett tagállamban egy természetes személy jövedelemadója 

vonatkozásában az ország területén adóügyi illetőséggel rendelkező társaságok részesedéseinek 

átruházására olyan adókedvezményt alkalmaznak, amelynek lényege a társasági részesedések 

átruházásából származó tőkenyereség 50 %-os adóztatása, e kedvezményt azonban nem alkalmazzák 

valamely más tagállamban adóügyi illetőséggel rendelkező társaságok részesedéseinek átruházására? 

4) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49. cikket (a letelepedéshez való jog) és/vagy az EUMSZ 63. cikket 

(a tőke szabad mozgása), hogy azokkal ellentétes egy tagállam azon jogszabályi rendelkezése vagy 

adójogi gyakorlata, amely szerint az említett tagállamban egy természetes személy jövedelemadója 

vonatkozásában a tevékenységüket az ország területén gyakorló társaságok részesedéseinek 

átruházására olyan adókedvezményt alkalmaznak, amelynek lényege a társasági részesedések 

átruházásából származó tőkenyereség 50 %-os adóztatása, e kedvezményt azonban nem alkalmazzák a 

tevékenységüket valamely más tagállamban gyakorló társaságok részesedéseinek átruházására? 

5) Úgy kell-e értelmezni a visszaélésszerű magatartás tilalmának elvét, hogy azt alkalmazni kell 

társasági részesedéseknek a jelen ügyben szereplőhöz hasonló olyan átruházására, amelynek eredménye 

lényegében az osztalékfizetéssel egyenértékű, és amelynek jogi formáját az adóalany választotta 

alapvetően abból a célból, hogy a nemzeti jogból eredő, kizárólag az értékpapírok értéknövekedésére a 

jelen ügyben szereplőhöz hasonló olyan körülmények között alkalmazható adókedvezményben 

részesüljön, amelyek között a szóban forgó adókedvezménynek az adóalany tekintetében történő 

elismerése annak lehetőségétől függ, hogy ez utóbbi az EUMSZ 49. cikk szerinti letelepedéshez való 

jogra és/vagy az EUMSZ 63. cikk szerinti szabad tőkemozgásra hivatkozik és gyakorolja azokat? 
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6) Úgy kell-e értelmezni a visszaélésszerű magatartás tilalmának elvét, hogy az tiltja, hogy egy adóalany 

az (EUMSZ 49. cikk alapján) a letelepedéshez való jogára vagy (az EUMSZ 63. cikk alapján) a tőke 

szabad mozgására hivatkozzon és gyakorolja azokat annak érdekében, hogy a nemzeti jogban a társasági 

részesedések átruházásából származó értéknövekedés tekintetben adókedvezményben részesüljön, 

amikor abból az elsődleges célból, hogy az említett adókedvezményben részesüljön, olyan ügyletet 

hajtott végre, amelynek eredménye lényegében egyenértékű az osztalékfizetéssel, mint például a 

részvényátruházás? 

7) Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, hivatkozhat-e az adóalany a jogbiztonságra vagy a 

bizalomvédelemre annak érdekében, hogy vitassa a letelepedéshez való jog és/vagy a tőke szabad 

mozgása elismerésének megtagadását a visszaélésszerű magatartás tilalmának elve értelmében, és ily 

módon tegye jogszerűvé az említett visszaélésszerű magatartást? 

8) Úgy kell-e értelmezni a visszaélésszerű magatartás tilalmának elvét, hogy annak alkalmazása a 

visszaéléssel szembeni általános nemzeti jogszabály alkalmazási feltételei fennállásának bizonyításától 

függ? 

9) Úgy kell-e értelmezni a visszaélésszerű magatartás tilalmának elvét, hogy annak alkalmazása a 

nemzeti hatóságok általi alkalmazásától függ? 

10) Úgy kell-e értelmezni a visszaélésszerű magatartás tilalmának elvét, hogy annak alkalmazása attól 

függ, hogy a nemzeti adóhatóságok lefolytatják-e a visszaéléssel szembeni általános nemzeti jogszabály 

alkalmazásának tekintetében előírt eljárást? 

11) Tekintettel arra, hogy a nemzeti bíróság korlátozott hatáskörrel rendelkezik az adójogi aktusok 

jogszerűségének értékelése és annak eldöntése vonatkozásában, hogy megsemmisíti vagy a jogrendben 

tartja azokat anélkül, hogy az adóhatóságok helyébe lépne, úgy kell-e értelmezni a visszaélésszerű 

magatartás tilalmának elvét, hogy a választottbíróság hatáskörrel rendelkezik arra, hogy újra besorolja / 

újra meghatározza / átminősítse a visszaélésszerű ügyletet, és az arra az ügyletre vonatkozó nemzeti 

szabályozást alkalmazza, amely ezen ügylet helyébe lépne? 

 

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

(Portugália) által 2022. július 25-benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-

505/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Abban az esetben, ha az új előfizetők az időszaki kiadványok előfizetésével ajándékhoz (elektronikus 

eszköz) jutnak, a héa-irányelv 16. cikke alkalmazásában ez a juttatás: 

a) ingyenesen teljesített, az időszaki kiadványok előfizetésétől különálló termékértékesítésnek, vagy 

b) ellenérték fejében történő egységes termékértékesítés egy részének, vagy 

c) egy olyan kereskedelmi csomag részének minősül-e, amely egy fő termékértékesítésből (a magazin 

előfizetése) és egy kiegészítő termékértékesítésből (az ajándék juttatása) áll, amelyben ez utóbbi a 

magazin előfizetéséhez képest járulékos jellegű, ellenérték fejében történő termékértékesítésnek 

tekintendő? 

2) Ha az első kérdésre adott válasz az, hogy ingyenes termékértékesítésről van szó, összhangban van-e 

a héa-irányelv 16. cikkének második bekezdése értelmében vett „kis értékű ajándékok […] átadása” 

fogalmával az ajándékok összértéke éves határértékének az adóalany előző évi árbevétele öt ezrelékének 

megfelelő arányban (az egységérték határán felül) történő megállapítása? 

3) Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén az adóalany előző évi árbevétele öt ezrelékének 

megfelelő arányt olyan alacsonynak kell-e tekinteni, amely megfosztja hatékony érvényesüléstől a héa-

irányelv 16. cikkének második bekezdését? 

4) A megállapításának célját is figyelembe véve, sérti-e a semlegesség, az egyenlő bánásmódnak vagy 
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a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az arányosságnak az elvét az adóalany előző évi 

árbevételének öt ezrelékében meghatározott határ? 

 

85. A Curtea de Apel Braşov (Románia) által 2022. július 27-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-508/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Értelmezhető-e úgy az uniós jog (EUMSZ 110. cikk), hogy az uniós jog által tiltott adó összege beépül 

a gépjármű értékébe, és az átruházható az e gépjárműre vonatkozó tulajdonjoggal együtt harmadik fél 

vásárlók javára? 

2) Ellentétes-e az EUMSZ 110. [cikk] értelmezésével az 52/2017. sz. OUG 1. cikkéhez hasonló azon 

nemzeti szabályozás, amely szerint az uniós jog által tiltott adó csak az azt megfizető adóalany részére 

téríthető vissza, az adó alapjául szolgáló gépjármű későbbi vásárlói részére pedig nem, ha az adót nem 

térítették vissza az azt megfizető személynek? 

 

86. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2022. augusztus 4-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-519/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

irányelv 273. cikkére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikk (1) bekezdése 

szerinti arányosság elvére is figyelemmel összeegyeztethető-e a Charta 16. cikkében foglalt 

vállalkozás szabadságával az a tagállami szabályozás, amely szerint egy társaság adószáma, 

illetőleg közösségi adószáma a társasággal szemben kiszabott adófizetési biztosíték meg nem 

fizetése miatt törölhető akkor is, ha a társaság tagjai közvetlenül nem értesülnek a társasággal 

szemben alkalmazott adófizetési biztosíték kiszabásáról, illetőleg arról, hogy az adófizetési 

biztosíték kiszabását a társasággal szemben a társaság vezető tisztségviselőjének egy másik, 

meg nem fizetett adótartozással rendelkező jogi személyben fennállt vagy fennálló tagsága 

vagy vezetése eredményezte? 

2) A HÉA irányelv 273. cikke szerinti szükségesség, valamint a Charta 52. cikkének (1) 

bekezdése szerinti arányosság elvére is figyelemmel összeegyeztethető-e a Charta 16. cikkében 

foglalt vállalkozás szabadságával és a 47. cikke szerinti jogorvoslathoz való joggal az a 

tagállami szabályozás, amely szerint egy társaság adószáma, illetőleg közösségi adószáma a 

társasággal szemben kiszabott adófizetési biztosíték meg nem fizetése miatt törölhető akkor is, 

amennyiben a társaság döntéshozó szervének szabályszerű összehívására vonatkozó tagállami 

szabályozás általános rendelkezései által megkövetelt legkisebb határidő nem teszi lehetővé, 

hogy a döntéshozó szerv az adófizetési biztosíték kiszabásának okául szolgáló, akadályt 

hordozó vezető tisztségviselőt az adófizetési biztosíték kiszabásáról rendelkező adóhatósági 

határozat véglegessé válását megelőzően visszahívja, és ezzel az adófizetési biztosíték 

kiszabásának okául szolgáló akadályt olyan határidőben megszüntesse, amely a biztosíték 

letételére vonatkozó kötelezettség megszűnését eredményezi, ezáltal az adószám törlését 

elhárítja? 

3) Összeegyeztethető-e a Charta 16. cikkében foglalt vállalkozás szabadságával és annak a HÉA 

irányelv 273. cikke szerinti szükséges, illetőleg a Charta 52. cikkének (1) bekezdése szerinti 

arányos korlátozhatóságával, továbbá a Charta 47. cikkében foglalt hatékony jogorvoslathoz 

való joggal az a tagállami szabályozás, amely a jogalkalmazó szervek részére mérlegelési jogot 
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nem biztosítva kógens módon írja elő, hogy 

a) az adófizetési biztosíték kiszabása okául szolgáló akadálynak az adófizetési biztosítékot 

kiszabó határozat véglegessé válását követően a társaság mint adózó általi elhárítása nem 

befolyásolja az adófizetési biztosíték teljesítésének kötelezettségét és ekként az adózó 

adószáma törlésének lehetőségét, még abban az esetben sem, ha az akadály elhárítására 

ugyan az adófizetési biztosíték kiszabásáról rendelkező határozat véglegessé válását 

követően, azonban az adófizetési biztosíték megfizetésére nyitva álló határidőn belül került 

sor? 

b) a társaság mint adózó az adófizetési biztosíték meg nem fizetése esetén a biztosíték 

megfizetésére nyitva álló határidő leteltét követően még abban az esetben sem orvosolhatja 

az adószáma törlésének jogkövetkezményeit, amennyiben az adófizetési biztosíték okául 

szolgáló akadályt az adófizetési biztosíték kiszabásáról rendelkező határozat véglegessé 

válását követően, azonban az adófizetési biztosíték megfizetésére nyitva álló határidőn belül 

elhárította? 

 

87. A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2022. augusztus 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-532/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a héairányelv 53. cikkét, hogy az a jogvita tárgyát képezőkkel azonos típusú 

szolgáltatásokra, vagyis olyan szolgáltatásokra is alkalmazandó, amelyeket a videochat stúdió nyújt a 

weboldal üzemeltetője részére, és amelyek az interneten valós [időben] filmezett és közvetített, erotikus 

jellegű interaktív előadásokból állnak (digitális tartalom élő közvetítése)? 

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén a héairányelv 53. cikkében szereplő kifejezés, vagyis 

„az a hely, ahol a fenti események megrendezésére ténylegesen sor kerül” értelmezése szempontjából 

az a hely bír-e relevanciával, amelyen a modellek megjelennek a webkamera előtt, az a hely, ahol az 

előadások szervezője letelepedett, az a hely, amelyen az ügyfelek megtekintik a képeket, vagy a már 

megjelöltektől eltérő helyet kell figyelembe venni? 

 

88. A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2022. augusztus 11-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-537/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Az uniós jog elsőbbségének elvét, valamint a hatékony bírói jogvédelemhez való, az Európai 

Unió Alapjogi Charta 47. cikkében garantált jog sérelmét jelenti-e, ha a végső fokon eljáró 

tagállami bíróság a Bíróság előzetes döntéshozatal iránti indítványra végzés formájában 

meghozott azon döntését, melynek tárgya éppen a végső fokon eljáró tagállami bíróság által 

kialakított ítélkezési gyakorlat volt, akként értelmezi, hogy az nem tartalmaz olyan új elemet, 

ami a Bíróság korábbi döntéseinek elvetését, továbbá a végső fokon eljáró bíróság által 

kialakított korábbi tagállami ítélkezési gyakorlat megváltoztatását eredményezné, 

eredményezhetné? 

2) Úgy kell-e értelmezni az uniós jog elsőbbségének elvét, valamint a Charta 47. cikkében 

garantált hatékony bírói jogvédelemhez való jogot, hogy abban az esetben is a Bíróság által 

hozott döntések elsőbbségének elve érvényesül, ha a végső soron ítélkező tagállami bíróság is 

precedensként hivatkozik a korábbi ítéleteire? A Bíróság Eljárási Szabályzatának 99. cikkére is 

tekintettel más válasz adható-e az esetben, ha a Bíróság döntése végzés formájában hozott 
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döntés? 

3) A közös hozzáadott értékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 

irányelv 167. cikkével, a 168. cikk a) pontjával és a 178. cikk a) pontjával, továbbá a 

jogbiztonság és az adósemlegesség elvével összefüggésben a számlák szerinti gazdasági 

esemény megvalósulására és jellegére tekintet nélkül az adózó általános ellenőrzési 

kötelezettsége körében megkövetelhető-e az áfa levonási jog feltételeként – erre vonatkozó 

tagállami jogszabályi előírás hiányában – az adózótól a számla kibocsátójával való személyes 

kapcsolattartás, illetőleg az, hogy csak a hivatalosan bejelentett e-mail címen tartson 

kapcsolatot a beszállítójával? E körülmények tekinthetők-e az adózótól elvárt kellő 

körültekintés objektív tényekkel bizonyított hiányának, figyelemmel arra, hogy e körülmények 

az üzleti kapcsolat létrejötte előtt végzett adózói ellenőrzés során még nem álltak fenn, hanem 

azok a felek közötti üzleti kapcsolat elemei? 

4) Megfelel-e a HÉA irányelv hivatkozott cikkeinek, az adósemlegesség elvének, de különösen 

a Bíróság ezen előírások értelmezése körében kialakított és az adóhatóság bizonyítási 

kötelezettségét rögzítő ítélkezési gyakorlatának azon tagállami jogértelmezés és gyakorlat, 

mely a HÉA irányelv szerinti számlával rendelkező adóalany héa levonási jogát arra 

hivatkozással tagadja meg, hogy nem járt el kellő körültekintéssel az ügyletek során, mert nem 

igazolt olyan magatartást, amelyre tekintettel meg lehetne állapítani azt, hogy tevékenysége 

nem pusztán a formailag megfelelő számlák befogadására korlátozódott, úgy, hogy az adóalany 

a vitatott ügyletekre vonatkozó összes dokumentációt becsatolta, az adóigazgatási eljárás során 

előterjesztett további bizonyítási indítványait pedig az adóhatóság elutasította? 

5) A HÉA irányelv fenti cikkeire, valamint a jogbiztonság alapelvére tekintettel objektív 

ténynek tekinthető-e a kellő körültekintés körében tett azon megállapítás, hogy a 

számlakibocsátó gazdasági tevékenységet nem végzett, ha az adóhatóság azt úgy állapítja meg, 

hogy a számlákkal, szerződéssel és egyéb számviteli bizonylatokkal, valamint levelezéssel 

dokumentált, továbbá a raktározó cég, valamint az adózó ügyvezetőjének és alkalmazottjának 

nyilatkozatával megerősített gazdasági esemény valóságban való megtörténtét kizárólag a 

beszállító cég ügyvezetőjének azt tagadó nyilatkozata alapján ítéli bizonyítatlannak, ekként 

meg nem történtnek, tekintet nélkül a nyilatkozattétel körülményeire, a nyilatkozó érdekeire, 

továbbá arra, hogy az iratok tanúsága szerint ő alapította a céget és a rendelkezésre álló adatok 

szerint a cég nevében megbízott járt el? 

6) Úgy kell értelmezni a HÉA irányelv héa levonásra vonatkozó rendelkezéseit, hogy 

amennyiben az adóhatóság az adóigazgatási eljárás során feltárja, hogy a számlákban szereplő 

termékek a Közösségből származnak és az adózó a láncolat második szereplője, úgy – 

figyelemmel arra, hogy a Közösségből származó termékek áfamentesek, így az első 

magyarországi beszerzőt áfa levonási jog nem illeti meg, csak a láncolat második tagját – e 

séma felvázolása önmagában elegendő objektív tény az adócsalás bizonyítására, avagy az 

adóhatóságnak ez esetben is objektív tényekkel kell bizonyítania, hogy a láncolat mely tagja 

vagy tagjai követtek el adócsalást, azt milyen magatartással valósították meg, továbbá, hogy 

arról az adózó arról kellő körültekintéssel tudott, vagy tudhatott-e? 

 

89. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2022. augusztus 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-558/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Ellentétes-e 

— az EUMSZ 18. cikkel abban a részében, amelyben a Szerződések alkalmazási körében tiltja az 
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állampolgárság alapján történő bármely megkülönböztetést. 

— az EUMSZ 28. cikkel és az EUMSZ 30. cikkel abban a részében, amelyben azok megszüntetik a 

behozatali vámokat és az azzal azonos hatású intézkedéseket; 

— az EUMSZ 110. cikkel abban a részében, amelyben az tiltja a behozatalra a hasonló jellegű hazai 

termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb adó kivetését; 

— az EUMSZ 34. cikkel abban a részében, amelyben az tiltja a behozatalra vonatkozó mennyiségi 

korlátozással azonos hatású intézkedéseket; 

— az EUMSZ 107. és EUMSZ 108. cikkel abban a részében, amelyben azok tiltják a Bizottságnak be 

nem jelentett és a belső piaccal nem összeegyeztethető állami támogatási intézkedés végrehajtását; 

— a 2009/28/EK irányelvvel (1) abban a részében, amelyben annak célja, hogy elősegítse a zöld 

villamos energia Közösségen belüli kereskedelmét, valamint hogy támogassa az egyes tagállamok 

termelőkapacitásainak növelését, 

a fent bemutatotthoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely olyan pénzügyi terhet ró a zöld villamos 

energia importőreire, amely nem vonatkozik e termék hazai előállítóira? 

 

90. Az Østre Landsret (Dánia) által 2022. augusztus 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-573/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: dán 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

2006/112/EK tanácsi irányelv X. melléklete A. részének 2. pontjával összefüggésben értelmezett 370. 

cikkét, hogy az lehetővé teszi az érintett tagállamok számára, hogy a közszolgálati rádió- és 

televízióintézmények nem kereskedelmi jellegű tevékenységének finanszírozása céljából törvényben 

előírt médialicencdíjat héával terheljék, annak ellenére, hogy nem valósul meg az említett irányelv 2. 

cikkének (1) bekezdése értelmében vett, „ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás”? 

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

2006/112/EK tanácsi irányelv X. melléklete A. részének 2. pontjával összefüggésben értelmezett 370. 

cikkét, hogy fenntartható valamely tagállamnak az a választási lehetősége, hogy törvényben előírt 

médialicencdíjat az első kérdésben foglaltak szerint héával terheljen, ha a tagállamok forgalmi adóra 

vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK irányelv (2) 

(hatodik irányelv) 1978. január 1-jei hatálybalépését követően a tagállam a licencrendszert úgy 

változtatta meg, hogy a rádió- és televízióberendezések birtoklásáért fizetendő licencdíj helyett az 

audiovizuális műsorszámok és szolgáltatások közvetlen vételére alkalmas bármely eszköz – többek 

között az okostelefonok, számítógépek stb. – birtoklásáért fizetendő licencdíjat vetett ki? 

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

2006/112/EK tanácsi irányelv X. melléklete A. részének 2. pontjával összefüggésben értelmezett 370. 

cikkét, hogy fenntartható valamely tagállamnak az a választási lehetősége, hogy törvényben előírt 

médialicencdíjat az első kérdésben foglaltak szerint héával terheljen, ha a tagállamok forgalmi adóra 

vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK irányelv (hatodik 

irányelv) 1978. január 1-jei hatálybalépését követően a tagállam a licencrendszert úgy változtatta meg, 

hogy a licencdíjból származó források kisebb hányadát a kulturális miniszter belátása szerint i. az állami 

támogatásban részesülő, de nem közszolgálati rádió- és televízióintézmények, valamint ii. az olyan 

média- és filmes szervezetek finanszírozására használják fel, amelyek hozzájárulnak a rádiós és 

televíziós tevékenységhez, de maguk nem folytatnak ilyet? 
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Munkaügyi ügyszak 

34. A Conseil de Prud'hommes d'Agen (Franciaország) által 2022. április 21-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-271/22., C-272/22., C-273/22., C-274/22. és C-

275/22. sz. ügyek)1 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 

2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését, hogy az közvetlenül 

alkalmazandó a közszolgáltatással pusztán megbízott közlekedési magánvállalat és munkavállalói 

közötti viszonyokban, különös tekintettel a vasúti személyszállítás ágazatának liberalizációjára? 

2) Mi a 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének értelmében vett, a fizetett 

szabadsághoz való jog egyéves megszerzési időszakának fennállása esetén megszerzett négy hét rendes 

szabadság átvitelének észszerű időtartama? 

3) Nem ellentétes-e a 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével a korlátlan 

átviteli határidő alkalmazása az említett átvitelt szabályozó nemzeti, rendeleti vagy szerződéses 

rendelkezés hiányában? 

 

35. A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2022. augusztus 3-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-518/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy értelmezhető-e a 2000/78/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése, 6. cikkének (1) bekezdése, 7. 

cikke és/vagy 2. cikkének (5) bekezdése – az Európai Unió Alapjogi Chartájának (Charta) előírásaira, 

valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló egyezmény) 19. cikkére tekintettel –, hogy az alapeljárásban szereplőhöz 

hasonló helyzetben igazolható az életkoron alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés? 

 

36. A Giudice di pace di Fondi (Olaszország) által 2022. augusztus 18-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-548/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikkét, az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 17., 31., 34. és 47. cikkét, valamint a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól 

szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkét, az 1998. április 

7-i 98/23/EK tanácsi irányelvvel módosított, az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős 

foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelv 

mellékletében szereplő, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló, 1997. június 6-án kötött 

keretmegállapodás 4. szakaszát, valamint az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 

munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (4) 

mellékletében szereplő, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. március 18-án kötött 

keretmegállapodás 4. szakaszát, hogy azokkal ellentétes a [2017. július 13-i] 116. sz. felhatalmazáson 

alapuló törvényerejű rendeletnek a 2021. december 30-i 234. sz. törvény 1. cikkének 629. bekezdésével 

felváltott 29. cikkében foglalthoz hasonló nemzeti szabályozás, amely a fent említett irányelvek 

átültetésével kapcsolatos valamennyi követelésről való automatikus ex lege lemondást írja elő, az 

európai jog által biztosított, minden egyéb, javadalmazással és foglalkoztatással kapcsolatos védelem, 

 
1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések megegyeznek. 
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valamint szociális biztonság elvesztése mellett: 

—  abban az esetben, ha a tiszteletbeli bíró mint határozott időre alkalmazott és részmunkaidőben 

foglalkoztatott, a hivatásos bíróval mint határozatlan időre alkalmazott és teljes munkaidőben 

foglalkoztatott európai munkavállalóval összehasonlítható európai munkavállaló pusztán kérelmet 

nyújt be az állandósítási eljárásokban való részvétel iránt, amely eljárás csupán formálisan ülteti át 

az 1999/70 irányelv mellékletében szereplő, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. 

március 18-án kötött keretmegállapodás 5. szakaszának 1. bekezdését, 

— vagy az említett eljárások sikertelensége vagy a kérelem benyújtásának elmulasztása esetén az 

említett irányelvek átültetésének elmulasztása miatt elszenvedett kárhoz képest nyilvánvalóan nem 

megfelelő és aránytalan összegű juttatás megszerzésével? 

Polgári ügyszak 

89. A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Horvátország) által 2022. május 16-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-327/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: horvát 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e tekinteni, hogy összhangban áll az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésével és az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 47. cikkével a Sudski poslovnik (bírósági eljárási szabályzat) 121. cikkében 

foglalt szabály és a Visoki trgovački sud (kereskedelmi fellebbviteli bíróság) [omissis] elnökének 2022. 

január 20-i utasítása, amely tiltja, hogy intézkedni lehessen a bírói határozatok megküldése iránt, ha 

azok nem felelnek meg teljes mértékben az említett utasításban megjelölt elbírálási sorrendnek? 

 

90. Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2022. június 28-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-429/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK 

rendelet  (a továbbiakban: „Róma I” rendelet) 6. cikkének (1) bekezdését, hogy nem kell alkalmazni 

annak az országnak a jogát, ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási helye található, ha a „Róma I” 

rendelet 4. cikke alapján alkalmazandó jog, amelynek alkalmazását a felperes kéri, és amely a felperes 

fogyasztói minősége hiányában alkalmazandó lenne, előnyösebb a felperes számára? 

 

91. A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2022. július 29-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-511/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 

2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá 

a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2302 

európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: az utazási csomagokról szóló irányelv) 12. cikke 

(2) bekezdésének első mondatát, hogy az az utazási csomagokról szóló irányelv 12. cikkének (1) 

bekezdése mellett egy további felmondási jogról rendelkezik, amelynek jogkövetkezményeit csak akkor 

kell alkalmazni, ha az utazó a felmondási nyilatkozatában erre hivatkozik? 

2) Úgy kell-e értelmezni az utazási csomagokról szóló irányelv 12. cikkének (2) bekezdését, hogy a 

lemondási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség nem szűnik meg, ha az utazó az utazási csomagra 

vonatkozó szerződés felmondásának közlésekor nem jelöl meg indokot, vagy olyan indokot jelöl meg, 

amely nem áll összefüggésben elháríthatatlan és rendkívüli körülménnyel? 
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92. A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2022. augusztus 9-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-529/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 

2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2302 irányelv (a továbbiakban: az 

utazási csomagokról szóló irányelv) 12. cikkének (2) bekezdését, hogy az az utazási csomagokról szóló 

irányelv 12. cikkének (1) bekezdése mellett egy további felmondási jogot szabályoz, amelynek 

jogkövetkezményeit csak akkor kell alkalmazni, ha az utazó a célállomás helyén vagy annak közvetlen 

közelében felmerülő olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülményekre hivatkozik a felmondás 

közlésekor, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen 

befolyásolják az utasoknak a célállomásra való szállítását? 

2) Úgy kell-e értelmezni az utazási csomagokról szóló irányelv 12. cikkének (2) bekezdését, hogy a 

lemondási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség nem szűnik meg, ha az utazó a szerződés 

felmondásakor nem jelöl meg indokot, és a felmondást csak utólag indokolja a felmondás időpontjában 

egy előrejelzés keretében vagy az utazás időpontjában a célállomás helyén vagy annak közvetlen 

közelében felmerülő olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülményekkel, amelyek az utazási csomag 

teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utasoknak a 

célállomásra való szállítását? 

 

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

2022. augusztus 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-531/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

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

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

bekezdését, valamint a jogbiztonság, a jogerős bírósági határozatok végleges jellegének, a tényleges 

érvényesülés és az arányosság elvét, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely 

szerint a nemzeti bíróság hivatalból nem vizsgálhatja a szerződésben szereplő tisztességtelen szerződési 

feltételeket, és nem vonhat le abból következtetéseket abban az esetben, ha a bíróság a bírósági 

végrehajtó által lefolytatott végrehajtási eljárást olyan eljárásban kibocsátott jogerős és végrehajtási 

záradékkal ellátott fizetési meghagyás alapján felügyeli, amelyben nem folytatnak le bizonyítást? 

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

szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, 6. cikkének (1) 

bekezdését, 7. cikkének (1) és (2) bekezdését és 8. cikkét, az Alapjogi Charta 47. cikkét, valamint a 

jogbiztonság, a tényleges érvényesülés, az arányosság és a bíróság által történő meghallgatáshoz való 

jog elvét, hogy azokkal ellentétes a nemzeti szabályozás olyan bírósági értelmezése, amely szerint 

tisztességtelen feltételnek a jogszabályba ütköző kikötések nyilvántartásába történő bejegyzése azt 

eredményezi, hogy e feltételt a fogyasztó részvételével zajló bármely eljárásban tisztességtelennek 

nyilvánítják többek között: 

— az attól az eladótól vagy szolgáltatótól eltérő eladó vagy szolgáltató tekintetében, amellyel szemben 

a tisztességtelen feltételnek a jogszabályba ütköző kikötések nyilvántartásába történő bejegyzése 

iránti eljárást indítottak, 

— olyan feltétel tekintetében, amelynek megfogalmazása nyelvileg nem azonos, amely azonban 

ugyanazzal a jelentéssel bír és a fogyasztóra nézve azonos joghatásokat vált ki? 
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94. A Rayonen sad Burgas (Bulgária) által 2022. augusztus 25-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-562/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: bolgár 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Az EUSZ 19. cikk (3) bekezdésének b) pontja, valamint az EUMSZ 267. cikk első bekezdésének b) 

pontja és harmadik bekezdése alapján: Az EUMSZ 18. cikket, az EUMSZ 49. cikket, az EUMSZ 63. 

cikket és az EUMSZ 345. cikket sértő korlátozásnak minősül-e a Bolgár Köztársaságnak mint 

tagállamnak az alapeljárásban szóban forgó jogszabályi rendelkezése, amely szerint a mezőgazdasági 

földterület tulajdonjogának Bulgáriában történő megszerzésének feltétele az e tagállam területén való 

ötéves tartózkodás? 

Konkrétabban: a tulajdonszerzés említett feltétele olyan aránytalan intézkedésnek minősül-e, amely 

alapvetően sérti az EUMSZ 18. cikk szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, valamint a 

tőke szabad mozgásának és az Unión belüli letelepedés szabadságának az EUMSZ 49. és az EUMSZ 

63. cikkben, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 45. cikkében foglalt elvét? 

 

95. Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2022. augusztus 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-565/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Úgy kell-e értelmezni a 2011/83/EU irányelv 9. cikkének (1) bekezdését, hogy távollevők között kötött 

szerződés „automatikus meghosszabbítása” (az irányelv 6. cikke (1) bekezdésének o) pontja) esetén a 

fogyasztót ismételten megilleti az elállás joga? 

 

96. A Bundesgerichtshof (Németország) által 2022. szeptember 5-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-584/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

Úgy kell-e értelmezni a 2015/2302 irányelv 12. cikkének (2) bekezdését, hogy aszerint 

1. a felmondási jog megítélése szempontjából csak az olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények 

bírnak jelentőséggel, amelyek a felmondás időpontjában már fennálltak, 

2. vagy az olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülményeket is figyelembe kell venni, amelyek a 

felmondást követően, de még az utazás tervezett megkezdése előtt következtek be? 

Gazdasági ügyszak 

33. A Landgericht Ravensburg (Németország) által 2022. augusztus 10-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-536/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Úgy kell-e értelmezni a 2014/17/EU irányelv 25. cikkének (3) bekezdésében szereplő „a hitel 

előtörlesztéséhez közvetlenül kapcsolódó potenciális költségek utáni méltányos és objektívan indokolt 

kompenzáció” fogalmát, hogy a kompenzáció a hitelező elmaradt hasznát, különösen az előtörlesztés 

miatt elmaradó jövőbeli kamatokat is magában foglalja? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

Tartalmaz-e az uniós jog és különösen a 2014/17/EU irányelv 25. cikkének (3) bekezdése az 

előtörlesztett fogyasztói ingatlanhitel újrabefektetéséből származó, az elmaradt haszon esetén 
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figyelembe veendő hitelezői jövedelem kiszámítására vonatkozó követelményeket, és adott esetben 

milyeneket? 

Különösen: 

a) Azt kell-e alapul vennie a számításra vonatkozó nemzeti szabályozásnak, hogy a hitelező milyen 

módon használja fel ténylegesen az előtörlesztett összeget? 

b) Lehetővé teheti-e a nemzeti szabályozás a hitelező számára, hogy megfelelő futamidejű biztonságos 

tőkepiaci értékpapírokba történő fiktív újrabefektetés alapján számítsa ki az előtörlesztési 

kompenzációt (úgynevezett aktív-passzív módszer)? 

3. A 2014/17 irányelv 25. cikkének hatálya alá tartozik-e az az eset is, hogy a fogyasztó először a nemzeti 

jogalkotó által biztosított felmondási jog alapján felmondja a fogyasztói ingatlanhitel-megállapodást, 

mielőtt a hitelt előtörleszti a hitelezőnek? 

 

34. Az Okresný súd Bratislava II (Szlovákia) által 2022. augusztus 17-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-547/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: szlovák 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések 

odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő 

módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. 

cikkének (6) és (7) bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjával a 

közbeszerzési eljárásból jogellenesen kizárt ajánlattevőnek okozott kár megtérítése iránti keresettel 

kapcsolatos jogvitában eljáró nemzeti bíróság azon ítélkezési gyakorlata, amely szerint nem ítélnek meg 

kártérítést az esély elvesztése (loss of opportunity) miatt? 

2) Összeegyeztethető-e a [2007/66/EK] európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (6) és (7) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjával a közbeszerzési 

eljárásból jogellenesen kizárt ajánlattevőnek okozott kár megtérítése iránti keresettel kapcsolatos 

jogvitában eljáró nemzeti bíróság azon ítélkezési gyakorlata, amely szerint nem képezi a kártérítési 

követelés részét a közbeszerzési eljárásban való részvétel lehetőségének meghiúsulása miatt elmaradt 

haszon megtérítése iránti követelés? 

 

35.A Nejvyšší soud (Cseh Köztársaság) által 2022. augusztus 26-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-566/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

A külföldi elem megléte szempontjából, amely 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 alkalmazásának elengedhetetlen feltétele, alapulhat-e e rendelet 

alkalmazása kizárólag azon, hogy két, ugyanazon tagállamban székhellyel rendelkező fél az Európai 

Unió másik tagállama bíróságának joghatóságát köti ki? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot. 
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Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

170. A Bíróság (nagytanács) 2022. augusztus 1-jei ítélete (a Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Sea Watch 

eV kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C-14/21. és C-15/21. sz. ügyek), 

Capitaneria di Porto di Palermo (C-14/21. sz. ügy), Capitaneria di Porto di Porto 

Empedocle (C-15/21. sz. ügy)2 

1) A 2017. november 15-i (EU) 2017/2110 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a kikötő 

szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló, 2009. április 23-i 2009/16/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy: 

— az alkalmazható az olyan hajókra, amelyeket – bár a lobogó szerinti állam teherhajóként osztályozott 

és látott el bizonyítvánnyal – a gyakorlatban egy humanitárius szervezet rendszeresen a tengeren 

végveszélyben lévő személyek felkutatására és mentésére irányuló nem kereskedelmi tevékenység 

céljára használ, és 

— azzal ellentétes, hogy a belső jogba átültető nemzeti szabályozás az alkalmazhatóságát kizárólag a 

kereskedelmi tevékenység céljára használt hajókra korlátozza. 

2) A 2017/2110 irányelvvel módosított 2009/16 irányelv 11. cikkének b) pontját e módosított irányelv I. 

mellékletének II. részével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy a kikötő szerinti állam a rendszeres 

felkutatási és mentési tevékenységet végző, a joghatósága alá tartozó kikötőben vagy vizeken tartózkodó 

hajókat, miután beléptek az említett vizekre, és miután befejezték a személyeknek a kapitány döntése 

alapján biztosított segítségnyújtást követő átszállítását vagy kiszállítását, kiegészítő ellenőrzésnek 

vetheti alá, amennyiben ez az állam a hajók üzemeltetését övező konkrét körülményeket figyelembe véve, 

részletes jogi és ténybeli elemek alapján az egészséget, a biztonságot, a fedélzeti munkakörülményeket 

vagy a környezetet fenyegető veszélyre utaló nyomatékos valószínűsítő körülmények fennállását 

állapítja meg. 

3) A 2017/2110 irányelvvel módosított 2009/16 irányelv 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a kikötő 

szerinti állam az e cikk alapján végzett részletesebb ellenőrzések alkalmával jogosult figyelembe venni 

azt, hogy a lobogó szerinti állam által teherhajóként osztályozott és bizonyítvánnyal ellátott hajókat a 

gyakorlatban a tengeren végveszélyben lévő személyek felkutatására vagy mentésére irányuló 

rendszeres tevékenység céljára használják, a részletes jogi és ténybeli elemek alapján történő, a 

személyeket, tárgyakat vagy a környezetet a hajók üzemeltetését övező körülményekre tekintettel 

fenyegető veszély fennállásának értékelésére irányuló ellenőrzés keretében. Ezzel szemben a kikötő 

szerinti állam nem jogosult annak bizonyítását követelni, hogy az említett hajók a lobogó szerinti állam 

által kiállított bizonyítványokon kívül más bizonyítványokkal is rendelkeznek, vagy hogy megfelelnek 

egy másik osztályozásra vonatkozó előírások összességének. 

4) A 2017/2110 irányelvvel módosított 2009/16 irányelv 19. cikkét úgy kell értelmezni, hogy amennyiben 

megállapítást nyer, hogy azokat a hajókat, amelyeket a gyakorlatban a tengeren végveszélyben lévő 

személyek felkutatására és mentésére irányuló rendszeres tevékenység céljából használnak, jóllehet 

azokat a lobogó szerinti államnak minősülő tagállam teherhajóként osztályozta és látta el 

bizonyítvánnyal, a személyek, tárgyak vagy a környezet veszélyeztetését előidéző módon üzemeltették, a 

kikötő szerinti államnak minősülő tagállam e hajók vissza nem tartását vagy a visszatartás feloldását 

nem teheti attól függővé, hogy e hajók e tevékenység végzésére alkalmasságot tanúsító 

bizonyítványokkal rendelkeznek-e, és betartják-e a megfelelő előírások összességét. Ezzel szemben ez az 

állam a biztonsággal, a környezetszennyezés megelőzésével, valamint a fedélzeti élet- és 

munkakörülményekkel kapcsolatban meghatározott kiigazító intézkedéseket írhat elő, amennyiben 

ezeket a kiigazító intézkedéseket olyan, a biztonságot, az egészséget vagy a környezetet egyértelműen 

veszélyeztető hiányosságok indokolják, amelyek a hajót tengeri hajózásra alkalmatlanná teszik. Az ilyen 

 
2 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 66. szám alatt. 
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kiigazító intézkedéseknek egyébiránt e cél szempontjából megfelelőeknek, szükségeseknek és 

arányosaknak kell lenniük. Ezen túlmenően ezen intézkedések kikötő szerinti állam általi elfogadásának 

és végrehajtásának a lobogó szerinti állammal való lojális együttműködés tárgyát kell képeznie, 

tiszteletben tartva mindkét állam jogköreit. 

 

171. A Bíróság (nagytanács) 2022. szeptember 20-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Bundesrepublik Deutschland 

kontra SpaceNet AG (C-793/19. sz. ügy), Telekom Deutschland GmbH (C-794/19. sz. 

ügy)3 

A 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról [helyesen: a 

személyes adatok kezeléséről] és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 15. cikke (1) bekezdését az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével 

összefüggésben a következőképpen kell értelmezni: 

e rendelkezéssel ellentétesek az olyan nemzeti jogszabályi intézkedések, amelyek a súlyos 

bűncselekmények elleni küzdelem és a közbiztonságot érintő súlyos fenyegetettség megelőzése céljából 

a forgalmi és a helymeghatározó adatok általános és különbségtétel nélküli, megelőző jelleggel történő 

megőrzését írják elő; 

e rendelkezéssel nem ellentétesek az olyan nemzeti jogszabályi intézkedések, amelyek: 

— lehetővé teszik, hogy a nemzetbiztonság védelme céljából az elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtóit a forgalmi és helymeghatározó adatok általános és különbségtétel nélküli megőrzésére 

kötelezzék olyan helyzetekben, amikor az érintett tagállamnak olyan súlyos nemzetbiztonsági 

fenyegetéssel kell szembenéznie, amely valós és közvetlen, illetve előre látható, és az erre kötelező 

határozat bíróság, illetve kötelező erejű határozatot hozó, független közigazgatási szerv általi, 

tényleges ellenőrzésnek vethető alá, amely annak vizsgálatára irányul, hogy e helyzetek valamelyike 

fennáll-e, valamint hogy tiszteletben tartják-e az előírandó feltételeket és garanciákat, az említett 

kötelezés időtartamát pedig a feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozni, ez azonban a 

fenyegetettség tartós fennállása esetén meghosszabbítható; 

— a nemzetbiztonság védelme, a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem és a közbiztonságot érintő 

súlyos fenyegetettség megelőzése céljából a forgalmi és helymeghatározó adatok célzott megőrzését 

írják elő, amelyet objektív és hátrányos megkülönböztetéstől mentes tényezők alapján, az érintett 

személyek kategóriái szerint vagy földrajzi kritérium segítségével, a feltétlenül szükséges mértékű, 

de meghosszabbítható időtartamra korlátozva határoznak meg; 

— a nemzetbiztonság védelme, a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem és a közbiztonságot érintő 

súlyos fenyegetettség megelőzése céljából a csatlakozási forráshoz hozzárendelt IP-címek általános 

és különbségtétel nélküli, a feltétlenül szükséges mértékre korlátozott időtartamú megőrzését írják 

elő; 

— a nemzetbiztonság védelme, a bűnözés elleni küzdelem és a közbiztonság védelme céljából az 

elektronikus hírközlési eszközök felhasználóinak személyazonosságára vonatkozó adatok általános 

és különbségtétel nélküli megőrzését írják elő, és 

— lehetővé teszik, hogy a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem és a fortiori a nemzetbiztonság 

védelme érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóit a hatáskörrel rendelkező 

hatóság hatékony bírósági felülvizsgálat alá tartozó határozatával a rendelkezésükre álló forgalmi 

és helymeghatározó adatok korlátozott ideig történő, gyors megőrzésére kötelezzék, 

amennyiben ezek az intézkedések egyértelmű és pontos szabályok révén biztosítják, hogy a szóban forgó 

adatok megőrzésére az erre vonatkozó anyagi jogi és eljárásjogi feltételek betartása mellett kerül sor, 

és hogy az érintett személyeket a visszaélések veszélyével szemben tényleges biztosítékok illetik meg. 

 
3 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak, 16. szám alatt. 
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172. A Bíróság (nagytanács) 2022. szeptember 20-i ítélete (a Cour de cassation 

[Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – VD (C-339/20. sz. ügy), SR (C-

397/20. sz. ügy) elleni büntetőeljárások4 

1) A bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 

2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikke (2) bekezdésének a) és d) pontját, valamint 

a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 irányelv és a 

2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke (2) bekezdésének g) és 

h) pontját a 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az 

elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet 

védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Elektronikus 

hírközlési adatvédelmi irányelv) 15. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, valamint az Európai 

Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikke, valamint 52. cikkének (1) bekezdése fényében a 

következőképpen kell értelmezni: 

azokkal ellentétesek az olyan jogszabályi intézkedések, amelyek megelőző jelleggel, a piaci 

visszaélésekkel – köztük a bennfentes kereskedelemmel – kapcsolatos jogsértések elleni küzdelem 

céljából a forgalmi adatoknak a rögzítés napjától számított egy évig történő általános és különbségtétel 

nélküli megőrzését írják elő. 

2) Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely nemzeti bíróság időben 

korlátozza a nemzeti jog értelmében az ő feladatát képező, amiatt történő érvénytelenné nyilvánítás 

joghatásait azon nemzeti rendelkezések tekintetében, amelyek egyrészt az elektronikus hírközlési 

szolgáltatókat a forgalmi adatok általános és különbségtétel nélküli megőrzésére kötelezik, másrészt 

pedig lehetővé teszik, hogy ezeket az adatokat bíróság vagy független közigazgatási hatóság előzetes 

engedélye nélkül közöljék a pénzügyek terén illetékes hatósággal, hogy e rendelkezések 

összeegyeztethetetlenek a 2009/136 irányelvvel módosított 2002/58 irányelv 15. cikkének az Európai 

Unió Alapjogi Chartájával összefüggésben értelmezett (1) bekezdésével. Az uniós joggal 

összeegyeztethetetlen nemzeti jogszabályi rendelkezések alkalmazásával megszerzett bizonyítékok 

elfogadhatósága a tagállamok eljárási autonómiája elvének megfelelően a nemzeti jog hatálya alá 

tartozik, többek között az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartása mellett. 

 

173. A Bíróság (második tanács) 2022. szeptember 22-i ítélete (a Consiglio di Stato 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Admiral Gaming Network Srl és 

társai kontra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli és társai (C-475/20–C-482/20. sz. 

egyesített ügyek) 5 

1) Az EUMSZ 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a 

játékautomatákkal rendelkező szerencsejáték-szervező koncessziós jogosultak díjazásának csökkenését 

eredményező elvonást előíró nemzeti szabályozás korlátozza az EUM-Szerződés e rendelkezése által 

biztosított szabadságot, ellentétes az említett rendelkezéssel, ha az ilyen korlátozás kizárólag az 

államháztartás helyzetének javítására vonatkozó megfontolásokon alapuló célokkal igazolható. 

2) Amennyiben az EUMSZ 49. cikk alkalmazandó, főszabály szerint nem ellentétes a bizalomvédelem 

elvével az olyan nemzeti szabályozás, amely a társaságok és az érintett tagállam közigazgatási szerve 

közötti koncessziós szerződés időtartama alatt csökkenti az említett szerződésben megállapított díjat, 

kivéve ha – figyelemmel az e díjcsökkentéssel a koncessziós jogosultak beruházásainak 

jövedelmezőségére gyakorolt hatásra és ezen intézkedés esetleges hirtelen és nem előre látható jellegére 

– nyilvánvalóan nem biztosították az említett koncessziós jogosultak számára az ezen új helyzethez való 

alkalmazkodáshoz szükséges időt. 

 
4 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 128. és 137. számok 

alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 26. szám alatt. 
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174. A Bíróság (első tanács) 2022. szeptember 22-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék 

[Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GM kontra Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási 

Központ (C-159/21. sz. ügy)6  

1) A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 

2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikkének (1) 

bekezdését ezen irányelv 45. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben és a megfelelő 

ügyintézéshez való jog általános uniós jogelvének, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 

47. cikkének fényében a következőképpen kell értelmezni: 

e rendelkezéssel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek előírása szerint abban az 

esetben, ha a nemzetközi védelem iránti kérelmet elutasító vagy az ilyen védelmet visszavonó 

határozat olyan információkon alapul, amelyeknek a hozzáférhetővé tétele veszélyeztetné a 

szóban forgó tagállam nemzetbiztonságát, az érintett személy vagy a tanácsadója csupán az e 

célból kért engedélyt követően férhet hozzá ezen információkhoz, az említett személyekkel még 

az ilyen határozatokat alátámasztó indokok lényegét sem közlik, és közigazgatási vagy bírósági 

eljárásban egyébként sem használhatnák fel azokat az információkat, amelyekhez 

hozzáférhettek. 

2) A 2013/32 irányelv 4. cikkének (1) és (2) bekezdését, 10. cikkének (2) és (3) bekezdését, 11. 

cikkének (2) bekezdését, valamint 45. cikkének (3) bekezdését a harmadik országbeli 

állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az 

egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem 

tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 14. cikke (4) bekezdésének a) pontjával és 17. cikke (1) bekezdésének d) 

pontjával összefüggésben a következőképpen kell értelmezni: 

e rendelkezésekkel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében – amennyiben 

a nemzetbiztonsági hatóságok indokolás nélküli állásfoglalásban megállapították, hogy 

valamely személy veszélyt jelent a nemzetbiztonságra – az eljáró hatóság ezen állásfoglalás 

alapján köteles módszeresen kizárni az oltalmazotti státuszból ezt a személyt, illetve köteles 

visszavonni az említett személy számára korábban elismert nemzetközi védelmet. 

3) A 2011/95 irányelv 17. cikke (1) bekezdésének b) pontját a következőképpen kell értelmezni: 

e rendelkezéssel nem ellentétes az, ha a kérelmezőt e rendelkezés értelmében kizárják az 

oltalmazotti státuszból az illetékes hatóságok által már ismert büntetőítélet alapján, 

amennyiben e hatóságok egy korábbi eljárás végén elismerték e kérelmező menekült jogállását, 

amelyet ezt követően visszavontak. 

 

175. A Bíróság (első tanács) 2022. szeptember 22-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat kontra MA (C-

245/21. sz. ügy), PB (C-245/21. sz. ügy), LE (C-248/21. sz. ügy)7 

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 

 
6 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 110. szám alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 130. szám alatt. 
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európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdését és 29. cikkének (1) bekezdését a 

következőképpen kell értelmezni: 

az utóbbi rendelkezésben előírt átadási határidő nem szakad meg, ha valamely tagállam illetékes 

hatóságai e 27. cikk (4) bekezdése alapján az átadásra vonatkozó határozat végrehajtását felfüggesztő, 

visszavonható határozatot hoznak, azzal az indokkal, hogy e végrehajtás a Covid19-világjárvány 

következtében kivitelezhetetlen. 

 

176. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. szeptember 22-i ítélete (a Schleswig-Holsteinisches 

Verwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SI és társai 

kontra Bundesrepublik Deutschland (C-497/21. sz. ügy)8  

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

26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének q) pontjával, valamint az EU-

Szerződéshez és az EUM-Szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 2. cikkével 

összefüggésben ezen irányelv 33. cikke (2) bekezdésének d) pontját a következőképpen kell értelmezni: 

azzal ellentétes valamely, a Dán Királyságtól eltérő tagállam szabályozása, amely lehetőséget biztosít 

az olyan harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan által e tagállamban benyújtott, az ezen 

irányelv 2. cikkének b) pontja szerinti nemzetközi védelem iránti kérelem elfogadhatatlanként – egészben 

vagy egy részben – történő elutasítására, akinek a Dán Királyságban benyújtott, nemzetközi védelem 

iránti korábbi kérelmét ez utóbbi tagállam elutasította. 

 

177. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. szeptember 29-i ítélete (a Fővárosi 

Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Polskie Linie 

Lotnicze „LOT” SA kontra Budapest Főváros Kormányhivatala (C-597/20. sz. 

ügy)9  

A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] 

esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, 

és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy feljogosítsák az e rendelet végrehajtásáért felelős 

nemzeti szervet arra, hogy az utasoknak ugyanezen rendelet alapján járó, az említett rendelet 

7. cikke értelmében vett kártalanítás megfizetésére kötelezze a légi fuvarozót, ha e nemzeti 

szervhez egyéni utaspanasszal fordultak, feltéve hogy ezen utas és e légi fuvarozó számára 

rendelkezésre áll a bírósági jogorvoslat lehetősége. 

 

178. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. szeptember 29-i ítélete (a High Court (Írország) 

[Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – FS kontra Chief Appeals Officer, The 

Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs, The Minister for 

Social Protection (C-3/21. sz. ügy)10  

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

parlamenti és tanácsi rendelet 81. cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

az e cikk értelmében vett „igény” fogalma kizárólag az e rendeletben előírt kollíziós szabályok alapján 

joghatósággal nem rendelkező tagállam hatóságaihoz olyan személy által benyújtott igényre vonatkozik, 

aki élt a szabad mozgáshoz való jogával. Következésképpen ez a fogalom nem foglalja magában sem az 

 
8 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 1. szám alatt. 
9 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 35. szám alatt. 
10 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 75. szám alatt. 
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olyan személy által valamely tagállam jogszabályai alapján benyújtott eredeti kérelmet, aki még nem 

élt a szabad mozgáshoz való jogával, sem pedig az olyan ellátásnak e tagállam hatóságai által történő 

rendszeres kifizetését, amelyet a kifizetés időpontjában rendes körülmények között egy másik 

tagállamnak kell nyújtania. 

2) Az uniós joggal, és különösen a tényleges érvényesülés elvével nem ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás alkalmazása, amely a családi támogatás iránti kérelem visszaható hatályát tizenkét 

hónapos elévülési időhöz köti, mivel ez a határidő nem teszi gyakorlatilag lehetetlenné vagy túlzottan 

nehézzé az érintett migráns munkavállalók számára a 883/2004 rendelet által biztosított jogok 

gyakorlását. 

 

179. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. szeptember 30-i végzése (az Administratīvā 

rajona tiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „ĒDIENS & KM.LV” 

PS kontra Ieslodzījuma vietu pārvalde, Iepirkumu uzraudzības birojs (C-592/21. sz. ügy)  

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

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 63. cikkének (1) bekezdését annak 59. cikkével 

együttesen a következőképpen kell értelmezni: 

amennyiben megállapításra kerül, hogy abban az esetben, amikor egy közbeszerzési szerződést valamely 

ideiglenes vállalati társulásnak ítélnek oda, azon tevékenység végzése, amelynek tekintetében 

tapasztalatot követelnek meg, a társulás egyetlen tagjának lesz feladata, az ajánlattevő társulás – az 

ajánlatkérő szerv által ezen irányelv 58. cikkének (4) bekezdésének megfelelően előírt – a szakmai 

tapasztalattal kapcsolatos feltételnek való megfelelés igazolására kizárólag e társulás említett tagjának 

tapasztalatára hivatkozhat, akkor is, ha az ajánlattételhez szükséges dokumentáció nem írja elő 

kifejezetten, hogy az ideiglenes vállalati társulások tagjainak egyenként meg kell felelniük e feltételnek. 

 

180. A Bíróság (második tanács) 2022. október 6-i ítélete (a Riigikohus [Észtország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – I. L. kontra Politsei- ja Piirivalveamet (C-

241/21. sz. ügy)11   

A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével 

kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 

2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell 

értelmezni: 

az nem teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgár őrizetbe vételét kizárólag valamely általános, annak veszélyére alapított kritérium alapján 

rendeljék el, hogy a kitoloncolás tényleges végrehajtása veszélybe kerül, anélkül hogy az őrizetbe 

vételnek az e rendelkezés nemzeti jogbeli átültetésére irányuló szabályozásban előírt és világosan 

meghatározott különös okai közül valamelyik teljesülne. 

 

181. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. október 6-i ítélete (a Sofiyski gradski sad 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a HV elleni büntetőeljárás (C-

266/21. sz. ügy)12   

A vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

11. cikke (2) bekezdésének és (4) bekezdése második albekezdésének együttesen értelmezett 

rendelkezéseit a következőképpen kell értelmezni: 

azok lehetővé teszik az e tagállam által kiállított vezetői engedély jogosultjának szokásos tartózkodási 

helye szerinti tagállam számára, hogy a más tagállam által e jogosulttal szemben a közlekedési 

szabályok ezen utóbbi tagállam területén történt megszegése miatt hozott, járművezetési jogosultság 

 
11 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 122. szám alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Büntető ügyszak, 20. szám alatt. 
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felfüggesztéséről szóló határozatot területén ne ismerje el és ne hajtsa végre, beleértve azon esetet is, 

amikor e vezetői engedélyt az azon tagállam által kiállított vezetői engedély lecserélésével állították ki, 

ahol a közlekedési szabálysértést elkövették. 

 

182. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. október 6-i ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – flightright GmbH kontra 

American Airlines, Inc. (C-436/21. sz. ügy)  

A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén 

az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 2. cikkének h) pontját a következőképpen kell értelmezni: 

a „közvetlenül csatlakozó járat” fogalma kiterjed az egymással különös jogi kapcsolatban nem álló, 

különböző üzemeltető légi fuvarozók által biztosított, több járatból álló szállítási műveletre, amennyiben 

e járatok összeállítását utazási iroda végezte, amely e műveletre egységes árat számított fel, valamint 

egységes jegyet bocsátott ki, ily módon pedig a valamely tagállam területén található repülőtérről induló 

és az utolsó járat célállomására jelentős késéssel érkező utas hivatkozhat az említett rendelet 7. cikke 

szerinti kártalanítási igényre. 

Pénzügyi jogterület 

80. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. szeptember 22-i ítélete (a Bundesfinanzhof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finanzamt B kontra W AG (C-

538/20. sz. ügy)13  

Az EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan tagállami 

adószabályozás, amelynek értelmében az e tagállamban illetőséggel rendelkező társaság az adóköteles 

nyereségéből nem vonhatja le a más tagállamban található állandó telephelye által elszenvedett 

végleges veszteségeket abban az esetben, ha az illetőség szerinti tagállam valamely kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezményben lemondott azon joghatóságáról, hogy megadóztassa ezen állandó 

telephely jövedelmét. 

 

81. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. szeptember 22-i ítélete (a Rechtbank van eerste 

aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) 

– The Escape Center BVBA kontra Belgische Staat (C-330/21. sz. ügy)14  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 98. 

cikkének az ezen irányelv III. melléklete 14. pontjával összefüggésben értelmezett (2) bekezdését a 

következőképpen kell értelmezni: 

a fitneszközpont sportlétesítményei használati jogának biztosításából, valamint egyénre szabott vagy 

csoportos útmutatás adásából álló szolgáltatásnyújtás kedvezményes hozzáadottértékadó-mérték alá 

vonható, ha ez az útmutatás e létesítmények használatához kapcsolódik, és szükséges a sport és a 

testedzés gyakorlásához, vagy ha ez az útmutatás járulékos az említett létesítmények használatára való 

jogosultsághoz vagy azok tényleges használatához viszonyítva. 

 

 
13 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 18. szám alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 9. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 64. szám alatt. 
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82. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. szeptember 29-i ítélete (a Vrhovno sodišče [Szlovénia] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raiffeisen Leasing, trgovina in leasing d.o.o. 

kontra Republika Slovenija (C-235/21. sz. ügy)15  

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 203. 

cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

az olyan visszlízing-szerződés, amelynek megkötését nem követte a felek által kiállított számla, e 

rendelkezés értelmében számlának tekinthető abban az esetben, ha e szerződés minden olyan 

információt tartalmaz, amely szükséges ahhoz, hogy a tagállami adóhatóság megállapítsa, hogy a 

hozzáadottértékadó-levonási jog anyagi jogi feltételei teljesülnek-e a jelen esetben, aminek vizsgálata a 

bíróság feladata. 

 

83. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. október 6-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej kontra O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A. (C-

250/21. sz. ügy)16   

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

135. cikke (1) bekezdésének b) pontját a következőképpen kell értelmezni: 

az e rendelkezés értelmében vett hitelnyújtás fogalma alá tartoznak a kibocsátó által az értékpapírosítási 

szerződés alapján nyújtott szolgáltatások, amelyek abból állnak, hogy pénzügyi hozzájárulást 

bocsátanak a kezdeményező rendelkezésére olyan követelésekből származó hozam kibocsátó részére 

való átruházásáért cserébe, amelyek a kezdeményező vagyoni eszközei között maradnak. 

 

84. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. október 6-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis 

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

„Vittamed technologijos”, végelszámolás alatt, kontra Valstybinė mokesčių inspekcija (C-

293/21. sz. ügy)17   

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

héairányelv184–187. cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

az adóalany köteles a tárgyi eszközök előállítására szolgáló termékek vagy szolgáltatások beszerzése 

vagy igénybevétele után előzetesen felszámított héa levonásának korrekciójára abban az esetben, ha az 

ezen adóalany tulajdonosa vagy egyedüli részvényese által az előbbi végelszámolására irányulóan 

hozott döntés, valamint az említett adóalanynak a héaalany-nyilvántartásból való törlése iránt 

benyújtott kérelem és annak jóváhagyása miatt az előállított tárgyi eszközök az adóköteles gazdasági 

tevékenység keretében nem kerültek és már a jövőben sem kerülnek felhasználásra. Azok az indokok, 

amelyek alapján az ugyanezen adóalany végelszámolására vonatkozó határozat és a tervezett 

adóköteles gazdasági tevékenység ebből következő megszüntetése igazolható, így például a 

folyamatosan növekvő veszteségek, a potenciális megrendelések hiánya és az adóalany részvényesének 

a tervezett gazdasági tevékenység jövedelmezőségével kapcsolatos kétségei, nem befolyásolják ez 

utóbbinak az érintett héalevonások korrekciójára vonatkozó kötelezettségét, mivel ezen adóalanynak 

már nem áll szándékában, hogy az említett tárgyi eszközöket adóköteles ügyletekhez használja fel, e 

szándéka pedig végleges jellegű. 

 

 
15 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 57. szám alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 59. szám alatt. 
17 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 60. szám alatt. 
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85. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. október 6-i ítélete (a Corte suprema di cassazione 

[Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Agenzia delle Entrate kontra 

Contship Italia SpA (C-433/21. és C-434/21. sz. egyesített ügyek)18   

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

a fedőtársaságok adóelkerülése elleni adójogi szabályozás alkalmazása alóli kizárása okát azokra a 

társaságokra korlátozza, amelyek értékpapírjaival a nemzeti szabályozott piacokon kereskednek, ily 

módon kizárva e kizárási ok alkalmazási köréből azon más, belföldi vagy külföldi társaságokat, amelyek 

értékpapírjaival nem kereskednek a nemzeti szabályozott piacokon, de amelyeket külföldi szabályozott 

piacokon jegyzett társaságok és szervezetek ellenőriznek. 

Munkaügyi ügyszak 

39. A Bíróság (első tanács) 2022. szeptember 22-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – XP kontra Fraport AG Frankfurt 

Airport Services Worldwide (C-518/20. sz. ügy)19, valamint AR kontra St. Vincenz-

Krankenhaus GmbH (C-727/20. sz. ügy)20 

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 7. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdését a 

következőképpen kell értelmezni: 

azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a munkavállaló által az olyan 

referencia-időszakban szerzett, fizetett éves szabadsághoz való jog, amely alatt a munkavállaló – az 

azóta is tartó teljes keresőképesség-csökkenésének, illetve betegség miatti munkaképtelenségének 

bekövetkeztét megelőzően – ténylegesen dolgozott, a nemzeti jog által engedélyezett átvételi időszak 

leteltével vagy azt követően akkor is megszűnhet, ha a munkáltató nem biztosított időben lehetőséget a 

munkavállaló számára arra, hogy ezt a jogát gyakorolja. 

 

40. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. szeptember 22-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – LB kontra TO (C-120/21. sz. 

ügy)21  

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 7. cikkét és az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy 

azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a munkavállaló által a referencia-

időszak során megszerzett fizetett éves szabadságra való jogosultság hároméves határidő elteltével 

elévül, amely határidő azon év végén kezdődik, amelynek során e jog keletezett, amennyiben a 

munkáltató nem tette ténylegesen lehetővé a munkavállaló számára e jog gyakorlását. 

Polgári ügyszak 

71. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. szeptember 22-i ítélete (a Juzgado de Primera 

Instancia no 2 de Las Palmas de Gran Canaria [Spanyolország] előzetes döntéshozatal 

iránti kérelme) – Zulima kontra Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU (C-

215/21. sz. ügy) 22 

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 

93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését a tényleges érvényesülés 

elvével együttesen olvasva a következőképpen kell értelmezni: 

 
18 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 72. szám alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 2. szám, Munkaügyi ügyszak, 6. szám alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak, 23. szám alatt. 
21 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Munkaügyi ügyszak, 26. szám alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 71. szám alatt. 
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azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az eladó vagy szolgáltató és 

a fogyasztó közötti szerződés valamely kikötése tisztességtelen jellegének megállapítására irányuló 

bírósági eljárás keretében az érintett fogyasztó – igényeinek peren kívüli kielégítése esetén – köteles 

viselni saját költségeit, feltéve hogy az eljáró bíróságnak feltétlenül figyelembe kell vennie az érintett 

eladó vagy szolgáltató rosszhiszeműségét, és adott esetben ez utóbbit kötelezi azon bírósági eljárás 

költségeinek viselésére, amelyet e fogyasztónak kezdeményeznie kellett a 93/13 irányelv által ráruházott 

jogok érvényesítése érdekében. 

 

72. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. szeptember 22-i ítélete (a Juzgado de Primera 

Instancia no 10 bis de Sevilla [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 

Vicente kontra Delia (C-335/21. sz. ügy)23  

1) A 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi 

irányelvet a tényleges érvényesülés elvére és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére 

tekintettel a következőképpen kell értelmezni: 

ezen irányelvvel ellentétes az ügyvédi munkadíj behajtására irányuló egyszerűsített eljárásra vonatkozó 

olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a fogyasztó ügyféllel szemben előterjesztett kérelem 

tárgyában nem igazságszolgáltatási szerv hoz határozatot, mivel bíróság csak az említett határozat 

elleni esetleges jogorvoslat szakaszában jár el, anélkül hogy az ekkor eljáró bíróság – adott esetben 

hivatalból – felülvizsgálhatná, hogy a követelt munkadíj alapjául szolgáló szerződésben foglalt feltételek 

tisztességtelenek-e, továbbá anélkül hogy a felektől olyan bizonyítékokat fogadhatna el, amelyek 

eltérnek a nem igazságszolgáltatási szerv előtt már előterjesztett okirati bizonyítékoktól. 

2) A 2011/83 irányelvvel módosított 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését a következőképpen kell 

értelmezni: 

nem tartozik az e rendelkezésben előírt kivétel hatálya alá az ügyvéd és ügyfele között létrejött szerződés 

olyan feltétele, amelynek értelmében az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy követi ezen ügyvéd 

utasításait, nem jár el az ügyvéd tudta nélkül vagy tanácsa ellenére, és pénzbeli szankció terhe mellett 

nem áll el azon eljárástól, amelynek nyomon követésével az említett ügyvédet megbízta. 

3) A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet a 

következőképpen kell értelmezni: 

olyan feltételnek az ügyvéd és ügyfele között létrejött szerződésbe való belefoglalását, amely az utóbbit 

terhelő pénzügyi szankciót helyez kilátásba, amennyiben eláll azon bírósági eljárástól amelynek nyomon 

követésével az említett ügyvédet megbízta, és amely feltétel valamely ügyvédi kamara díjszabására utal, 

és azt sem a kereskedelmi ajánlat, sem a szerződéskötést megelőző tájékoztatás nem említette, ezen 

irányelv 7. cikke értelmében vett „megtévesztő” kereskedelmi gyakorlatnak kell minősíteni, mivel 

ténylegesen vagy valószínűsíthetően arra készteti az átlagos fogyasztót, hogy olyan ügyleti döntést 

hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg, aminek a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság 

feladata. 

 

73. A Bíróság (első tanács) 2022. szeptember 29-i ítélete (a Bundesgerichtshof 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bundesverband der 

Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale 

 
23 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak, 82. szám alatt. 
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Bundesverband e.V. kontra TC Medical Air Ambulance Agency GmbH (C-633/20. sz. 

ügy)24  

A 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a biztosítási 

közvetítésről szóló, 2002. december 9-i 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 

3. és 5. pontját, valamint a 2018. május 14-i (EU) 2018/411 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 

módosított, a biztosítási értékesítésről szóló, 2016. január 20-i (EU) 2016/97 európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 1., 3. és 8. pontját a következőképpen kell értelmezni: 

a „biztosításközvetítő” és ebből következően a „biztosításértékesítő” e rendelkezések értelmében vett 

fogalmába tartozik az a jogi személy, amelynek tevékenysége abban áll, hogy ügyfeleinek a tőlük kapott 

díj ellenében önkéntes tagságot kínál egy olyan csoportos biztosításban, amelyet előzőleg valamely 

biztosítótársaságnál kötött, és e tagság biztosítási ellátásra jogosítja ezen ügyfeleket, különösen 

külföldön bekövetkező betegség vagy baleset esetén. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem hoztak ilyen tárgyú határozatot. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

Kf.VI.35.166/2022/11. 

Közvetlen jogi érdekeltség hiányában a nem saját határozat részeire vonatkozó bírósági felülvizsgálatra 

a felperesnek nincs kereshetőségi joga. A határozatban nem elegendő megjelölni a bírságalapot, 

továbbá a súlyosító és enyhítő körülményeket, azt is meg kell indokolni, hogy a választott bírságalap 

nem aránytalanabb más bírságalapnál, miért és mekkora súllyal értékeltek az egyes körülmények. 

A 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) alapvetően az Európai Parlament és a Tanács 

2014/65/EU számú (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv 

és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló irányelvek (HL L 173., 2014.6.12., 349-496 o.) átültetését 

szolgálja. 

A felperesi hivatkozással szemben a Bszt. 115. § (4) bekezdésének 2015. július 7-ei módosítása nem 

választható el a korábbi 2011. január 1-ei módosítástól, amikor is a piaci igényeknek eleget téve a Bszt. 

akként módosult, hogy lehetővé vált a függő ügynökök számára is további egy közvetítő („alügynök”) 

igénybevétele. Amennyiben a közvetítő is függő ügynök, akkor azonban nincs lehetőség további 

közvetítő igénybevételére, amennyiben az nem befektetési vállalkozás. Ettől függetlenül azonban a 

további közvetítő igénybevétele esetén is szükséges, hogy annak előzetes felügyeleti regisztrálására sor 

kerüljön. Ezt a célt szolgálja a Bszt. 115. § (4) bekezdésének 2015. július 7-ével beiktatott utolsó 

mondata. A 2015. július 7-ei módosítás abban is újítást hozott, hogy megszüntette a közvetítők megbízó 

nélküli nyilvántartásba vételének lehetőségét, előírta a Bszt. 114. § (4) bekezdés e) pontja szerint a 

megbízóval kötött szerződés kötelező csatolását a nyilvántartásba vételi kérelemhez. Ehhez 

kapcsolódóan került beiktatásra a Bszt. 115. § (4) bekezdésének utolsó mondata is. Mindezekre 

tekintettel az elsőfokú bíróság a Bszt. 111. § (2) bekezdésének, a 115. § (4), (5) bekezdéseinek a 

jogalkotó akaratával egyező értelmezésével állapította meg a bizonyított tényállásra az ítélete [97]-[110] 

bekezdéseiben, hogy az alperes jogszerűen minősítette a felperes tevékenységét bejelentés hiányában 

 
24 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Polgári ügyszak, 24. szám alatt. 
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végzett további közvetítői (függő ügynöki) tevékenységnek és megfelelően rendelkezett a tevékenység 

eltiltásától határozata 33. oldalán a III.3.1. pontban. 

A Bszt. 164. § (1) bekezdés l) pontja szerint a felügyelet – a fokozatosság és arányosság 

figyelembevételével – az e törvényben foglalt kötelezettségek sérelme esetén alkalmazandó intézkedése 

során bírságot szabhat ki az 2013. CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 76. § (5) és (6) 

bekezdése figyelembevételével. 

Az MNB tv. 93. § (2) bekezdés c) pontja értelmében bejelentés hiányában végzett tevékenység esetén 

az MNB piacfelügyeleti bírságot szab ki. Az (5) bekezdés a) pontja kimondja, hogy piacfelügyeleti 

eljárás során az engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység esetén a piacfelügyeleti 

bírság összege 100 ezer Ft-tól 2 milliárd Ft-ig terjedhet. 

Elsődlegesen rögzíti a Kúria, hogy az elsőfokú bíróság azon ítéleti megállapítása, miszerint a 

piacfelügyeleti bírság kiszabásakor az alperesnek nem volt mérlegelési lehetősége, téves, mivel az 

idézett, jelen eljárásra alkalmazandó és alapul szolgáló Bszt. 164. § (1) bekezdés l) pontja alapján a 

hatóság mérlegelésétől függ, hogy a jogsértő magatartástól eltiltás intézkedés mellett a piacfelügyeleti 

bírság kiszabását is indokoltnak tartja vagy sem. A Bszt. szabályainak megsértése miatt a bírság 

kiszabása nem kógens rendelkezés, így az alperesnek a bírság alkalmazását is indokolnia kell. E 

követelménynek az alperesi határozat megfelel a 3.2.1. pontban, erre vonatkozó részletes indokolást 

tartalmaz.  

A határozatban a bírság alapja nem aggálytalanul megállapított, így nem kétséget kizáróan 

meghatározott annak mértéke sem az indokolás hiányossága okán. A határozatban nem elegendő 

megjelölni a bírságalapot, továbbá a súlyosbító és enyhítő körülményeket, azt is meg kell indokolni, 

hogy a választott bírságalap nem aránytalanabb más bírságalapnál, miért és mekkora súllyal értékeltek 

az egyes körülmények. Ezen törvényi előírásoknak az alperesi határozat nem felel meg. 

Az alperes a határozata 3.2.2. pontjában hivatkozott a következetes gyakorlatára, mely szerint a 

kiszabott piacfelügyeleti bírság összegének jogalapját a jogsértéssel elért anyagi előnyhöz méri, mivel 

célja a jogsértéssel összefüggésben szerzett vagyoni előny elvonása. Alperes sem vonta kétségbe, hogy 

jelen eljárásban nem az elért anyagi előnyhöz, hanem a magyar befektetők által befektetett 

pénzeszközök alapján határozta meg a bírságalapot. Részben azért, mert a megállapított jutalék összegét 

lényegesen kevesebbnek értékelte a befektetett pénzeszközök összegéhez képest, továbbá arra is 

hivatkozott, hogy a befektetett pénzeszközök összege nem volt pontosan meghatározható. 

Tényszerű, hogy a bírság alapjának meghatározására sem a Bszt., sem az MNB tv. nem tartalmaz kógens 

rendelkezést. Az alperes határozatából (3.2.2.) azonban nem állapítható meg egyértelműen, hogy a 

következetes gyakorlata szerinti jogsértéssel elért anyagi előny feltárására miért nem került sor, illetőleg 

ennek ellentmond az a határozati indokolás, hogy a befektetett pénzeszközök összegéhez képest az 

anyagi előny lényegesen kevesebb lett volna. Nem derül ki a határozatból, hogy milyen adatok hiánya 

miatt nem lehetett kimutatni a vagyoni előnyt. Ezt meghaladóan a bírságmérték összegének 

jogszerűsége, a fokozatosság és arányosság alkalmazása az indokolás hiányossága okán érdemben nem 

volt megállapítható. Az sem derül ki az alperes határozatából, hogy a felperes által hivatkozott MNB tv. 

76. § (6) bekezdése szerinti szabály alkalmazására a jogsértésből származó haszon vagy elkerült 

veszteség kétszeres összege, mint felső határ alkalmazására miért nem került sor. 

A bírság összegének meghatározására vonatkozóan mind a Bszt., mind az MNB tv. 75. § (4) bekezdése 

tartalmaz mérlegelési szempontokat, a felsorolt törvényi rendelkezés nem taxatív, az alperes további 

szempontok mérlegelését is figyelembe veheti. Összegezve, a bírság alapjának és összegének 

meghatározása tekintetében az elsőfokú bíróság jogsértően minősítette az alperesi határozatot 

jogszerűnek, a bírság mértékére vonatkozóan téves megállapítást tett. Az alperesi határozatból nem 

állapítható meg, nem vezethető le kétséget kizáró módon a kétszeres súlyozás alapja és a súlyosító 

tényezőként értékelt körülmények pontos tartalma sem. 
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Kf.V.35.398/2022/6. szám 

Alternatív befektetési alapokat (ABA) és átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési 

formákat (ÁÉKBV) kezelő társaság javadalmazási politikák hatálya alá tartozó alkalmazottai részére 

az alapkezelő társaságban közvetlenül, illetve közvetve, egyszemélyes részvénytársaságaik által fennálló 

részvénytulajdonuk alapján megszerzett osztalékra a javadalmazási politikák hatálya abban az esetben 

terjed ki, ha az osztalékhoz való jog terjedelme oly módon függ a kezelt alapok teljesítményétől, hogy 

ezáltal a változó vagy teljesítményfüggő javadalmazás általi ösztönzéshez hasonló ösztönzők 

érvényesülnek. Ilyen esetben a javadalmazási politikák megkerülését jelenti, ha az alapkezelő 

társaságnak a kezelt alapok nyereségéből való részesedése maga sérti a javadalmazási szabályokat. 

A Kúria az Európai Unió Bírósága C-352/20. (HOLD) számú döntése tartalmának ismertetéséhez 

rögzíti, hogy a 2011/61 irányelv 1. cikke értelmében ezen irányelv szabályozza az alternatív befektetési 

alapok kezelőinek (alternatív befektetésialap-kezelők – ABAK) engedélyezését, folyamatos 

működtetését és átláthatóságát. Az ABAK ezen irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében 

minden olyan jogi személy, amely rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ABA-t kezel. 

A 2011/61 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében az ABAK-ok ezen 

irányelv II. mellékletével összhangban határozzák meg a javadalmazási politikákat és gyakorlatokat. 

A 2014/91 irányelvvel módosított 2009/65 irányelv 14a. és 14b. cikkében bizonyos szabályokat 

tartalmaz azon javadalmazási politikákra vonatkozóan, amelyeket az ÁÉKBV-ket kezelő társaságoknak 

kell kialakítaniuk bizonyos olyan munkavállalói kategóriák tekintetében, akiknek szakmai tevékenysége 

lényegesen kihat az általuk kezelt ÁÉKBV-k kockázati profiljára. E rendelkezések tartalmukban 

megegyeznek a 2011/61 irányelv II. mellékletének 1. pontjában szereplő szabályokkal. 

Az ESMA a 2011/61 irányelv 13. cikke (2) bekezdésének és a 2009/65 irányelv 14a. cikke (4) 

bekezdésének megfelelően az ÁÉKBV-kezelő társaságok javadalmazási politikáit illetően a 2016/575 

iránymutatásait, az ABAK-ok esetében pedig a 2013/232 iránymutatásait bocsátotta ki. 

Az Európai Unió Bírósága a C-352/20. (HOLD) ítéletében rögzítette, hogy a 2009/65 irányelvben és a 

2011/61 irányelvben a „javadalmazás” fogalma nincs meghatározva, és az uniós joganyag nem tartalmaz 

utalást a nemzeti jogszabályok által alkalmazott fogalmak használatára. A javadalmazás szokásos 

jelentése szerint a munkavégzés vagy szolgálatteljesítés pénzben vagy természetben járó ellentételezését 

jelenti. A 2009/65 irányelv 14a. cikk (2) bekezdése szerint a javadalmazási politikák és gyakorlatok 

kiterjednek a fizetések, valamint a nem kötelező nyugdíjjuttatások állandó és változó összetevőire, a 

2011/61 irányelv II. melléklet 1. pontja szerint pedig a teljes javadalmazási politika magában foglalja a 

fizetéseket és a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat. Ezen megfogalmazás azonban az Európai Unió 

Bírósága ítélete szerint nem zárja ki, hogy a javadalmazási politikákat és gyakorlatokat a fizetéseken és 

a nem kötelező nyugdíjjuttatásokon kívüli egyéb kifizetési formákra is alkalmazzák. 

Az Európai Unió Bírósága kiemelte, hogy a 2009/65 irányelv 14b. cikk (3) bekezdése és a 2011/61 

irányelv II. melléklet 2. pontja alapján a javadalmazási politikára vonatkozó elveket alkalmazni kell az 

ÁÉKBV alapkezelő társasága által kifizetett bármilyen típusú juttatásra vagy az ABAK által kifizetett 

bármilyen javadalmazásra, ideértve a jutalékokat is, továbbá az ÁÉKBV befektetési jegyeinek vagy 

részvényeinek bármely átruházására és a nyereségrészesedésre, valamint az ABA befektetési jegyeinek 

vagy részvényeinek bármely átruházására, amelyek azon alkalmazotti kategóriák javára történnek, 

amelyek az említett politikák hatálya alá tartoznak. 

A javadalmazási politikáknak tehát az a rendeltetésük, hogy azok alkalmazandók legyenek mindazon 

kifizetésekre vagy egyéb juttatásokra, amelyeket az alapkezelő társaság a javadalmazási politikák 

hatálya alá tartozó személyek részére, az általuk teljesített szakmai szolgáltatások ellenében nyújtanak. 

Habár az osztalékokat nem ilyen ellentételezés jogcímén, hanem a részvénytulajdon alapján fizetik, 

azonban el kell kerülni, hogy a változó javadalmazást olyan csatornákon keresztül, illetve oly módon 

kerüljön kifizetésre, amely megkönnyíti az irányelvekben foglalt követelmények kijátszását [2009/65 

irányelv 14b. cikke (1) bekezdésének r) pontja és a 2011/61 irányelv II. melléklete 1. pontjának r) 

alpontja]. Ebből pedig az következik, hogy a javadalmazási politikákkal és gyakorlatokkal kapcsolatos 

rendelkezéseket alkalmazni kell a részvények utáni azon osztalékfizetésre is, amely ugyan nem minősül 

szakmai szolgáltatások ellentételezésének, a természeténél fogva mégis arra ösztönözheti az alapkezelő 
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érintett alkalmazottait, hogy olyan kockázatokat vállaljanak, amelyek összeegyeztethetetlenek az 

alapkezelő által kezelt ÁÉKBV-k vagy ABA-k kockázati profiljával, alapszabályával vagy létesítő 

okiratával, vagy ártalmasak ezen ÁÉKBV-k vagy ABA-k és befektetőik szempontjából. 

A javadalmazási politikák és gyakorlatok arra irányulnak, hogy elősegítsék az eredményes és hatékony 

kockázatkezelést, valamint arra, hogy ne ösztönözzenek olyan kockázatvállalásra, amely 

összeegyeztethetetlen az ÁÉKBV-k vagy az ABA-k kockázati profiljával, alapszabályával vagy létesítő 

okiratával. 

E célok megvalósítása érdekében a javadalmazási politikáknak olyan mechanizmusokat kell 

tartalmazniuk, amelyek arra irányulnak, hogy összehangolják az ösztönzőket a társaság és az általa 

kezelt ÁÉKBV-k, illetve az ABAK és az általa kezelt ABA-k, valamint ezen ÁÉKBV-k vagy ABA-k 

befektetőinek érdekeivel [a 2009/65 irányelv 14b. cikk (1) bekezdés m) pont, 2011/61 irányelv II. 

melléklet 1. pont m) alpont]. Emellett a teljes javadalmazáson belül a rögzített összetevőnek kellően 

nagy hányadot kell kitennie [2009/65 irányelv 14b. cikk (1) bekezdés j) pont, 2011/61 irányelv II. 

melléklet 1. pont j) alpont], míg a javadalmazás változó összetevőjének főszabály szerint legalább 50%-

ban az érintett ÁÉKBV vagy ABA befektetési jegyeiből kell állnia, amelyekre megfelelő visszatartási 

szabályokat kell alkalmazni [2009/65 irányelv 14b. cikk (1) bekezdés m) pont, 2011/61 irányelv II. 

melléklet 1. pont m) alpont], továbbá a javadalmazás változó összetevőjének legalább 40%-át halasztva, 

legalább három év tartamú „megfelelő időszakra” elosztva kell kifizetni, valamint a változó 

javadalmazást a halasztott kifizetésű résszel együtt csak akkor lehet kifizetni, illetve az csak akkor illeti 

meg az alkalmazottat, ha az az alapkezelő társaság vagy az ABAK egészének pénzügyi helyzetét 

figyelembe véve fenntartható, valamint az adott szervezeti egység, az ÁÉKBV, az ABA és az egyén 

teljesítménye alapján megfelelően indokolt [2009/65 irányelv 14b. cikk (1) bekezdés n) és o) pont, 

2011/61 irányelv II. melléklet 1. pont n) és o) alpont]. 

E rendelkezések arra irányulnak, hogy az érintett alkalmazottak érdekeit a befektetők érdekeihez 

közelítsék, és biztosítsák azt, hogy az érintett alkalmazottakat az ÁÉKBV-k és az ABA-k esetleges 

veszteségei is érintsék, és ne csupán a nyereségből részesedjenek. Ezenkívül e rendelkezések annak 

biztosítására irányulnak, hogy az a rövid távon elért értéknövekedés, amely az ÁÉKBV befektetőinek 

ajánlott tartási időszak vagy az adott ABA életciklusához és visszaváltással kapcsolatos politikájához 

igazított időtartam alatt már el is tűnik, ne nyújtson az ÁÉKBV alapkezelő társasága vagy az ABAK 

alkalmazottai részére idő előtti és ezáltal jogalap nélküli előnyt. 

Ahhoz, hogy a 2009/65 és a 2011/61 irányelv célkitűzései megvalósuljanak, illetve a hatékonyan 

érvényesüljenek, az irányelveknek a javadalmazási politikákat és gyakorlatokat szabályozó 

rendelkezéseit alkalmazni kell minden olyan kifizetésre vagy előnyre, amelyet valamely ÁÉKBV 

alapkezelő társasága vagy valamely ABAK fizet az e rendelkezések személyi hatálya alá tartozó 

alkalmazottaknak, ha e kifizetés vagy előny, jóllehet nem minősül szakmai szolgáltatások 

ellentételezéseként nyújtott javadalmazásnak, mégis alkalmas arra, hogy tiltott kockázatvállalásokra 

ösztönözze, ezáltal pedig megkönnyítse az ugyanezen rendelkezésekből eredő követelmények 

kijátszását. 

Ezt az értelmezést erősíti az ABAK-iránymutatások 17. pontja, valamint az ÁÉKBV-iránymutatások 15. 

pontja, amelyek szerint az iránymutatások csak abban az esetben vonatkoznak a részvényesek mint 

valamely ABAK vagy valamely ÁÉKBV alapkezelő társasága által kibocsátott befektetési jegyek vagy 

részvények tulajdonosai részére kifizetett osztalékra vagy hasonló formában szétosztott összegre, ha az 

osztalékfizetés a gyakorlatban a vonatkozó javadalmazási szabályok megkerülését eredményezi, 

függetlenül az ilyen szabályok megkerülésének szándékától. 

Az Európai Unió Bírósága a közvetlenül vagy közvetve fizetett osztalékkal kapcsolatban hangsúlyozta, 

hogy egyedül az a körülmény, hogy a kezelő társaság nyereségét befolyásolják az általa kezelt ÁÉKBV-

k és ABA-k nyereségei, önmagában nem lehet elegendő annak megállapításához, hogy e személyek 

ezáltal arra legyenek ösztönözve, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek alkalmasak arra, hogy 

hátrányosan érintsék e befektetési alapok eredményes és kiegyensúlyozott kezelését, valamint azon 

személyek érdekeit, akik ezen alapokba befektettek. 

Vizsgálni kell ezért, hogy egyrészt az ÁÉKBV-k és az ABA-k által elért nyereségek, másrészt az 

alapkezelő által elért nyereségek, illetve az osztalékok között fennáll-e olyan kapcsolat, amelynek 
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következtében érintetteknek érdeke fűződik ahhoz, hogy az ÁÉKBV-k és az ABA-k rövid távon a lehető 

legmagasabb nyereségeket érjék el. 

Ez az eset állhat fenn, ha az ÁÉKBV-nek vagy az ABA-nak attól kezdve, hogy egy adott 

referenciaidőszak során meghaladnak egy célhozamot, sikerdíjat kell fizetnie az ÁÉKBV-ket és ABA-

kat kezelő társaság részére, e sikerdíjat pedig e társaság teljes egészében vagy egy részében osztalékok 

formájában újraosztja az érintett munkavállalók vagy az általuk ellenőrzött társaságok között, 

függetlenül az ÁÉKBV vagy az ABA által ezen időszakot követően elért eredményektől, különösen 

pedig az ÁÉKBV vagy az ABA részéről felmerülő veszteségektől. 

A vizsgálatnak ki kell terjednie a részesedések mértékére, az e részesedésekhez kapcsolódó szavazati 

jogokra, a részvények típusára, az e társaság nyereségeinek felosztásával kapcsolatos politikára és 

döntéshozatali folyamatra, valamint arra is, ha az ugyanezen társaság által az érintett alkalmazottak 

részére fizetett rögzített javadalmazás összege az általuk teljesített szakmai szolgáltatásokhoz képest 

esetleg szerény-e. Ezen körülmények alapján kell értékelni, hogy az érintettek ösztönözve vannak-e arra, 

hogy túlzott kockázatokat vállaljanak. Ha ezen kritériumok fényében bebizonyosodik az ilyen ösztönző 

hatás, akkor az osztalékfizetésre alkalmazandók a javadalmazási politikákra és gyakorlatokra vonatkozó 

elvek. 

Az Európai Unió Bírósága megállapította továbbá, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája (a 

továbbiakban: Charta) 51. cikkének (1) bekezdése értelmében a Charta rendelkezéseinek címzettjei – a 

szubszidiaritás elvének megfelelő figyelembevétele mellett – az Unió intézményei, szervei és hivatalai, 

valamint a tagállamok kizárólag annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Ezért egyrészt a 

2009/65 és 2011/61 irányelv értelmezésének összhangban kell állnia a Chartával, másrészt az uniós jog 

Charta 51. cikke értelmében vett végrehajtását jelenti az is, ha a nemzeti hatóság ellenőrzik, hogy 

valamely társaság tiszteletben tartja-e az irányelvek átültetéséről nemzeti jogszabályokban 

meghatározott azon elveket, amelyek a javadalmazási politikák és gyakorlatok alapjául szolgálnak. 

A Charta 17. cikkének (1) bekezdése értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogszerűen szerzett 

tulajdonát birtokolja, használja, azzal rendelkezzen, és azt örökül hagyja. Tulajdonától senkit sem lehet 

megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből, a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel, 

valamint az ezáltal elszenvedett veszteségekért kellő időben fizetett méltányos összegű kártalanítás 

mellett történik. A tulajdon használatát az általános érdek által szükségessé tett mértékben, törvénnyel 

lehet szabályozni. 

Másfelől, a Charta 52. cikkének (1) bekezdése értelmében a Chartában elismert jogok és szabadságok – 

mint például a tulajdonhoz való jog – gyakorlása a törvény által és e jogok lényeges tartalmának 

tiszteletben tartásával korlátozható az arányosság elvére figyelemmel. E korlátozásra csak akkor és 

annyiban kerülhet sor, ha az elengedhetetlen, és ténylegesen az Unió által elismert általános érdekű 

célkitűzéseket vagy mások jogainak és szabadságainak védelmét szolgálja. A részvények a Charta 17. 

cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak, azonban az osztalék javadalmazási politikákhoz való 

viszonyával kapcsolatban kifejtett jogértelmezés nem minősül a tulajdontól való megfosztásnak, 

azonban az Európai Unió Bírósága ítéletében kifejtett jogértelmezés a tulajdonhoz való jog gyakorlását 

korlátozza. Ezért vizsgálta, hogy a részvénytulajdon korlátozása törvény által és e jog lényeges 

tartalmának tiszteletben tartásával kerül-e korlátozása, valamint hogy a korlátozás elengedhetetlen-e, és 

ténylegesen az Unió által elismert általános érdekű célkitűzéseket vagy mások jogainak és 

szabadságainak védelmét szolgálja, azaz arányos-e. 

Kifejtette egyrészt, hogy jelen ügyben a részvényesek jogaira vonatkozó azon korlátozások, amelyek 

abból erednének, hogy a javadalmazási politikák és gyakorlatok alapjául szolgáló elveket az osztalékra 

alkalmazni kell, az irányelveket átültető nemzeti szabályozásból (törvényből) következnek. Másrészt a 

szabályozás célja (befektetők védelme és a pénzügyi ágazat stabilitása) az Unió által elérni kívánt 

általános érdekű célkitűzésnek minősül, és az osztalékoknak javadalmazási politikák hatálya alá vonása 

az elérni kívánt célokra tekintettel arányosaknak tűnik. 

Mindezekre tekintettel az Európai Unió Bírósága az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre azt 

a választ adta, hogy „a javadalmazási politikákra és gyakorlatokra vonatkozó rendelkezések 

alkalmazandók azokra az osztalékokra, amelyeket egy olyan társaság, amely rendszeres 

tevékenységként átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokat 



 

 40 

(ÁÉKBV) és alternatív 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.” 

A Magyar Nemzeti Bank alternatív befektetési alapkezelők által alkalmazandó javadalmazási politikáról 

szóló 4/2018. (I.16.) számú ajánlása az Európai Unió Bírósága ítéletében foglaltakkal összhangban 

értelmezte a javadalmazási politikák hatályát, amikor kimondta, hogy „8. Az ajánlásban megfogalmazott 

elvárások alapesetben nem vonatkoznak az ABAK tulajdonosa részére kifizetett osztalékra vagy 

osztalék jellegű kifizetésre, kivéve, ha az a gyakorlatban a vonatkozó javadalmazási szabályok 

kijátszását eredményezi, függetlenül attól, hogy a kifizetésnek célja volt-e a szabályok megkerülése.” 

Továbbá a Magyar Nemzeti Bank A javadalmazási politika alkalmazásáról szóló 3/2017. (II.9.) számú 

ajánlása rögzíti, hogy „11. Amennyiben a javadalmazási politika hatálya alá tartozó intézmények 

munkavállalói egyben ezen intézmény vagy annak leányvállalata többségi tulajdonosai is, akkor a 

javadalmazási politikát ezen speciális körülmény figyelembe vételével kell elkészíteni. Az 

intézménynek minden munkavállaló esetében biztosítania kell a javadalmazási politika és a Hpt., illetve 

a Bszt. vonatkozó rendelkezései szerinti követelmények, valamint a jelen ajánlásban foglaltak 

összhangját.” 

A 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) perben alkalmazandó rendelkezései [13. melléklet] 

az Európai Unió Bírósága által értelmezett uniós jogi aktusok végrehajtására szolgálnak, ezért az 

Európai Unió Bírósága ítélet alapján a Kúria megállapította, hogy téves azon alperesi álláspont, mely 

szerint az osztalék természeténél fogva alkalmas a javadalmazási politikák megkerülésére, azonban a 

felperesi érvelés sem helytálló, mely szerint kizárt annak a javadalmazási politikák hatálya alá vonása. 

Annak megállapításához, hogy az osztalék, mint részvénytulajdonból származó jövedelem kifizetésekor 

alkalmazandók-e a javadalmazási politikák, illetve az abban megfogalmazott elvek, részletes vizsgálatot 

kell lefolytatni, mivel ahogy arra a Főtanácsnok rámutatott, az Érintettek részesedései kizárólag azzal a 

hatással járnak, hogy az Érintettek saját pénzügyi érdeke, hogy az alapkezelő társaság a lehető 

legnagyobb nyereséget érje el. A nyereség határozza meg ugyanis a várható osztalékfizetés mértékét. 

Ugyanakkor az alapkezelő társaság nyeresége nem hasonlítható egyszerűen a kezelt befektetési 

alapokba történő befektetés révén elért nyereséghez, mert az egyes alapok szervezeti formája és 

működési módja szerint eltérő helyzetek jöhetnek létre. Például, ha kizárólag a személyzeti és igazgatási 

költségek fedezésére szolgáló rögzített összegek rendelhetők az alapkezelő társasághoz, amelyek nem 

függnek az alapok teljesítményétől, az osztalékhoz való jog nem ösztönöz jelentősen a kezelt alapokra 

vonatkozó kockázatos befektetési döntések meghozatalára. Az osztalékfizetés csak akkor ösztönöz az 

alapkezelő társaság által kezelt alapok tekintetében különösen magas – és ezáltal különösen kockázatos 

– nyereség elérésére, ha a ÁÉKBV-k vagy ABA-k nyeresége döntő módon kihat az alapkezelő tőlük 

származó bevételeire, így eredményére, ezáltal az osztalékfizetés mértékére. 

Ezért első lépésben meg kell vizsgálni, hogy az alapkezelő társaság általi osztalékfizetés mennyiben 

függ a kezelt alapok teljesítményétől, és meg kell állapítani, hogy ez a függőség a változó vagy 

teljesítményfüggő javadalmazás általi ösztönzéshez hasonló ösztönzőt jelent-e. 

Igenlő válasz esetén második lépésben azt kell megvizsgálni, hogy az érintett alapok és az alapkezelő 

társaság közötti kapcsolatot a helyes javadalmazási politika elveinek megfelelően alakították-e ki. 

A Főtanácsnok – az első kérdés tekintetében - az alapkezelő által kezelt ÁÉKBV-k és ABA-k 

nyereségéből való részesedésének elemzéséhez kifejtette, hogy amennyiben az alapkezelő társaság 

bevétele – amelytől az osztalékfizetés lehetősége függ – rögzített kezelési díjakból és egyfajta 

sikerdíjból származik, és utóbbi a befektetési alap kezelési szabályzatában kitűzött, illetve az egy 

meghatározott szint feletti többlethozam előre meghatározott százaléka, akkor ez a rendszer 

nyereségrészesedési modellhez hasonlít, amely alapján járó kifizetésekre vonatkoznak a javadalmazási 

szabályok, mert az alkalmazottak nyereségrészesedéséhez képest az egyetlen különbség a kifizetés 

közvetett módjában áll. Ez a modell alkalmasnak tűnik arra, hogy a teljesítményfüggő javadalmazás 
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általi ösztönzéshez hasonló ösztönzést eredményezzen. Az alapkezelő társaság ilyen esetekben csupán 

kifizetőként jár el. 

Arra is rámutatott, hogy ellentétben a felperes állításával, a kezelt befektetési alapok teljesítménye és az 

osztalékfizetés közötti összefüggés nem túlságosan közvetett attól függetlenül, hogy az Érintettek, 

illetve a tulajdonukban álló tőketársaságok az alapkezelő társaságban osztalékelsőbbségi részvényekkel 

vagy szavazati jogot biztosító részvényekkel rendelkeznek. Osztalékelsőbbségi részvényeik alapján 

ugyanis garantáltan részesülnek osztalékban, szavazati joguk alapján pedig – mivel együttesen az 

alaptőke 50%-ával rendelkeznek - mindenképpen dönthetnek az osztalékfizetésről. 

A 2009/65 irányelv 14b. cikk (1) bekezdés m) pontjára és a 2011/61 irányelv II. melléklet 1. pont m) 

alpontjára utalással azonban hangsúlyozta, hogy az Érintettek kezelt alapok teljesítményéhez fűződő 

saját pénzügyi érdeke a jogalkotó szerint nem feltétlenül jelent aránytalan ösztönzést az alapkezelők 

számára. Ugyanis e rendelkezések szerint a változó javadalmazás legalább 50%-ának az érintett ABA 

vagy ÁÉKBV befektetési jegyeiből vagy részvényeiből, illetve más hasonló hatékony ösztönző 

eszközökből kell állnia, és e rendelkezés mögött az a megfontolás húzódik, hogy az alap 

teljesítményéhez fűződő saját pénzügyi érdek, amely a hozamból való gazdasági részesedéshez való 

személyes igényben fejeződik ki, főszabály szerint kívánatos ösztönzésnek minősül. 

A Főtanácsnok e körben rámutatott, hogy a változó vagy teljesítményfüggő javadalmazás kialakítására 

vonatkozó elvek arra irányulnak, hogy az érintett alkalmazottak érdekeit a befektetők érdekeihez 

közelítsék, és biztosítsák azt, hogy az érintett alkalmazottakat az esetleges veszteségek is érintsék, és ne 

csupán a nyereségből részesedjenek, ezáltal ne hozzanak a kezelt alapok kockázati profiljával, 

alapszabályával vagy létesítő okiratával nem összeegyeztethető döntéseket, illetve ne a befektetők 

érdekeivel ellentétesen járjanak el. Az Érintettek személyes pénzügyi érdeke tehát akkor nem ellentétes 

a befektetők érdekeivel, ha azok közelítenek az alapok befektetőinek érdekeihez. 

Szükséges ezért megvizsgálni, hogy az ABA-tól, illetve AÉKBV-től származó felperesi bevétel kapcsán 

a felperes, mint alapkezelő és az ABA-k és AÉKBV-k befektetőinek érdekei mennyiben közelítenek. 

Érdekek közelítését szolgálja megfelelő halasztási időszakok alkalmazása azon kifizetések tekintetében, 

amelyekre a kezelt pénzügyi eszközök jogosítanak [2009/65 irányelv 14b. cikk (1) bekezdés m) és n) 

pont, illetve 2011/61 irányelv II. melléklet 1. pont ua. alpont], ezen eszközök elidegenítésére vonatkozó 

visszatartási időszakok előírása [2009/65 irányelv 14b. cikk (1) bekezdés h) pont, illetve 2011/61 

irányelv II. melléklet 1. pont ua. alpont], megfelelő korrekciók alkalmazása, ideértve az érintett alapok 

rossz teljesítménye esetén a változó javadalmazás ki nem fizetését is (veszteség internalizálása) 

[2009/65 irányelv 14b. cikk (1) bekezdés o) pont, illetve 2011/61 irányelv II. melléklet 1. pont ua. 

alpont], a rögzített javadalmazás és a teljesítményfüggő javadalmazás közötti megfelelő egyensúly, 

amely eredményeként az Érintettek által nyújtott szakmai szolgáltatások megfelelő ellentételezést 

kapnak ABA-k és AÉKBV-k még veszteséges tevékenysége esetére is; a kifizetett osztalék és a 

javadalmazás teljes összege közötti jelentős aránytalanság önmagában is a javadalmazási szabályokba 

ütközhet [2009/65 irányelv 14b. cikk (1) bekezdés j) pontot, illetve 2011/61 irányelv II. melléklet 1. 

pont ua. alpont]. Az ilyen mechanizmusok biztosíthatják, hogy az alapkezelő társaságnak járó sikerdíj 

kifizetésére csak akkor járjon, ha azt az alapok teljesítményének hosszabb távú alakulása indokolja. 

Ezen mechanizmusok hiánya viszont elősegítheti a túlzott kockázatvállalást. 

Amennyiben ezen körülmények összességének vizsgálata alapján megállapítható, hogy az 

osztalékfizetés konkrét módja arra ösztönözheti az Érintetteket, hogy túlzott kockázatokat vállaljanak, 

az alapok és a befektetőik érdekeivel ellentétesen járjanak el, meg kell állapítani a javadalmazási 

szabályok megkerülését. 

A perben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések Európai Unió Bírósága általi autentikus 

értelmezésének az alperesi határozat nem felel meg, mert anélkül, hogy a szükséges szempontok szerinti 

vizsgálatot az alperes elvégezte volna, pusztán azon az indokon alapul a javadalmazási politikák 

megkerülésének lehetőségére vonatkozó rendelkezés, hogy az Érintettek közvetlenül és közvetve 

osztalékjövedelemhez jutottak. Habár az elsőfokú bíróság az osztalék és a munkaviszonyból származó 

jövedelem arányát értékelte, ez egyrészt – mivel ez nem szerepelt a keresettel támadott határozatban – 

sérti a 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)  85. § (2) bekezdését, másrészt nem elégséges szempont 

annak megállapításához, hogy a perbeli osztalékok kifizetése a javadalmazási politikák megkerülését 
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eredményezte. 

Az Európai Unió Bírósága ítéletében kifejtett szempontok értékelésének hiánya a perben nem 

orvosolható olyan hiányosság, amely folytán az alperesi határozat keresettel támadott része, illetve az 

elsőfokú ítélet ezért jogszabálysértő, így a Kúria az elsőfokú ítéletet a Kp. 109. § (2) bekezdése alapján 

megváltoztatta és a Kp. 99. § (3) bekezdése alkalmazásával a Kp. 89. § (1) bekezdés a) és b) pontja, (2) 

bekezdése, valamint 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alperesi határozat keresettel támadott részét 

megsemmisítette és az alperest új eljárásra kötelezte. 

Az alperes az új eljárásban az Európai Unió Bírósága C-352/20. (HOLD) ítélete alapján azt köteles 

vizsgálni, hogy a perbeli osztalékokhoz való jog terjedelme oly módon függ-e a kezelt alapok 

teljesítményétől, hogy ezáltal a változó vagy teljesítményfüggő javadalmazás általi ösztönzéshez 

hasonló ösztönzők érvényesülnek, azaz a felperes csupán kifizetőként járt-e el. A javadalmazási 

politikák megkerülése akkor állapítható meg a felperes terhére, amennyiben az általa kezelt alapok 

nyereségéből való részesedés sértené a javadalmazási szabályokat, azaz az Érintettek és az Szrt. és Azrt. 

részesedésének konkrét módja túlzott kockázatvállalásra ösztönöz, avagy hiányoznak az osztalékfizetést 

illetően olyan mechanizmusok, amelyek megfelelő érdekegyensúlyt biztosíthatnak egyrészt a kialakított 

ösztönzők, másrészt pedig az alapkezelő társaság, az általa kezelt alapok és azok befektetői hosszabb 

távú érdekei között. 

 

Kfv.IV.37.098/2022/15. 

I. A származékos tartózkodási jog a családi kapcsolat fennállásán túl többletfeltétel függőségi viszony 

igazolását kívánja meg.  

II. A megismerési engedély megtagadása tárgyában hozott keresetet elutasító ítélet jogereje kizárja, 

hogy ugyanazon adatok megismerését, felhasználását a bíróság más eljárásban a fél számára lehetővé 

tegye. 

A perben nem volt vitatott, hogy a felperes mint egy harmadik ország állampolgára nem minősült uniós 

polgárnak, azonban tartózkodása érinthette az Uniós polgár házastársának jogállásából eredő jogait, azaz 

a felperes származékos tartózkodási jogát az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a 

továbbiakban: EUMSZ) 20. cikkével összefüggésben vizsgálni kellett. 

A jogerős ítélet megállapításai szerint a felperes kiutasítására nem került sor, így a támadott 

közigazgatási cselekmény nem eredményezi szükségképpen az Unió területének elhagyását, másrészt a 

felperes nem igazolta semmilyen olyan többletkörülmény fennállását, ami a származékos tartózkodási 

jogának megállapítására vezetett volna. 

A Kúria Kfv.I.37.051/2022/6. számú döntésében is megjelenő közzétett gyakorlata szerint a 

közigazgatási jogvita tárgyát a keresettel támadott közigazgatási határozat képezi, így azon túlmutató, 

majdan meghozandó közigazgatási döntésre tartozó tények, körülmények vitatása a kereseti kérelem 

korlátain való túlterjeszkedést eredményezi. 

A 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 42. § (1) bekezdése szerint amennyiben az 

idegenrendészeti hatóság megállapítja, hogy a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik 

országbeli állampolgár tartózkodásra a továbbiakban már nem jogosult, a tartózkodási engedély 

kérelmét elutasító vagy a tartózkodásra jogosító okmányát visszavonó határozatában, a harmadik 

országbeli állampolgárt – az e törvényben meghatározott esetek kivételével – az Európai Unió 

tagállamainak területéről kiutasítja. A harmadik országbeli állampolgár a kiutasítással szemben 

jogorvoslattal a tartózkodási engedély kérelmet elutasító vagy a tartózkodásra jogosító okmányt 

visszavonó határozattal szembeni jogorvoslat során élhet.   

Figyelemmel arra, hogy a keresettel támadott közigazgatási cselekmény nem tartalmazott megállapítást 

arra vonatkozóan, hogy a felperes a Magyarország területén való tartózkodásra nem jogosult, a 

kiutasítására sem serült sor, az azzal összefüggő hivatkozásainak érdemi vizsgálatára jelen perben – 

különös tekintettel a kiutasítás esetén megnyíló önálló jogorvoslati útra is – nem kerülhetett sor. 

Az Európai Unió Bírósága gyakorlata az EUMSZ 20. cikkével összefüggésben vizsgált származékos 
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tartózkodási jog fennállása a családi kapcsolat tényén túl többletfeltételek megvalósulását teszi 

szükségessé. 

A felperes által hivatkozott Gerardo Ruiz Zambrano és az Office national de l’emploi (ONEm) között 

folyamatban volt eljárásban az Európai Unió Bírósága a 2011. március 8-án hozott ítéletében 

(ECLI:EU:C:2011:124) a származékos tartózkodási jog fennállását az uniós polgár kiskorú gyermek 

eltartásáról gondoskodó szülő vonatkozásában vizsgálta, a K.A és társai Belga Állammal szembeni 

eljárásban a C-82/16. számú ügyben hozott 2018. május 8-i ítéletében (ECLI:EU:C:2018:308) pedig 

kifejezetten akként értelmezte az uniós jogot, hogy a harmadik ország érintett állampolgára számára 

származékos tartózkodási jog elismerése csak kivételes esetekben képzelhető el, amelyekben – 

figyelemmel az összes releváns körülményre – az érintett személy egyáltalán nem választható el a 

családtagjától.  

A felperes ilyen körülményre csupán a perben hivatkozott, az idegenrendészeti meghallgatása során tett 

nyilatkozata szerint a felesége vállalkozóként dolgozik, a felesége betegségét a perben sem támasztotta 

alá bizonyítékokkal. Az eljárás során jogi képviselővel eljáró felperes a perben önhibájának hiányára 

sem hivatkozott, így nem volt szükséges, hogy az elsőfokú bíróság az adott tény bizonyítására őt külön 

felhívja, továbbá mivel a felperes professzionális jogi képviselete mindvégig biztosított volt, az alapvető 

eljárási jogainak sérelmére utaló adat sem merült fel. A megelőző eljárásban való hivatkozás hiányában 

az elsőfokú bíróság az uniós polgár házastársfüggő helyzetét a perben történő bizonyítottsága esetén 

sem vehette volna figyelembe. 

A kifejtettekre tekintettel a perben nem volt olyan értelmezendő kérdés, amely az Európai Unió Bírósága 

előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezését tette volna szükségessé, az uniós jog tartalma az 

Európai Unió Bírósága korábbi ítéleteiből világosan megismerhető volt, a felperes származékos 

tartózkodási joga az uniós jog által megkívánt függőségi helyzet hiányában fel sem merülhetett, ezért a 

Kúria nem tartotta szükségesnek az eljárás felfüggesztését. A felperes által hivatkozott C-159/21. számú 

döntés más jogi környezetben (menekültügyben) született, míg a C-528/22. számú ügyben a fél 

származékos tartózkodási jogát a kezdeményező bíróság megállapította. 

II. A családi együttéléshez való jog 

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: EJEE) 8. cikke szerint mindenkinek joga 

van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. A 2. bekezdés 

értelmében e jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat 

be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország 

gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az 

erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges. 

Az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdése szerint AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető 

jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. 

Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése értelmében az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó 

szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely 

alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal 

arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. 

A kifejtettek szerint az EJEE 8. cikke által biztosított jog korlátozására a nemzetbiztonság védelme 

érdekében lehetőség van, amennyiben a korlátozás szükséges és arányos. Az elsőfokú bíróság az 

arányossági tesztet elvégezte, annak eredményéről az ítéletében számot adott. Ennek során kifejezetten 

értékelte a felperes családi körülményeit, valamint a felperesre vonatkozó minősített iratokban szereplő 

körülményeket. A döntése így nem automatizmuson, hanem a körülmények egyedi értékelésén alapult. 

III. A minősített adatok felperes általi megismerésének hiánya 

A Kúria előzetesen kiemeli, hogy a feleknek a tisztességes eljáráshoz való jogból eredően joguk van 

arra, hogy minden, az ügyükben lényeges és a döntéshozatalhoz szükséges adatot megismerhessenek, 

azokra nyilatkozhassanak. Ez az iratmegismerési jog azonban nem lehet korlátlan. Ahogyan az az 

Alaptörvény I. cikk (3) bekezdéséből is következik, az az alkotmányos érték védelme érdekében, a 

feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának 



 

 44 

tiszteletben tartásával korlátozható. 

Az Alkotmánybíróság gyakorlatában „a fair trial olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és 

körülményeinek figyelembevételével lehet csupán megítélni. Ezért egyes részletek hiánya ellenére 

éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára lehet az eljárás »méltánytalan« vagy 

»igazságtalan«, avagy »nem tisztességes«” {3254/2018. (VII. 17.) AB határozat, Indokolás [41]}. A 

lefolytatandó vizsgálat során értékelni kell az alkalmazandó jogszabályi környezetet, a felülvizsgált 

határozatot, a szabályozás célját és a konkrét ügy tényállását {lásd ebben az értelemben 23/2018. (XII. 

28.) AB határozat, Indokolás [25]}. 

Jelen ügyben a felperes tisztességes eljáráshoz való jogából levezethető iratmegismerési joga az 

Alaptörvény IV. cikk (1) bekezdése szerinti más személyek szabadsághoz, személyi biztonsághoz való 

alapjogával ütközik. Ez utóbbinak biztosítása során az arra kijelölt hatóságok – törvényben 

meghatározott keretek között – Magyarország függetlenségének és törvényes rendjének védelme 

érdekében járnak el. Általánosságban is elmondható, hogy a fél tisztességes eljáráshoz való joga az itt 

hivatkozott konkuráló érdekekre tekintettel korlátozható, mely korlátozás lehetősége összhangban áll 

mind az Alaptörvénnyel, mind a nemzetközi jogban is érvényesülő alapelvekkel. 

Mindazonáltal e korlátozás nem lehet teljes és automatikus, annak az adott ügy egyedi körülményein 

kell alapulnia, a korlátozás nem terjedhet túl a szükséges és arányos mértéken, továbbá tiszteletben kell 

tartani a jog lényeges tartalmát. 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 5. § g) pontja 

kimondja, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, 

továbbá a menekültkénti elismerését kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamadó, valamint az 

állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően a vízumkérelmet benyújtott személyek 

ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

Magyarország nemzetbiztonsági, bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenysége a 2009. évi CLV. törvény 

(a továbbiakban: Mavtv.) 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősítéssel védhető közérdek. Az érintett 

ezen adatokat a Mavtv. 11. §-a szerinti eljárásban ismerheti meg. A Mavtv. 11. § (3) bekezdése 

megismerési engedély megtagadásával szemben önálló jogorvoslatot nevesít. Egységes e körben a 

bírósági gyakorlat, hogy az a tény, hogy a fél nemzetbiztonsági kérdésben szakhatóságként eljáró szerv 

döntése alapjául szolgáló adatokat nem ismertheti meg, az nem valósít meg jogsértést. (Kúria 

Kfv.II.38.329/2018/10., Kfv.II.37.544/2019/16., Kfv.II.37.533/2020/9., Kfv.II.37.671/2020/17.) Az a 

tény tehát, hogy a felperes a rá vonatkozó minősített iratokat adott esetben nem ismerhette meg, nem 

jelenti a hatékony jogorvoslathoz való jog kizárását. 

Ezen értelmezés összhangban áll az Európai Unió Bírósága gyakorlatával is, a C-300/11. számú ügyében 

(az Európai Unió Bírósága ZZ kontra Secretary of State for the Home Department ügyben 2013. június 

4. napján hozott ítélete, ECLI:EU:C:2013:363, a továbbiakban: az Ítélet) megállapította ugyanis, hogy 

ha kiderül, hogy a nemzetbiztonsággal valóban ellentétes a megtagadó határozat alapjául szolgáló 

okoknak az érintettel való közlése, a határozat felülvizsgálatát olyan eljárásban kell elvégezni, amely 

megfelelő módon mérlegeli a nemzetbiztonságból és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogból eredő 

követelményeket, a legszükségesebbre korlátozva az e jog gyakorlásába való esetleges beavatkozásokat. 

(Ítélet [64] pont). 

Egységes a Kúria gyakorlata abban a tekintetben is, hogy a bíróság a felperes hatékony jogvédelme 

érdekében betekint a felperes által meg nem ismerhető ügyiratba és köteles azt ellenőrizni, hogy az 

abban foglalt adatok elegendő indokául szolgálnak az idegenrendészeti hatósági intézkedésnek. A 

bíróság a nemzetbiztonsági ellenőrzés adatait, következtetéseit nem bírálhatja felül, kizárólag arról 

dönthet, hogy a javaslatban foglaltak kellően alátámasztottak-e az adatokkal. Ha a felperes 

magyarországi tartózkodásának nemzetbiztonsági kockázatára utaló tényeket a II. rendű alperes kellő 

adattal igazolja, továbbá azokat okszerűen és logikusan értékeli, azt a bíróság nem bírálhatja felül (Kúria 

Kfv.II.38.329/2018/10., Kfv.II.37.544/2019/16., Kfv.II.37.533/2020/9., Kfv.II.37.671/2020/17.). 

A fél iratmegismerési joga korlátozható, amennyiben azt a felmerülő nemzetbiztonsági okok 

alátámasztják. A bíróság a minősített iratokba való betekintés során ezt vizsgálva a bíróság mérlegelési 

tevékenységet végez, a mérlegelésének részleteit azonban a féllel nem közölheti. A döntése tehát nem 
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automatikus. Ettől elkülönül az, hogy az ügy érdeme tekintetében a szakhatóság állásfoglalása kötelező 

erejű, az I. rendű alperes ebben a körben nem rendelkezett mérlegelési lehetőséggel, az ügyintéző adott 

esetben a minősített iratok tartalmát nem ismeri meg. A bíróság azonban a jogorvoslati eljárásban 

mindezt pótolja, az eljáró hivatásos bírók személyes iratmegismerése az ügy sajátosságaihoz képest a 

Kúria megítélése szerint biztosítja a tisztességes eljáráshoz való jog lényegét. 

A Kúria, hogy a felperest a minősített iratok megismerése tekintetében a jogorvoslat lehetősége 

megillette, azzal élt is. Ennek eredményeképp a Kúria ítéletével hatályában fenntartotta a Törvényszék 

ítéletét. Ezen jogerős ítélet a felperes megismerési engedély kiadását megtagadó határozatával szembeni 

keresetét elutasította. Az ebből eredő anyagi jogerőhatás a 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)  

96. §-a értelmében kizárja, hogy ugyanazon közigazgatási tevékenység jogszerűségének vizsgálatára a 

felek vagy az érdekeltek új keresetet indíthassanak vagy azt egyébként vitássá tehessék. Ebből 

következően jelen eljárásban az anyagi jogerőhatás következében nem lehetett olyan következtetésre 

jutni, miszerint a megismerési engedély iránti kérelemmel érintett adatokat a felperes megismerhetné. 

A Kúria gyakorlata egységes abban a kérdésben is, hogy a megismerési eljárásban hozott döntés nem 

előkérdése az idegenrendészeti (vagy menekültügyi) eljárásnak, figyelemmel arra, hogy az adatok 

felhasználásához felhasználási engedély szükséges, ahhoz nem elegendő a megismerési engedély 

(Kfv.II.39.331/2022/3.). A megismerési engedély megtagadása és az azzal szembeni keresetet elutasító 

ítélet jogereje kizárja azonban, hogy utóbb a bíróság az iratok megismerését lehetővé tegye. Megjegyzi 

a Kúria, hogy a Mavtv. 11. § (3) bekezdéséből következően az iratok – vagy azok lényegének – 

megismerését csak olyan bíró jogosult engedélyezni, akinek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 

törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték. 

Az EJEE 13. cikkében foglalt hatékony jogorvoslatnak a nemzetbiztonság védelmét szolgáló titkosított 

adatokat érintő ügyekben az az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: EJEB) gyakorlata 

szerint olyan jogorvoslatot kell érteni, amely tekintettel van a nemzetbiztonsági érdekekre, az 

Egyezményből továbbá nem következik az ilyen minősített adatok megismeréséhez való – feltétlen – 

jog. (EJEB 1987. március 26-i 9248/81 számú Leander v. Svédország ügyben hozott ítélete, 

ECLI:CE:ECHR:1987:0326JUD000924881) A Kúria megállapította, hogy a felperest az ügyével 

kapcsolatban megillető jogorvoslatok összességében megfeleltek mind az EJEB elvárásainak, mind az 

Alaptörvény XXVIII. cikkéből fakadó követelményeknek. 

A felperes a minősített adatok megismerése iránti kérelme elutasításával szemben a közigazgatási 

bírósághoz fordulhatott, a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet is előterjeszthetett. 

Figyelemmel arra, hogy az említett hatósági döntéssel szemben előterjesztett keresetét a bíróság nem 

találta alaposnak, az őt érintő minősített adatokat nem ismerhette meg, így jelen eljárásban nem lehetett 

relevanciája azon hivatkozásnak, hogy az iratok megismerése esetén azokat jelen eljárásban nem 

használhatta volna fel. Másrészt az a körülmény, hogy az iratmegismerési kérelme kapcsán a 

jogszabályok által biztosított jogorvoslatai nem vezettek eredményre, nem eredményezheti azt, hogy 

jelen eljárásban ugyanazon kérdés tekintetében a felperes számára újabb jogorvoslati út nyílhasson meg, 

azt ugyanis a közigazgatási döntés véglegessége, illetve a bíróság ítéletének anyagi jogerőhatása nem 

teszi lehetővé. 

 

Kfv.IV.37.298/2022/6. 

A tényszerűség követelménye értelmében a közigazgatási hatósági eljárásban a hatóság eljárása (és 

döntése) során csak azokat a tényeket veheti figyelembe, amelyek az ügy eldöntése szempontjából 

relevánsak. Azt, hogy mely tényeket kell relevánsnak tekinteni, az eljárás során alkalmazandó anyagi 

jogi és eljárásjogi a jogszabályi rendelkezések határozzák meg. 

A CE jelölés jogszerű feltüntetéséhez a felperesnek EK megfelelőségi eljárást kellett volna elvégeztetnie 

az erre megfelelő jogosultsággal rendelkező tanúsító szervezettel és a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet (a 

továbbiakban: EüM R.) 5. § (3) bekezdés alapján a felperesnek, mint gyártónak már a forgalomba 

hozatal idején rendelkeznie kellett a (2) bekezdés a) és b) pontjának való megfelelést igazoló, e 

rendeletben meghatározott tartalmú dokumentumokkal. Nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely 

alapján az 9/42/EGK irányelv szerinti tanúsításra kötelezett eszközök megfelelőségét a forgalmazó a 
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megfelelőségi eljárás, vagy a CE-jelölés mint forgalmazási feltétel helyett más módon igazolhatja. 

Éppen ellenkezőleg a 2012. évi LXXXVIII. törvény 5. §-a egyértelműen rendelkezik arról, hogy ha 

jogszabály egy termékre megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását írja elő, úgy e termék csak a 

megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását követően hozható forgalomba és forgalmazható. Mivel az 

EüM r. 5. §-a kifejezettem megkívánja a CE jelölés meglétét, az alperesnek azt követően, hogy 

megállapította, hogy a felperes nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal, további vizsgálati 

kötelezettsége nem volt. 

 

Kfv.VI.37.509/2022/8. 

I. Egészségre vonatkozó állításként a közösségi listás állítások alkalmazhatók, a konszolidált listás 

állítások pedig csak azok Bizottság általi elfogadásáig. Az egyes egészségre vonatkozó állítások 

jogszerűen akkor alkalmazhatók, ha azok az Európai Bizottság által engedélyezett az 1924/2006/EK 

rendelet 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott közösségi listán szerepelnek, vagy az Európai 

Bizottság által még nem értékelt állítások esetén az EFSA által kezelt ún. konszolidált listán szerepelnek, 

vagy amennyiben az állítás sem a közösségi, sem a konszolidációs listán nem szerepel, a vállalkozás 

egyedi kérelem benyújtásával az állítás listára történő felvételét kérte, az 1924/2006/EK rendelet 15. és 

18. cikkében foglalt előírások szerint, és azt az Európai Bizottság elfogadta, vagy az átmeneti 

rendelkezések szerint az értékelés még folyamatban van.  

II. A versenyfelügyeleti bírság összegének meghatározásakor a versenyhatóság anyagi jogi mérlegelést 

végez. Ennek során köteles betartani egyrészt a bírság maximumát megjelölő jogszabályhelyet, másrészt 

az eset összes körülményét mérlegelnie kell, különösen a Tpvt. 78. § (3) bekezdésében írt szempontokat.  

III. Bírságmaxiumum egy jogsértés miatt is kiszabható, ez esetben azonban az alperesnek meg kell 

indokolnia, hogy a Tpvt. 78. § (3) bekezdésben az enyhítő körülményekre és a bírságcsökkentő 

tényezőkre tekintettel mégis miért kellett bírságmaximumnak megfelelő összeget kiszabni az eljárás alá 

vont vállalkozással szemben. Bizottság 432/2012/EU rendelete (6) és (9) preambulumbekezdése 

Az 1924/2006/EK rendelet IV. fejezete 10. cikkének (1) bekezdésében rögzített főszabály szerint tilos 

az egészségre vonatkozó állítások alkalmazása, kivéve, ha azok az 1924/2006/EK rendeletben 

meghatározott konjunktív feltételeknek megfelelnek és az engedélyezett állítások listáján szerepelnek. 

Az 1924/2006 EK rendelet 13. cikk (2) bekezdése szerint a tagállamok 2008. január 31-ig a Bizottság 

rendelkezésére bocsátották az általános tudományos ismereteken alapuló egészségre vonatkozó állítások 

listáját a rájuk vonatkozó feltételekkel és a vonatkozó tudományos alátámasztásra való hivatkozásokkal 

együtt. A (3) bekezdés meghatározza, hogy a Bizottság a Hatósággal folytatott konzultációt követően – 

legkésőbb 2010. január 31-ig – a 24. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja 

az engedélyezett állítások (1) bekezdésben említett közösségi listáját és az állítások alkalmazására 

vonatkozó valamennyi szükséges feltételt. 

Amint azt a 432/2012/EU rendelet (1) preambulumbekezdése is megerősíti: Az 1924/2006/EK rendelet 

10. cikke (1) bekezdésének értelmében tilos az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó 

állítások alkalmazása, kivéve, ha a Bizottság az említett rendeletnek megfelelően engedélyezte őket, és 

szerepelnek az engedélyezett állítások listáján. 

A 432/2012/EU rendelet bevezető rendelkezéseiből továbbá az is kiderül, hogy az „engedélyezett 

állítások” lista alapját a tagállamok által megküldött ún. nemzeti listákból összeállított konszolidált lista 

képezi. E konszolidált listát az EFSA értékelte, és – e konszolidált lista alapján – „több, egészségre 

vonatkozó állítás esetében arra a következtetésre jutott, hogy ok-okozati összefüggés állapítható meg 

egy adott élelmiszercsoport, élelmiszer vagy annak valamely alkotóeleme és az állított hatás között. 

Azon egészségre vonatkozó állításokat, amelyekre e megállapítások vonatkoznak, és amelyek 

megfelelnek az 1924/2006/EK rendeletben foglalt követelményeknek, engedélyezni kell az 

1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerint, továbbá fel kell venni az egészségre 

vonatkozó, engedélyezett állítások listájára.” [432/2012/EU rendelet (7) preambulumbekezdés]. Ennek 

megfelelően a konszolidált listán belül azon állítások köre, amelyeknél a fenti ok-okozati összefüggés 

kimutatható, a 432/2012/EU rendelet „Az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzéke” című 

mellékletének „Állítás” elnevezésű második oszlopában szerepel, amelyhez képest a melléklet hatodik, 
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„Az EFSA-értékelésre megküldött konszolidált listán szereplő, vonatkozó bejegyzés száma” elnevezésű 

oszlopában szereplő bejegyzések kiegészítő információként szolgálnak, és az ID szám nem más, mint a 

tagállam által megküldött és konszolidációs listára felvett állítás azonosító száma, amely ugyanakkor 

nem utal az engedélyezés tényére. Tehát a Bizottság által engedélyezett állítások listája a melléklet 

hatodik oszlopában rögzített bejegyzés számok mögötti állítások értékeléséből szűrődött ki. Mindezzel 

összhangban áll az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának 

állásfoglalása, amely szerint az engedélyezett állítás akár több közösségi listás állítást is képviselhet. 

Az Európai Bizottság 2012-ben fogadta el az engedélyezett állítások közösségi listáját (432/2012/EU 

rendelet), amiből következően a konszolidált lista a közösségi lista elfogadásáig volt alkalmazható. 

A 432/2012/EU rendelet (11) preambulumbekezdése azt is egyértelművé teszi, hogy a konszolidált 

listának csak azon állításai használhatók továbbra is az 1924/2006/EK rendelet 28. cikkének (5) és (6) 

bekezdése szerint, amelyeket az EFSA még nem értékelt vagy a Bizottság még nem mérlegelt, és 

amelyek jegyzékét a Bizottság honlapján 

(https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/resources/docs/claims_pending.pdf 

) közzétette. 

Az engedélyezett hatásállítások jegyzéke nem végleges, nem zárt, egyedi kérelem benyújtásával az 

állítás listára történő felvételét lehet kérni. Az engedélyezni kért állítások az EFSA által kezelt 

konszolidációs listára kerülnek fel és a beazonosíthatóság érdekében ID számot kapnak, amelyek csak 

addig alkalmazhatók jogszerűen, amíg azokat az Európai Bizottság ki nem értékeli. Ha azonban van 

engedélyezett állítás, akkor a konszolidált listán ID számmal feltüntetett állítás nem alkalmazható. 

A fentiekből következően azzal a tartalommal használható az ID 128-as állítás, ami engedélyezett 

állítások jegyzéke második oszlopában szerepel, nevezetesen „a K-vitamin hozzájárul a normál 

csontozat fenntartásához. 

Az egyes egészségre vonatkozó állítások jogszerű alkalmazásához tehát a felperesnek azt kellett volna 

bizonyítékokkal alátámasztania, hogy az általa alkalmazott állítások az Európai Bizottság által 

engedélyezett – az 1924/2006/EK rendelet 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott közösségi listán 

szerepelnek, vagy az Európai Bizottság által még nem értékelt állítások esetén az EFSA által kezelt 

konszolidált listán szerepelnek, vagy amennyiben az állítás sem a közösségi, sem a konszolidációs listán 

nem szerepel, a vállalkozás egyedi kérelem benyújtásával az állítás listára történő felvételét kérte az 

1924/2006/EK rendelet 15. és 18. cikkében foglalt előírások szerint, és azt az Európai Bizottság 

elfogadta, vagy az átmeneti rendelkezések szerint az értékelés még folyamatban van. A felperes azonban 

egyik feltétel fennállását sem igazolta, sem a versenyfelügyeleti eljárásban, sem a közigazgatási perben. 

Ennek hiányában a 432/2012/EU rendelet mellékletében rögzített közösségi listás állítás volt jogszerűen 

alkalmazható a termék népszerűsítése során. 

A Bizottság 432/2012/EU rendelete (6) preambulumbekezdése értelmében értékelésében az EFSA 

leszögezte, hogy egyes beadványok esetében különböző állított hatásokra is történt utalás, míg egy és 

ugyanazon állított hatás több beadványnak is tárgyát képezte. Ebből adódóan egy egészségre vonatkozó 

állítás a konszolidált lista egy vagy több bekezdését is képviselheti. 

A (9) preambulumbekezdése kimondja, hogy az 1924/2006/EK rendelet egyik célkitűzése annak 

biztosítása, hogy az egészségre vonatkozó állítások valósághűek, világosak, megbízhatók és hasznosak 

legyenek a fogyasztó számára. Ennek érdekében figyelembe kell venni az egészséggel kapcsolatos 

állítások megszövegezését és megjelenítését. Amennyiben tehát az állítások megfogalmazása a 

fogyasztó számára ugyanazzal a jelentéssel bír, mint egy, az egészségre vonatkozó engedélyezett állítás, 

mivel ugyanolyan összefüggést mutat ki egy adott élelmiszercsoport, élelmiszer vagy annak valamely 

alkotóeleme és az egészség között, akkor azokra az egészségre vonatkozó, engedélyezett állításokkal 

azonos felhasználási feltételek vonatkoznak. 

A kiemelt preambulumbekezdések tehát nem azt jelentik, hogy kizárólag a több ID számú bejegyzést 

képviselő közösségi listás állítást lehet alkalmazni a kereskedelmi gyakorlatban. Más szavakkal is meg 

lehet fogalmazni a közösségi listás állítást, ám az az engedélyezett állítás jelentéstartalmához képest 

tartalmi többletet nem hordozhat, az élelmiszer és az egészség között csak ugyanolyan összefüggést 

mutathat ki, mint az engedélyezett állítás. A tartalmi azonosság vizsgálatát minden egyes, e második 
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oszlopban tételesen nem szereplő állítás vonatkozásában el kell végezni. 

Az alperes a határozat 162. pontjában táblázatos formában bemutatta, hogy az 1-6. számú felperesi 

állítások az engedélyezett állításhoz képest a fogyasztó számára mely eltérő, többlet tartalmat hordozott. 

Az abban foglaltakat a felperes nem cáfolta. Mivel eltérő- és többlettartalommal bíró állítás alkalmazása 

a (9) preambulumbekezdésből következően nem engedélyezett, ezért helytállóan állapította meg az 

elsőfokú bíróság, hogy az 1-6. az állítás nem felel meg az 1924/2006/EK rendelet feltételeinek. 

A felperes által az alperesi ellenkérelemre megküldött előkészítő iratban bemutatatott honlapon 

(https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search) található 

adatbázis sem igazolja, hogy ezen táblázat formájában közzétett adatbázis – amely struktúrájában a 

432/2012/EU rendelet mellékletét követi – minden oszlopa, beleértve az ID számokként megjelenő 

EFSA azonosítót, engedélyezett („authorized”) állítást tartalmaz, amire tekintettel kétség merülhetne fel 

a közösségi és a konszolidált lista viszonyának értelmezését illetően. 

A felperes által hivatkozott Viva Natura döntés szintén nem alkalmas az uniós jog téves értelmezésének 

alátámasztására, tekintettel arra, hogy a Viva Natura ügyben vizsgált jogsértés időszaka az átmeneti 

időszakra, azaz a 432/2012/EU rendelet hatályba lépése előtti időszakra esett, amikor a 432/2012/EU 

rendelet mellékletében foglalt állítások jegyzékének kizárólagos jellege – a fent kifejtett értelemben – 

még nem érvényesült. 

Az uniós jogszabályok hatékony és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállami 

bíróságok jogosultak az Európai Unió Bírósága-hoz fordulni, hogy annak értelmezése által az adott 

uniós jogi rendelkezés(ek) jelentéstartama pontosan meghatározásra kerüljön. Az EUMSz 267. cikk (3) 

bekezdése szerint, ha egy tagállam olyan bírósága előtt folyamatban lévő ügyben merül fel uniós jogi 

rendelkezés értelmezésére vonatkozó kérdés, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs 

jogorvoslati lehetőség, e bíróság köteles az Európai Unió Bírósága-hoz fordulni. E kötelezettség alól az 

Európai Unió Bírósága CILFIT és társai ítélete értelmében a tagállami bíróság akkor mentesül, ha (1.) 

a felmerült kérdés nem releváns, (2.) a szóban forgó uniós jogi rendelkezést az Európai Unió Bírósága 

már értelmezte, vagy (3.) az uniós jog helyes alkalmazása annyira nyilvánvaló, hogy az semmilyen 

észszerű kétségnek nem enged teret (283/81. sz. CILFIT és társai ítélet, EU:C:1982:335, 21. pont). 

Abban az esetben, ha a végső fokon eljáró bíróság előtt e helyzetek valamelyike felmerül, nem köteles 

az Európai Unió Bírósága-hoz fordulni még akkor sem, ha az uniós jog értelmezésére vonatkozó kérdést 

az előtte folyamatban lévő eljárásban részt vevő valamelyik fél veti fel (C-561/19. sz. Consorzio Italian 

Management ítélet, ECLI:EU:C:2021:799, 57. pont). 

A Kúria szerint az uniós jog értelmezése kétséget kizáróan kihatott az ügy érdemére, mivel az ügyben 

felmerült jogkérdés a Kúria által a közvetlenül alkalmazandó uniós jogforrás (432/2012/EU rendeletet) 

megfelelő értelmezése alapján dönthető el. 

Erre nézve irányadó Európai Unió Bírósága joggyakorlat nem lelhető fel. A jogerős ítéletben hivatkozott 

C-609/12. sz. Ehrmann ítélet (ECLI:EU:C:2014:252) a jelen ügy megítélése szempontjából nem 

releváns, mivel annak tárgya a 432/2012/EU rendelet 10. cikk (2) bekezdésének időbeli hatálya volt, 

illetve ezidáig az Európai Unió Bírósága más döntése sem értelmezte a közösségi lista és a konszolidált 

lista viszonyát. 

A fent kifejtettek alapján megállapítható, hogy az előzetes döntés kérése kötelezettségének CILFIT és 

társai ítéletben foglalt feltételrendszere alapján nem merült fel észszerű kétely az uniós jog megfelelő 

értelmezését illetően. Ebből következően a Kúria nem tartotta szükségesnek, hogy az Európai Unió 

Bíróságától előzetes döntést kérjen. 

A Kúria szerint a 7. állítás összességében azt sugallja a fogyasztó számára, hogy megváltozott az 

élelmiszerek K-vitamin tartalma, ezért hiába próbál kiegyensúlyozott és változatos étrendet követni, a 

megfelelő K2-vitamin mennyiség bevitele természetes úton szinte lehetetlen. Az étrend-kiegészítő jelleg 

kapcsán tett hivatkozás érdemben nem befolyásolja azt az állítás egészéből tükröződő üzenetet, hogy 

manapság a fogyasztónak szinte lehetetlen természetes úton megfelelő mennyiségű K2-vitaminhoz 

jutnia, függetlenül attól, hogy hogyan táplálkozik. Sőt, az állítás legvégén közvetlen felhívást is intéz a 

fogyasztókhoz a K2- vitamin pótlására, melyből szintén az olvasható ki a fogyasztók számára, hogy a 

K2-vitamin pótlása indokolt táplálkozási szokásoktól függetlenül, adott esetben még a változatos és 
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kiegyensúlyozott étrend ellenére is. A felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal szemben a határozat 206. 

pontjában a 7. állítás kapcsán megállapította az 1924/2006/EK rendelet 3. cikk d) pontjában foglaltak 

megsértését, az ezzel ellentétes felperesi állítás iratellenes. 

Az alperes azt is részletesen kifejtette a határozatában (VIII.3.), hogy a 2008. évi XLVII. törvény (a 

továbbiakban: Fttv.) rendelkezéseinek megsértése miben nyilvánult meg, kiemelve, hogy az 

1169/2011/EU rendelet 7. cikkének értékelése körében a fogyasztó ügyleti döntésének vizsgálata nem 

szükséges, mivel e magatartások a törvény erejénél fogva tisztességtelenek, ezért az ezzel ellentétes 

felperesi hivatkozás sem alapos. 

 

Kfv.II.37.510/2022/6. 

Az Éltv. 54. §-a alapján előterjesztett kártalanítás megállapítása iránti kérelem tárgyában indult 

közigazgatási jogvita az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikke szempontjából polgári jogi 

jogvitának minősül. Az Éltv. 54. § (2) bekezdés b) pontjában és 17. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő 

gyanú kifejezés a zárlati károsító bejelentésével összefüggésben a bizonyosságnál enyhébb feltételezést 

jelent az adott kártevő növényben történő esetleges jelenlétére vonatkozóan. A haladéktalanul előírt 

intézkedés aznapi nyomban történő, nyomós indokok esetén legfeljebb három napon belüli intézkedési 

kötelezettséget jelent. Ehhez képest további késedelem csak alaposan megindokolt, a kötelezett 

érdekkörén kívül eső és elháríthatatlan objektív és igazolt akadályok fennállása esetén lehetséges, az 

eset összes körülményének gondos mérlegelésének függvényében. 

A kereseti kérelemmel összefüggésben a törvényszéknek arról kellett állást foglalnia, hogy a felperes 

részkártalanítás iránt előterjesztett kérelme elutasítására az alperes részéről jogszerűen került-e sor, 

vagyis helytállóan állapította-e meg, hogy a 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 54. § (2) 

bekezdés szerinti feltétel bekövetkezte miatt a kártalanítás nem teljesíthető. 

A felperes a felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen azzal érvelt, hogy az ügyben eljárt törvényszék, 

illetőleg az alperes a döntése meghozatalánál a jelen ügyre is irányadó alapvető jogelveket, így az 

ártatlanság vélelmének elvét nem vette figyelembe, azt nem megfelelően értelmezte, mert a kétséget 

kizáróan nem bizonyított tények a terhére nem voltak értékelhetőek. Ezzel összefüggésben azt is 

hangsúlyozta, hogy a jelen ügy lényegileg a versenyjogi ügyekhez hasonlóan büntetőjogias jellegű, mert 

a hatóság intézkedése folytán olyan vagyoni hátrányt (szankció) szenvedett, amelynek következtében a 

jelentős mennyiségű és értékű növényállományát kellett megsemmisítenie. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a 

továbbiakban: EJEE) a tisztességes tárgyaláshoz való jog 6. cikke kapcsán többször vizsgálta a 

közigazgatási jog polgári jog, illetve büntetőjog hatálya alá tartozása kérdését, megállapítva, hogy a 

közigazgatási jogvitáknak van egy jelentős része, amely az Engel-kritériumok teljesülése esetén a 

büntetőjog hatálya alá tartozhat, és a közigazgatási jogvitáknak van egy jelentős része, amely polgárjogi 

jogvita kategóriájába eshet. A polgárjogi minősítéshez elegendő, hogy az eljárás eredménye döntő 

jelentőségű legyen a polgári jogokra és kötelességekre nézve, és a polgárjogi minősítésnek nem akadálya 

önmagában az sem, hogy a felperessel közhatalmat gyakorló állami szervvel szemben álljon fenn (lásd. 

pl. EJEB Stran Greek Refineries kontra Görögország 13427/87, 1994. december 9.; lásd. még: F. 

Rozsnyai Krisztina: Az Emberi Jogok Európai Egyezményének Kommentárja, 6. cikk 108-112. old.; 

szerk.: Sonnevend Pál, Bodnár Eszter, HVG-Orac, 2021.]. 

Ezen elvnek megfelelően az EJEB gyakorlata szerint a tulajdonjogot valamilyen formában érintő perek 

általában polgári joginak minősülnek. Ilyennek minősül például a kisajátítási kártalanítás (lásd. Dr. Grád 

András, Dr. Weller Mónika: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve; 321-322. old., HVG-

Orac, 2010.). 

Mindezért megállapítható, hogy jelen ügyben előterjesztett kártalanítási kérelemmel összefüggő eljárás 

alapvetően polgári jogokra és kötelességekre vonatkozó jogszerű károkozással összefüggő kártalanítási 

döntés meghozatalára irányul, amely ekként polgári jogi jellegű ügynek tekinthető az EJEE 6. cikke 

szempontjából, fel sem merül, hogy az büntetőjogi jellegű ügyként volna kezelhető. Ezért az Engel 

kritériumok elemezésére nem volt szükség, az ezzel kapcsolatos felperesi érvek súlytalanok voltak. Az 

ügyben eljárt törvényszék ezért helyesen utalt arra, hogy az ártatlanság vélelme mint alapelv az ügyben 
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nem merült fel, azt sem az alperesnek, sem a bíróságnak nem kellett figyelembe vennie és értékelnie. 

A zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló 

növényállomány egészének vagy egy részének megsemmisítése esetére, a dologi károk enyhítésére 

szolgáló kártalanítás megállapítása iránti eljárás kapcsolódik ugyan a növényi zárlati károsítókra 

vonatkozó uniós jogi szabályozáshoz, de jogintézményét kizárólag a nemzeti jog szabályozza. Ezért a 

kártalanítás megállapításának feltételeit az Éltv. 54. §-ában foglalt rendelkezések alapján kellett 

vizsgálni. 

Az Éltv. 54. § (2) bekezdése sorolja fel azokat az eseteket, melyek megállapítása esetén a kártalanítási 

kérelem teljesítésére nem kerülhet sor. Az Éltv. 54. § (2) bekezdés b) pontja értelmében nem jár 

kártalanítás, ha zárlati károsító gyanúja esetén a termelő bejelentési kötelezettségének nem tett eleget. 

A felperes felülvizsgálati érvelésével szemben e bejelentési kötelezettséghez kapcsolódóan az Éltv. 17. 

§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak is teljesülnie kellett, miszerint a termelő, illetve a földhasználó 

a zárlati károsítók okozta fertőzést, vagy annak gyanúját haladéktalanul köteles az élelmiszerlánc-

felügyeleti szervnek bejelenteni. 

Ezen utóbbi rendelkezés a ToBRFV károsítóra vonatkozó 2020/1191/EU rendelet (a továbbiakban: EU 

Vh. rendelet) 3. cikk (1) bekezdésében foglalt előírásnak felel meg, amely a gyanú vagy tudomás szerzés 

esetén e károsítóra vonatkozóan az illetékes hatóság azonnali értesítési kötelezettségét írja elő. Az 

elsőfokú bíróság, illetőleg alperes ezért helytállóan vizsgálta azt a kérdést, hogy az Éltv. fenti 

rendelkezésével összefüggésben, a felperes részéről a zárlati károsítóra vonatkozó gyanú mikor merült 

fel és ehhez képest a haladéktalan bejelentésre sor került-e. Ennek hiányában ugyanis az Éltv. 54. § (2) 

bekezdés b) pontja értelmében a kártalanítás iránti kérelem nem teljesíthető. 

A felperes felülvizsgálati érvelésével szemben a vizsgálati eredmény szerinti károsító jelenléte már egy 

objektíve fennálló tényt igazol, ezért az a „tudomás szerzéssel” azonosítható, míg a „gyanú” a biztos 

tudomás szerzést megelőző tudati állapotot, feltételezést jelent. Az ügyben eljárt törvényszék ezzel 

összefüggésben helyesen utalt arra, hogy a gyanú valójában egy olyan sejtelem, amelyre több, akár 

közvetett bizonyítékból lehet következtetni, és amelyek alapján alaposan feltételezhető, hogy az 

érintettnek feltételeznie kellett a ToBRFV károsító növényben való jelenlétét. 

A törvényszék ezzel összefüggésben helytállóan mutatott rá arra, hogy a 2021. január 21-i általános 

vizsgálat kérését követően a felperes cégvezetője 2021. január 27-én már csak három károsítóra 

(Tobacco mosaic vírus, PepMV, ToBRFV) vonatkozóan kért vizsgálatot a Holland Enza Zaden R&D 

Phytopathology holland laboratóriumtól, amelyek között szerepelt a ToBRFV károsító anyag. Miután a 

GH2 üvegház szomszédos a GH1 üvegházzal, és mindkét üvegházba a növények azonos beszállítótól 

érkeztek, figyelemmel a két termesztőberendezésben használt azonos göngyölegre, egyértelműen 

következtetni lehetett arra, hogy az adott típusú fertőzés mindkét üvegházban bekövetkezhetett, illetőleg 

az egyik üvegházról a másikra átterjedhetett. 

Lényegileg ezt támasztotta alá a megelőző eljárásban készült GY/37/00741-10/2021. számú 

jegyzőkönyv is, amely szerint a termelő kérte a növényvédelmi hatóságtól a kontrollvizsgálat elvégzését 

a GH2 üvegházban termesztett paradicsomokon is, tekintve, hogy az üvegház szomszédos a ToBRFV 

károsítóval érintett GH1 üvegházzal. A felperesi ügyvezető továbbá tárgyaláson tett nyilatkozatával 

szintén ezt erősítette meg mikor akként nyilatkozott, hogy első alkalommal ugyan a PepMV kórokozó 

jelenlétére gyanakodtak, de ezt követően az interneten a tünetek alapján rögzíthető lehetséges 

károsítóknak utána nézve kértek vizsgálatot. 

Mindebből az alperes, illetőleg a törvényszék helyesen következtetett arra, hogy a felperes 2021 

januárjában bizonyosan feltételezte, hogy az érintett növények esetlegesen a ToBRFV kórokozóval 

fertőződhettek. 

Miután nem volt alapos a felperes felülvizsgálati érvelése a kártalanítás teljesítésének a feltétele 

körében, mert nemcsak az Éltv. 54. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt egyszerű bejelentési 

kötelezettséget, hanem a 17. § (1) bekezdés b) pontjában írt feltételt is figyelembe kellett venni, a Kúria 

részletesen vizsgálta a felperesnek a bejelentés haladéktalan voltával összefüggő érvelését is. 

Az Éltv. fenti rendelkezésein kívül a bejelentési kötelezettséget előíró EU Vh. rendelet 3. cikk (1) 

bekezdése a ToBRFV károsító jelenlétének gyanítása vagy tudomásszerzése esetén az illetékes hatóság 
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azonnali értesítését, a 2016/2031. EU rendelet 14. cikk (1) bekezdése pedig a növénykárosító 

jelenlétének feltételezésére vagy tudomásra jutása esetén az illetékes hatóság haladéktalan tájékoztatását 

írja elő. 

A Kúria álláspontja szerint valamely kötelezettség haladéktalan teljesítése a szavak általánosan 

elfogadott jelentéséből és fogalmából következően azt jelenti, hogy a haladéktalanul előírt intézkedést 

nyomban, lehetőleg aznap vagy esetleg másnap kell megtenni, esetenként ha a következő nap hétvégére 

esik és a bejelentés nehézségekbe ütközik, az intézkedés a harmadik napon is elvégezhető. Ehhez képest 

azonban további késedelem csak alaposan megindokolt, a kötelezett érdekkörén kívül eső és 

elháríthatatlan objektív és igazolt akadályok fennállása esetén lehetséges, az eset összes körülményének 

gondos mérlegelésének függvényében. Jelen ügyben a Kúria által is elfogadott gyanú felmerülésének 

időpontjához, vagyis 2021. január 27. napjához képest azonban a 2021. május 12-én eszközölt bejelentés 

haladéktalannak semmiképpen nem volt tekinthető. 

Mindezekre figyelemmel az ügyben eljárt törvényszék helytállóan foglalt állást arról, hogy az alperes 

jogszerűen állapította meg, miszerint a felperes az Éltv. 54. § (2) bekezdés b) pontjában és 17. § (1) 

bekezdés b) pontjában foglaltakat megsértve a zárlati károsítóra vonatkozó haladéktalan bejelentési 

kötelezettségének nem tett eleget. Mivel a kártalanítás megállapíthatóságát egyetlen körülmény 

fennállása is kizárja, nem volt jogsértő, hogy a törvényszék a továbbiakban az Éltv. 54. § (2) bekezdés 

a) pontjában foglalt feltételek fennállását és az alperes e körben tett határozati megállapításait érdemben 

nem vizsgálta meg. 

A Kúria alaptalannak találta a felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelmét is. Ezzel összefüggésben mindenekelőtt utal arra, hogy a felperes a törvényszék előtti 

eljárásban előterjesztett indítványában ugyanezen kérdések megválaszolását kérte. A bíróság az előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezése feltételeinek a CILFIT kritériumok (C-283/81. számú ítélet, 

ECLI:EU:C:1982:335) szerinti vizsgálatát helyesen végezte el. Az Éltv. 17. § (1) bek. b) pontjának 

szövegezése bár igazodik uniós szabályozáshoz, azonban jelen ügy tárgyának nincs – kártalanítás jár-e 

avagy nem – érdemi kapcsolata az uniós joggal, ezért az uniós jogtól esetleges eltérő értelmezése a 

nemzeti jognak sem vezethetne semmilyen módon az uniós jog sérelméhez a konkrét ügyben. 

Ugyanakkor a Kúria megítélése szerint a nemzeti jog autonóm értelmezése sem tér el semmiben az uniós 

jogi követelményektől, még ha ez utóbbinak a konkrét ügy vonatkozásában nem is kell megfelelni. 

Az EU Vh. rendelet 3. cikk (1) bekezdésében, és a 2016/2031. EU rendelet 14. cikk (1) bekezdésében 

megjelenő megjelenő „gyanú”, illetve „feltételezés” kifejezések értelmezése nyilvánvaló, értelmük 

minden ésszerű kétséget kizáróan megállapítható (acte clair), amellett, hogy az ügy érdemére ezek az 

uniós jogi aktusok sem közvetlenül, sem közvetve nem alkalmazhatók, ekként a CILFIT feltételek közül 

kettő is fennáll, ami kizárja előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését. 

Ezzel összefüggésben a CILFIT kritériumok értékelésénél a Kúria figyelembe vette az acte clair tan 

pontosítását elvégző C-561/19 Európai Unió Bírósága ítéletben (ECLI:EU:C:2021:799) foglalt 

útmutatást is, és a vonatkozó uniós jogszabályok más nyelvi változatait. Az angol nyelvi változat 

„suspects or becomes aware”, a német nyelvi változat: „Hat ein Unternehmer den Verdacht oder wird 

ihm bekannt”. A Kúria megállapította, hogy e nyelvi változatok eredményeként sem lehet más 

következtetésre jutni, minthogy az uniós jogalkotó megkülönböztette a tudomásra jutástól a feltételezést, 

illetve a tudomásszerzést a gyanú fogalmától, ennek figyelembevételével pedig elsősorban a 

növénykárosítókkal szembeni hatékony fellépést mint célt megfogalmazó jogalkotói feladattal 

összhangban a legkisebb gyanú és feltételezés esetén is fennáll a vállalkozók bejelentési kötelezettsége. 

A Kúria az Éltv. 17.§ (1) bekezdés b) pontját, a nemzeti jog autonóm értelmezésével, a fentiekkel egyező 

módon értelmezte. 

A felperes 5 pontban felsorolt előzetes döntéshozatal iránti kérelmének első 4 pontja lényegében e fenti 

kérdés megválaszolására irányult, míg az 5. kérdés azzal állt összefüggésben, hogy a hatóság felé történő 

bejelentés e-mailben vagy formanyomtatványon kell-e megtenni, amely a határidőben történő 

bejelentése hiányában az ügy érdemi eldöntésénél egyébként sem bírt relevanciával. 

Mindezek alapján a Kúria azt állapította meg, hogy a törvényszék helytállóan jutott arra a 

következtetésre, hogy az alperes az Éltv.-ben írt rendelkezések helyes értelmezésével jutott arra a 

következtetésre, hogy a kártalanítást kizáró feltétel megállapítására figyelemmel a felperes kártalanítás 
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iránti kérelmét el kellett utasítani.  

 

Kfv.VI.37.546/2022/7. 

Az üvegház hatású gázok kibocsátásával kapcsolatos korlátozás érdekében folytatott, a szükséges 

engedély kiadásához elfogadható technológiai gyakorlat megfelelőségének igazolása az üzemeltető 

feladata annyiban, hogy a hatóságnak rendelkezésére bocsássa a korlátozás vissza nem 

fordíthatóságára vonatkozóan szükséges bizonyítékokat. 

Az Európai Unió Bírósága ítélete az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: 

EUMSZ) 267. cikk alapján kért előzetes döntés továbbá kötelező a tagállami bíróságokra. Jelen ügyben 

a hivatkozottak szerint az Európai Unió Bírósága értelmezést adott az alkalmazandó 2003/87/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) I. mellékletének 3. pontja 

vonatkozásában. Eszerint azt úgy kell értelmezni, hogy valamely létesítmény teljes névleges bemenő 

hőteljesítményét az e létesítményt alkotó műszaki egységek maximális névleges bemenő 

hőteljesítményének összeadásával kell kiszámítani, kivéve, ha e maximális névleges bemenő 

hőteljesítmény üzemeltető általi korlátozása állandó jellegű, és mind e korlátozás meglétét, mind annak 

állandó jellegét a kibocsátási egységek kiosztására hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság ténylegesen 

ellenőrizheti. Az Európai Unió Bírósága C-575/20. számú ítéletének (a továbbiakban: Európai Unió 

Bírósága ítélet) [45] bekezdési pontja szerint az üzemeltető feladata, hogy az említett hatóság 

rendelkezésére bocsássa az e tekintetben szükséges bizonyítékokat. 

A perben eldöntendő anyagi kérdés az volt, hogy a felperes ÜHG engedélyköteles tevékenységet folytat-

e, az összes névleges bemenő hőteljesítménye milyen mértékű. Nem volt vitatott a felek között a 

kazánok korlátozás előtti és azt követő hőmennyisége, továbbá az sem, hogy a felperes egyszerre 

ténylegesen két kazánt üzemeltet. Az alperes és az elsőfokú bíróság a felperesi tevékenység, létesítmény 

ÜHG engedélyköteles voltát állapította meg arra alapítottan, hogy az összes beépített névleges bemenő 

hőteljesítmény meghaladja a 20 MW-ot. A felek között abban volt nézetkülönbség, hogy a felperes által 

alkalmazott szoftveres korlátozás és lakatolás eredményeképpen keletkező tényleges bemenő 

hőteljesítmény jog szerint mentesíti-e őt az ÜHG engedély alá tartozás alól. 

A 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr.tv.) 3. § (1) bekezdése alapján az 1. melléklet I-

XXI. pontjában meghatározott tevékenység – ideértve a próbaüzemet is – kizárólag a klímavédelemért 

felelős hatóság által kiadott véglegessé vált kibocsátási engedély alapján folytatható. Az Ügkr.tv. 1. 

mellékletének 3. I. pontja szerint üvegházhatású gázkibocsátással járó kibocsátási engedélyköteles és 

légiközlekedési tevékenység: a tüzelőanyagok égetése a 20 MWth-ot meghaladó bemenő 

hőteljesítményű létesítményekben (kivéve a veszélyes hulladék- és települési hulladékégető 

létesítményeket). 

Az 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ügkr.Vhr.) 1. § (5) bekezdése szerint a hatóság 

a kibocsátási engedélyt a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági határozat alapján adja ki, 

ha megállapítja, hogy az üzemeltető megfelel az Ügkr. tv.-ben foglalt feltételeknek. A kibocsátási 

engedély részletes tartalmi követelményeit a 3. melléklet állapítja meg. Az Ügkr. Vhr. 2. melléklett 2.7. 

pontja szerint, ha egy létesítmény teljes névleges bemenő hőteljesítményét a közösségi rendszer hatálya 

alá tartozás meghatározása céljából számítják ki, akkor a létesítményen belül a részét képező valamennyi 

– beleértve az Ügkr. tv. 15/B. §-a szerinti kivett berendezéseket is – üzemanyag-égetést folytató 

technikai egység névleges bemenő hőteljesítménye összeadandó. Ezen egységek lehetnek valamennyi 

– beleértve az Ügkr. tv. 15/B. §-a szerinti kivett berendezéseket is – típusú kazánok, égetőművek, 

turbinák, fűtőberendezések, kohók, égetők, kalcináló- és égetőkemencék, szárítók és motorok, 

üzemanyagcellák, vegyi tüzelőberendezések, fáklyázók, hő- vagy katalitikus utánégetők. A 3 MW alatti 

névleges bemenő hőteljesítményű, továbbá a kizárólag biomasszát használó egységeket e számítás 

céljából nem kell figyelembe venni. A „kizárólag biomasszát használó egységekbe” azon egységek is 

beleértendők, amelyek csak indításukhoz vagy leállításukhoz használnak fosszilis tüzelőanyagot. 

Az Európai Unió Bírósága ítélet rendelkezése egyértelmű abban, hogy főszabályként az adott 

létesítményt alkotó összes műszaki egység maximális névleges bemenő hőteljesítményét össze kell adni, 

ami jelen esetben 3X12,226 MW, azaz 36,678 MW, azaz meghaladja a 20 MW-ot.  
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A felperes felülvizsgálati kérelmében szereplő érve, miszerint az 53/2017. FM r. eltérő szabályokat 

állapít meg az Ügkr.vhr.-hez képest, ezért arra egyáltalán nem lett volna építhető az alperesi határozat, 

a Kúria szerint nem megalapozott. Az alperes is hangsúlyozza ugyanis a környezetvédelmi és 

klímavédelmi szabályok eltérését. Ettől még azonban az alapengedély egyes megállapításait alapul 

vehette az Ügkr.vhr. szerinti eljárásában. A felperes az eljárás hibájára hivatkozáson túl nem jelöli meg, 

hogy a névleges összes hőteljesítményt – a határértéket érintően – ő milyen értéken állapítja meg, ha 

kazánokat együttesen kell számba venni. 

A kivételszabály szerint a főszabály alól csak állandó jellegű és a nemzeti hatóság által ténylegesen 

ellenőrizhető korlátozás mentesít. E két feltételnek együttesen kell fennállnia, ezért a perbeli kérdés az 

volt, hogy a felperes esetében ezen kritériumok miként érvényesülnek. Az Európai Unió Bírósága 

ítéletének [45], előbbiekben idézett pontja szerint az állandó jelleggel, azt jelenti, hogy a létesítmény 

üzemeltetője a teljesítményt oly módon csökkentette, hogy e csökkentés jelentős műszaki beavatkozás 

vagy az illetékes nemzeti hatóság hozzájárulása nélkül nem fordítható vissza, másrészt pedig mind e 

csökkentést, mind annak állandó jellegét e hatóság ténylegesen ellenőrizheti. Ezen üzemeltető feladata, 

hogy az említett hatóság rendelkezésére bocsássa az e tekintetben szükséges bizonyítékokat. 

Állandó tehát a korlátozás akkor, ha a csökkentés jelentős műszaki beavatkozás vagy az illetékes 

nemzeti hatóság hozzájárulása nélkül nem fordítható vissza. A felperes állandó korlátozásnak egyrészt 

a kazánok szoftveres beállítását, másrészt a LOTO eljárást tekintette. A felperes nem bizonyította, hogy 

a szoftveres korlátozás csak jelentős műszaki beavatkozással szüntethető meg. Márpedig a szabályozás 

folytán ebben a kérdésben a felperesen volt a bizonyítási teher az Ügkr.tv. alapján, hiszen ez az engedély 

kiadásának feltétele. Téves a felperes azon álláspontja, hogy erre az alperest kellett volna kötelezni az 

eljárás során. A felülvizsgálati kérelem hivatkozza a kereset 12-14. oldalát, ahol azonban az üzemeltetési 

gyakorlat magyarázata szerepel, és nem annak igazolása, hogy csak jelentős műszaki beruházással 

lehetne ettől a gyakorlattól eltérni. Az Európai Unió Bírósága ítéletének hivatkozott [45] pontja az 

előbbiekben idézett módon világosan kimondja, hogy az üzemeltető feladata, hogy a hatóság 

rendelkezésére bocsássa az korlátozás vissza nem fordíthatóságára vonatkozóan a szükséges 

bizonyítékokat. 

A LOTO nem fizikai korlátozás, mert akkor egy olyan fajta beavatkozást kellene feltételezni, ami 

bekapcsolással nem teszi lehetővé egy berendezés elindítását. Márpedig a felperes esetében a három 

kazán váltott működése ilyen technikailag biztosított szétválasztással nem jár. Az elsőfokú bírósággal 

egyezően állapítható meg, hogy sem a szoftveres, sem a fizikai korlátozás nem tekinthető olyannak, ami 

a főszabály alóli kivételként egyértelműen figyelembe vehető lenne. A kibocsátás korlátozásaként 

elfogadható kivételszabályok alkalmazása tehát igazolhatóan nem jöhetett szóba. 

 

Kfv.I.37.561/2022/7. 

Az Szmtv. 33. §-a szerinti jogkorlátozás alkalmazásának - az Irányelvből és az azt átültető Szmtv. 

rendelkezéséből fakadóan - meg kell felelnie az arányosság elvének, ezért a korlátozás arányosságát 

kellően tisztázott tényállás alapján, érdemben vizsgálni kell. Az Irányelvre történő formális hivatkozás 

vagy a tényállás releváns elemei tisztázásának hiánya mellett a személyes és családi körülmények 

tényleges vizsgálata és a megkövetelt arányossági értékelés nem valósul meg. 

A közrend, közbiztonság veszélyeztetése esetén a 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 33. §-a 

az abban meghatározott feltételek fennállása mellett alkalmazható, azaz a tartózkodási jog korlátozható. 

Ennek során a közrend, közbiztonság veszélyeztetésének az ORFK vélemény alapján való megállapítása 

általában nem minősíthető jogszabálysértőnek, az idegenrendészeti hatóság a rendőrségtől véleményt 

kérhet és a rendőrség véleményét figyelembe kell, hogy vegye. Ugyanakkor az ORFK vélemény nem 

szakhatósági állásfoglalás, így nincs elvi akadálya annak, hogy az abban foglaltakat az idegenrendészeti 

hatóság értékelje. A megelőző eljárásban az alperes megkeresésére készített ORFK vélemény - miként 

arra az alperes a felülvizsgálati ellenkérelmében is rámutatott - az értékelés körébe vont büntetőeljárások 

felsorolásán túl az azok alapját képező bűncselekmények főbb jellemzőit, és az abból levont 

következtetést is tartalmazza, így az képezhette az alperes határozatának alapját, e tekintetben a jogerős 

ítélet következtetése helytálló. Az alperes a határozat alapjául úgy használta fel az ORFK véleményt, 

hogy az arról az indokolásában számot adott, az ORFK véleményben foglaltakat, a közrendi, 
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közbiztonsági veszélyeztetést megalapozó okokat és azok értékelését rögzítette. Az alperest nem terhelte 

a büntetés-végrehajtási intézet véleményének beszerzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség, ezáltal 

a büntetés-végrehajtási intézet megkeresésének hiánya sem eredményez jogszabálysértést. A 

közbiztonsági, közrendi veszély fennállása körében az ORFK vélemény felhasználását és a büntetés-

végrehajtási intézet megkeresésének hiányát kifogásoló felperesi hivatkozás tehát nem foghatott helyt. 

Az Szmtv. 33. §-a azonban a közrend, közbiztonság valódi, közvetlen és súlyos veszélyeztetése mellett 

az arányosság követelményét is tartalmazza. Ez összefügg az Irányelvben foglaltakkal. Az 2004/38/EK 

Irányelv (a továbbiakban: Irányelv) (23) preambulumbekezdése szerint „Az uniós polgárok és 

családtagjaik kiutasítása közrendi vagy közbiztonsági okokból olyan intézkedés, amely súlyosan sértheti 

azokat a személyeket, akik élve a Szerződés által rájuk ruházott jogokkal és szabadságokkal, már 

ténylegesen beilleszkedtek a fogadó tagállamban. Ezért korlátozni kell az ilyen intézkedések 

alkalmazási körét az arányosság elvével összhangban, figyelemmel az érintett személyek 

integrációjának mértékére, a fogadó tagállamban való tartózkodásuk időtartamának hosszúságára, az 

életkorukra, egészségi állapotukra, családi és gazdasági helyzetükre, valamint a származási országgal 

fennálló kapcsolatukra. 

A jogi szabályozás a különféle tartózkodási jogcímekhez eltérő feltételeket - így közrendi klauzulákat - 

rögzít. Az Szmtv. 129. § (1) bekezdése értelmében az Szmtv. a felhatalmazása alapján kiadott 

végrehajtási rendeletekkel együtt az Irányelvnek való megfelelést szolgálja. Az Irányelv arányossági 

követelményt tartalmazó rendelkezéseit az Szmtv. 33. §-a ültette át a magyar jogba. Az Szmtv. 33. §-a 

a felperesre nézve alkalmazható, azonban ennek során nem elegendő pusztán a közrendre, 

közbiztonságra veszélyt jelentő felperesi magatartás fennállását értékelni, hanem - az Irányelvből és az 

azt átültető Szmtv. rendelkezéséből is fakadóan - a tartózkodási jog korlátozásával való arányossági 

vizsgálatot is el kell végezni. Mind az elsőfokú idegenrendészeti hatóság, mind pedig az alperes 

hivatkozott ugyan az Irányelvre, azonban a formális hivatkozás nem jelenti a személyes és családi 

körülmények tényleges vizsgálatát és az előírt arányossági értékelést. A Kúria az alperes felülvizsgálati 

ellenkérelmében kiemelt érvelésével kapcsolatban - miszerint a döntés meghozatala során hangsúlyosan 

értékelte az ORFK véleményében foglaltakat - rámutat arra, hogy az Szmtv. 33. §-ában foglalt 

rendelkezésből következően a korlátozás arányosságának érdemi vizsgálata is szükséges. 

Hangsúlyozandó, hogy jelen perbeli esetben a román állampolgárságú felperes az Európai Unió polgára, 

egyúttal magyar állampolgár kiskorú gyermekek szülője. Az Irányelv az uniós polgárok számára 

biztosítja a huzamos tartózkodás jogát, továbbá megköveteli a tartózkodás korlátozásának arányosságát. 

A személyes és családi körülmények vizsgálatához, a regisztrációs igazolás visszavonása és a 

tartózkodási jog megszűnése arányosságának értékeléséhez a releváns tényállási elemek tisztázása és az 

értékelés körébe vont tényeknek, körülményeknek az alperes határozatában való feltüntetése is 

szükséges olyan mértékben, hogy az alapján az arányossági vizsgálat szempontjai, az értékelt tények, 

körülmények megállapíthatóak legyenek. A román állampolgár felperes esetében, akinek kiskorú, 

magyar állampolgár gyermekei vannak, tartózkodási joga megszűnésének megállapításához a közrendi, 

közbiztonsági veszélyeztetésre vonatkozó feltételt az ORFK véleményben foglaltak megteremthetik, az 

ORFK vélemény felhasználásának ténye nem jogszabálysértő, azonban az abban foglaltak akkor 

eredményezhetik a felperes tartózkodási joga megszűnésének megállapítását, ha a közbiztonságra 

veszélyesség valódi, a közbiztonság fenyegetettsége közvetlen és súlyos, a társadalom valamely 

alapvető érdekével, rendjével szemben áll, és a korlátozás a felperes személyes és családi 

körülményeivel való összevetés alapján is arányos. Ennek során az aktuális és releváns körülményeket 

kell vizsgálni, így az értékelés jogszerűségéhez elengedhetetlen, hogy az kellően tisztázott tényálláson 

alapuljon. 

A felperes nem tartozik az Irányelvben meghatározott, az arányosság elve alapján kiemelt védelmet 

élvező személyek körébe, azonban a Kúria hangsúlyozza, hogy az arányossági vizsgálat elvégzése - az 

Szmtv. 33. §-ában foglalt rendelkezésből fakadóan - nemcsak a kiemelt védelmet élvező személyekre 

nézve követelmény. 

Az alperes a határozatában a felperes magatartását, személyi és családi körülményeit értékelte, továbbá 

osztotta a felperes szülői mivoltával kapcsolatos nyilatkozatot súlytalannak minősítő álláspontot, 

azonban nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy a családi körülmények tekintetében releváns 

tényállási elemek tisztázására nem került sor. Az alperes határozatában foglaltak szerint a felperes egy 
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hároméves magyar állampolgár kisfiú és egy tizenkét éves magyar állampolgár kislány nevelőapja, 

akiket élettársával közös otthonukban nevelnek, míg a jogerős ítélet ezen túlmenően azt is tartalmazza, 

hogy a felperesnek van egy, az előző kapcsolatából származó 7 éves gyermeke is. Az alperes a 

határozatában a családi körülmények körében annak tulajdonított jelentőséget, hogy a felperes 

szabadságvesztés büntetését tölti, a szülői felügyeleti joga korlátozott. Az alperes határozatából és a 

jogerős ítéletből sem állapítható meg, hogy a felperesnek hány vér szerinti, magyar állampolgár kiskorú 

gyermeke van, mely kiskorú gyermekek felett gyakorol szülői felügyeleti jogot, áll-e fenn tartási 

kötelezettsége, van-e kapcsolattartási joga, ezeket teljesíti, illetve gyakorolja-e. A büntetések, az 

intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 

CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. törvény) 119. § e) pontja értelmében a szabadságvesztés büntetés 

végrehajtása alatt az elítélt szülői felügyeleti joga a Bv. törvényben meghatározott korlátozásoknak 

megfelelően gyakorolható. A szabadságvesztés büntetés végrehajtása nem azonosítható a szülői 

felügyeletnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4:149. §-a szerinti, bíróság 

vagy más hatóság általi korlátozásával vagy elvonásával, így a családi körülmények szempontjából a 

szabadságvesztés büntetés végrehajtásának tényén és a Bv. törvényben meghatározott korlátozásokon 

túl annak tisztázása is szükséges, hogy a felperes rendelkezik-e szülői felügyeleti joggal magyar 

állampolgár kiskorú gyermekei felett, azt ténylegesen gyakorolja-e vagy formálisan áll fenn, esetleg a 

szülői felügyeleti jog megszüntetéséről vagy elvonásáról a bíróság/hatóság határozattal rendelkezett-e. 

A felperes személyes és családi körülményei - különösen a magyar állampolgár kiskorú gyermekei 

vonatkozásában a szülői felügyelet - körében a tényállás olyan mértékben tisztázatlan, ennélfogva pedig 

az alperes indokolási kötelezettségének teljesítése is hiányos, amelyre figyelemmel a jogerős ítélet téves 

következtetés eredményeként állapította meg az alperes határozatának jogszerűségét. 

Az Szmtv. 33. §-ában megjelenő arányosság megítéléséhez - figyelemmel az Európai Bíróságnak az 

Irányelv 27. cikk (2) bekezdése kapcsán kialakult ítélkezési gyakorlatára - az alperesnek azt is meg kell 

állapítani, hogy az adott jogkorlátozás alkalmas-e az általa követett célkitűzés megvalósulásához és nem 

lépi-e túl az annak eléréséhez szükséges mértéket (33/07. sz. Jipa-ügy 29. pontja). Ehhez pedig nemcsak 

a közbiztonság védelmével kapcsolatos ORFK véleményt, hanem a felperes személyes körülményeit és 

családi kapcsolatát is értékelni kell. A felperes személyes és családi viszonyainak a magyarországi 

tartózkodás időbeliségén túl további releváns körülményei is fennállhatnak, figyelemmel arra, hogy 

nyilatkozata szerint már gyermekkorában itt élt, az iskola négy évét Magyarországon végezte, közeli 

hozzátartozói is itt élnek, nem beszél román nyelven, semmi nem köti Romániához, azonban az alperes 

csak a tartózkodás időtartamát vizsgálta és azt nem minősítette relevánsnak. 

Az alperes, valamint az alperes határozatának jogszerűségét megállapító elsőfokú bíróság nem kellően 

vette figyelembe az Irányelv (23) preambulumbekezdésében meghatározott és az Szmtv. 33. §-ában is 

rögzített arányosság követelményét. Az arányossági vizsgálat teljesítéséhez ugyanis nem elegendő egy 

formális (pl. az Irányelv rendelkezésére utaló) vagy egy hiányos tényálláson alapuló, ezáltal okszerűnek 

nem minősíthető értékelés. Az arányosság körében értékelendő tényeket, körülményeket a tényállás 

releváns elemeinek tisztázása után érdemben össze kell vetni azzal, hogy a közrendi vagy közbiztonsági 

okból indokolt intézkedés a felperes személyes és családi körülményeivel arányos korlátozásnak 

minősül-e. 

A megismételt eljárásban az Szmtv. 33. §-a szerinti, a beutazáshoz és tartózkodáshoz való jog közrendi 

klauzula alapján történő korlátozásának arányosságát érdemben kell vizsgálni, és a korlátozásról vagy 

annak mellőzéséről a tényállás jelentőséggel bíró, a felperes személyes és családi körülményeinek 

körébe tartozó elemeinek tisztázását követően, azokat érdemben értékelve kell rendelkezni. A 

megismételt eljárásban a családi körülményekre is kiterjedő arányossági vizsgálat során a felperes 

magyar állampolgár, kiskorú gyermekei vonatkozásában a szülői felügyeleti jog fennállását vagy annak 

hiányát tisztázni és értékelni kell. 

 

Kfv.II.37.580/2022/7. 

Az Éltv. 60. § (1) bekezdés d) pontja és az FVM rendelet 22. § (1) bekezdése alapján fennálló felelősségi 

vélelem nem állapítható meg, ha a felperes felelőssége alóli mentesüléshez szükséges körülmények 

felperes által bizonyíthatósága a közigazgatási szerv eljárási hibája, vagy mulasztása okán válik 
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lehetetlenné, vagy olyan aránytalanul nehézzé, amely bizonyítási teher a tisztességes eljárás keretei 

között nem várható el. 

A felperes előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti indítványa nem volt alapos, mert azt a 

felperes a megismételt eljárás során, 2021. március 10. napján benyújtott beadványában terjesztette elő, 

amely így a 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 43. § (1) bekezdése szerinti keresetváltoztatás 

tilalmába ütközik. Az Európai Bíróság a C-312/93. számú Peterbroeck-ügyben hozott ítéletében 

rámutatott, hogy felmerülhet a közösségi jog (jelenleg uniós jog) alkalmazása a felülvizsgálati, 

rendkívüli jogorvoslati eljárásban, ha az alapeljárásban a felek nem vitathatták a közösségi jogba 

ütközést. A C-430/93. és C-431/93. számú, Van Schijndel egyesített ügyekben hozott ítéletében az 

Európai Bíróság megállapította, hogy minden olyan esetben, amikor felmerül a kérdés, hogy valamely 

nemzeti eljárási rendelkezés lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé teszi-e az uniós jog alkalmazását, azt 

kell megvizsgálni, hogy milyen e rendelkezésnek az egész eljárásban betöltött helye, hogy hogyan folyik 

az eljárás, és melyek a sajátosságai a különböző nemzeti fórumok előtt. A C-536/11. számú Donau 

Chemie és társai ügyben az Európai Bíróság kimondta, hogy az egyenértékűség megköveteli, hogy az 

uniós jogon alapuló igények esetén ugyanazok a jogorvoslatok és eljárási szabályok érvényesüljenek, 

mint amelyek a hasonló, tisztán belső jogi jellegű igényekre vonatkoznak. 

Arra ugyan a felperes helytállóan utalt, hogy a bíróság a feltételek fennállása esetén hivatalból is köteles 

az Európai Unió Bíróságánál előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezni, azonban amellett, hogy a 

perbeli esetben a kezdeményezés előfeltételei nem álltak fenn, mert a felperes által értelmezni kért uniós 

joganyag (396/2005/EK rendelet) a jogvita eldöntése szempontjából nem volt releváns, mert az nem a 

perbeli jogkérdésről, hanem a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok 

felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről szól, a jelen ítélet [45] 

pontban foglalt egyenértékűség elve érvényesül a Kp.43.§ (1) bekezdése tekintetében, és az nem 

tekinthető olyan nemzeti szabálynak, amely lehetetlenné, vagy rendkívül nehézzé tenné az uniós jog 

hivatkozását és alkalmazását. Mindezért tagállami eljárási autonómia érvényesül a perbeli uniós jogi 

hivatkozások kapcsán, amikor a Kp.43.§ (1) bekezdéséből következő tiltott keresetváltoztatásnak 

minősült felperes első tárgyalást követően előterjesztett uniós jogi hivatkozása. Ugyanis a Kúria a 

tagállami eljárási autonómiára az uniós jog hivatalbóli figyelembe vételi kötelezettsége mellett is alappal 

hivatkozhat az Európai Bíróság jelen ítélet [45] pontjában megjelölt ítélkezési gyakorlatára 

figyelemmel. 

 

Kfv.II.37.590/2022/6. 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013 (III.8) 

önkormányzati rendelet 2021. február 8. előtt hatályos 5.§ (2) bekezdés 10. pontja helyes értelme az, 

hogy a közterületen végzett ingyenes újságosztás közterület-használati hozzájáruláshoz kötött. 

A közigazgatási jogvita központi kérdése az volt, hogy az Fkr. rendelkezései alapján helyesen állapította-

e meg az alperes – és e döntést helyesnek értékelte-e az eljáró bíróság –, hogy a M. című újság 

közterületen történő ingyenes osztása közterület-használati hozzájáruláshoz kötött. 

A 3/2013. (III.8.) Fővárosi Közgyűlési rendelet (a továbbiakban: Fkr.) közigazgatási jogvitában 

alkalmazandó 5. § (1a) bekezdése fő szabállyá tette a közterület-használati hozzájárulást valamennyi 

közterület használatához, amennyiben az nem tartozik az 5. § (3) bekezdés kivételszabálya alá. A perben 

fel sem merült, senki nem hivatkozott arra, hogy a perben értékelt tevékenység az Fkr. 5. § (3) 

bekezdésében felsorolt kivételszabályok hatálya alá tartozna. Amellett azonban, hogy az alperes az Fkr.-

ben fő szabállyá tette a közterület-használati díj fizetését, szokatlan jogi megoldásként, az 5. § (2) 

bekezdésben 1-22. pontig tartalmazó felsorolásban rögzíti, hogy milyen esetben kell közterület-

használati hozzájárulást beszerezni. 

Az 5. § (2) bekezdés jelen közigazgatási jogvitában értékelt 10. pontjának, jelen közigazgatási jogvita 

szempontjából alkalmazandó időállapotában hatályos szövege a következő volt: „Közterület-használati 

hozzájárulást kell beszerezni alkalmi és mozgó árusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató 

tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz”. 

Az idézett felsorolásban szereplő szolgáltató tevékenység – annak Fkr.-ben meg nem jelenő értelmezése 
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hiányában – egy rendkívül tág fogalom. Amennyiben a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:1. 

§ (1) bekezdés szerinti fogalom alapján értelmeznénk – mely szerint a kötelem kötelezettség a 

szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére – akkor az Fkr. 5. § (2) 

bekezdés 10. pont valamennyi kategóriája a szolgáltató tevékenységbe beletartozó lehet. 

Az ítélet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 4. §-a alapján helyesen utalt a közigazgatási 

perben vizsgált tevékenység értelmezése körében a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról 

szóló 2010. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.), valamint a sajtószabadságról és 

médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 

fogalomrendszerére. Az Smtv. és az Mttv. hatálya alá két alapvető szolgáltatási kör tartozik, egyrészt a 

Magyarországon letelepedett médiatartalom-szolgáltató által nyújtott médiaszolgáltatás, másrészt a 

Magyarországon letelepedett médiatartalom-szolgáltató általi sajtótermék kiadás. A médiaszolgáltatást 

és a sajtótermék kiadását a jogszabályok összefoglalóan médiatartalom-szolgáltatásnak nevezik. 

Ebben az összefüggésben a Kúria álláspontja szerint a Fővárosi Törvényszék ítélete indokolása helyesen 

értékelte a közigazgatási jogvitában értékelt tevékenységet az Fkr. 5. § (2) bekezdés 10. pontjában 

felsorolásszerűen megjelenő szolgáltató tevékenység végzése kategóriájába tartozónak. 

Emellett az alperes helyesen érvelt védiratában az Fkr. 37.§-a jogharmonizációs záradékában szereplő 

Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelv 4. cikk szerinti szolgáltatás fogalomra, és helyesen 

hivatkozott az alperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 2. § l) pontjában megjelenő 

szolgáltatási tevékenység fogalomra. 

Az ítélet tévesen alapította a jogértelmezését elsődlegesen a felperes és a vele szerződő M. Kft. közötti 

szerződés szóhasználatára, ugyanis a közigazgatási jogvitában értékelt tevékenység megítélésénél döntő 

jelentőséggel, annak tényleges megvalósulása, és nem a felek szóhasználata bírt relevanciával. Az ítélet 

indokolása tévesen mosta össze az önkormányzat vonatkozásában a jogalkotói és jogértelmezői 

feladatot, és dogmatikailag tévesen rögzítette, hogy a „jogalkotói cél jelen esetben az alperesi 

határozatban manifesztálódott”. Az Fkr.-ben megjelenő jogalkotói szándék azt az értelmezést erősíti, 

hogy valamennyi közterületen végzett tevékenység – az Fkr. 5. § (3) bekezdésében felsorolt kivételeken 

kívül – közterület-használati hozzájáruláshoz kötött. 

Pénzügyi jogterület 

Kfv.V.35.317/2022/7. 

Az elévülés az igény adóhatóság és bíróság előtti érvényesíthetőségének akadálya. 

Az Európai Bizottság keresetére az Európai Unió Bírósága a 2011. július 28-i C-274/10. (Bizottság 

kontra Magyarország) ügyben hozott ítéletében megállapította, hogy a levonható HÉA (áfa) alapjául 

szolgáló ügylet fejében járó ellenérték megfizetettségére vonatkozó feltétel nem minősülhet olyan 

szabálynak, amelyet a 2006/112 irányelv 183. cikke értelmében a tagállamok a levonható HÉA-

különbözet visszatérítésére határozhatnak meg [ítélet 53. pont]. Ezért a Magyar Köztársaság – mivel 

arra kötelezi azokat az adóalanyokat, akiknek az adóbevallásában valamely adómegállapítási 

időszakban a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 

irányelv 183. cikke értelmében különbözete van, hogy a különbözetet vagy annak egy részét átvigyék a 

következő adómegállapítási időszakra, hacsak az adóalany meg nem fizette a szállítójának az adott 

vásárlás teljes összegét, és – mivel e kötelezettség miatt egyes adóalanyok, akiknek az adóbevallásában 

rendszeresen szerepel különbözet, kénytelenek lehetnek az ilyen különbözetet több mint egy 

alkalommal átvinni a következő adómegállapítási időszakra – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő 

kötelezettségeit. 

A nemzeti jog a 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 124/C. és 124/D. §-ában ekkor már 

tartalmazott önálló rendelkezéseket a közösségi jog megsértésével beszedett adók visszatérítésére, áfa 

adónemben az adó visszatérítése iránti igényt tartalmazó önellenőrzés előterjesztésére az európai 

bírósági döntés közzétételétől (kézbesítésétől) számított 180 napos határidőt tűzött [Art. 124/D. § (1) 

bekezdés], és rendelkezett arról is, hogy ha az adózónak az önellenőrzéssel helyesbített elszámolása 

eredményeként a befizetendő adója csökkenése vagy a – levonási jog keletkezése időpontjában hatályos 
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általános forgalmi adóról szóló törvénynek a negatív elszámolandó adó visszaigénylési feltételeit is 

figyelembe véve keletkezett – visszaigényelhető összegnek a növekedése miatt visszatérítési igénye 

keletkezik, az adóhatóság a visszatérítendő adó után az önellenőrzéssel érintett bevallás(ok)ban 

meghatározott befizetési kötelezettség, illetve igénylési jogosultság esedékessége napjától – vagy ha az 

későbbi, az adó megfizetésének napjától – az önellenőrzés benyújtásának napjáig a jegybanki 

alapkamattal azonos mértékű kamatot fizet. A visszatérítést – amelyre a költségvetési támogatás 

kiutalására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni – az önellenőrzés benyújtásának napjától 

számított 30 napon belül kell kiutalni [Art. 124/D. § (3) bekezdés], illetve hogy ha az adózó visszatérítési 

igénye megalapozott, az adóhatóság – az adó visszatérítésével egyidejűleg – a visszatérítendő adó után 

az adó megfizetésének napjától a visszatérítés teljesítéséről szóló határozat jogerőre emelkedésének 

napjáig a jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamatot fizet. A visszatérítés a teljesítését elrendelő 

határozat jogerőre emelkedésének napján esedékes, a visszatérítést az esedékesség napjától számított 30 

napon belül kell kiutalni. Az e §-ban szabályozott visszatérítésre – a 37. § (6) bekezdés kivételével – 

egyebekben a költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően 

alkalmazni [Art. 124/C. § (6) bekezdés]. 

A magyar állam tehát ekkor ezen szabályok szerint biztosította a közösségi joggal ellentétesen beszedett 

adó kamataival együtt történő visszatérítését. 

Az állam a kötelezettségszegési eljárásban meghozott ítélet alapján azonban 2011. szeptember 27-én 

hatályba léptette az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs 

módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól szóló 2011. CXXXIII. törvényt (a 

továbbiakban: Módtv.), amellyel hatályon kívül helyezte a kifogásolt megfizetettségi feltételre 

vonatkozó rendelkezéseket, valamint különös, az Art.-ban szereplőtől eltérő eljárási szabályokat 

határozott meg annak érdekében, hogy az adóalanyok az adó összegéhez hozzájuthassanak. A Módtv. 1. 

§ (1) bekezdésében úgy rendelkezett, hogy azon összeget, amelyre az adózó e törvény hatálybalépését 

megelőzően utoljára esedékes, benyújtott áfa bevallásában kizárólag a pénzügyileg nem rendezett 

beszerzésekre jutó adóként szerepeltetett összeg miatt visszaigénylési jogát nem érvényesíthette, 

jogvesztő határidő alatt – 2011. szeptember 27-től 2011. október 20. napjáig – az állami adóhatósághoz 

az erre a célra rendszeresített nyomtatványon benyújtott, bevallásnak minősülő kérelemben igényelhette 

vissza (ezt nevezte a Kúria rendkívüli kérelemnek), vagy e határidőtől függetlenül a rá vonatkozó 

szabályok szerinti bevallásában a fizetendő adót csökkentő tételként elszámolhatta, illetve bevallásában 

visszaigénylési jogát érvényesíthette. A Módtv. tehát kizárólag az utolsó bevallásban szerepeltetett, a 

közösségi joggal ellentétes szabályozás miatt nem visszaigényelhető összeg vonatkozásában írta elő 

kérelem előterjesztésének kötelezettségét a jogvesztő, a törvény 2011. szeptember 27-i hatálybalépését 

követő első áfa-bevallás időpontjához igazodó (Art. 3. számú melléklet 2.2.1. és 2.2.2. pontjai) 

határnapig, továbbá rendelkezett arról, hogy a hatályba lépését megelőzően pénzügyi rendezettségi 

feltétel miatt vissza nem igényelhető adót utóbb az adóalanyok áfa-bevallásaikban levonásba 

helyezhették, illetve visszaigényelhették. 

A jogalkotó az ügy sajátosságaira figyelemmel tehát sajátos szabályokat alkotott az Európai Unió 

Bírósága C-274/10. (Bizottság kontra Magyarország) ítéletére figyelemmel, a Mód. tv. azonban arról 

nem rendelkezett, hogy a közösségi joggal ellentétes szabályozásból eredően milyen szabályok szerint 

jár kamat az adózóknak amiatt, hogy több, mint egy bevallási időszakban nem élhettek az őket megillető 

adólevonási jogukkal, így nem tért ki arra sem, hogy a Módtv. hatályba lépése előtt a megfizetettségi 

feltétel miatt göngyölített, majd annak teljesülését követően elszámolt adó után milyen szabályok szerint 

jár a kamat. 

A korábbi időszakokra nézve a megfizetettségi feltétel nem teremtett adóvisszatérítési jogosultságot, 

mert az adóhoz az adóalanyok hozzájutottak, csak nem a közösségi jog által előírt időpontban, hanem 

később. Az adóalanyok azonban kamatigénnyel éltek a korábban levonni nem engedett áfát illetően. Az 

adóhatóság nem találta alkalmazhatónak a közösségi jogsértés kompenzálását szabályozó Art. 124/C. - 

124/D. §-át, így a kamatigényeket elutasította. Egy ilyen határozat ellen indított közigazgatási perben 

fordult a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az Európai Unió Bíróságához, amely a 

2014. július 17-i C-654/13. (Delphi) végzésében kimondta, hogy „Az uniós jogot és különösen a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 183. cikkét 

úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló tagállami szabályozás és 
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gyakorlat, amely kizárja a késedelmi kamat fizetését azon hozzáadottérték-adó összege után, amelyet az 

uniós joggal ellentétesnek nyilvánított nemzeti szabályozás folytán nem lehetett ésszerű határidőn belül 

visszaigényelni. Az Európai Unió vonatkozó szabályozása hiányában a nemzeti jog feladata, hogy az 

egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartásával meghatározza az ilyen 

kamatok kifizetésére vonatkozó szabályokat, amelyek nem lehetnek kedvezőtlenebbek a belső jog 

megsértésén alapuló azon keresetekre alkalmazandó szabályoknál, amelyek az uniós jog megsértésén 

alapuló keresetekhez hasonló tárggyal és jogalappal rendelkeznek, illetve a gyakorlatban nem tehetik 

lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé az uniós jogrend által biztosított jogok gyakorlását, aminek 

vizsgálata az ügyet elbíráló kérdést előterjesztő bíróság feladata. A nemzeti bíróságok kötelessége, hogy 

adott esetben eltekintsenek a nemzeti jogszabályok uniós joggal ellentétes rendelkezéseinek 

alkalmazásától.” 

Az Európai Unió Bírósága tehát egyértelműsítette, hogy a magyar állam kamat fizetésére köteles az után 

az áfa után, amelyet az adózók az uniós joggal ellentétes magyar szabályozás után nem tudtak megfelelő 

időben visszaigényelni. 

A kamat mértékére és érvényesíthetőségére vonatkozó közösségi szabályozás hiányában azonban csak 

azt az iránymutatást adta, hogy a nemzeti jog az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének 

tiszteletben tartásával határozhatja meg az áfa-kamat kifizetésére vonatkozó szabályokat, amelyek nem 

lehetnek kedvezőtlenebbek, az uniós jog megsértésén alapuló igényekkel hasonló tárgyú és jogalapon 

álló belső szabályok megsértésének esetére alkalmazandóknál, és nem tehetik gyakorlatilag lehetetlenné 

vagy rendkívül nehézzé az uniós jog által biztosított jogok gyakorlását. 

Az Európai Unió Bírósága joggyakorlata hosszabb idő óta következetesen rögzíti az egyenértékűség és 

a tényleges érvényesülés elveinek a héa területén kialakított tartalmát. 

A tényleges érvényesülés elve megtiltja a tagállamok számára, hogy az uniós jogrend által biztosított 

jogok gyakorlását gyakorlatilag lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé tegyék. Ezen elv megköveteli, 

hogy különösen az esetlegesen fizetendő kamatok számítására vonatkozó nemzeti szabályok ne fosszák 

meg az adóalanyt a héa tartozatlan megfizetése által okozott veszteségek megfelelő megtérítésétől [C-

591/10 (Littlewoods) 28-29. pont, C-565/11 (Irimie) 26. pont]. 

Az egyenértékűség elve folytán a közösségi jog megsértéséből eredő igények érvényesítésére vonatkozó 

szabályok nem lehetnek a belső jog rendelkezésein alapuló hasonló kérelmek feltételeinél 

kedvezőtlenebbek, azonban az nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy a legkedvezőbb belső jogi 

szabályozásukat terjesszék ki egy bizonyos jogterületre vonatkozó valamennyi keresetre [C-591/10 ( 

Littlewoods) 27. és 31. pont]. 

Az Európai Unió Bírósága gyakorlata értelmében az adóvisszatérítési kötelezettség magában foglalja az 

abból eredő veszteségeket is, hogy az adó nem állt az adóalany rendelkezésére [C-591/10 ( Littlewoods) 

25. pont]. A szabályoknak lehetővé kell tenniük, hogy az adóalany megfelelő feltételek mellett a 

héakülönbözetből eredő teljes követelését visszakapja, ami azt jelenti, hogy a visszatérítésre észszerű 

időn belül, készpénzben vagy ezzel egyenértékű módon kerül sor, és hogy a visszatérítés elfogadott 

módja semmiképpen nem jelenthet pénzügyi kockázatot az adóalany számára [C-107/10 (Enel Maritsa) 

33. pont]. A héasemlegesség elve megköveteli, hogy a héakülönbözet észszerű időn túl történő 

visszatérítése következtében keletkezett pénzügyi veszteségeket késedelmi kamatok fizetése egyenlítse 

ki [C-331/13. (Ilie) 29. pont, C-387/16 (Nidera) 25. pont, C-446/18 (Agrobet CZ) 40. pont, C-844/19 

(Cs.) 38-40. pont, C-654/13. (Delphi) 31-32. pont]. Uniós szabályozás hiányában a nemzeti jogalkotó 

feladata a közösségi elveknek is megfelelő jogszabályok megalkotása, és annak vizsgálata, hogy ez 

valóban megvalósult-e, a nemzeti bíróság feladata. 

Kifejezett nemzeti szabályozás hiányában a C-654/13. (Delphi) végzés alapján a Kúria az utóbb 

levonásba helyezett, illetve visszaigényelt áfa utáni kamat megállapításának feltételeit a 

Kfv.I.35.472/216/5. (EBH2017.K.18) számú ítéletében rögzítette. (Az ítélet utóbb több, eltérő 

számozással került közzétételre. Jelen ítéleti hivatkozások a Bírósági Határozatok Gyűjteményében 

(BHGY) közzétett határozat számozását követik). A döntés kifejezett célja az volt, hogy a közösségi jog 

egyenértékűsége és a tényleges érvényesülése elvének tiszteletben tartásával meghatározza a 

kamatszámítás módját [27. pont]. 
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Lefektette, hogy az adóalanyok nemcsak a visszatartott áfára, hanem annak késedelmi kamataira is 

igényt tarthatnak, amennyiben észszerű időn belül nem tudták visszaigényelni a megfizetettségi feltétel 

miatt az adót [34. pont]. Követelmény, hogy az adóalany „legalább annyi kamatot ténylegesen kapjon, 

amennyi hasonló helyzetben számára járna. A hasonló helyzetet a szabályozás tárgya és jogalapja 

szempontjából kell értékelni” [35. pont]. Vizsgálta a kamatigény érvényesítése szempontjából az 

elévülés kérdését, és rögzítette, hogy a kamat kifizetésére alkalmazni kell a költségvetési támogatás 

kiutalására vonatkozó szabályokat, így az elévülésre vonatkozó rendelkezéseket is. Ezek értelmében az 

adóalanyok joga az áfa és a kamat igényléséhez nem az eredeti esedékességekor, hanem – mivel a 

megfizetettségi feltétel miatt a levonási jogukkal eddig az adóalanyok nem élhettek – a Módtv. hatályba 

lépésekor (2011. szeptember 27.) nyílt meg, ezért az adóalany a kamatigényét 2011. december 31-től 

számított ötödik év utolsó napjáig, tehát 2016. december 31-ig érvényesítheti. Az ezt megelőző 

időszakra a Módtv. szerinti rendkívüli visszaigénylési kérelemébe, vagy ha ezzel nem, illetve nem teljes 

egészében élt, amennyit jogszerűen beállított a rá vonatkozó szabályok szerinti bevallásába. Az elévülési 

időszakon belül az adóalany annyi kamatra tarthat igényt, amennyi arra a visszatartott áfára jut, amelyet 

jogszerűen beállított a Mód.tv. szerinti rendkívüli visszaigénylési kérelemébe vagy ha ezzel nem, illetve 

nem teljes egészében élt, amennyit jogszerűen beállított a rá vonatkozó szabályok szerinti bevallásába, 

vagyis annyi kamat érvényesíthető az elévülési időszakon belül, amennyi arra a visszatartott áfára jut, 

amelynek visszaigénylési joga rendkívüli kérelem esetében annak benyújtása évétől, bevallás esetén 

annak benyújtása évétől visszafelé számolva az ötödik naptári év első napján vagy azt követően nyílt 

volna meg a megfizetettségi feltétel hiányában [37-40. pontok]. A kamat mértékét illetően a Kúria arra 

az álláspontra helyezkedett, hogy a kamatfelszámítás időszakát két részre szükséges bontani: az első 

időszakban az adóalany a közösségi jogba ütköző feltétel miatt nem jutott hozzá időben az őt megillető 

áfa-hoz, az adóhatóság viszont nem volt mulasztásban, ezért nem az Art. 37. § (6) bekezdése szerinti, a 

jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező kamat, hanem az Art. 124/D. § (3) bekezdése (jegybanki 

alapkamattal azonos kamat) alkalmazandó minden olyan időszakra, amely le volt fedve olyan 

bevallással, amely tartalmazott visszatartott áfa-t. Emellett a Kúria a bevallás sajátosságaira 

figyelemmel úgy találta, hogy a kamat a bevallási periódusok szerint számolandó. A kamatperiódus 

kezdete az adott bevallási határidő utolsó napját követő nap, vége a következő bevallási határidő utolsó 

napja azzal, hogy a fentiek értelmében a visszatartott áfát tartalmazó bevallással le nem fedett napokra 

kamat nem jár, azonban az ügyintézési időszakra is jár kamat. A kamatszámítás második szakasza a 

költségvetési támogatásnak minősülő kamat kiutalására vonatkozó ügyintézési határidő adóhatóság 

általi túllépésével kezdődik, vagy – ha az előbbi – akkor, amikor az adóhatóság a kiutalást kamatok 

kifizetése nélkül teljesíti. Erre a második időszakra az Art. 37. § (6) bekezdése szerinti, a jegybanki 

alapkamat kétszeresével megegyező kamat jár [41-42. pontok]. Hangsúlyozta a Kúria, hogy az időszak 

első részéhez tárgyban és jogalapban leginkább hasonló szabályt az Art. 124/C. - 124/D. § szakaszai 

tartalmaznak, ugyanis ezen szakaszokon alapuló visszatérítési igénynek kifejezetten az a jogalapja, hogy 

az Európai Unió Bírósága (vagy az Alkotmánybíróság, vagy a Kúria) döntése alapján támad joga az 

adózónak az állammal szemben követelést támasztani. Az Art. 124/D. § (3) bekezdése kifejezetten 

rendelkezik az áfa utáni kamatról is [42. pont], tehát az a perbeli tényálláshoz leginkább hasonló 

tényállásra tartalmaz szabályt. Erre figyelemmel a kamatszámítás első szakaszában az Art. 124/D. § (3) 

bekezdésében írtakat rendelte megfelelően alkalmazni, kimondva, hogy a hatóságoknak félre kell 

tenniük minden olyan rendelkezést, amely az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés 

követelményeivel ellentétes helyzethez vezetne, mint amilyen például az önellenőrzés megkövetelése 

[43. pont]. 

Kiemelendő, hogy az önellenőrzés volt a közösségi joggal ellentétesen beszedett adó visszaigénylésének 

Art. 124/D. § (2) bekezdésben meghatározott formája, azaz az adóalany e formában volt köteles a 

közösségi joggal ellentétesen beszedett áfa visszatérítése iránti igényét érvényesíteni. Jelen ügyben 

viszont a göngyölített áfa összegét a megfizetettségi feltétel hatálya alatt benyújtott bevallások 

tartalmazták. A Kúria döntése alapján a kamatok megállapításának feltétele a göngyölített áfát is 

tartalmazó bevallás benyújtása volt, és a kamat csak a bevallással lefedett, elévüléssel nem érintett 

időszakokra járhatott. Az adóhatóságnak hivatalos tudomása volt arról, hogy egy adott időszakra 

benyújtott-e bevallást az adóalany, illetve az abban szereplő göngyölített áfa összegéről is. Ennek 

ellenére az adóalanyok részére önként az állam nem rendelkezett a visszatartott áfa után kamat 

kifizetéséről és nem került megalkotásra a kamatigénylés módjáról, a kamat mértékéről szóló jogszabály 
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sem, amely meghatározta volna, hogy az adóalanyok milyen eljárási rendben érvényesíthetik az 

állammal szemben ezen igényüket. 

A Kúria Kfv.I.35.472/216/5. (EBH2017.K.18) számú döntése alapján kialakult adóhatósági gyakorlat 

miatt kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban az Európai Unió Bírósága kifejezetten a tárgyi 

kamatok mértékével és igénylésük eljárási szabályaival foglalkozott a 2020. április 23-i C-13/18. és C-

126/18. (Sole Mizo/Dalmandi) ítéletében. 

Az Európai Unió Bírósága egyrészt vizsgálta, hogy úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen 

pedig a héairányelv 183. cikkét, továbbá a tényleges érvényesülés és az egyenértékűség, valamint a 

közvetlen hatály és az arányosság elvét, hogy azokkal ellentétes-e az a tagállami gyakorlat, amely az 

állam által az uniós jog megsértésével az észszerű határidőt meghaladóan visszatartott levonható 

héatúlfizetések után járó kamatok kiszámítására a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatmértéket 

alkalmazza [33. pont]. 

A Kúria Kfv.I.35.472/216/5. (EBH2017.K.18) ítéletében foglaltakkal egyezően rögzítette, hogy az Art. 

124/C. és 124/D. §-ának és a 37. §-ának (4) és (6) bekezdésének nincs hasonló tárgya és jogalapja, mert 

egyrészt a 124/C. és 124/D. §-ában előírt kamat az Európai Unió Bírósága vagy valamely magasabb 

szintű nemzeti bíróság olyan ítélete szolgál alapul, amely visszamenőleges hatállyal megállapítja 

valamely adófizetési kötelezettséget előíró nemzeti jogszabálynak valamely magasabb szintű 

jogszabályba ütközését. Ezzel szemben az Art. 37. §-ának (4) és (6) bekezdése olyan helyzetre 

vonatkozik, amelyben az adóhatóság az előírt határidőn belül nem adott helyt valamely héa-visszatérítés 

iránti kérelemnek. E rendelkezés következésképpen azon határidő adóhatóság által való be nem tartását 

szankcionálja, amelyen belül az köteles volt valamely általa fizetendő összeg visszatérítésére. Emellett 

az Art. 37. § (6) bekezdésében előírt késedelmi kamat valamely fizetendő összeg kiutalása iránt az 

adóalany által benyújtott kérelem időpontját követő időszakra alkalmazandó, míg az Art. 124/C. és 

124/D. §-a szerinti kamatot az ilyen kérelmet megelőző időszakra kell alkalmazni [41 – 42. pont]. 

Közösségi jogi szempontból tehát a kamatszámítás két szakaszra bontása nem esett kifogás alá, mert az 

áfa közösségi joggal ellentétes visszatartása miatt csak az állam felelhet, a nevében eljáró adóhatóság 

pedig a rá irányadó ügyintézési határidő túllépése miatt köteles kamat fizetésre. Az állam uniós jogot 

sértő magatartásának (azaz az uniós joggal ellentétes nemzeti szabály megalkotása, illetve hatályban 

tartása) szankciójának jogalapja tehát nem azonos az adóhatóság ügyintézési késedelme alapján járó 

szankció jogalapjával. 

Az Európai Unió Bírósága a tényleges érvényesülés és az adósemlegesség szempontjából vizsgálta az 

ilyen módon két kamatszámítási időszakra alkalmazott kamatmértéket, valamint a kamatokkal lefedett 

időszakot is. Rögzítette, hogy az ítélete alapjául fekvő ügyek tényállása szerint a megfizetettségi feltétel 

miatt vissza nem téríthető adókülönbözet után járó kamatok összege megállapításának időpontja és e 

kamatok tényleges kifizetésének időpontja között több év telt el, amely időszakra semmilyen kamatot 

nem írtak elő annak érdekében, hogy ellensúlyozzák az adóalany számára az idő múlása által okozott, 

az érintett összeg értékét befolyásoló monetáris értékvesztést. Ez pedig nem tartja tiszteletben a 

tényleges érvényesülés elvét, továbbá nem alkalmas arra, hogy ellensúlyozza a jogosulatlanul 

visszatartott adóösszegek által jelentett gazdasági terhet, ami ellentétes az adósemlegesség elvével 

[indokolás 47-51. pontok, rendelkező rész 1. pont]. 

Az áfa-kamatot a Kfv.I.35.472/216/5. (EBH2017.K.18) számú döntése alapján a nemzeti gyakorlat egy 

bevallási időszakra állapítja meg, amely a tipikus bevallási gyakoriság alapján 1 vagy 3 hónapos 

(negyedéves) időtartamot jelent, viszont amennyiben az adóalany a következő bevallásában is 

szerepeltetett göngyölített áfát, ezen bevallás is megteremtette a jogalapot a kamatigényére, ennek 

következtében mindaddig, amíg göngyölíteni kényszerült, tehát nem igényelhette vissza, vagy nem 

helyezhette levonásba az adóalany a bevallásában az áfát, annak kamata részére jár. 

Az Európai Unió Bírósága az igényérvényesítés rendjét illetően azt is kimondta, hogy az uniós joggal, 

különösen a tényleges érvényesülés és az egyenértékűség elvével nem ellentétes a nemzeti gyakorlat, 

amely a kamatok kifizetése iránti kérelmek tekintetében ötéves elévülési időt határoz meg úgy, hogy a 

kamatfizetés iránti kérelmet legkésőbb a visszatartott levonható héatúlfizetés visszatérítését lehetővé 

tevő törvénymódosítás 2011. szeptember 27-i hatálybalépését követő ötödik naptári év utolsó napjáig, 

vagyis 2016. december 31-ig kellett benyújtani [indokolás 52-60 pont, rendelkező rész 2. pont]. A Kúria 
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Kfv.I.35.472/216/5. (EBH2017.K.18) számú döntésében meghatározott elévülési idő számítását tehát 

megfelelőnek ítélte. 

Az Európai Unió Bírósága kifejezetten az Art. 37. § (4) és (6) bekezdés szerinti kamatos kamat, tehát az 

adóhatóság ügyintézési késedelme (mint jogalap) miatt járó kamat érvényesítésével kapcsolatban [lsd. 

62. pont] – a tagállamok uniós jog megsértésével beszedett adók összege után járó kamatok kifizetésére 

vonatkozó eljárási feltételek meghatározásával kapcsolatos eljárási autonómiára figyelemmel – 

kimondta, hogy nem ellentétes a tényleges érvényesülés elvével annak megkövetelése, hogy az adóalany 

kérelmet nyújtson be azon késedelmi kamat megfizetési iránt, amely az uniós jog tagállam általi 

megsértéséből eredő követelésnek az adóhatóság által való megfizetése körében bekövetkező késedelem 

esetén jár, még ha egyéb esetben az ilyen kamat megállapítása hivatalból történik is [indokolás 61-69 

pont, rendelkező rész 3. pont]. 

A jogalkotó a C-13/18. és C-126/18. (Sole Mizo/Dalmandi) döntést követően a visszatartott áfa-kamatra 

új szabályokat alkotott, 2020. július 15-én hatályba lépett az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény (új Art.) 274/G. §-a, továbbá a Kúria is fejlesztette joggyakorlatát. 

Kimondta, hogy a Módtv. szerinti bevallás a közösségi joggal ellentétesen visszatartott áfa iránti 

igényérvényesítésnek (kérelemnek) minősül {Kfv.I.35.253/2021/5. ítélet [30] bekezdés, 

Kfv.I.35.472/2016/5. ítélet [25] bekezdés, Kfv.I.35.117/2021/6. [27] bekezdés, Kfv.I.35.118/2021/6. 

[28] bekezdés, Kfv.35.177/2021/6. [39] bekezdés}. A Módtv. speciális előírásai folytán az Art. 124/C-

124/D. §-a szerinti önellenőrzés, illetve kérelem szabályai nem érvényesültek a tárgyi esetben, azonban 

ez eltérő szabályozás hiányában ez nem jelenti azt, hogy az adóhatóság kamatfizetési kötelezettségét 

előíró 124/C. § (6) bekezdése és 124/D. § (3) bekezdése nem alkalmazandó. A Kúria már a 

Kfv.V.35.729/2016/8. számú ítélete [27] bekezdésében is kimondta, hogy „A Mód.tv.-ben meghatározott 

adóösszeg után az Art. 124/C. §-ának (6) bekezdése alapján jár tehát a kamat, és az adóösszeghez, illetve 

az az után járó kamathoz az adózó visszaigénylési jogának érvényesítésével juthat.” Ugyan az Art. 

124/D. § (3) bekezdésben foglalt kamatmérték – az Európai Unió Bírósága C-13/18. és C-126/18. (Sole 

Mizo/Dalmandi) ítélet szerint – nem felel meg a közösségi jogi előírásoknak, azonban az adóhatóság 

kamatfizetési kötelezettsége irányadó maradt. 

A Kúria a felperes felülvizsgálati kérelmében szereplő jogkérdésben, azaz a kamatok hivatalból vagy 

kérelemre történő megállapításának kötelezettségéről is több döntésében kifejtette álláspontját, és a 

felperes által a döntések között fennálló vélt ellentmondások tartalma alapján nem állapítható meg. (Még 

ha láthatólag egyes határozatok elvi tartalmának megfogalmazásából ennek ellenkezője is 

alátámasztható lenne). A döntések jogi indokolásából azonban megállapítható a tartalmi egyenlőség a 

következők alapján. 

Az irányadó tényállások szerint az adóalany – miként a felperes a 2006. január – 2009. szeptember 

közötti időszakban – a Módtv. hatályba lépése előtti bevallásaiban göngyölített áfát szerepeltetett, 

amelyet a megfizetettségi feltétel bekövetkeztét követően benyújtott bevallásaiban el is számolt 

(levonásba helyezett vagy visszaigényelt). 

A közösségi jog tényleges érvényesülése érdekében a nemzeti szabályok értelmében a bevallása 

benyújtásával nem csak az áfára, hanem a késedelem idejére kamatra is jogosulttá vált. 

A Kúria a 2021. május 13-i Kfv.I.35.133/2021/5. számú határozatának elvi tartalmaként azt rögzítette, 

hogy „Az áfa visszatérítésére benyújtott kérelem hiányában az adóhatóságot nem terhelte az Art. 124/D. 

§ (3) bekezdésében szabályozott kamat hivatalbóli megállapítása, arra külön kérelem alapján vált 

jogosulttá a felperes. A felperes a kamatigényét 2011. december 31-től számított ötödik év utolsó 

napjáig, tehát 2016. december 31-ig érvényesíthette, az ezt követően benyújtott kérelme elkésett, a 

követelése elévült.” Jogi álláspontját azzal indokolta, hogy „[62](...) az Art. 124/C-D. §-i kifejezetten 

előírják az adózói visszatérítési kérelem szükségességét, az Art. 124/C. § (6) és 124/D. § (3) 

bekezdésében szabályozott késedelmi kamat hivatalbóli megállapítását pedig csak a kérelemhez 

kötötten, ahhoz kapcsolódóan lehet értelmezni. Hasonlóképpen szabályozta a Mód.tv. a visszatérítési 

kérelmet, illetve bevallás benyújtásának szükségességét. Ilyen visszatérítési kérelem hiányában nem 

terhelte az alperest az áfakamat hivatalbóli megállapítása, mert csak a kérelem benyújtása alapján tudta 

felismerni a visszatérítés szükségességét és az ehhez párosuló kamatfizetési kötelezettségét. [63] Mivel 

a felperesnek ilyen áfa visszatérítésre irányuló kérelme nem volt, ezért kizárólag külön kérelem alapján 
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érvényesíthette volna az Art. 124. /D. § (3) bekezdéséből eredő kamatigényét.(...)” 

A Kúria 2021. május 13-i Kfv.I.35.117/2021/6. és Kfv.I.118/2021/6. számú határozatai elvi tartalmaként 

szintén azt rögzítette, hogy „Az áfa kamat csak az uniós jog megsértésén alapuló visszatérítési igényre 

vonatkozó kérelem alapján állapítható meg, a kétszeres kamatra vonatkozóan pedig az adózónak 

kifejezetten erre irányuló kérelmet kell benyújtani. Megfelelő kérelem nélkül az adóhatóságnak nincs 

sem áfa kamat, sem kétszeres kamat megállapítási kötelezettsége.” A jogi indokolás [27] és [28] – 

azonos szövegezésű – pontjai szerint „A Módt.tv. fentiekben hivatkozott 1.§ kizárólag a pénzügyileg 

nem rendezett beszerzésekre jutó adóként szerepeltetett összeg miatt adott lehetőséget arra, hogy az 

adózó a rá vonatkozó szabályok szerint bevallásában elszámolhassa az érintett összeget a fizetendő áfá-

t csökkentő tételként, vagy pedig jogvesztő határidőn belül, a célra rendszeresített nyomtatványon 

benyújtott önálló – egyébként szintén bevallásnak minősülő – kérelemben kérje a korábban göngyölített 

áfa visszatérítését. Áfa adónemben benyújtott alapos visszatérítési kérelem esetén beáll az adóhatóság 

124/D.§ (3) bekezdése – más adónemekben a 124/C.§ (6) bekezdése – szerinti egyszeres kamat fizetési 

kötelezettsége, azaz végső soron az egyszeres áfa kamat is csak erre irányuló kérelmen alapulhat. A 

kamatos kamat esetében pedig az Európai Unió Bírósága és az Alkotmánybíróság ténylegesen kimondta 

magára a kamatra vonatkozó kérelemnek a szükségességét. Az uniós jog megsértésen alapuló 

visszatérítési kérelemhez kapcsolódó kamatot érintő eljárás tehát nem az adóigazgatási eljárás általános 

szabályai szerint folyik, a kamat kérelem függő, az adóhatóságnak egyik kamat típus esetben sincs 

hivatalból eljárási kötelezettsége.” 

Ezen határozataira utalt vissza a Kúria a 2021. június 24-i Kfv.I.35.253/2021/5. számú határozatában, 

ahol szintén azt hangsúlyozta, hogy a közösségi joggal ellentétesen beszedett adó visszatérítése iránti 

alapos kérelem alapján áll be az áfa-kamatfizetési kötelezettség, azaz végső soron az egyszeres 

jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű áfa-kamat is csak erre irányuló kérelmen alapulhat. 

A Kúria a 2021. november 4-i Kfv.V.35.177/2021/6. számú határozatában – utalva egyebek mellett a 

Kúria fenti határozataira – rögzítette, hogy „Az Európai Unió Bírósága döntését követően a Kúria már 

több ítéletében foglalkozott az áfa-kamat, illetve a kamatos kamat érvényesíthetőségének eljárásjogi 

kérdéseivel, a kimunkált elvek az alábbiak szerint foglalhatók össze: az áfa adóhatóság általi 

visszatérítése kérelemhez kötött {Kfv.I.35.253/2021/5. [30] bekezdés}, kérelemnek tekintendő az áfa 

kiutalási kérelmet tartalmazó bevallás is (Kfv.I.35.472/2016/5. ítélet [25] bekezdés – Megj: BHGY 

szerinti számozás alapján [40] bekezdés). Kérelem előterjesztése esetén az áfa-kamat a göngyölített áfa-

t tartalmazó bevallási időszakra jár, ennyiben tehát az áfa-kamat is kérelemhez kötött 

{Kfv.I.35.117/2021/6. [27] bekezdés, Kfv.I.35.118/2021/6. [28] bekezdés}. A kamatos kamat iránt 

azonban az adózónak kifejezett kérelmet kell előterjesztenie {Kfv.I.35.253/2021/5. [30] bekezdés, 

Kfv.I.35.118/2021/6. [28] bekezdés}.” Ennek tükrében rögzítette, hogy „[38] A felperes a 

megfizetettségi feltétel hatályban léte alatt bevallásaiban szerepeltetett pénzügyileg nem rendezett 

beszerzésekre jutó áfa-t, és azt a Módtv. hatályba lépését követően bevallásaiban levonásba is helyezte. 

A Kúria joggyakorlatából és az Európai Unió Bírósága C-13/18. és C-126/18. (Sole Mizo/Dalmandi) 

ítéletében foglaltakból a jelen ügyet érintően az következik, hogy függetlenül attól, hogy a felperes a 

2015. december 30-i kérelmében a kamatszámítás időtartamát 2009. október 1. és 2011. július 31. 

közötti időszakra jelölte meg, az adóhatóság azon az alapon nem állapíthatta meg jogszerűen az áfa-

kamatra vonatkozó igény elkésettségét, hogy a felperes külön kérelme nem tartalmazta a 2006. január 

és 2009. szeptember közti időszakot. Ennek oka, hogy a felperes a visszatartott áfa-t a Módtv. hatályba 

lépését követően bevallásaiban érvényesítette, és a bevallás a Módtv. 1. § (1) bekezdése alapján szintén 

a közösségi jogba ütköző nemzeti szabály miatt visszatartott áfa visszafizetése iránti igény 

érvényesítésének, azaz kérelemnek minősül. Az adóhatóságnak így meg kellett volna vizsgálnia, hogy 

a felperes melyik, elévülési időn belül benyújtott bevallása tartalmazott visszatartott áfa iránti igényt, és 

ennek megfelelően rendelkeznie kellett volna nem csak az áfa visszatérítéséről (levonhatóságának 

elismeréséről), hanem az áfa-kamat megállapításáról is.” 

Az előző időpontokkal, azonban ugyanezzel a szövegezéssel született meg a 2021. november 18-i 

Kfv.V.35.237/2021/7., a 2022. május 19-i Kfv.V.35.155/2022/7. és Kfv.V.35.139/2022/7. számú 

határozat is. Habár ezekben a határozatokban a Kúria az áfa-kamat befejezett hivatalból történő 

megállapítási kötelezettségét rögzítette, azonban a Kfv.I.35.133/2021/5., Kfv.I.35.117/2021/6. és 

Kfv.I.118/2021/6. számú határozataitól való eltérés csak látszólagos. Még utóbbi határozatai 
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indokolásában a kérelemre való áfa-kamat megállapítását a Kúria abból vezette le, hogy az áfa-kamat 

megfizetésének a feltétele az alapos adóvisszatérítési kérelem, és végső soron így ez a kamatfajta is 

kérelemhez kötött, addig a Kfv.V.35.177/2021/6., Kfv.V.35.237/2021/7., Kfv.V.35.155/2022/7. és 

Kfv.V.35.139/2022/7. határozataiban tényként kezelte, hogy a felperesek az adó kiutalása iránti 

bevallásukat már előterjesztették, és erre tekintettel indokolta határozatait azzal, hogy ezt követően az 

adóhatóságot az áfa-kamatfizetési kötelezettség hivatalból terhelte, míg a kamatos kamat érvényesítése 

kifejezett kérelem alapján volt lehetséges. A Kúria valamennyi döntésében egyezően foglalt állást 

foglalt, hogy a tárgyi kamatokat érintő eljárás nem az adóigazgatási eljárás általános szabályai szerint 

folyik, arra nem a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 37. §-a, hanem – kifejezett szabályok hiányában – az analógiaként részben alkalmazott Art. 

124/C-124/D. §-ai szerint kellett eljárni. Tartalmi eltérés tehát a Kúria döntései között nincs, annál is 

inkább, mert valamennyi ügyben az volt az eldöntendő kérdés, hogy a kamatigény érvényesítésére 

megszabott határidő utolsó napján (2016.december 31.) követően beadott kérelmek alapján a felperesi 

igények teljesíthetőek-e. 

E kérdést illetően a Kúria következetesen rögzítette, hogy az Európai Unió Bírósága C-13/18. és C-

126/18. (Sole Mizo/Dalmandi) döntésével is helytállónak ítélt Kfv.I.35.472/216/5. (EBH2017.K.18) 

számú ítéletében meghatározottak szerint az uniós joggal ellentétesen visszatartott áfa kamatait az 

adóhatóság hosszabb időn keresztül a felpereseknek nem fizetett, akik (amelyek) így a Módtv. hatályba 

lépésére tekintettel számított 5 éves elévülési időn belül, azaz 2016. december 31-ig érvényesíthették 

igényüket. Ennek indoka, hogy a kamatra az Art. 124/C. § (6) bekezdése alapján – az Art. 37. § (6) 

bekezdésében foglaltak kivételével – a költségvetési támogatásra vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. Az Art. 164. § (1) bekezdés 2. mondata szerint a költségvetési támogatás igényléséhez, a 

túlfizetés visszaigényléséhez való jog – ha törvény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az 

utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az 

elévülés az igényérvényesítés időmúlás miatti korlátja, amely az uniós jogból eredő igényekre is 

alkalmazandó. A megfizetettségi feltétel közösségi jogba ütközését az Európai Unió Bírósága a 2011. 

július 28-i C-274/10. (Bizottság kontra Magyarország) ügyben mondta ki, amikor az Art. áfa 

visszatérítésre, kamatfizetésre vonatkozó 124/C - 124/D. §-ai hatályban voltak. A felperes perbeli, 2006. 

január - 2009. szeptember közötti időszakra vonatkozó kamatigényét azonban 2018. január 4-ig annak 

ellenére nem érvényesítette, hogy ahhoz nem jutott hozzá. Az időmúlás az érvényesíthetősége jogának 

megszűnését eredményezte. Elévülés folytán a felperes így az adóhatóság előtt, illetve bírói úton a 

kamatigényét sikerrel már nem érvényesítheti. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.VIII.10.101/2022/9. 

A munkáltató egészségügyi alkalmatlanságra alapított felmondása jogellenes volt, mert a perben 

beszerzett szakértői vélemény nem támasztotta alá a felmondás indokát. A foglalkozás-egészségügyi 

vélemény és az orvosszakértői vélemény végkövetkeztetése közötti ellentmondás nem a munkavállaló 

egészségi állapotának eltérő értékeléséből, hanem a munkakör betöltéséhez szükséges feltételek eltérő 

meghatározásából eredt. 

A Kúria nem értett egyet az alperesnek az eljárás felfüggesztésére és előzetes döntéshozatali eljárás 

kezdeményezésére irányuló indítványával. A 89/391/EGK irányelv 1. cikke szerint az irányelv célja a 

munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítását ösztönző intézkedések bevezetése. Ennek 

érdekében az irányelv munkáltatói kötelezettségeket határoz meg, munkavállalói kötelezettségeket 

rögzít. Az irányelv vegyes rendelkezései körében található a 14. cikk az „egészségügyi felülvizsgálat” 

cím alatt. Ennek lényeges szabálya az, hogy a tagállamnak – a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak 

megfelelő intézkedésekkel – biztosítania kell azt, hogy a munkavállalókat megfelelő egészségügyi 

felülvizsgálatnak vessék alá, lehetővé kell tenni, hogy az ezt igénylő munkavállaló rendszeres 

időközönként egészségügyi felülvizsgálatnak vesse alá magát. Az egészségügyi felülvizsgálat a nemzeti 

egészségügyi ellátó rendszer keretei között is megvalósulhat. 

A felülvizsgálati kérelem szerint a 14. cikket az EU Alapjogi Chartájának 47. cikke fényében kell 

értelmezni. A Charta 47. cikke az „igazságszolgáltatás” cím alatt (47-50. cikkek) helyezkedik el, és ez a 

cím az igazságszolgáltatási rendszeren belül érvényesítendő alapjogokat rögzíti (a 47. cikk a hatékony 
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jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot). 

A Charta alkalmazási körével kapcsolatban az 51. cikk azt rögzíti, hogy a tagállamok annak annyiban 

címzettjei, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Az irányelvet az Mvt. hajtja végre, amely hatályos 

88. § (4a) bekezdés b) pontjával ad felhatalmazást a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmassági orvosi vizsgálat és véleményezés rendeleti szabályozására. Ez utóbbiról a 33/1998. (VI. 

24.) NM rendelet rendelkezik. 

Kétségtelen, hogy az irányelv végrehajtási körében Magyarország a Charta címzettje, ugyanakkor annak 

14. cikkéből nem következik a tagállam számára olyan tartalmú kötelezettség, hogy az ún. nevezett 

egészségügyi felülvizsgálatnak meghatározott közigazgatási jogi, közigazgatási eljárási, esetleg az 

igazságszolgáltatási rendszerre vonatkozó szabályait alakítsa ki. A 14. cikk csak az egészségügyi 

felülvizsgálat „kockázatoknak megfelelőségét” határozza meg, illetve a (2) bekezdés a rendszeresség 

biztosítását rögzíti, illetve a (3) bekezdés azt, hogy az egészségügyi felülvizsgálat a nemzeti 

egészségügyi rendszer keretei között is megvalósítható. Amikor Magyarország az irányelv végrehajtása 

érdekében megalkotta az Mvt.-t, illetve annak végrehajtási rendeletét, akkor nem volt köteles az 

irányelvben meghatározott közigazgatási vagy bírósági eljárási szabályok kialakítására, mert ilyeneket 

az irányelv egyáltalán nem rögzít, az ilyen nemzeti eljárásokkal szemben semmilyen követelményt nem 

tartalmaz. 

Az alperes az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárását – a fent kifejtettek alapján – 

azért is megalapozatlanul kérte, mert az irányelv a független foglalkozás- egészségügyi orvos véleménye 

munkáltatóra kötelező véleménye figyelembevételéről nem tartalmaz rendelkezést, így a nemzeti 

jogszabályok ilyen tartalmú rendelkezése nem az uniós jog végrehajtásán alapul. A 33/1998. (VI.24.) 

NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 12. §-a munkavállaló és a munkáltató számára is lehetővé 

teszi az I. fokú orvosi vélemény II. fokú elbírálását, amelynek az állami szerv kötelezettsége eleget tenni. 

Ugyanezen okból az alperesnek nem sérült az Alaptörvényben biztosított jogorvoslati joga sem, a 

foglalkozás-egészségügyi vélemény megállapításának vitatására pedig a munkaügyi perben lehetősége 

volt. A fentiekből következően az 1/2004. számú közigazgatási-polgári jogegységi határozat irányelvbe, 

illetve Chartába ütközése sem volt felvethető. 

Az Európai Unió Bíróságának a GDPR 6. cikke (2) bekezdésébe történő ütközése kapcsán a másodfokú 

bíróság helytállóan mutatott rá arra, hogy az alperes a peres eljárás során nem ellenezte a felperes orvosi 

iratainak zártan történő kezelését, azok megismerésétől nem volt elzárva és azokat az orvosszakértői 

véleményből megismerhette. Nem mellőzhető annak értékelése sem, hogy az alperes a felperes orvosi 

adatainak kiadását az elsőfokú eljárás során – sem írásban, sem szóban - nem kérte, ilyen tartalmú 

indítványt nem terjesztett elő. Az orvosszakértői vélemény alapját képező releváns egészségügyi 

adatokat a szakvéleményből megismerhette, így a peres eljárásban történő védekezési joga nem sérült. 

Ennek alapján az előzetes döntéshozatal iránti indítvány előterjesztésére vonatkozó kérelme 

megalapozatlan volt. 

Polgári ügyszak 

Pfv.VI.20.005/2022/6. 

Az önálló zálogkötelezett a zálogjogosult jogutódja által vele szemben a zálogtárgyból való kielégítés 

tűrésére kötelezés iránt indított perben az alapjogviszonyból származó kifogásait abban az esetben is 

felhozhatja, ha az önálló zálogjoggal biztosított kölcsönszerződésben félként nem vett részt. 

Az önálló zálogjog kötelezettje az 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: rPtk.) 269. § (3) bekezdésében 

meghatározott jogosultakkal szemben az alapul szolgáló jogviszonyból eredő jogait és kifogásait is 

érvényesítheti, így arra is hivatkozhat, hogy az alapügylet létre sem jött, vagy érvénytelen, illetőleg az 

alapjogviszony alapján fennálló követelés kisebb annál az összegnél, amelynek biztosítására az önálló 

zálogjogot alapították, illetve hogy az alapügylet az önálló zálogjogból való kielégítési jog megnyílását 

– az önálló zálogjogot alapító szerződésben foglaltakhoz képest – további feltételekhez köti, és ezért 

nem vagy kisebb mértékben köteles a zálogtárggyal való helytállásra. 

Ezeket a jogokat és kifogásokat a biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog esetén a zálogkötelezett az 

önálló zálogjog közvetlen megszerzőjén és annak az ingyenesen szerző jogutódján kívül azzal a 
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jogutóddal szemben érvényesítheti, aki a szerzéskor ismerte az önálló zálogjog alapjául szolgáló 

jogviszonyt. Attól a jogutódtól, aki a zálogjog megszerzésekor legalább arról tudott, hogy az önálló 

zálogjogot egy másik jogviszonyra tekintettel, annak biztosítékaként alapították, elvárható volt, hogy az 

alapügyletnek az önálló zálogjog érvényesíthetőségére kiható tartalmát megismerje, ezért az ilyen 

jogutódot úgy kell tekinteni, hogy az alapul szolgáló jogviszonyt ismerte. 

A keresetlevélben részletezett tartalmú refinanszírozási jogviszony és az önálló zálogjogot alapító 

szerződés alapjogviszonyra utaló 1. és 10. pontjai alkalmasak, egyben elegendők annak kétségmentes 

megállapítására, hogy a felperes tudott arról, hogy a perbeli zálogjogot egy másik jogviszonyra 

tekintettel, annak biztosítékaként alapították. A 2/2021. Polgári jogegységi határozatban kifejtettek 

alapján megállapítható ugyanis, hogy a felperestől – az alapkonstrukcióra tekintettel, melyben ő volt a 

refinanszírozó, majd engedményezéssel meg is szerezte az alperessel szembeni követelést – elvárható 

volt, hogy az alapügyletnek az önálló zálogjog érvényesíthetőségére kiható tartalmát megismerje. 

A Kúria már arról is állást foglalt, hogy a fenti jogosultság az alperest mint önálló zálogkötelezettet a 

zálogjogosult jogutódja által vele szemben a zálogtárgyból való kielégítés tűrésére kötelezés iránt 

indított perben abban az esetben is megilleti, ha az önálló zálogjoggal biztosított kölcsönszerződésben 

félként nem vett részt (Pfv.I.20.261/2022/7.). 

A másodfokú bíróság a Kúria e tárgykörben született jogegységi határozatai (2/2014. és 6/2013 PJE 

határozat), a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 

93/13/EGK tanácsi irányelv, az Európai Unió Bírósága joggyakorlata figyelembevételével helyesen 

ítélte meg a perbeli kölcsönszerződés árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezéseinek 

tisztességtelenségét (rPtk. 209. §). 

 

Pfv.IV.20.350/2022/5. 

Az adatvédelmi nyilvántartási szám az adatkezelés azonosítására szolgál, nem tanúsítja a 

nyilvántartásba vett adatkezelés jogszerűségét, ezért a nyilvántartásba vétel késedelmes bejelentése 

miatt nem kérhető a személyes adat törlése. 

A felperes alaptalanul hivatkozott az Európai Unió Működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: 

EUMSz) 16. cikkének, az Alapjogi Charta 8. cikkének és a GDPR-al hatályon kívül helyezett 95/46/EK 

irányelv (a továbbiakban: adatvédelmi irányelv) 18. cikk (5) bekezdésének és a 32. cikk (2) 

bekezdésének a megsértésére. Az adatvédelmi nyilvántartás tárgyában ezek sem tartalmaznak olyan 

rendelkezést, hogy a személyes adatok kezelésének jogalapját a nyilvántartás teremti meg vagy annak 

hiánya miatt jogellenes az adatkezelés. A felperes érvelése szerint az 2011. évi CXII. törvénynek (a 

továbbiakban: Infotv.) a GDPR alkalmazhatósága előtti rendelkezéseit kell alkalmazni a keresete 

elbírálására, ugyanakkor az adatvédelmi irányelv 18. cikk (5) bekezdése a tagállamokat hatalmazza fel, 

hogy egyes vagy az összes, személyes adatot érintő, nem automatizált adatfeldolgozási művelet 

értesítési kötelezettség alá tartozzon, más rendelkezést azonban nem ír elő. Az Alapjogi Charta 52. cikke 

(1) bekezdése első mondatának megfelelően a Chartában elismert jogok és szabadságok – többek között 

a Charta 7. cikkében biztosított, a magánélet tiszteletben tartásához való jog és a Charta 8. cikkében 

biztosított, a személyes adatok védelméhez való jog – gyakorlása csak a törvény által korlátozható, 

amiből különösen az következik, hogy a beavatkozást lehetővé tevő jogalapnak magának kell 

meghatároznia az érintett jog gyakorlását érintő korlátozás terjedelmét (lásd ebben az értelemben: 2020. 

október 6‑i Privacy International ítélet, C‑623/17, EU:C:2020:790, 65. pont, valamint az ott hivatkozott 

ítélkezési gyakorlat), ilyen korlátozást a nyilvántartási számhoz kapcsolódóan a felperes sem jelent meg 

és az Infotv. sem tartalmaz. 

Mivel az adatkezelési nyilvántartási szám – a GDPR 2018. május 25-i alkalmazhatóságát követően – 

megszűnt, az Infotv. erre vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezték, a már hatályon kívül 

helyezett jogszabályra hivatkozással az Infotv. 17. §-a, a 66. §-a és a 68. §-a alapján a törléshez való jog 

nem érvényesíthető. A törléshez való jog célja a jogellenes adatkezelés megszüntetése, ezért az olyan 

adminisztratív hiányosság miatt, amelyet az erre vonatkozó igény előterjesztésekor már a jogszabály 

nem ír elő, nem eredményezi az adatkezelő törlési kötelezettségét. Az alperes adatkezelési 

tevékenységéhez kapcsolódott az adat a NAIH-hoz tett adatkezelés nyilvántartásba vételi kötelezettsége, 
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amely azzal is összefüggésben állt, hogy a Hpt. alapján az alperes mint pénzügyi intézmény kötelező 

adatkezelést is végez. 

 

Pfv.III.20.490/2022/9.  

Magyar és német honosságú gazdálkodó szervezetek között érvényesen létrejött szerződésbe foglalt 

jogválasztás és joghatósági kikötés irányadó a forrásválasztásra és az alkalmazandó anyagi jogra 

nézve. 

A csatolt szerződés alapján egyértelműen megállapítható, hogy egy magyar (felperes) és egy német 

(alperes) cég kötött szerződést munkavállalók üzletszerűen történő kölcsönzésére. Bár a szerződés 5. 

pontja szerint a felek valóban abban állapodtak meg, hogy a felperes részéről a számlákat a német 

fióktelep állítja ki, azonban a másodfokú bíróság tényként állapította meg, hogy a felperes nem 

rendelkezett németországi fiókteleppel. A felperes részéről a szerződő fél nem a felek által a 

szerződésben németországi fióktelepnek nevezett külhoni képviselet volt, hanem a magyarországi 

székhellyel rendelkező magyar cég. Önálló jogalanynak minősülő gazdálkodó szervezet tehát nem jött 

létre, a szerződés szerint is a számlák kiállításában közreműködő németországi fióktelepnek nevezett 

külhoni képviselet csupán a felperes szerződéses kötelezettségeit teljesítette mintegy annak kinyújtott 

kezeként, az alkalmazandó jog megválasztásában semmilyen szerepet nem játszott. Erre figyelemmel 

alaptalanul vitatta az alperes a szerződés „határon átnyúló” jellegét, hiszen egy magyar cég közvetített 

ki munkavállalókat egy német cég részére.  

A felek erre tekintettel választhattak, hogy jogvitájuk esetére melyik jogot tekintették irányadónak. Az 

Európai Parlament és Tanács 2008. június 17-i 593/2008/EK Rendelete a szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) II. fejezet 3. cikkének (1) bekezdése alapján a szerződésre a felek által 

választott jog az irányadó azzal, hogy a jogválasztásnak kifejezettnek kell lennie, vagy annak a szerződés 

rendelkezéseiből vagy az eset körülményeiből kellő bizonyossággal megállapíthatónak kell lennie. 

Választásukkal a felek a szerződés egészére vagy annak csak az egy részére alkalmazandó jogot 

határozhatják meg. Az Európai Parlament és a Tanács 2012. december 12-i, a polgári és kereskedelmi 

ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU 

Rendeletének (Brüsszel Ia. Rendelet) 25. cikk (1) bekezdése pedig azt mondja ki: ha a felek – 

lakóhelyükre való tekintet nélkül – egy bizonyos jogviszonnyal kapcsolatban felmerült vagy a jövőben 

felmerülő jogviták eldöntésére valamely tagállam bíróságának joghatóságát kötik ki, a megállapodás 

szerinti bíróság vagy bíróságok rendelkeznek joghatósággal, feltéve, hogy a szóban forgó tagállam joga 

értelmében a megállapodás az anyagi érvényességet illetően nem minősül semmisnek. Az ilyen 

joghatóság a felek eltérő megállapodásának hiányában kizárólagos. 

Mindezek alapján az eljárt bíróságok helyesen állapították meg azt, hogy a felek a szerződésben, egyező 

akarattal minden kétséget kizáróan a magyar jogot választották, erre a szerződés 11. pont utolsó 

bekezdése egyértelműen utal, amikor azt mondja ki: „a felek közösen abból indulnak ki, hogy vitás 

kérdések esetén megkísérelnek békés úton megegyezni. Amennyiben ezen az alapon nem kerülne sor 

békés megállapodásra, akkor a kölcsönadó székhelye szerinti illetékes bíróság dönt a kölcsönadó 

országának joga szerint.” 

Fentiekre tekintettel a felek a szerződésükben a felperes székhelye szerinti magyar jogot választották, 

erre figyelemmel joghatóság hiánya miatt sem a per megszüntetésének, sem a kereset jogalapjának 

helytelen megjelölése miatti elutasításának nem volt helye, a keresetet érdemben kellett elbírálni.  

 

Pfv.I.20.523/2022/5. 

A világos és átlátható árfolyamkockázati tájékoztatás következtében az árfolyamkockázat viselésére 

vonatkozó szerződéses rendelkezés nem tisztességtelen. 

Az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1959-es Ptk.) 205.§ (3) bekezdése értelmében a felek a 

szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek és tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő 

szerződést érintő minden lényeges körülményről. Ezt az általános együttműködési és tájékoztatási 

kötelezettséget a fogyasztónak minősülő ügyféllel megkötésre kerülő devizahitel nyújtására irányuló 
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szerződés esetén az 1996-os Hpt. 203.§-a akként konkretizálja, hogy a pénzügyi intézménynek fel kell 

tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, melynek tudomásul vételét az ügyfél 

aláírásával igazolja. 

A felperesek írásbeli tájékoztatást kaptak, a szerződéskötés napján kockázatfeltáró nyilatkozatot írtak 

alá. A külön okiratba foglalt kockázatfeltáró nyilatkozaton túlmenően az egyedi szerződés VII. 

pontjában a „CHF klauzula” címszó alatt szerepel az árfolyamkockázattal kapcsolatos további 

tájékoztatás, melynek 2. alpontjában a felperesek kijelentették: megértették az alperes azon 

felvilágosítását, mely szerint a kölcsön esetében „jelentős” árfolyamkockázatuk keletkezhet abban az 

esetben, ha az árfolyam jelentősen változik a kölcsön fedezete pedig nem svájci frank forrás. Ezen 

információ ismeretében is igénybe kívánják venni a kölcsönt. 

A külön kockázatfeltáró nyilatkozat és a szerződés VII. pontjában foglaltak alapján az állapítható meg, 

hogy a felperesek a szerződéskötést megelőzően kaptak tájékoztatást az árfolyamkockázatról. Az 

árfolyamkockázati tájékoztatást a szerződéskötést megelőzően írták alá, ezt követően pedig megkötötték 

a szerződést, ami tartalmazta a „CHF klauzulát”. Ezek ellenkezőjére utaló adat nincsen. 

Az árfolyamkockázati tájékoztatás „megfelelősségét” illetően a kockázatfeltáró nyilatkozatban és a 

szerződés VII. pontjában foglaltakat együttesen kellett figyelembe venni és értékelni, így e 

dokumentumok együttesen képezték a vizsgálat tárgyát. 

Az Európai Unió Bírósága az árfolyamkockázati tájékoztatással összefüggésben felállított 

követelményrendszere szerint a tájékoztatásnak ki kell terjednie a kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti 

tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi kamatlábak emelkedésének a törlesztő 

részletekre gyakorolt hatására, annak a mechanizmusnak a konkrét működésére, amelyre az érintett 

feltétel utal. A tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a szokásosan tájékozott, észszerűen 

figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó megértse: az árfolyamkockázatot ő viseli, az 

árfolyamváltozásnak nincs felső határa, az korlátlan. Nem elegendő annak a lehetőségéről tájékoztatni 

a fogyasztót, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték 

emelkedhet, vagy csökkenhet, hanem értékelni kell tudnia az árfolyamkockázatnak a pénzügyi 

kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős gazdasági következményeit is. 

Az alperes árfolyamkockázati tájékoztatójában szerepel, hogy az idegen deviza átváltási aránya a napi 

piaci mozgások hatására változhat, az esetlegesen kedvezőtlen árfolyamváltozás előre nem látható, előre 

ki nem számítható többletköltséget okozhat. A felperesek érvelésével ellentétben az alperes nem számolt 

stabil árfolyammal, ezzel szemben éppen arról tájékoztatta őket, hogy a deviza átváltási aránya 

változhat. 

A felpereseket terhelte az árfolyamkockázat, hiszen az van az alperes árfolyamkockázati 

tájékoztatójában, hogy nem tud kötelezettséget vállalni arra, hogy a piac kedvezőtlen alakulása miatt a 

felpereseknél esetlegesen bekövetkező többletterhet átvállalja. 

Az egyedi kölcsönszerződés VII. pontjában szerepel, hogy a felperesek megértették az alperes azon 

felvilágosítását, mely szerint jelentős árfolyamkockázatuk keletkezhet abban az esetben, ha az árfolyam 

jelentősen változik és a kölcsön fedezete nem svájci frank forrás. Eszerint tehát a felperesek tisztában 

voltak a devizában nyilvántartott kölcsön felvételének esetlegesen súlyos következményeivel, hiszen azt 

tudták, hogy a jövedelmük forintban keletkezik, amiből svájci frank alapú kölcsönt kell törleszteniük. 

Az alperes tájékoztatása következtében a felperesek valós képet tudtak alkotni az őket esetlegesen 

terhelő pénzügyi kötelezettség mértékéről, reálisan fel tudták mérni az általuk vállalt kockázatot és 

annak lehetséges következményeit is. A külön árfolyamkockázati tájékoztató minden pontja arra utal, 

hogy az árfolyamkockázat valós. Az adott esetben az alperes által nyújtott árfolyamkockázati 

tájékoztatás tartalma megfelel az 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: 1996-os Hpt.) 203.§-ában 

előírtaknak, a 2/2014. PJE jogegységi határozatban, továbbá a C-26/13., C-186/16., C-51/17. számú 

előzetes döntéshozatali ügyekben született határozatokban foglaltaknak. 

A Kúria több ügyben vizsgálta az alperes bank a jelen perben is értékelt – szó szerint egyező – 

tájékoztatóját és minden esetben megfelelőnek minősítette. A Kúria határozatai közül a másodfokú 

bíróság hét döntést sorolt fel ítéletében, de ennél több döntés is vonatkozik az alperes árfolyamkockázati 

tájékoztatására, a legutóbbi a Pfv.I.21.161/2021/10. számú ítélet (mely ügyben a felperesek jogi 
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képviselője látta el ugyancsak a jogi képviseletet az alperes bankkal szemben). 

A jelen ügyben nincs olyan egyedi körülmény, amelyre tekintettel el kellene / el lehetne térni a Kúria 

precedensképes határozataitól, hiszen az árfolyamkockázati tájékoztatás minden kívánt feltételnek 

megfelel. 

Az Európai Unió Bírósága a felülvizsgálati kérelemben hangsúlyozott 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 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. Azonban a perbeli 

esetben nem állapítható meg olyan körülmény, amely arra utalna hogy a szerződés teljes időtartama alatt 

az árfolyam stabil maradna, ezzel szemben pontosan arról szól az alperes tájékoztatója, hogy 

amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama gyengül, a devizában 

megállapított törlesztő részletek forintban fizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet. 

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 C-670/20. számú ügyben hozott döntés nem tesz említést a szerződésbe foglalt 

„CHF klauzuláról”, holott ezt együttesen kell értelmezni az Európai Unió Bírósága által (is) vizsgált 

külön nyilatkozattal. 

Az árfolyamváltozás mértékét az alperes nem láthatta előre, így nem is tudhatta, hogy a felperesek nem 

lesznek képesek a későbbiekben a teljesítésre. 

Az árfolyamkockázatról a tájékoztatás a szerződés aláírásának napján történt, ezen a napon a szerződés 

aláírását megelőzően írták alá a felperesek a külön kockázatfeltáró nyilatkozatot, ez a szerződés 

szövegéből egyértelműen kitűnik. Mind a külön árfolyamkockázati tájékoztatás, mind pedig a 

szerződésbe foglalt „CHF klauzula” érthető, rövid, világos, megfelelő tartalmú volt. 

A tájékoztatás időbelisége kapcsán a „kellő idő” annak biztosítását jelenti, hogy a fogyasztó a szerződés 

megkötése előtt megismerhesse a feltételeket, azok ismerete alapján dönthessen az elfogadásról. A 

„kellő idő” konkrét tartalmát sem az 93/13/EGK irányelv, sem az Európai Unió Bírósága vonatkozó 

döntései nem konkretizálták. A Kúria gyakorlata szerint 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 világos, átlátható, kellően informatív tájékoztatással 

szembeni elvárásoknak, sem az, hogy megfelelt. E kérdés megítélése során az eset összes körülményeit 

figyelembevéve a rendelkezésre álló bizonyítékokat mérlegelve kell állást foglalni 

(Gfv.VII.30.286/2020/5., Gfv.VI.30.467/2020/9., Gfv.VI.30.237/2021/5.). Ez a jelen perbeli esetben is 

így történt, a vonatkozó adatok együttes értékelésével állapította meg azt a bíróság, hogy megfelelő 

tartalmú árfolyamkockázati tájékoztatásban részesültek a felperesek. 

Az alperesnek nem kellett közgazdasági tanulmányt mellékelnie, kimutatásokat és grafikonokat 

csatolnia a szerződéshez. A perbeli szerződésben foglaltak alapján egyik szerződő fél sem gondolhatta 

azt, hogy „stabil” lesz az árfolyam a futamidő teljes időszaka alatt, mert ha ez így lett volna, akkor az 

alperesnek nem kellett volna tájékoztatnia a felpereseket a változás lehetőségéről, az ezzel együtt járó 

veszélyekről. 
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Gazdasági ügyszak 

Gfv.VI.30.043/2022/4. 

Tisztességtelen az általános szerződési feltételekben a fogyasztót általános jelleggel olyan 

dokumentumok benyújtására kötelezni, amelyek nem szükségesek a biztosítási esemény 

bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához Ez 

abban az esetben is indokolatlan többletkötelezettséget ró a fogyasztóra, ha azok benyújtásától a 

biztosító nem teszi függővé a biztosítási szolgáltatása teljesítésének esedékességét. 

A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:102. § (1) bekezdése értelmében tisztességtelen az az 

általános szerződési feltétel, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és 

tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel 

alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg. A Ptk. idézett rendelkezésének a fogyasztókkal 

kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv (a 

továbbiakban: fogyasztói irányelv) 3. cikkének (1) bekezdésén nyugvó szabályozásának értelmezése 

során az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Európai Unió Bírósága) gyakorlatára is figyelemmel 

kell lenni. A jóhiszeműség és a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben a fogyasztó 

kárára előidézett jelentős egyenlőtlenség fogalmára hivatkozva a fogyasztói irányelv csak általános 

módon határozza meg azokat a tényezőket, amelyek valamely egyedileg meg nem tárgyalt szerződési 

feltételt tisztességtelenné tesznek. Az Európai Unió Bírósága gyakorlata értelmében jelentős 

egyenlőtlenség eredhet önmagában abból is, ha például a kikötés olyan további kötelezettséggel terheli 

a fogyasztót, amelyet a nemzeti szabályok nem írnak elő [C-229/19 és C-289/19, EU:C:2021:68, 49. 

pont.]. A jóhiszeműség követelménye pedig akkor teljesül, ha az eladó vagy szolgáltató a fogyasztóval 

szembeni tisztességes és méltányos eljárása esetén észszerűen elvárhatta, hogy utóbbi az egyedi 

tárgyalást követően elfogadja az érintett feltételt [C-415/11, EU:C:2013:164, 50. pont]. A biztosítási 

esemény bekövetkezésével kapcsolatos felvilágosítást, illetve annak ellenőrzését lehetővé tevő 

okiratokat meghaladó további dokumentumok benyújtásának kötelezettsége esetén megállapítható, 

hogy az indokolatlan többletkötelezettség a fogyasztó hátrányára egyenlőtlenséget eredményez, továbbá 

nem feltételezhető alappal, hogy azokat a fogyasztó egyedi megtárgyalást követően elfogadná. 

Mindezeket értékelve a Kúria álláspontja szerint az ÁBSzF fenti rendelkezései a Ptk. 6:102. § (1) 

bekezdése és a Ptk. 6:105. § (2) bekezdése alapján az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő 

hatállyal tisztességtelenek, ezért érvénytelenek. 

Az I.11.12. pont nem tekinthető egyértelműnek sem, mert az abban előírt benyújtandó okiratok, habár a 

kárbejelentéskor még nem állhatnak rendelkezésre, azon dokumentumok felsorolása között szerepelnek, 

amelyeket a biztosítottnak a kárbejelentéshez, a biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges 

csatolnia, amiből az a következtetés is levonható, hogy a teljesítés ezek benyújtásától is függővé tehető. 

A nem egyértelmű, azaz nem világos és nem érthető megfogalmazás a Ptk. 6:103. § (2) bekezdése 

alapján önmagában megalapozza a tisztességtelenség megállapítását. 

Az I.11.13. pont a kárbejelentéshez, a biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok 

körében kötelezi a biztosítottat arra, hogy betöréses lopás vagy rabláskárnál, továbbá besurranásos 

lopáskárnál, valamint sírkő rongálása, jogtalan eltulajdonítása esetén, kerti kapumozgató, valamint az 

ahhoz tartozó távirányító ellopása esetén, továbbá a közös vagy saját tárolóból való eltulajdonítás kár 

esetén, kerékpár eltulajdonítása és poggyászbiztosítás esetén nyújtsa be a biztosító részére a rendőrségi 

feljelentés másolatát. 

A felperes nem tekintette tisztességtelennek az ÁBSzF 11.11. pont második bekezdésének első két 

mondatát, amelyek szerint betöréses lopás, rablás és kifosztás esetén értesíteni kell a rendőrséget és 

feljelentést kell tenni. A feljelentésben pedig tételesen meg kell nevezni az eltűnt vagy sérült 

vagyontárgyakat is. Amennyiben az ÁBSzF jogszerűen írja elő feljelentés megtételét betöréses lopás és 

rablás esetén, annak lényeges tartalmát is meghatározva, úgy – egyetértve az elsőfokú bíróság 

álláspontjával – nem jár indokolatlan többletkötelezettséggel annak előírása, hogy a feljelentés 

másolatát ezen káresemények bekövetkezése esetén nyújtsa is be a fogyasztó a biztosító részére. Így 

ebben a részében – szemben a jogerős ítéletben írtakkal – nem tisztességtelen a kikötés. A másodfokú 

bíróság az I.11.11.és11.12.szerződéses rendelkezések vonatkozásában maga is úgy ítélte meg, hogy 
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vagyon elleni szabálysértés vagy bűncselekmény esetében indokolt a feljelentés megtételének előírása 

a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének 

meghatározásához, valamint hozzájárulhat a kár enyhítéséhez is. 

Az I.11.13. pontban támadott felsorolás tartalmazza a betöréses lopás és rablás biztosítási 

káreseményeket is, de ezt követően a továbbiakban felsorolt káresemények esetén is előírja a feljelentés 

biztosítóhoz történő benyújtásának kötelezettségét mint a teljesítés esedékessé tételéhez szükséges 

dokumentumot. A betöréses lopást és rablást meghaladó biztosítási események tekintetében a Kúria 

egyetértett a jogerős ítéletben kifejtettekkel, miszerint a kikötés ezen része a szabad bizonyítással is 

ellentétesen, indokolatlanul hárítja a feljelentés megtételének és csatolásának kötelezettségét a 

fogyasztóra, függetlenül attól, hogy az szükséges-e a biztosítási esemény bekövetkezésének 

igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához. 

Megállapítható továbbá, hogy bár a biztosító a biztosítási szerződés teljesítésének körébe eső 

kérdésekben keletkezett és a biztosított bizonyítási kötelezettségére tartozó okiratok benyújtását kérheti, 

az alperes az adott feltétel alkalmazásával általános jelleggel teszi a feljelentés benyújtásától függővé a 

szolgáltatási kötelezettsége teljesítését, függetlenül attól, hogy a feljelentés az egyedi ügyben szükséges-

e, vagy sem. Ez a Kúria gyakorlata szerint alkalmas a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek 

egyensúlyának a fogyasztó hátrányára történő indokolatlan megbomlásának megállapítására 

(Gfv.V.30.247/2021/9.). 

 

Gfv.VI.30.084/2022/31. 

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. 

I. A másodfokú bíróság jogerős részítéletében úgy foglalt állást, hogy a 1215/2012/EU rendelete (a 

továbbiakban: Brüsszel Ia. rendelet) 7. cikk 2. pontja alapján áll fenn a magyar bíróság joghatósága, így 

– miután a felperes 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 

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 
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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 Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUMSZ) 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 fentieknek azonban – ahogyan ezt a felperes felülvizsgálati kérelmében is megjelölte – a konkrét ügy 

érdemére kihatása nincsen, mert a másodfokú bíróság saját illetékességét megállapítva döntött a 

jogvitában. 

II. A felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának azt kellett vizsgálnia, hogy a felperesnek 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, amelyet a 

károsultak versenykorlátozó megállapodások 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 (1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 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 felperes keresete alapján egyértelmű, hogy uniós és magyar 

jogi alapon érvényesített 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 Kúria mindezek előrebocsátásával azt vizsgálta, hogy az rPtk. 326. § (2) bekezdésének – uniós joggal 

is összhangban álló – értelmezése alapján mikor szűnt meg a felperesnél a perindítás akadálya. A jogerős 

részítélet szerint a Közlemény – az azt követő különböző tájékoztatásokra is figyelemmel – elegendő 

információt adott ehhez a felperesnek, az ehhez képest a részletesebb Határozat már nem tartalmazott a 

perindításhoz nélkülözhetetlen adatokat. Kétségtelen, hogy a Pp. – a polgári 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 felperes helyesen hivatkozott rá, még akkor is, ha az 

adott keresetre vonatkozó egyetlen uniós szabályozás sem alkalmazható ratione temporis, az egyes 
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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: a károsult kártérítési keresetének 

előterjesztéséhez 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 felperes 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 

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 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 hivatkozott a felperes arra, hogy ilyen körülmények között észszerűen nem 

lehet úgy tekinteni, hogy a Közlemény közzétételének időpontjában, vagyis 2016. július 19‑én tudomást 

szerzett mindazokról az elengedhetetlen információkról, amelyek lehetővé tették számára a kártérítési 

per megindítását. Ezzel szemben az állapítható meg, hogy csak a Bizottság Határozatának az Európai 
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Unió Hivatalos Lapjában való közzétételekor, vagyis 2017. április 6‑án szerzett tudomást minden, az 

igényérvényesítéséhez 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 felperes csak a Határozat közzétételének napjától 

került 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 benyújtotta 

a keresetét, így a perbeli követelése az alperesekkel szemben nem évült el. 

 

Gfv.I.30.178/2022/6. 

A pénzügyi szolgáltatótól az árfolyamkockázatot illetően kapott nem megfelelő tájékoztatás 

következtében az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő szerződéses rendelkezés tisztességtelen, 

melynek következtében a szerződés teljesen érvénytelen. 

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 2021. november 22-én hozta meg a Jpe.I.60.015/2021/15. számú 

jogegységi hatályú jogegységi panasz határozatát (a továbbiakban: Jpe. határozat). A Jpe. határozat 

általános érvénnyel, minden bíróságra kötelező erővel foglalja össze a Kúria addigi és a jövőben is 

követendő gyakorlatát. A Jpe. határozat értelmében a 2/2014. PJE jogegységi határozat 1. pontja azzal 

a kötelező értelmezéssel alkalmazható, mely szerint akkor megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról 

nyújtott tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos 

fogyasztó a tájékoztatás alapján a szerződéshez kapcsolódó árfolyam tényén és mibenlétén kívül azt is 

felismerheti és értékelni tudja, hogy a nemzeti fizetőeszköz 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. Az árfolyamkockázatra vonatkozó 

tájékoztatással szemben elvárt tartalmat a 2/2014. PJE jogegységi határozat és a Jpe. határozat 

együttesen határozza meg azzal, hogy a Jpe. határozat értelmében a Kúria bármely határozatának ezzel 

ellentétes jogértelmezése kötelező erejűként már nem hivatkozható. Emiatt a Kúria 

Gfv.VII.30.340/2019/7. számú határozata kötelező erejűként nem hivatkozható. 

A Kúria korábbi ügyekben már vizsgálta az I. rendű alperes – a perbelivel megegyező tartalmú – 

árfolyamkockázati tájékoztatását, és e vizsgálat eredményeként a Pfv.I.21.020/2020/6. és a 

Pfv.I.21.234/2020/8., valamint a Gfv.VI.30.050/2022/5. számú határozataiban arra a következtetésre 

jutott, hogy hiányzott a jelentős árfolyamromlásra utaló figyelmeztetés az árfolyamkockázati 

tájékoztatásból, az arra vonatkozó figyelemfelhívás, hogy ennek esetlegesen súlyos gazdasági 

következményei lehetnek a fogyasztóra nézve. A Kúria a Gfv.VI.30.480/2021/5. számú határozatában 

pedig arra a következtetésre jutott, hogy az a szerződéses rendelkezés, amely lényegében csak ismerteti 

az árfolyamkockázat mibenlétét (az árfolyamkockázat jelentős lehet, ha a forint / deviza árfolyam 

jelentősen változik), de nem hívja fel a fogyasztó figyelmét kellő súllyal, átlátható módon az 

árfolyamromlás valós, lehetséges következményeire, arra hogy annak esetleges előre nem látható 

bekövetkezése az adós fogyasztó gazdasági helyzetét rendkívül súlyosan érintheti, nem világos és nem 

érthető. A perbeli esetben nincs olyan körülmény, ami indokolná a Kúria fentebb hivatkozott 

határozataiban foglaltaktól való eltérést. 

Az 1959-es Ptk. 205. § (3) bekezdése értelmében a felek a szerződés megkötésénél együttműködni 

kötelesek és tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges 

körülményről. Ezt az általános együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget fogyasztónak minősülő 

ügyféllel kötendő devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén az 1996-os Hpt. 203. §-a akként 

konkretizálja, hogy a pénzügyi intézménynek fel kell tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő 

kockázatot, amelynek tudomásul vételét az ügyfél aláírásával igazolja. 

Az Európai Unió Bíróságának az árfolyamkockázati tájékoztatással összefüggésben felállított 

követelményrendszere szerint a tájékoztatásnak ki kell térnie a kölcsön felvevő lakóhelye szerinti 

tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi kamatlábak emelkedésének a törlesztő 

részletekre gyakorolt hatására, annak a mechanizmusnak a konkrét működésére, amelyre az érintett 

feltétel utal. A tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a szokásosan tájékozott, észszerűen 
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figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó megértse: az árfolyamkockázatot ő viseli, az 

árfolyamváltozásnak nincs felső határa, az korlátlan. Nem elegendő annak a lehetőségéről tájékoztatni 

a fogyasztót, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték 

emelkedhet, vagy csökkenhet, hanem értékelni kell tudnia az árfolyamkockázatnak a pénzügyi 

kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is. 

A perbeli esetben az I. rendű alperes által adott írásbeli árfolyamkockázati tájékoztatásban szerepel az, 

hogy az árfolyamkockázat viselése a felpereseket terheli, viszont hiányzik a jelentős árfolyamromlásra 

utaló figyelmeztetés, hiányzik az arra vonatkozó figyelemfelhívás, hogy ennek esetlegesen súlyos 

gazdasági következményei lehetnek a fogyasztót, jelen esetben a felpereseket illetően. 

Az I. rendű alperes árfolyamkockázati tájékoztatása alapján nem volt egyértelműen felismerhető a 

kockázatvállalás jelentősége, mert nem tartalmazott az abból eredő – esetlegesen – súlyos gazdasági 

következményekre vonatkozó figyelmeztetést, felmerülésükre nem adott kellő alapot. A nem világos, 

nem átlátható árfolyamkockázati tájékoztatás következtében az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó 

szerződéses rendelkezés tisztességtelen, ami miatt a kölcsönszerződés egésze érvénytelen, és járulékos 

jellegéből következően érvénytelen a készfizető kezesi nyilatkozat is. Erre tekintettel a Kúria közbenső 

ítéletével megállapította a perbeli kölcsönszerződés érvénytelenségét.  

 

Gfv.VI.30.248/2022/8. 

A megállapításra irányuló kereset előterjesztésének konjunktív feltételei a jogvédelem szükségessége, 

valamint a teljesítés követelésének kizártsága. 

A jogerős részítélet tehát eljárási okból utasította el a felperesek valamennyi megállapítási keresetét, 

vagyis azok érdemi vizsgálatára nem is került sor. Ebből következően a másodfokú bíróság nem is 

alkalmazta a Kárrendezési tv., illetve a befektetővédelemmel kapcsolatos 2004/39/EK irányelv és a 

2003/71/EK irányelv felülvizsgálati kérelemben hivatkozott egyetlen rendelkezését sem. 

Következésképp egyrészt ezen szabályok megsértésére nem kerülhetett sor, másrészt emiatt az e körben 

hivatkozott uniós szabályok értelmezésére vagy alkalmazására sem volt szükség az alapeljárásban. 

Megállapítható, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Alapjogi Charta) 

alkalmazhatósága sem merülhet fel az adott ügyben az rPp. 123. §-ával összefüggésben. Az Alapjogi 

Charta 51. cikk (1) bekezdése azt írja elő, hogy a tagállamok csak annyiban címzettjei a Charta 

rendelkezéseinek, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Az Európai Unióról szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUSZ) 6. cikk (1) bekezdése – a Charta 51. cikkének (2) bekezdésével lényegében 

egyezően – pontosítja, hogy ezen utóbbi rendelkezései semmilyen módon nem terjesztik ki az Európai 

Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit (lásd Dutka és Sajtos végzés, C‑614/12 és C‑
10/13, EU:C:2014:30, 13. pont). Az Európai Unió Bírósága jogértelmezése szerint amennyiben 

valamely jogi tényállás nem tartozik az uniós jog alkalmazási körébe, az Európai Unió Bírósága annak 

elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, a Charta esetleg hivatkozott rendelkezései pedig önmagukban 

nem alapozhatják meg e hatáskört [lásd 2019. november 19‑i A. K. és társai (a legfelsőbb bíróság 

fegyelmi tanácsának függetlensége) ítélet, C‑585/18, C‑624/18 és C‑625/18, EU:C:2019:982, 78. pont, 

Åkerberg Fransson‑ítélet, C‑617/10, EU:C:2013:105, 22. pont; Nagy és társai végzés, C‑488/12–C‑

491/12 és C‑526/12, EU:C:2013:703, 17. pont, valamint Dutka és Sajtos végzés, EU:C:2014:30, 15. 

pont]. 

Az alperesek felülvizsgálati ellenkérelmükben helyesen utaltak arra, hogy a felülvizsgálati kérelemben 

hivatkozott Köbler-ügyben (Európai Unió Bírósága C-224/01.) az Európai Unió Bírósága arra mutatott 

rá [46], hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint közösségi jogszabály hiányában a tagállamok belső 

jogrendszerének feladata kijelölni a hatáskörrel rendelkező bíróságot, és meghatározni a bírósághoz 

fordulás azon eljárási szabályait, amelynek célja, hogy biztosítsák azoknak a jogoknak a hiánytalan 

védelmét, amelyek a közösségi jog szabályai alapján illetik meg a magánszemélyeket. A fentiek 

figyelembevételével a Kúria megállapította, hogy az rPp. 123. §-ának alkalmazási köre nem tartalmaz 

olyan elemet, amely miatt az alapeljárás valamely uniós szabály értelmezését vagy alkalmazását 

érintené, vagy az uniós jogot végrehajtó nemzeti szabályozásra vonatkozna. 
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Gfv.VI.30.535/2021/9. 

A 261/2004/EK rendelet szerinti igények érvényesítésére irányadó nemzeti jogi szabályozásnak a Ptk. 

6:22. § (1) bekezdése szerinti ötéves elévülési idő minősül. Önmagában az elévülési idő ÁSZF-ben 

történő rövidebb időtartamban való megállapítása nem tisztességtelen. A kikötés tisztességtelensége 

azon szerződés sajátosságai alapján ítélendő meg, amelynek az ÁSZF rendelkezés a részévé vált. 

I. A Kúria a felperes 18.1.5. pont tekintetében elsődlegesen azt vizsgálta, hogy az ÁSZF azon előírása, 

amely jogvesztés terhével azt írja elő, hogy a fedélzeti poggyászt, illetve a fogyasztó személyes 

használatra szolgáló tárgyait (a továbbiakban: fedélzeti poggyász) ért kárt a fedélzeten kell bejelenteni, 

ellentétes-e a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 

31. cikkével. 

Az Egyezmény különbséget tesz az ellenőrzött és a nem ellenőrzött poggyászok között. Tény, hogy a 

17. cikk 4. pontja értelmében ellenkező meghatározás hiányában az Egyezményben a „poggyász” 

kifejezés mind ellenőrzött, mind pedig nem ellenőrzött poggyászt jelent, azonban a 31. cikkben 

meghatározott, legkésőbb az átvételtől számított 7 napos határidő kifejezetten és kizárólag az ellenőrzött 

poggyászra vonatkozó rendelkezés. Ellenőrzött poggyászon a 31. cikk 1. pontjából következően a 

feladott poggyász értendő, hiszen csak annak „átvétele” értelmezhető, a fedélzeti (kézi)poggyász 

mindvégig az utasnál van. A perbeli, fedélzeti poggyászra vonatkozó azon rendelkezés, amely szerint az 

azt ért kárt haladéktalanul, a fedélzeten kell bejelenteni, nem ellentétes az Egyezménnyel, hanem 

kifejezetten megfelel annak. 

A fedélzeti poggyászban, az Egyezmény terminológiája szerint a nem ellenőrzött poggyászban 

bekövetkezett károk tekintetében a 17. cikk 2. pont utolsó fordulata tartalmaz rendelkezést: A nem 

ellenőrzött poggyász esetén, beleértve a személyes holmikat is, a fuvarozót akkor terheli felelősség, ha 

a kár az ő, vagy az alkalmazottai vagy megbízottai hibája miatt következett be. Ebből következően nem 

tekinthető indokolatlan előírásnak [2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:102. § (1) és 6:104. § 

(2) a) pont] a fedélzeten történő bejelentést előíró kikötés, hiszen a kézipoggyász tipikusan az utazás 

teljes tartama alatt a fogyasztó felügyelete alatt áll, és ha ez átmenetileg mégsem valósul meg, úgy 

elvárható tőle annak ellenőrzése a kiszállást megelőzően. A kár bekövetkezésének körülményei, a 

fuvarozó felelősségének fennállta ugyanis későbbi időpontban gyakorlatilag nem állapíthatók meg. 

Alappal hivatkozott az alperes arra is, hogy az Európai Unió Bírósága C-258/16. sz. ügyben hozott 

ítélete értelmében (C-258/16. EU:C:2018:252, 31.) a határidő jogvesztő jellege sem ellentétes az 

Egyezménnyel. 

II. Az alperes a 18.3.1. pont tekintetében állította, hogy a kétéves elévülési idő a jogszabálynak megfelel, 

így az tisztességtelennek nem minősülhet a Ptk. 6:102. § (4) bekezdése szerint, figyelemmel arra, hogy 

az Egyezmény értelmében a kétéves határidő mint lex specialis megelőzi a Ptk.-ban szabályozott 

általános elévülési időt, erre tekintettel az Egyezményben meghatározott határidő érvényesül az 

261/2004/EK rendeletre (a továbbiakban: EK rendelet) szerinti igényekre is. 

A Kúria megítélése szerint azonban a Ptk. 6:102. § (4) bekezdése nem zárta ki a tisztességtelenség 

vizsgálatát. Az EK rendelet szerinti igények érvényesítésére irányadó nemzeti jogi szabályozásnak a 

Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti ötéves elévülési idő minősül. 

Az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel a nemzeti jog alkalmazandó szabályainak 

meghatározására, abban az esetben sem, ha a nemzeti jog egy nemzetközi egyezményt transzformált a 

magyar jogba, viszont – figyelemmel arra, hogy a Montreali Egyezményt az Európai Közösség 1999. 

december 9-én aláírta, majd a Közösség nevében az Európai Unió Tanácsa 2001. április 5-én jóváhagyta 

– az Egyezmény szerves részét képezi az uniós jogrendnek, következésképpen az Európai Unió Bírósága 

hatáskörrel rendelkezik annak értelmezésére (C-258/16., EU:C:2018:252, 19-20.) és arra is, hogy az 

Egyezmény és az EK rendelet egymáshoz való viszonyát illetően a nemzeti bíróságra irányadó 

megállapításokat tegyen. Az alperesi ÁSZF érintett pontja jogszabálynak megfelelősége kérdésében 

pedig éppen annak van jelentősége, hogy az EK rendelet szerinti igények hogyan viszonyulnak az 

Egyezmény alapján (kizárólag két éven belül érvényesíthető) igényekhez. 

A másodfokú bíróság ezért helytállóan tulajdonított annak jelentőséget, hogy az Európai Unió Bírósága 
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C-139/11. számú ítélete értelmében az EK rendelet 5. és 7. cikkében említett kártérítési (kártalanítási) 

intézkedés az Egyezmény hatályán kívül esik, erre figyelemmel az Egyezmény 35. cikkében rögzített 

kétéves elévülést nem lehet úgy tekinteni, mint amely alkalmazandó a többek között az EK rendelet 5. 

és 7. cikke alapján indított keresetekre (C-139/11., EU:C:2012:741, 29. pont), ezért az abból származó 

igények elévülésére a nemzeti jog szabályai az irányadók. 

A C-139/11. számú ítéletben is hivatkozott C-581/10. számú határozatában az Európai Unió Bírósága 

részletesen kifejtette: az EK rendelet szerint az időveszteségért, a járat törlésével és a hosszú késéssel 

kapcsolatos helyzetekben rejlő kényelmetlenségért igényelhető kártalanítás nem minősülhet az 

Egyezmény 19. cikke értelmében vett „késésből eredő kárnak”. A kártalanítási kötelezettség önmagában 

nem gátolja azt, hogy az érintett utasok abban az esetben, ha a késedelem más kártérítési igényt 

keletkeztető egyéni károkat is okozott, az Egyezményben meghatározott feltételek szerint keresetet 

indítsanak a káruk egyéniesített megtérítése érdekében (C-581/10. EU:C:2012:657, 43., 49., 51., 55., 

58. pontok). 

A fentiek értelmében az EK rendelet – az 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott kimentési ok mellett: 

ha a légifuvarozó bizonyítani tudja, hogy a járat törlését olyan rendkívüli körülmények okozták, 

amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni – a légifuvarozó alapvetően 

objektív felelősségét állapítja meg (ebből a szempontból némi hasonlóságot mutatva a magyar jogban a 

Ptk. 6:564. §-a szerinti kártalanítással). Ettől eltérő jogi alapon igényelhető az Egyezmény alapján 

kártérítés a légi fuvarozási szerződés megszegéséből eredő kárért felelős fuvarozóval szemben. 

Miután az EK rendelet (4) preambulumbekezdésében meghatározott célja az utasokat megillető védelem 

szintjének, az utasok jogainak erősítése, az 1. cikk értelmében az EK rendelet az utasokat megillető 

minimális jogokat állapítja meg, amely a 12. cikk szerint nem érinti a Rendelettől eltérő jogi alapon, 

többek között az Egyezmény alapján érvényesített, az utasokat megillető további kártalanításhoz való 

jogot (C-38/10. EU:C:2011:652, 37. és 38. pontok), ezen szabályozásból a Kúria megítélése szerint nem 

lehet azt az egyértelmű következtetést levonni, hogy a speciálisan a visszautasított beszállás és 

légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó, az EK rendeletben szabályozott 

kártalanításra vonatkozó igény érvényesítésére a magyar jogban lex specialis-ként az Egyezményben 

meghatározott jogi alapon érvényesíthető igényekre megállapított kétéves határidő vonatkozna. 

A Kúria ezt követően azt vizsgálta, hogy az általános öt éves elévülési időt két évre lerövidítő ÁSZF 

kikötés tisztességtelennek minősül-e a Ptk. 6:102. § (1) bekezdése alapján, azaz a szerződésből eredő 

jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan 

és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja-e meg. 

A jogerős ítélet azon érvelésével kapcsolatban, amely szerint az általános szerződési feltételekben az 

elévülési időt rövidebb időtartamban megállapító rendelkezés nem minősül a felek megállapodásának, 

ezért nem felel meg a Ptk. 6:22. § (3) bekezdésében írtaknak, a Kúria rámutatott: az, ha a felek 

megállapodásának nem vált a részévé az ÁSZF ezt tartalmazó kikötése, az nem a kikötés 

tisztességtelenségét, hanem e tekintetben a megállapodás hiányát eredményezi. Ennek vizsgálta ezért 

nem képezheti a Ptk. 6:105. § (1) bekezdése alapján indított, a fogyasztó és a vállalkozás közötti 

szerződés részévé váló tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása 

iránt indított közérdekű per tárgyát. 

A Kúria döntéseiben érdemben vizsgálta a közérdekű perben az elévülési időt rövidebb tartamban, 

nevezetesen két évben meghatározó ÁSZF rendelkezés tisztességtelenségét (Pfv.V.21.270/2017/9.; 

Pfv.V.20.857/2017/9.) és a döntését a konkrét szerződéstípus (az adott ügyekben a biztosítási 

szerződések) sajátosságai alapján hozta meg, mérlegelve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 209. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:102. § (1) bekezdésének tisztességtelenséget definiáló 

rendelkezéseinek megvalósulását, azt, hogy az elévülési idő adott időtartamra való lerövidítése a 

jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul állapítja-e 

meg a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára a felek szerződésből eredő jogait 

és kötelezettségeit. A hivatkozott ítéleteiben a Kúria úgy ítélte meg, az elévülési idő rövid időtartama 

bár valóban egyoldalúan az általános szerződési feltételt alkalmazó biztosító érdekeit szolgálja, de nem 

indokolatlanul, és nem okoz az elvárható magatartást tanúsító fogyasztónak jelentős nehézséget, az 

elévülés nyugvásának jogintézményére tekintettel pedig őt méltánytalanság sem érheti, figyelemmel a 
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biztosítás sajátosságára és a kockázatfelosztás rendszerére is. 

A Kúria fentebb ismertetett ítélkezési gyakorlatát nem „írta felül” a BH 2019.228. számon közzétett 

döntés (Kúria Pfv.21.663/2017/5.). A hivatkozott ítéletében a Kúria kifejtette, a tisztességtelen általános 

szerződési feltételek érvénytelenségének szabályait a Ptk. a 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: 

fogyasztóvédelmi irányelv) rendelkezései alapulvételével szabályozza, ezért a szabályok értelmezésénél 

az Európai Unió Bírósága határozataira is figyelemmel kell lenni. Az Európai Unió Bírósága állandó 

ítélkezési gyakorlata szerint a hatásköre kiterjed a fogyasztóvédelmi irányelv 3. cikk (1) bekezdésében 

és az irányelv mellékletében szereplő „tisztességtelen feltétel” fogalmának értelmezésére, a szerződési 

feltétel tisztességtelen jellegének értékelése során figyelembe veendő szempontrendszer 

megállapítására. Az Európai Unió Bírósága a 2013. március 14-i Aziz-ügyben hozott ítéletében azt az 

iránymutatást adta, hogy a fogyasztó kárára előidézett „jelentős egyenlőtlenséget” a felek 

megállapodása hiányában irányadó nemzeti szabályok értelmezése útján kell értékelni annak megítélése 

érdekében, hogy a szerződés a hatályos nemzeti jogban szabályozottnál kedvezőtlenebb jogi helyzetbe 

hozza-e a fogyasztót, és ha igen, akkor mennyiben. Annak megállapításához pedig, hogy az 

egyenlőtlenséget „a jóhiszeműség követelményével ellentétben” idézték-e elő, meg kell vizsgálni, hogy 

az eladó vagy szolgáltató a fogyasztóval szembeni tisztességes és méltányos eljárása esetén észszerűen 

elvárhatta-e, hogy utóbbi az egyedi tárgyalást követően elfogadja az érintett feltételt (C-415/11, 

EU:C:2013:164, 68., 69.). 

Mindebből az a következtetés vonható le, hogy az ún. tisztességtelenségi, vagy Aziz-teszt során is 

vizsgálandó, hogy az egyenlőtlenséget a jóhiszeműség követelményével ellentétben, azaz indokolatlanul 

idézte-e elő a ÁSZF alkalmazója; önmagában az elévülési idő ÁSZF-ben történő rövidebb időtartamban 

való megállapítása nem tisztességtelen, és a kikötés tisztességtelensége azon szerződés sajátosságai 

alapján ítélendő meg, amelynek az ÁSZF rendelkezés a részévé vált. 

A perbeli esetben helytállóan hivatkozott az alperes arra, hogy a légi személyszállítási szerződések 

tipikusan rövid időtartamúak, a kétéves elévülési idő nem rövidíti le az esetleges nyugvást követő 

igényérvényesítési határidőt, az Egyezmény szerinti kártérítési igények is két éven belül 

érvényesíthetők, amelyhez képest az EK rendelet szerinti igények jellemzően egyszerűbb megítélésűek, 

így az igényérvényesítés megfontolására, benyújtására megállapított azonos tartamú határidő nem 

tekinthető a fogyasztó számára a jóhiszeműség és tisztesség követelményét sértő, hátrányos kikötésnek. 

A légi személyszállítási szektorban továbbá az időmúlás a bizonyítást nagymértékben megnehezíti, és a 

Kúria álláspontja szerint arra is alappal hivatkozott az alperes, hogy a fogyasztók érdekeltek az „ultra 

low cost” alperesi légitársaság költségeinek racionalizálásában, így feltételezhető, hogy az adott feltételt 

annak egyedi megtárgyalása esetén is elfogadnák. 

Mindezeket figyelembe véve a Kúria úgy ítélte, nem indokolatlan, ezért nem tisztességtelen az ÁSZF 

18.3.1. pontjának azon kitétele, amely kiterjeszti az EK rendelet alapján igényelt kártalanításra is az 

egyéb igények vonatkozásában előírt, a bíróság előtti megtámadásra nyitva álló kétéves határidőt előíró 

rendelkezést. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen tárgyú határozat. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Sanchez-Sanchez Egyesült Királyság elleni ügye (22.854/20. sz. ügy)25 

A kérelmező mexikói állampolgár, akit 2018. április 19-én a Heathrow repülőtéren (Egyesült Királyság) 

tartóztattak le az Egyesült Államok (USA) előzetes letartóztatására irányuló kérelmére válaszul.  

A kérelmező azzal szembesül, hogy kiadják az Egyesült Államoknak, ahol kábítószer-terjesztés és -

kereskedelem vádjával körözik. A kiadatási tárgyaláson a felek egyetértettek abban, hogy amennyiben 

a kérelmezőt a vád szerinti bűncselekmények miatt elítélik, az Egyesült Államok büntetési 

iránymutatása alapján a 43. súlyossági fokozat szerint ítélnék el, amely életfogytig tartó 

szabadságvesztés büntetési tételt tartalmaz. A körzeti bíró úgy ítélte meg, hogy "reális esély" van arra, 

hogy ha elítélik, a kérelmezőt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik. 

A kérelmező kiadatás elleni fellebbezését a Felsőbíróság tárgyalta. Az Európai Egyezmény 3. cikkére 

hivatkozva azzal érvelt, hogy fennáll a valós veszélye annak, hogy ha a vád tárgyát képező 

bűncselekmények miatt elítélik, akkor a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli, életfogytig 

tartó szabadságvesztésre ítélnék. A fellebbezését elutasítva a Felsőbíróság nem kívánta figyelembe venni 

a Bíróság Trabelsi Belgium elleni ügyében hozott 2014-es ítéletét, amelyben úgy találta, hogy a 

kérelmező USA-nak történő kiadatása sérti az Egyezményt, mivel fennállt a veszélye annak, hogy 

életfogytig tartó szabadságvesztést kap, amely – utalással a szerződő államokban alkalmazandó 

követelményekre – nem enyhíthető. A Felsőbíróság úgy ítélte, hogy a Lordok Házának az R (Wellington) 

kontra Secretary of State for the Home Department [2009] 1 AC 335 ügyben hozott ítélete köti, amely 

kimondta, hogy egy felperesnek az Amerikai Egyesült Államoknak való kiadatása akkor, ha elítélése 

esetén feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytig tartó szabadságvesztéssel nézne szembe, nem 

sérti az Egyezmény 3. cikkét, mivel a büntetés enyhíthető lenne. A Felsőbíróság hasonlóképpen 

meggyőződött arról, hogy a kérelmezőre kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés enyhíthető, mivel 

az amerikai rendszerben kétféle módon lehet a büntetés enyhítését kérni: az amerikai törvénykönyv 18. 

címe szerinti könyörületes szabadlábra helyezéssel, illetve a végrehajtó kegyelemmel. 

A kérelmező - az Egyezmény 3. cikkére hivatkozva – azt állította, hogy kiadatása esetén a feltételes 

szabadlábra helyezés lehetősége nélküli, nem enyhíthető életfogytig tartó szabadságvesztés fenyegetné. 

A Bíróság először is áttekintette a kiadatással összefüggésben a tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatát. A Vinter és társai Egyesült Királyság elleni 

ügyét megelőzően az olyan ügyekben, amelyekben fennállt a feltételes szabadságra bocsátás nélküli 

életfogytig tartó szabadságvesztés az állítólagos kockázata, a Bíróság úgy ítélte, hogy az Egyezmény 3. 

cikke csak akkor merül fel, ha bizonyítható, hogy a kérelmezőt súlyosan aránytalan büntetés fenyegeti, 

vagy ha eljön az az idő, amikor a szabadságvesztés már nem igazolható jogos fegyelmezési indokokkal, 

akkor nem lesz lehetőség a feltételes szabadságra bocsátásra (lásd Harkins és Edwards Egyesült 

Királyság elleni ügyét). A Vinter és társai ügyében a Bíróság számos követelményt állapított meg annak 

biztosítására, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés idővel ne váljon az Egyezménnyel 

összeegyeztethetetlen büntetéssé, beleértve azt a követelményt, hogy bizonyos idő elteltével felül kell 

vizsgálni, hogy indokolt-e a további fogva tartás. Ezt követően a Trabelsi kontra Belgium ügyben a 

Bíróság a Vinter és társai ügyében lefektetett követelményeket a kiadatással összefüggésben alkalmazta, 

 
25 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2022. november 3-án; az ítélet végleges. 
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és megállapította, hogy a kérelmező kiadatása sérti az Egyezmény 3. cikkét, mivel az Egyesült Államok 

büntetési rendszere nem felel meg a Vinter és társai ügyében lefektetett követelményeknek. 

Vinter és társai ügye azonban nem kiadatási ügy volt. A hazai összefüggésben a személy elítélése és 

büntetése ismert, ahogyan a büntetés felülvizsgálatának rendszere is. A kiadatással összefüggésben, ahol 

a személyt még nem ítélték el, összetett kockázatértékelésre van szükség, ami óvatosságra int a Vinter 

és társai ügyéből származó elvek teljes körű alkalmazásakor. A Bíróság elismerte, hogy a kiadatási 

kérelmekről döntő hazai hatóságok számára indokolatlanul nehézséget jelenthet, ha egy szerződő 

államot arra köteleznek, hogy vizsgálja meg egy harmadik állam vonatkozó jogát és gyakorlatát annak 

értékelése céljából, hogy az milyen mértékben felel meg ezeknek az eljárási biztosítékoknak. 

A Bíróság rámutatott, hogy a kiadatással összefüggésben az Egyezmény 3. cikke megsértésének 

megállapítása azt jelenti, hogy egy olyan személy, aki ellen súlyos vádakat emeltek, soha nem áll bíróság 

elé, kivéve, ha a megkeresett államban büntetőeljárás indítható ellene, vagy ha a megkereső állam képes 

biztosítékokat nyújtani a kiadatás megkönnyítésére. Ez ellentétes a társadalom azon általános érdekével, 

hogy a bűnözőket bíróság elé állítsák, és nehezen egyeztethető össze a szerződő államok nemzetközi 

szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével, amelyek célja a bűnözők számára biztonságos 

menedékhelyek létrehozásának megakadályozása. Ezért, noha a Vinter és társai ügyében megállapított 

elveket a belföldi ügyekben alkalmazni kell, a kiadatással összefüggésben kiigazított megközelítésre 

van szükség. 

A Bíróság úgy ítélte, hogy mindenekelőtt a kérelmezőnek kellett bizonyítania, hogy fennáll annak a 

valós veszélye, hogy feltételes szabadságra bocsátás nélküli életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik. 

Ezt követően, a Vinter és társai ügyében hozott ítélkezési gyakorlat lényegével összhangban, a küldő 

államnak a kiadatás engedélyezése előtt meg kell győződnie arról, hogy a megkereső államban létezik-

e olyan büntetés-felülvizsgálati mechanizmus, amely lehetővé teszi a hazai hatóságok számára, hogy a 

fogvatartott magatartása vagy egyéb releváns személyes körülményei alapján mérlegeljék a fogvatartott 

rehabilitációs előrehaladását, vagy a szabadlábra helyezés bármely más okát. 

A Trabelsi-ügyben a Bíróság nem először foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy fennáll-e annak a valós 

kockázata, hogy a kérelmezőt feltételes szabadságra bocsátás nélküli életfogytiglani szabadságvesztésre 

ítélik, és csak azt vizsgálta, hogy a Vinter és az egyéb kritériumok teljesülnek-e teljes egészében. Ezért 

a Bíróság úgy ítélte, hogy a Trabelsi-ügyet felül kell bírálni. 

Ebben az esetben a kérelmező azt állította, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélés sértené az 

Egyezmény 3. cikkét, mivel nem lenne lehetőség a feltételes szabadlábra helyezésre. Ezért az ő feladata 

volt bizonyítani, hogy fennáll annak a valós veszélye, hogy feltételes szabadlábra helyezés nélküli 

életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélnék. Ha ez a helyzet, meg kell vizsgálni, hogy létezik-e olyan 

mechanizmus a büntetés felülvizsgálatára, amely lehetővé tenné a megkereső állam hatóságai számára, 

hogy figyelembe vegyék a rehabilitáció irányába tett előrelépését vagy a szabadlábra helyezés bármely 

más okát. 

A kétlépcsős teszt első szakaszának alkalmazásában a Bíróság áttekintette a hazai eljárás során elvégzett 

részletes értékelést. Tekintettel arra, hogy a körzeti bíró megállapításai nem voltak meggyőzőek, 

megvizsgálta a Bírósághoz benyújtott bizonyítékokat. 

Kimelte, hogy az Egyesült Államok Büntetéskiszabási Bizottságának 2015. februári, "Életfogytiglani 

ítéletek a szövetségi rendszerben" című jelentése szerint 2013-ban az összes kábítószer-kereskedelmi 

ügy kevesebb mint egy egyész egyharmad százalékában szabtak ki életfogytiglani büntetést. 

Mindazonáltal ugyanezen jelentés szerint a kábítószer-kereskedelemre vonatkozó iránymutatások 

kifejezetten életfogytig tartó szabadságvesztést írtak elő olyan kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos 

bűncselekmények esetében, amelyeknél a kábítószer használata halált vagy súlyos testi sértést 

eredményezett, és a vádlottat korábban már elítélték kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos 

bűncselekmény miatt. Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabható olyan kábítószer-kereskedelmi 

ügyekben is, amelyekben nagy mennyiségű kábítószerről van szó. A Bíróság megállapította, hogy bár a 

kérelmező egyik társtettes fentanil-túladagolásban halt meg, úgy tűnik, hogy a kérelmező büntetlen 

előéletű. Ráadásul az Egyesült Államok Büntetéskiszabási Bizottságának interaktív forráskönyve 

szerint 2019-ben Georgia északi körzetében (ahol a kérelmezőt megvádolták) hozott 507 ítélet mintegy 

65%-a az Egyesült Államok Büntetéskiszabási Irányelvei által ajánlott tartomány alatt volt. 
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Mindazonáltal a kérelmező elleni vádak kétségtelenül súlyosak voltak, és az Egyesült Államok 

Igazságügyi Minisztériuma úgy vélte, hogy a kérelmező egy mexikói székhelyű kábítószer-

kereskedelmi művelet egyik vezetője volt, aki felügyelte az amerikai székhelyű terjesztők munkáját. Az 

Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma azonban információkat szolgáltatott a kérelmező négy 

tettestársáról, akiknek a büntetési tétele 7 és 20 év közötti szabadságvesztés között mozgott. A két 

legmagasabb büntetést kapott társukat ugyanazzal a kábítószer-behozatallal és összeesküvéssel 

vádolták, mint a kérelmezőt, és további vádakért, többek között pénzmosásért is elítélték őket. Az 

Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint, ha a kérelmező bűnösnek vallja magát, vagy ha a 

tárgyaláson elítélik, ugyanaz a bíró ítélné el, aki négy társát is elítélte. A bírónak el kellene kerülnie az 

indokolatlan különbségeket az ítéletek között a hasonló büntetett előéletű vádlottak között, akiket 

hasonló magatartás miatt találtak bűnösnek. 

Bár a Bíróság nem alapozhatta értékelését arra a valószínűsíthető büntetésre, amelyet a kérelmező 

kapna, ha bűnösnek vallaná magát, elismerte, hogy lehetősége lesz arra, hogy bizonyítékot szolgáltasson 

bármely olyan enyhítő körülményre vonatkozóan, amely a büntetéskiszabási iránymutatásban 

ajánlottnál alacsonyabb büntetést indokolhat, és a bírónak figyelembe kell vennie a társtettesekre 

kiszabott büntetéseket, még akkor is, ha helyzetük nem azonos. A kérelmezőnek joga a kiszabott 

büntetés ellen van fellebbezni is. A Bíróság ezért úgy ítélte, hogy a kérelmező nem bizonyította, hogy 

az Egyesült Államoknak történő kiadatása az Egyezmény 3. cikke szerinti küszöbértéket elérő bánásmód 

valós kockázatának tenné ki. Mivel ez így van, a Bíróság számára szükségtelen volt az elemzés második 

szakaszába lépni. 

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy amennyiben a kérelmezőt kiadják, az nem sérti az 

Egyezmény 3. cikkét. 

 

2. Vegotex International S.A. Belgium elleni ügye (49.812/09. sz. ügy)26 

A kérelmező társaság egy körülbelül 298 813 euró (EUR) összegű, pótdíjjal együtt számított kiegészítő 

adómegállapítási eljárást sérelmezett, különösen a 2004. július 9-i különféle rendelkezésekről szóló 

törvény 49. szakaszának visszamenőleges hatályú alkalmazását, amely a fellebbezési eljárás során lépett 

hatályba. Azt állította, hogy ha ezt a rendelkezést nem alkalmazták volna visszamenőlegesen az ügyére, 

akkor adótartozása elévült volna a Semmítőszék 2002. október 10-i ítéletében megállapított ítélkezési 

gyakorlat alapján. 

A kérelmező társaság kifogásolta továbbá az eljárás hosszát, amely 1995 októberében kezdődött, amikor 

az adóhatóságok tájékoztatták a társaság adóbevallásának helyesbítésére és pótdíj kiszabására irányuló 

szándékukról. Az eljárás 2009. március 13-án a Semmítőszék ítéletével zárult, amely elutasította a 

felperes társaság által benyújtott fellebbezést. 

A vonatkozó belga jogszabályok szerint az adótartozás az esedékesség időpontjától számított öt év 

elteltével évült el. Amennyiben az elévülési idő megszakadt, és új határidő kezdődött, amely ugyanígy 

megszakítható volt, és amely az előző határidőt megszakító utolsó intézkedéstől számított öt év elteltével 

járt le, ha nem indult bírósági eljárás. 

A Semmítőszék 2002. október 10-i ítéletében úgy ítélte meg, hogy a „fizetési felszólítás” „a bírósági 

eljárás olyan lépése, amely egy végrehajtó hatóságot igényel, és a lefoglalás előzménye”, aminek 

következtében, ha az állam „vitathatatlanul esedékes” adóösszeg hiányában kézbesíti, nem szakíthatja 

meg az elévülési időt. Ez az új ítélkezési gyakorlat, amely azt jelentette, hogy a fizetési felszólítás nem 

szakíthatja meg az elévülési időt, ha az adómegállapítás vitatott, a jogalkotó válaszlépését sürgette. A 

jogalkotó úgy vélte, hogy a cselekvés elengedhetetlen „egy olyan helyzet elkerülése végett, amelyben – 

a közigazgatási hatóságok képtelensége miatt, hogy érvényesen megszakítsák az elévülési időt a vitatott, 

nem biztos, és meghatározott összegű, azonnal esedékes adótartozások behajtására – sok adótartozást 

elévültnek nyilvánítanának”, és hogy a cselekvés szükségessége „különösen a jövedelemadó hátralékra 

vonatkozó adatok fényében volt kényszerítő erejű, amelyek azt mutatják, hogy a vitatott 

adómegállapítások a hátralék több mint 40%-át teszik ki”. 

 
26 Az ítéletet a Nagykamara hozta 2022. november 3-án, az ítélet végleges. 
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A jogalkotó ezért bevezetett egy mechanizmust az elévülési idő felfüggesztésére és egy mechanizmust 

az elévülés megszakítására. Ennek megfelelően a 2003. december 22-ei különféle rendelkezésekről 

szóló törvény új rendelkezéseket illesztett be az 1992. évi jövedelemadó-törvénykönyvbe. Ezt követően 

a jogalkotó – többek között az Államtanács véleménye alapján – a 2004. július 9-ei különféle 

rendelkezésekről szóló törvénybe „a Semmítőszék 2002. október 10-i és 2003. február 21-i ítéleteiben 

említett esetekre alkalmazandó értelmező jogi rendelkezés”-t illesztett be. A szóban forgó rendelkezés a 

49. § volt, amely a következőképpen szólt: "Annak ellenére, hogy a fizetési felszólítás a megfelelőeljárás 

első lépését képezi ..., [azt] a polgári törvénykönyv 2244. cikke értelmében az elévülést megszakító 

cselekményként kell értelmezni akkor is, ha a vitatott adótartozás nem biztos és meghatározott összegű". 

Több adófizető kérelmet nyújtott be a közigazgatási bírósághoz (Cour d'arbitrage) (jelenleg 

Alkotmánybíróság) a 2004. július 9-ei különféle rendelkezésekről szóló törvény 49. §-ának hatályon 

kívül helyezése érdekében. A kérelmeket 2005. december 7-én elutasították. 

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – különösen  a jogalkotónak az 

eljárás során történő beavatkozását sérelmezte, és azt állította, hogy megsértették a Semmítőszék előtti 

kontradiktórius eljáráshoz való jogát, valamint az ügye ésszerű időn belüli tárgyalásához való jogát. 

A Bíróság megállapította, hogy az Egyezmény 6. cikkének büntetőjogi vetülete a jelen ügyben 

alkalmazandó. Hozzátette, hogy ítélkezési gyakorlatának megfelelően, mivel az adópótlék különbözik 

a büntetőjog kemény magjától, az Egyezmény 6. cikkének garanciái nem feltétlenül alkalmazhatók teljes 

szigorukkal. 

A jelen ítéletben a Bíróság azzal kezdte, hogy megerősítette és tovább pontosította az ítélkezési 

gyakorlatában kialakított elveket a közérdek olyan kényszerítő okaira vonatkozóan, amelyek 

igazolhatják a jogalkotónak az igazságszolgáltatásba való beavatkozását, a jogvita bírósági eldöntésének 

befolyásolása céljából. Úgy határozott ezért, hogy a jelen ügyben hivatkozott indokok kényszerítő 

jellegét a következő elemek fényében kell értékelni: a kifogásolt jogalkotói beavatkozás által felborított 

ítélkezési gyakorlat bevett volt-e vagy sem; a jogszabály meghozatalának módja és időpontja; a 

jogalkotó beavatkozásának előreláthatósága; valamint a jogszabály hatálya és hatásai. 

Kiemelte, hogy a Semmítőszék 2002. október 10-ei ítéletét megelőzően a követett közigazgatási 

gyakorlat abból állt, hogy az érintett adóalanyokat "az elévülési időt megszakító fizetési felszólítással" 

keresték meg. Ezt a gyakorlatot később az adóhatóságok által 1994-ben és 1996-ban kiadott két 

körlevélben pontosították. 

A Semmítőszék 2002. október 10-ei ítéletében határozott először arról a konkrét kérdésről, hogy a 

„fizetési felszólítás” érvényesen megszakította-e az elévülési időt, ha nem volt „vitathatatlanul járó 

összeg”. Ez az ítélet tehát összhangban lehetett a legfelsőbb bíróság azon szerepével, hogy feloldja az 

eltérő jogértelmezéseket tükröző ítéletekből eredő esetleges ellentmondásokat vagy bizonytalanságokat. 

Mindazonáltal a Semmítőszék értelmezése nem felelt meg a korábban követett közigazgatási 

gyakorlatnak, és ezért jelentős hatással volt az olyan ügyekre, mint a jelen ügyben érintett, amelyben az 

adómegállapítást az adózó az illetékes bíróságokon vitatta. Amint arra az Alkotmánybíróság rámutatott, 

más legfelsőbb bíróságokkal ellentétben a belga Semmítőszék nem volt jogosult arra, hogy ítéleteinek 

időbeli hatályát kizárólag a jövőre vonatkozó határozatokra korlátozza; ez volt az egyik oka a visszaható 

hatályú jogszabály megalkotásának. A jogalkotó tehát a Semmítőszék 2002. október 10-ei ítéletének az 

e tárgyban folyamatban lévő valamennyi eljárásra vonatkozó visszaható hatálya miatt érezte, úgy hogy 

kénytelen cselekedni. 

A Bíróság e tekintetben jelentőséget tulajdonított annak a ténynek, hogy a jogalkotó nem sokkal a 

Semmítőszék 2002. október 10-ei ítéletének kihirdetése után egyértelműen jelezte azon szándékát, hogy 

nem kívánja lehetővé tenni az ítélet hatályának fenntartását. Ennek megfelelően, egy parlamenthez 

képest viszonylag rövid időn belül elfogadta előbb a 2003. december 22-ei különféle rendelkezésekről 

szóló törvényt, majd - alig több mint másfél évvel a Semmítőszék szóban forgó ítélete után - a 2004. 

július 9-ei különféle rendelkezésekről szóló törvényt. A Bíróság szem előtt tartotta, hogy a jogalkotó 

ezzel az intézkedéssel kifejezetten eltért a Polgári Törvénykönyv korábbi 2244. cikkének a Semmítőszék 

általi értelmezésétől. Mindazonáltal a 2002. október 10-ei ítélet és a későbbi, hasonló irányú ítéletek 

nem lehettek kötelező erejűek a jogalkotó számára. Egy jogállamban a jogalkotó módosíthatja a 

jogszabályokat a bírói jogértelmezés korrigálása érdekében, azonban a jogalkotóra is kötelező jogi 
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szabályok és elvek betartása mellett, beleértve a jogállamiság, a jogbiztonság és a jogalanyok törvényes 

várakozásainak védelmét.  

A Bíróság álláspontja szerint nem lehetett azt állítani, hogy a jogalkotó beavatkozása aláásta volna a 

jogbiztonságot, és ezáltal a peres felek törvényes várakozásainak védelmét. Éppen ellenkezőleg, a 

jogalkotó a Semmítőszék ítélkezési gyakorlatának váratlan alakulására tekintettel a jogbiztonság 

helyreállítására törekedett azáltal, hogy visszaállította a korábbi közigazgatási gyakorlatot, amelyet 

akkor követtek, amikor a felperes társaság a hazai bíróságokhoz fordult. A jelen ügyben a kérelmező 

társaság nem számíthatott arra – és nem is remélhette –, hogy adótartozását és az ahhoz kapcsolódó 

adópótlékot elévültnek nyilvánítják, amikor 2000. december 14-én eljárást indított. Ellenkezőleg, a 

felperes társaság az elévülés kérdését csak a fellebbviteli bíróság előtti eljárásban, a Semmítőszék 2002. 

október 10-ei ítéletét követően vetette fel. 

Úgy tűnik tehát, hogy a kérelmező társaság inkább remélte, mint elvárta, hogy a 2002. október 10-ei 

ítéletet követően a Semmítőszék ítélkezési gyakorlatának fejlődéséből eredő „szerencsés helyzet” 

előnyeit élvezheti. Bár a kérelmező társaságot nem lehet bírálni azért, mert a számára kedvező új 

ítélkezési gyakorlatot a nemzeti jogban rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek kimerítése során 

kihasználta, a jogalkotó 2004. július 9-ei, a különféle rendelkezésekről szóló törvény formájában történő 

beavatkozása nem jelentette a kérelmező társaságnak az eljárás megindításakor fennálló törvényes 

várakozásainak megszüntetését. 

Ami a kifogásolt jogszabály hatályát illeti, a Bíróság kiemelte, hogy a jelen esetben a jogalkotó 

beavatkozása lehetővé tette a „büntetőeljárás” folytatását, annak ellenére, hogy a Semmítőszék 2002. 

október 10-ei ítéletéből származó ítélkezési gyakorlat alapján az elévülési idő lejártnak tekinthető. 

A Bíróság azt is kiemelte, hogy bár az elévülési idő nem szakadt meg, és ezért a Semmítőszék 2002. 

október 10-ei ítéletét követően lejártnak lehetett volna tekinteni, ezt a tényt még nem állapította meg 

bírósági határozat, még kevésbé jogerős határozat. Az elévülési idő nem járt le továbbá sem akkor, 

amikor a kérelmező társasággal szemben az adópótlékot a kiegészítő adómegállapítás keretében 

kiszabták, sem pedig akkor, amikor a felperes társaság azt az elsőfokú bíróságon megtámadta. A 

kérelmező társaság csak a fellebbviteli eljárás során, és kifejezetten a Semmítőszék ítélkezési 

gyakorlatának váratlan alakulása következtében hivatkozott arra, hogy az elévülési idő nem szakadt meg 

érvényesen, és ezért lejárt. 

Végül a Bíróság észlelte, hogy a jelen ügy az Egyezmény 6. cikkét, és nem a 7. cikkét érinti, és minthogy 

az adópótlékok elsősorban az adójog körébe tartoznak, és eltérnek a büntetőjog kemény magjától, a 6. 

cikk garanciái nem feltétlenül alkalmazhatók teljes szigorral. 

Következésképpen a Bíróság úgy ítélte, hogy a jogalkotó előrelátható beavatkozása a nagymértékű 

adócsalás elleni küzdelem, az adóalanyok közötti önkényes megkülönböztetés elkerülése és a 2002. 

október 10-ei Semmítőszék-ítélet hatásainak ellensúlyozása és a bevett közigazgatási gyakorlat 

visszaállításával – amely egyébként az alacsonyabb fokú bíróságok e tárgyban kialakult ítélkezési 

gyakorlatában is tükröződött – a jogbiztonság helyreállítása érdekében a közérdek kényszerítő erejű 

indokai alapján indokolt volt. Az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését tehát nem sértették meg.  

A kérelmező sérelmezte azt is, hogy a Semmítőszék indokainak helyettesítése sértette a bírósághoz való 

hozzáférés jogát, valamint a fegyveregyenlőség és a kontradiktórius eljárás elvét. 

A Bíróság észlelte, hogy az indokok helyettesítése olyan bírósági konstrukció, amelynek keretében a 

Semmítőszék megvizsgálja az előterjesztett fellebbezés indokait, összehasonlítja azt a megtámadott, 

állítólag jogellenes határozat rendelkező részével, és a vitatott indokokat, amelyekre az alsóbb fokú 

bíróság e rendelkezéseket alapította, új, a határozat jogszerűségének igazolására alkalmas indokokkal 

helyettesíti. 

A Bíróság álláspontja szerint a kérelmező társaság által hivatkozott fegyveregyenlőség elvével 

kapcsolatban nem merült fel kérdés. Ez az elv ugyanis megköveteli, hogy az eljárásban részt vevő felek 

számára észszerű lehetőséget biztosítsanak arra, hogy ügyüket olyan feltételek mellett terjesszék elő, 

amelyek nem hozzák őket jelentős hátrányba ellenfelükkel szemben. Sem az ügy iratai, sem a felek 

beadványai nem utalnak arra, hogy a kérelmező társaság és a belga állam eltérő helyzetbe kerültek volna 

a főügyész írásbeli beadványai vagy az indokok Semmítőszék általi helyettesítése tekintetében. 
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Ennélfogva a fegyveregyenlőség elve a jelen ügyben nem volt kérdéses. A Bíróság továbbá úgy ítélte, 

hogy az indokok Semmítőszék általi helyettesítése nem sértette a kontradiktórius eljáráshoz való jogot. 

Kiemelte, hogy a felek mindegyike megkapta a főügyésznek a Semmítőszékhez intézett írásbeli 

beadványainak egy-egy példányát, amelyben a főügyész felszólította a Semmítőszéket, hogy a 

megtámadott ítélet indokolását helyettesítse saját indokolásával. Noha a kérelmező társaság csak néhány 

nappal a semmítőszéki tárgyalás előtt kapta meg ezeket az indítványokat, a perrendtartás 1107. cikke 

alapján lehetősége lett volna arra, hogy a főügyész indítványaira válaszul beadványt nyújtson be, és a 

tárgyalás elnapolását kérje, hogy szóban vagy beadványban válaszolhasson ezekre az indítványokra. 

Végül a bírósághoz való hozzáférés joga tekintetében a Bíróság elfogadta, hogy e jognak az indokok 

helyettesítésével történő esetleges korlátozása legitim célt követett, nevezetesen a per gazdaságosságot 

és ez által a megfelelő igazságszolgáltatást. Úgy ítélte továbbá, hogy a jelen ügyben ezen eszköz 

alkalmazása nem sértette a szóban forgó jog lényegét. Amint azt korábban kifejtette, a kérelmező 

társaságot nem fosztották meg a bírósági tárgyaláshoz való jogától, mivel lehetősége volt arra, hogy a 

Semmítőszék által hivatalból felhozott indokkal kapcsolatos érveit előadja. Az Egyezmény 6. cikkének 

1. bekezdését tehát e tekintetében sem sértették meg.  

A Bíróság kiemelte, hogy az eljárás több mint 13 évig és hat hónapig tartott egy közigazgatási és három 

bírósági szinten. Elfogadta, hogy a jelen adóügy összetettsége indokolhatja a más típusú ügyekhez 

képest hosszabb időtartamot, különösen azoknál, amelyek tárgyuk miatt különleges gyorsaságot 

igényelnek. Ez különösen azért volt így, mert az államnak nagyobb érdeke fűződik az adó gyors 

behajtásához, mint a magánszemélynek. Mindazonáltal, még ha feltételezzük is, hogy az ésszerű 

határidő garanciája nem alkalmazható teljes szigorával, a Bíróság úgy ítélte, hogy a kérelmező társaság 

által indított eljárás összességében és az ügy körülményeit figyelembe véve túllépte az észszerű 

határidőt. 

Ennek megfelelően az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését megsértették. 

A Bíróság egyhangúlag úgy ítélte meg, hogy a jogsértés megállapítása önmagában elegendő igazságos 

elégtételt jelent a kérelmező társaságot ért nem vagyoni kár tekintetében. 

 

3. C. Románia elleni ügye (47.358/20. sz. ügy)27 

A kérelmezőt 2014-17 között, miközben egy takarítócégnél dolgozott, takarítónőként osztották be a 

temesvári Keleti pályaudvarra, amely a CFR Călători állami vasúttársasághoz tartozott. A nő 2017-ben 

büntetőfeljelentést tett a helyi ügyészségen C. P. állomásfőnök ellen, azzal vádolva őt, hogy két éven 

keresztül többször is megpróbálta arra kényszeríteni, hogy közösüljön vele. A nő azt állította, hogy a 

férfi a visszautasításával szembesülve verbálisan agresszívvá vált, megtagadta tőle a feladatai 

elvégzéséhez szükséges takarítószereket, majd azzal vádolta, hogy nem végzi megfelelően a munkáját. 

A büntetőfeljelentés megtétele előtt jelezte a takarítócég vezetőjének C.P. viselkedését, és elmagyarázta, 

hogy azért nem jelentette fel korábban C.P.-t, mert félt tőle, és a férfi gyakran gúnyolódott vele, 

mondván, hogy senki sem hinne neki, mivel ő csak egy takarítónő. Ezt követően ő, a vezetője és a 

vasúttársaságnak a takarítócéggel kötött szerződést felügyelő alkalmazottja találkozott a vasúttársaság 

temesvári regionális kirendeltségének utasbiztonsági vezetőjével, hogy megvitassák C.P. nem megfelelő 

viselkedését. Öt nappal később az utasbiztonsági vezető behívta őt, C.P.-t és a takarítási szerződést 

felügyelő alkalmazottat az irodájába. Amikor szembesítették vele, C.P. bocsánatot kért. Kiderült, hogy 

ez volt C. utolsó napja a temesvári Keleti pályaudvaron. 2017. október 1-jén kénytelen volt kivenni az 

éves szabadságát, és három héttel később, amikor visszatért, választhatott, hogy egy másik 

vasútállomáson dolgozik-e vagy felmond. Ő a felmondást választotta. 

Az ügyészség 2017. november 27-én büntetőeljárást indított a nő állításai tárgyában, és megvizsgálta a 

C.P.-vel való beszélgetésekről készített magánfelvételek átiratát. A vasútállomáson dolgozó munkatársai 

megerősítették, hogy bár személyesen nem látták, hogy C.P. szexuálisan közeledett volna a 

kérelmezőhöz, de néha látták őt feldúltnak a munkahelyén, és hogy ő végül elmondta nekik, hogy C.P. 

zaklatta őt. Az utasbiztonsági vezető kijelentette, hogy nem vizsgálta ki részletesen a nő állításait, mivel 

 
27 Az ítélet 2022. november 30-án vált véglegessé. 
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ez nem tartozott a munkaköri feladatai közé, de arra biztatta, hogy forduljon a rendőrséghez, ha úgy véli, 

hogy bűncselekményt követtek el. Elmondta, hogy az irodájában tartott megbeszélés során C.P. általános 

megfogalmazásban bocsánatot kért, anélkül, hogy elismerte volna a kérelmező által állított tényeket. 

Úgy tűnik, hogy a vasúttársaság nem foglalkozott tovább az üggyel. Az ügyészség általi kihallgatásakor 

C.P. azt állította, hogy 2014-ben egyszer közösült a kérelmezővel, és ezt követően kerülte őt, attól félve, 

hogy a felesége rájön. Azt is elmondta, hogy 2016-ban kezdte el üldözni őt, és ekkor már nem megfelelő 

módon érintette meg. Az ügyészség úgy döntött, hogy nem emel vádat C.P. ellen, és megszünteti a 

nyomozást, azzal az indokkal, hogy az elkövetett cselekmények nem minősülnek törvény által 

büntetendő cselekménynek. A határozat tartalmazta a kérelmező és a tanúk által tett, szó szerint idézett 

vallomásokat. Ugyanezen ügyészség főügyésze az ügyiratban szereplő bizonyítékok újraértékelése 

nélkül fenntartotta a határozatot. 

A kérelmező panaszt nyújtott be az ügyészi határozatok ellen a Temesvári Kerületi Bírósághoz, de a 

bíróság jogerős határozatában helybenhagyta azokat, megállapítva, hogy C.P. szexuális szívességet kért 

a kérelmezőtől, de a kérelmező nem érezte magát szexuális szabadságában fenyegetve vagy megalázva, 

ami a törvény szerint szükséges ahhoz, hogy a cselekmények bűncselekménynek minősüljenek. 

A kérelmező – az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésére hivatkozással – sérelmezte, hogy az a mód, 

ahogyan a hatóságok, különösen az ügyészek és a bíróságok reagáltak és vizsgálták azt a megalázó és 

kínos helyzetet, amelybe került, megfosztotta őt panaszai tisztességes orvoslásától, és negatív 

következményekkel járt a magánéletére, a munkatársaival való kapcsolatára és általában az egészségére 

nézve. 

A Bíróság kiemelte, hogy a vasúttársaság állami tulajdonban van, és így közhatalmat képvisel. Úgy tűnt 

azonban, hogy a vasúttársaság nem sokat tett az egyik alkalmazottja által elkövetett szexuális zaklatásról 

szóló állítások tekintetében. Annak ellenére, hogy létezett egy belső szabályzat, amely tiltott minden 

olyan magatartást, amely sérti az egyén méltóságát, és amely arra ösztönözte, hogy az ilyen magatartást 

jelentsék a vezetőségnek, az utasbiztonsági vezető, akit tájékoztattak a helyzetről, és aki meghallgatta 

az érintett feleket, nem volt hajlandó foglalkozni a kérelmező ügyével, és azt tanácsolta neki, hogy 

forduljon a rendőrséghez, ha szükségesnek érzi. Ugyanilyen fontos, hogy minden nyilvánvaló előzetes 

figyelmeztetés nélkül, az irodájában szembesítette a kérelmezőt C.P.-vel. Továbbá, semmi jele nem volt 

annak, hogy a kérelmezőt a vállalaton belül bárki máshoz irányította volna, aki segíthetett volna a 

panaszai kezelésében, vagy hogy ő maga a vasúttársaságon belül a megfelelő személy(ek) tudomására 

hozta volna az ügyet. Valójában úgy tűnt, hogy egyáltalán nem került sor belső vizsgálatra. Ilyen 

körülmények között a Bíróság számára lehetetlen volt annak értékelése, hogy létrehoztak-e a 

munkáltatói szintű mechanizmusokat a munkahelyi szexuális zaklatás kezelésére. 

A Bíróság azonban kiemelte, hogy a kérelmező panaszának középpontjában az állt, hogy az ügyészek 

és a bíróságok milyen választ adtak a szexuális zaklatásról szóló panaszaira. Ezért azt vizsgálta, hogy 

az állításokkal kapcsolatos büntetőeljárásban az állam megfelelően védte-e a kérelmező magánéletének 

tiszteletben tartásához való jogát, különösen a személyes integritását. 

Ennek során a Bíróság észlelte, hogy a kérelmező szexuális zaklatás miatt büntetőfeljelentést tett C.P. 

ellen; hogy a nyomozás haladéktalanul megkezdődött; és hogy mind az ügyészség, mind a kerületi 

bíróság elismerte, hogy C.P. a kérelmező által állított módon viselkedett, de úgy vélte, hogy ez nem 

valósította meg a szexuális zaklatás bűncselekményét. Az ügyben hozott határozatok vagy azt 

állapították meg, hogy C.P. nem volt büntetőjogi felelősségre vonható az állítólagos bűncselekményért, 

vagy azt, hogy a kérelmező nem érezte magát megalázva a magatartása miatt, ami a hazai jog szerint 

szükséges ahhoz, hogy az ilyen magatartás szexuális zaklatásnak minősüljön. 

A hazai határozatokból azonban semmi sem mutatta, hogy a hatóságok hogyan jutottak erre a 

következtetésre. Az ügyészség egyszerűen csak részletesen ismertette a benyújtott bizonyítékokat, és 

nem kísérelte meg értékelni a kérelmező vallomásainak koherenciáját és hitelességét, illetve nem 

helyezte azokat összefüggésbe. Például nem értékelték a kérelmező és C.P. közötti hatalmi és 

alárendeltségi viszonyt, vagy a kérelmezővel szembeni állítólagos fenyegetéseket. Továbbá nem 

vizsgálták meg, hogy C.P. cselekményeinek voltak-e esetleges pszichológiai következményei a 

kérelmezőre nézve, vagy hogy volt-e oka annak, hogy a kérelmező hamis vádakat fogalmazzon meg 

C.P. ellen, ahogyan arra néhány tanúvallomás utalt. 
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Továbbá, a Bíróság aggodalommal vette tudomásul, hogy az ügyészség határozata részletesen ismertette 

C. P.  vallomásában a kérelmező magánéletére, valamint a kérelmező cselekedeteinek és vádjainak 

állítólagos indítékairól vonatkozó célzásokat (ami a Bíróság szerint másodlagos viktimizációnak 

minősül), holott ez talán nem voltak más, mint ködösítés. Ugyanígy, a büntetőeljárás során a kérelmező 

szembesítették az utasbiztonsági vezetővel; az ügyész nem adott magyarázatot e szembesítés 

szükségességére, és annak a felperesre gyakorolt hatására. Végül, a kérelmezőt arra kényszerítették, 

hogy elhagyja munkahelyét, miközben ezt az elemet a hatóságok nem vették figyelembe a panaszainak 

értékelése során. 

A Bíróság ezért – anélkül, hogy véleményt nyilvánított volna arról, hogy C. P. bűnös volt-e szexuális 

zaklatásban – úgy találta, hogy az ügy kivizsgálása jelentős hiányosságokban szenvedett, amelyek az 

Egyezmény 8. cikke szerinti állami kötelezettség megsértését jelentették. 

A Bíróság a kérelmező javára 7.500,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bfv.I.1.378/2021/35.  

Az Alkotmánybíróság általában akkor állapítja meg a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos alapelv 

sérelmét a bírósági eljárásokban a szakértői bizonyítással összefüggésben, amennyiben az eljárt 

bíróságok nem indokolták meg a szakértő kirendelésének mellőzését egy szakkérdésben annak ellenére, 

hogy arra vonatkozóan bizonyítási indítványt terjesztettek elő, illetve nem indokolják, hogy hivatalból 

miért nem rendelték el az adott, a tényállás tisztázáshoz szükséges szakértő bizonyítást {3375/2018. 

(XII. 5.) AB határozat [64] bekezdés, 3068/2020. (III. 9.) AB határozat [28] bekezdés}. 

A tisztességes eljárásnak az egyezmény- és alkotmányszövegekben nem nevesített, de általánosan és 

nem vitatottan elismert eleme a „fegyverek egyenlősége”, amely a büntetőeljárásban azt biztosítja, hogy 

a vádnak és a védelemnek egyenlő esélye és alkalma legyen arra, hogy a tény- és jogkérdésekben 

véleményt formálhasson és állást foglalhasson. A fegyverek egyenlősége nem minden esetben jelenti a 

vád és a védelem jogosítványainak teljes azonosságát, de mindenképpen megköveteli, hogy a védelem 

a váddal összevethető súlyú jogosítványokkal rendelkezzen [6/1998. (III. 11.) AB határozat II/5. pont].  

A bírósági eljárásban értékelt szakértői vélemények esetén ez elsősorban azt a követelményt jelenti, 

hogy a védelem hozzáférhet a bíróság előtt bizonyítékként felhasznált teljes szakértői véleményhez, 

illetve – meghatározott esetben és módon – az adott szakkérdést a védelem saját (magán)szakértővel 

vizsgáltathassa meg, és vigye annak eredményét a bíróság elé bizonyítékként. 

Ugyanakkor az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága R (81) 7. számú ajánlásának B/7. pontja a 

„legkevesebb szakértő” elvét fogalmazza meg, ami rendszerint egy szakértő alkalmazásának felel meg 

a nemzeti jog részeként. 

Az vitathatatlan, hogy a szakkérdésben való döntés (ténymegállapítás) szakértő igénybevétele nélkül 

sérti a bizonyítás elveit a büntetőeljárási törvény szerint is. A Be. 188. § (1) bekezdése értelmében, ha a 

bizonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, szakértőt 

kell alkalmazni. A szakértő lehet a bíróság (nyomozó hatóság) által kirendelt igazságügyi szakértő, 

illetve a terhelt (védelem) által megbízott magánszakértő [Be. 190. § (2) bekezdés, 193. § (1) bekezdés]. 

Az új Be. miniszteri indokolása szerint a magánszakértői vélemény (újra)szabályozásának alapja, hogy 

a védelem egyrészt a vád által kirendelt szakértő ellenében legyen képes a saját maga által megbízott 

szakértőt kiállítani, másrészt akkor is legyen lehetőség szakértő megbízására, ha indítványa ellenére 

egyáltalán nem kerül sor szakértő kirendelésére. A törvény tehát egyértelműen rögzíti, hogy a terheltnek 

és a védőnek joga van magánszakértőt megbízni, azonban ezt csak a törvényben meghatározott feltételek 

fennállása esetén, a törvényben meghatározott módon tehetik meg. 

Az előterjesztett, illetve előadott magánszakértői vélemény tehát akkor minősül szakvéleménynek, és 

használható fel ekként az eljárásban, ha azt a terhelt, illetve a védő a Be. 190. § (2)-(4) bekezdésében 
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foglalt feltételeknek megfelelően terjesztette elő (BH 2020.99.I.). Egyéb esetben a magánszakértői 

vélemény a terhelt, illetve a védő észrevételének minősül, a szakértő pedig a szakkérdésre vonatkozóan 

tanúként nem hallgatható ki [Be. 198. § (1) bekezdés 2. mondata].     

A Be. 190. § (2) bekezdés szerint a terhelt és a védő szakértőnek magánszakértői vélemény elkészítésére 

adhat megbízást, ha 

a) a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a szakértő kirendelésére vonatkozó indítványukat 

elutasította, vagy 

b) az ügyészség vagy a nyomozó hatóság nem az indítványukban megjelölt szakértő kirendeléséről 

határozott. 

Ha a terhelt vagy a védő indítványa olyan tény szakértő általi megállapítására vagy megítélésére irányul, 

amelyet az ügyészség vagy a nyomozó hatóság által kirendelt szakértő által készített korábbi 

szakvélemény már vizsgált, magánszakértői vélemény elkészítésére akkor adható megbízás, ha a 

terheltnek vagy a védőnek a Be. 197. § (1) bekezdés szerinti felvilágosítás adásra, illetve szakvélemény 

kiegészítésére, vagy a Be. 197. § (2) bekezdés szerinti újabb szakértő kirendelésére irányuló indítványát 

elutasították. Ha a korábbi szakvéleményt a terhelt vagy a védő indítványában megnevezett szakértő 

készítette, magánszakértői vélemény elkészítésére megbízás nem adható [Be. 190. § (3) bekezdés]. 

A törvény indokolása világossá tette azt is, hogy – mivel a Be. nem teszi kötelezővé a magánszakértői 

vélemény felhasználását – azt sem írja elő, hogy a szakvélemény felhasználásának szándéka esetén azt 

mikor kell előterjeszteni. Az előterjesztésre, annak következményeire a törvénynek a bizonyítási 

indítványok előterjesztésére vonatkozó szabályai irányadók. 

 

Bfv.I.462/2022/4. 

A Be. 650. § (1) bekezdés b) pont II. fordulata alóli kivételt az eljárási törvény nem határoz meg, így a 

Kúria határozata elleni újabb felülvizsgálati indítvány előterjesztését a törvény még akkor sem teszi 

lehetővé, ha annak benyújtása a Be. 649. § (4) bekezdésén alapul. 

A törvény kizárja a felülvizsgálati indítvány előterjesztésének lehetőségét ugyanazon jogosult által akár 

azonos, akár eltérő tartalommal, amennyiben kivételt megalapozó körülmény nem merül fel. Emellett 

minden kifogást csak egy ízben lehet érvényesíteni, főszabályként ismétlésnek nincs helye (BH 

2017.220.). 

Felülvizsgálati okot és a fenti szabály alóli kivételt jelent a Be. 649. § (4) és (5) bekezdése, melynek 

alapján, ha a 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, 

valamint 

- ha a nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv a nemzetközi szerződés azon 

rendelkezésének megsértését állapította meg, amely olyan eljárási szabálysértést valósított meg, 

amely e törvény szerint felülvizsgálattal nem, csak fellebbezéssel támadható. 

Jelen ügyben megállapítható, hogy a III. rendű terhelt védője ugyan korábban már élt a felülvizsgálat 

lehetőségével, az újabb, a korábbitól eltérő tartalmú felülvizsgálati indítvány előterjesztésére azért került 

sor, mert az EJEB az 53364/15. számon iktatott kérelem alapján a 2021. október 28. napján kihirdetett 

és 2022. január 28. napján végleges ítéletében a III. rendű terhelt vonatkozásában ismét megállapította 

az Egyezmény 3. Cikkének megsértését. Következésképpen a Be. 649. § (4) bekezdésében 

meghatározott, kivételt megalapozó eset fennáll. 

A Be. 650. § (1) bekezdés b) pont II. fordulata szerint ugyanakkor nincs helye felülvizsgálatnak a Kúria 

felülvizsgálat során hozott határozata ellen. E rendelkezés alóli az eljárási törvény egy – a jelen ügyre 

nem vonatkoztatható – kivételt határoz meg. Eszerint az Alkotmánybíróság határozata alapján 

felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő, ha az Alkotmánybíróság a jogerős ügydöntő határozattal 
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befejezett büntetőeljárás felülvizsgálatát rendelte el. Tekintettel arra, hogy a Kúriának törvényes 

lehetősége van a felülvizsgálati eljárásban jogerős ügydöntő határozat meghozatalára, így ebben a 

körben a Be. 649. § (3) bekezdésében szabályozott esetben a Kúria felülvizsgálati eljárásban meghozott 

határozata ellen megnyílik a felülvizsgálat lehetősége. Erre az esetre a Be. előírja, hogy a legfőbb ügyész 

hivatalból terjeszti elő a felülvizsgálati indítványt [Be. 651. § (3) bekezdés]. Ugyanakkor az újabb 

felülvizsgálati indítvány előterjesztését a Be. még akkor sem teszi lehetővé, ha annak benyújtása a Be. 

649. § (4) bekezdésén alapul. 

Mivel megállapítható, hogy a III. rendű terhelt védőjének felülvizsgálati indítványa a Kúria 

felülvizsgálat során hozott Bfv.II.1812/2014/18. számú ítélete ellen is irányul, a Be. 650. § (1) bekezdés 

b) pont II. fordulata alapján ellene felülvizsgálatnak nincs helye. 

 

Bhar.II.848/2022/59. 

1. A másodfokú bíróság ítéletének az emberkereskedelem bűntette és a 2 rendbeli kerítés bűntette miatt 

az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezéséről és az eljárás megszüntetéséről meghozott 

rendelkezése téves azon okból, hogy az előbbinél a vád hiányzik, az utóbbiaknál pedig hogy eltelt az 

elévülési idő.  

2. A bíró kizárása tárgyában hozott határozattal szemben másodfellebbezésre már nincs törvényi 

lehetőség, amennyiben az elfogultságon alapuló kizárási indítvány elutasítását is sérelmező, ügydöntő 

határozat elleni fellebbezést a másodfokú bíróság elbírálta, akkor ez - azaz az elfogultság kérdésében 

való nemleges döntés a későbbiekben további fellebbezéssel már nem sérelmezhető, még egyébként 

joghatályos másodfellebbezésben sem.  

3. A sértettre vonatkozóan célzottan történő adatgyűjtés, amely a konkrét sérelmére elkövetett és utóbb 

a vádlottnak felrótt - bűncselekmény feltárását, ideértve az elkövető kilétének megállapítását is 

szolgálja, olyan eljárási cselekménynek minősül, amelyet az elkövetővel szemben a bűncselekmény miatt 

foganatosítanak, így az elévülési időt félbeszakítja.  

4. Az elkövető alkalmilag is kapcsolódhat a bűnszervezethez, ekként a bűncselekménye bűnszervezetben 

elkövetett amikor a közös cselekményük során a bűnszervezet erőforrásait használják fel és a törvényben 

megkívánt egyéb feltételek fennállása mellett a legalább három személy éppen vele válik teljessé.  

5. A másnak megszerez fordulat, nem csupán az emberkereskedelem, de a Btk. 200. §-a szerinti kerítés 

bűntettének is elkövetési magatartása, - az alkalmazott büntetőtörvény alapján - az elhatároló 

körülmény az, hogy emberkereskedelem valósul meg, ha az elkövető az elkövetési magatartást 

kiszolgáltatott helyzetben lévő passzív alany tekintetében, annak kizsákmányolásával fejti ki.  

I. A kizárt bíró intézménye, vagyis az adott ügyben bíróként való eljárási akadályok meghatározása, 

valamint annak szabályozása a bírói függetlenség garanciális követelménye. 

Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikk 1. pontja 

szerint mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság 

tisztességesen, nyilvánosan és észszerű időn belül tárgyalja. A bíróság függetlenségének alkotmányos 

garanciáit az Alaptörvény és az annak nyomán létrehozott szervezeti törvények hivatottak biztosítani. A 

pártatlanság biztosítása azonban az egyes eljárási törvények feladata. A büntető eljárási törvényben a 

hatóságok tagjaira, így a bírókra vonatkozó kizárási okok szabályozásának a célja az, hogy az eljárás 

pártatlanságát biztosítsák, garanciát teremtsenek arra, hogy az eljáró hatóságok elfogulatlanul bírálják 

el az ügyeket. 

A büntetőeljárásban a bíró kizárását a Be. 14-17. §-aiban szabályozza. A bíróként való eljárás akadályai 

– jellegükre tekintettel – két csoportra bonthatóak. 

Az első csoportba a tényszerű kizárási okok tartoznak; ezek a Be. 14. § (1) bekezdés a)-d) pontja, illetve 

a Be. 14. § (3) bekezdésében szabályozott, törvény által taxatív felsorolt okok. Ezek ún. abszolút vagy 

másképpen feltétlen kizárási okok, miután fennállásuk esetén minden további vizsgálat nélkül kizárt a 

bíró az eljárásból. Nyilvánvalóan nem járhat el a bíró az ügyben például akkor, ha saját maga a sértett, 

avagy a vádlott a bíró testvére, de akkor sem, ha a bíró az ügyben korábban védőként járt el, vagy pedig 
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másodfokon járna el, de előbb az elsőfokú elbírálásban vett részt. Ilyen esetekben kizárt a bíró az 

eljárásból, és ha ennek ellenére mégis részt vesz az ügy elbírálásában, akkor ez az eljárás bármelyik 

szakaszában, de még rendkívüli jogorvoslati eljárás keretében, felülvizsgálatban is sérelmezhetők és 

igazolódása esetén minden további mérlegelés nélkül az ítélet – felülvizsgálatban a jogerős ítélet – 

hatályon kívül helyezéséhez vezet [Be. 608. § (1) bekezdés b) pont, Be. 649. § (2) bekezdés d) pont]. 

A kizárási okok másik csoportja tulajdonképpen egyetlen törvényi ok: az elfogultság kérdése [Be. 14. § 

(1) bekezdés e) pont]. Az elfogultságot – ennek ellenére – nem hibás okcsoportnak nevezni, mivel 

fogalmilag bármit magában foglalhat, ami annak tényszerű valószínűsítésére alkalmas, hogy a bíró az 

adott ügyben nem csupán az ügy tényei és az arra vonatkozó jogszabályok alapján jár el, hanem 

valamilyen külső, oda nem tartozó körülmény is befolyásolhatja, ami a döntésére bármilyen hatással 

lehet. A törvény ezt akként határozza meg, miszerint bíróként nem járhat el, akitől az ügy elfogulatlan 

megítélése egyéb okból nem várható. Egyéb ok pedig bármi lehet, ami a Be. 14. § (1) bekezdés a)-d) 

pontjaiban, illetve (3) bekezdésében meghatározottakon kívül esik. 

A relatív kizárási okot megalapozó körülményekre a törvény nem ad, és a behatárolhatatlansága folytán 

nem is adhat pontos felsorolást. Ide tartozik az abszolút kizárási okokon túlmenő minden olyan egyéb 

körülmény, amely a bírót befolyásolhatja vagy megakadályozhatja az ügy elfogulatlan elbírálásában és 

elfogulttá teheti, akár a terhelt javára, akár a kárára. A szabályozás szövegezése, a megfogalmazás nyitott 

volta alapján az sem kétséges, hogy nem alkotható újabb abszolút kizárási okok, azaz nincs olyan tény, 

körülmény, ami minden esetben és minden ügyben, további vizsgálat nélkül elfogultság címén 

kizártságot eredményez, hanem azt mindig az adott ügyben és az adott perjogi helyzetben kell vizsgálni 

és csak olyan konkrét okok, tények alapján állapítható meg, amelyek alátámasztják a bírónak a konkrét 

ügyben való elfogultságát. 

Jelen ügyben a Kúria a kizárt bíróval összefüggésben előadott védelmi kifogásokat a hivatkozásoknak 

megfelelően, több aspektusból vizsgálta. 

A bíró kizártságának elbírálása során különbség van az eljárás korábbi szakaszában már érvényesített, 

illetve a csak az eljárás későbbi szakaszában – így jelen esetben harmadfokon – elsőként felhozott 

kizárási indokok között. A kizárás elintézésének a Be. 16-17. §-aiban meghatározott rendelkezései 

szerint, az igazgatási ügykörben el nem intézhető kizárás iránti indítványról hozott határozat 

fellebbezéssel az eljárás során nem támadható [Be. 17. § (4) bekezdés], ugyanakkor e döntést sérelmezni 

az ügydöntő határozat ellen előterjesztett fellebbezésben lehet [Be. 580. § (3) bekezdés]. A jelen ügyben 

mindez – a most vizsgált körülményekre hivatkozással – megtörtént. 

A III. rendű vádlott védője által az első fokon eljáró X. bíróval szemben bejelentett kizárás iránti 

indítványokat a törvényszék másik tanácsa elbírálta, a kizárás iránti indítványokat elutasította, amely 

döntés elleni kifogásait a III. rendű vádlott védője az első fokon meghozott ítélet elleni fellebbezésben 

ki is fejtette. A másodfokú bíróság a felülbírálat során külön foglalkozott a felvetett kérdéssel; a kizárás 

elutasítását helytállónak találta, egyetértve azzal, hogy a bíró nem volt elfogult az ügyben. A másodfokú 

bíróság ezen döntése az eljárási törvény alapján tovább nem peresíthető, miután a törvény nem enged 

másodfellebbezést a bíró kizárására vonatkozó döntéssel szemben. 

Jelentősen eltér ugyanis a szabályozás az első- és a másodfokú bíróság ügydöntő határozatával szemben 

bejelenthető fellebbezés körében; az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatával szembeni fellebbezésben 

a Be. 580. § (3) bekezdésében foglalt általános jellegű rendelkezés alapján minden olyan bírói határozat 

sérelmezhető, amely ellen egyébként fellebbezésnek – a törvény alapján – nincs helye. A bíró kizárása 

tárgyában hozott határozattal szemben azonban másodfellebbezésre már nincs törvényi lehetőség és ez 

már következik abból is, hogy a másodfellebbezés feltétele a bűnösség kérdésében való ellentétes döntés 

[Be. 615. § (1) és (2) bekezdés]. Ez utóbbi pedig fogalmilag kizárt a bűnösségen kívül eső döntés 

kapcsán (ráadásul e perjogi helyzet azt feltételezi, hogy a másodfokú bíróság, ha az elsőfokú ítéletet 

nem helyezte hatályon kívül, akkor a kizárás tárgyában hozott elutasító döntést „helybenhagyta”). 

Mindez tehát azt jelenti, hogy amennyiben az elfogultságon alapuló kizárási indítvány elutasítását is 

sérelmező, ügydöntő határozat elleni fellebbezést a másodfokú bíróság elbírálta, akkor ez – azaz az 

elfogultság kérdésében való nemleges döntés – a későbbiekben további fellebbezéssel már nem 

sérelmezhető, még egyébként joghatályos másodfellebbezésben sem. 

Érdemben ugyanezt mondja ki a 25/2013. (X. 4.) AB határozat is a felülvizsgálati eljárásra vonatkozóan, 
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amikor az elfogultságon alapuló bírói kizártság kapcsán kizárólag a jogerős ítélet meghozatalát követően 

megismert körülmény első ízben való érvényesíthetőségét írja elő alkotmányos követelményként a 

felülvizsgálat során {indokolás [46] bekezdés}. A felülvizsgálat tehát nem irányulhat az elfogultsági 

indítványt elutasító döntés – ugyanazon körülményeken alapuló – felülbírálatára. A Kúria a 

felülvizsgálati eljárásban következetesen ennek megfelelően jár el (Bfv.II.1.498/2018/5., 

Bfv.II.314/2019/7., Bfv.II.1.212/2019/6., Bfv.II.1.256/2021/9.). Az ismertetett jogorvoslati rendszerből 

adódóan más következtetés nem vonható le a harmadfokú eljárást érintően sem. 

Mindezek alapján az a védelmi kifogás, miszerint a folyamatban lévő korrupciós ügyre tekintettel, 

elfogultsági alapon a fellebbezéssel támadott ügyben kizárt bíró járt el, alaptalan, hiszen a bíróság az 

erre alapított kizárási indítványt elbírálta, a bírót az eljárásból nem zárta ki és ezzel a másodfokú bíróság 

is egyetértett. A büntetőeljárási törvényben felsorolt ún. abszolút kizárási okok a törvény erejénél fogva 

akadályozzák meg a bíró eljárását, míg a relatív ok (elfogultság) csak az erre irányuló bírói bejelentés, 

illetve az erről rendelkező kizárást kimondó határozat alapján zárja ki az érintett bírót az ügy 

elintézéséből (BH 2014.300.).  Mindez pedig azt jelenti, hogy a most vizsgált körülményekre alapítva a 

Be. 608. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hatályon kívül helyezésre vezető ok, mely szerint az ügyben 

a törvény szerint kizárt bíró járt el, tényszerűen nem áll fenn. Az elsőfokú eljárásban érvényesített, 

elfogultságra alapított kizárási indítvány elutasítására vonatkozó döntés újabb felülbírálata – ugyanazon 

tények alapján – a harmadfokú eljárásban, a korábban írtak szerint kizárt. 

A kizárásnak megalapozott indoka ténylegesen nem is lett volna és ezen az sem változtat, hogy új adat, 

miszerint a korrupciós ügyben az elfogultsági indítványok elbírálását követően a vádirat benyújtására is 

sor került. Az elfogultság körében is nyilvánvaló ugyanis, hogy a bíró is csak azért tehető felelőssé 

(abból vonható következtetés az esetleges elfogultságára), amit ő maga tett (ideértve a mulasztást és a 

verbális megnyilvánulásokat is), eljárását pedig fogalmilag csak olyan körülmény befolyásolhatja, 

amiről legalábbis tud. Ennek kapcsán pedig a benyújtott vádirat nem teszi kétségessé, hanem megerősíti 

a korábban ismert adatokat. 

Jelen esetben az első fokon eljárt bíró nyilatkozataiból, amit a többszöri kizárási eljárásban tett, de a 

védői előadásokból és a fellebbezéséhez csatolt vádiratból is e körben egyetlen olyan magatartás tűnik 

ki, amit személyében X. tanúsított; nevezetesen az, hogy az ügyről beszélt az ügyben el nem járó Q. bíró 

kollégájával és e körben elmondta neki, hogy a II. rendű terhelt ismételt letartóztatását tervezi. Ezt az 

információt egy cél nélküli, munkatársi beszélgetésben mondta el X., ami, ha nem is helyeselhető, de 

folyamatosan, azonos munkakörben együtt dolgozó személyek között életszerűen nem zárható ki, és a 

legkevésbé sem következik belőle, hogy pusztán emiatt az eljáró bíró – mert az ügyről szót ejtett egy 

kollégájával – önmagában elfogulttá vált volna. 

Ami viszont ez után – a védői nyilatkozatok és az ügyben benyújtott vád szerint – történt ezzel az 

információval, az már teljes egészében kívül esik az eljárt bíró cselekvőségén és tudattartalmán is, 

következésképp az elfogulatlanságának megítélése kapcsán jelentőség nélküli. Az eljárás során egyetlen 

adat sem merült fel – a védői hivatkozásokban sem – arra, hogy X. tudott volna arról, miszerint az általa 

átadott információ kollégájától annak ügyvéd élettársán keresztül a vádlotti, védői körhöz került volna, 

illetve arra hivatkozással az ügyben nem szereplő személyek az eljárás befolyásolásának ígéretével az 

ügy II. rendű terheltjétől anyagi előnyt kértek volna. 

A védelmi kifogások tehát maguk sem tartalmaztak e körben olyan, X. bíró eljárására, magatartására 

vagy akár nyilatkozatára vonatkozó adatot, amely az esetleges elfogultságát akár valószínűsítené. 

A III. rendű terhelt védője perbeszédében hivatkozott X. bírónak a korrupciós ügyben tett 

tanúvallomásának azon részére, miszerint aggályosnak tartja, hogy a törvényszékre való kirendelését 

követően az általa járásbíróként tárgyalt ügyben, immár törvényszéki hatáskörben eljárt. Ez a bírói 

nyilatkozat azonban nem az előtte folyamatban lévő, a vádlottakat érintő, általa elbírálandó ügyre 

vonatkozó konkrét aggály, hanem álláspont egy szervezeti, igazgatási vezetői rendelkezésről. A bíró 

ezen utóbb hivatkozott aggályából semmilyen módon nem következik az, hogy emiatt az ügy tényein 

kívül más is befolyásolta volna az eljárást és emiatt annak megítélésében másképp – a terheltek számára 

hátrányosabban vagy előnyösebben – járt volna el, mint ahogy egyébként tette volna. 

A III. rendű vádlott védője fellebbezésében X. bíró eljárását érintően vetette fel az ügyelosztási rend 

szerinti eljárás kérdését is. Ahogyan arra a Kúria már utalt, a tényalapú kizárási okok a törvény által 
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taxatíve felsoroltak, ezek között az ügyelosztási rend szerinti kiosztás helyessége nem szerepel, vagyis 

az nem vehető figyelembe a bíró kizárása körében. Az az ügyben eljáró bíró, akivel szemben a 

büntetőeljárási törvényben szabályozott kizárási ok nem állapítható meg, pártatlan bírónak minősül, és 

az ügyben eljárása ezen okból nem sértheti az Alaptörvény XXVIII. cikkében meghatározott pártatlan 

bíróság eljárásának követelményeit sem (Kúria Bfv.I.1190/2021/6. – BH 2022.198.). 

Ebben a körben a bíró eljárása nem is csupán a kizártsága kapcsán, hanem a Be. 608. § (1) bekezdés a) 

pont első fordulata szerinti feltétlen hatályon kívül helyezési ok kapcsán vizsgálandó. A bíróság ugyanis 

nyilvánvalóan nincs szabályszerűen megalakítva, ha bíróként az ügyben nem bíró vagy az adott 

bíróságon eljárni nem jogosult bíró jár el az ügyben. 

A védő hivatkozása alapján tehát e körben kizárólag az vizsgálható, hogy X. jogosult volt-e az adott 

ügyben a Törvényszéken bíróként eljárni. Elsőként arra kell utalni, hogy a III. rendű vádlott védője 

fellebbezésében maga jelezte az ennek kapcsán a másodfokú ítéletben szereplő téves adatot, ezért azt a 

Kúria akként javítja ki, hogy X. bíró a Törvényszék 2020. november 1-jétől hatályos ügyelosztási rendje 

szerint 2019. február 19. napjától 2020. december 31. napjáig az eredeti ítélkezési tevékenységének 

megtartása mellett a törvényszékre kirendelést kapott. A bíró kirendelése – ami a törvényszéki eljárás 

teljes tartama alatt fennállt – a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

31. § (1) bekezdése alapján X. bírókénti eljárását a Törvényszéken megalapozta, azzal szemben további, 

törvényben elő nem írt feltétel nem támasztható. Így az, hogy az ügy kiosztása számára az ügyelosztási 

rend szerint megfelelt-e, sem a bíróság szabályszerű megalakítása, sem a büntetőeljárásban kizárt bíró 

esetkörében nem érvényesíthető. 

A védők kifogásolták X. bíró eljárását arra tekintettel is, hogy a járásbíróságon indult ügyben eljárt, a 

bizonyítási eljárást lefolytatta és ennek következtében – a védői állítás szerint – a bizonyítékokat is 

mérlegelte, majd közvetlenül a perbeszédeket megelőzően a törvényszékre áttett ügyben ismét ő járt el, 

folytatta le a bizonyítást és hozta meg az ügydöntő határozatot is. A védők ezt a perjogi helyzetet 

párhuzamba állították az Alkotmánybíróság 21/2016. (XI. 30.) AB határozatában a büntetőeljárásról 

szóló 1998. évi XIX. törvény 21. § (3) bekezdés a) pontjával kapcsolatos döntésével, mely szerint az 

említett törvényi rendelkezés alkalmazása során az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdéséből eredő 

alkotmányos követelmény, hogy a büntetőügy további elintézésében ne vegyen részt olyan bíró, aki az 

eljárás bármely korábbi szakaszában, így akár a nyomozás során bíróként járt el.    

A Kúria álláspontja szerint azonban az Alkotmánybíróság említett határozatával [és a 34/2013. (XI. 22.) 

AB határozattal is] érintett, illetve a jelen ügyben előállott perjogi helyzet alapvetően eltér egymástól 

abban, hogy míg előbbiek ugyanazon bírónak a büntetőeljárás két, alapvetően elkülönült szakaszában – 

a vádemelés előtti és utáni szakaszban – való eljárása kapcsán határoz meg alkotmányos követelményt, 

jelen ügyben X. kizárólag a vádemelést követően járt el az ügyben. Márpedig az idevágó 

alkotmánybírósági határozatok elvi alapja éppen a vádemelés előtt és után eljáró bíró által megismerhető 

információk és bizonyítékok eltérő köre és az előbbiek alapján kialakuló bírói meggyőződés kihatása az 

ügy érdemi elbírálására. Ez a kérdéskör azonban a vádemelést követően fogalmilag nem merülhet fel. 

A hatályos – az alkotmánybíróság által meghatározott követelményekre figyelemmel kialakított – 

törvényi szabályozás is ezen alapul. Ennek magyarázatát a törvényi szabályozás fejlődését kísérő végső 

előterjesztői indokolások tartalmazzák, de az önmagában, kizárólag a normaszöveg változásából is 

kiolvasható. 

Kiindulópontként a Kúria a titkos információgyűjtés során eljárt bíróra utal, aki a Be. 14. § (1) bekezdés 

d) pontja szerint azért nem járhat el a későbbiekben bíróként, mert a titkos információgyűjtés során 

számos olyan információ juthat a tudomására, ami a későbbiekben nem képezi az eljárás tárgyát vagy 

nem használható fel a perben bizonyítékként. Így előállhat az a helyzet, hogy ezek az általa megismert 

tények befolyásolhatják az érdemi elbírálás során is. Hasonló a helyzet a nyomozási bíró kapcsán is, aki 

a nyomozás során nem kizártan szintén eltérő bizonyítékkör alapján hozza meg döntéseit. Ezt a 

gondolatmenetet vitte tovább az Alkotmánybíróság a büntetőeljárás vádemelést megelőző szakaszában 

eljárt törvényszéki bíró, majd a nyomozás során a nyomozási bíró határozata elleni fellebbezésben eljárt 

bíró tekintetében [34/2013. (XI. 22.) AB határozat és 21/2016. (XI. 30.) AB határozat]. A nyomozás 

során sincs még vád, a nyomozás során is lehetnek még olyan cselekmények, olyan adatok, 

bizonyítékok, amelyek a későbbiekben nem képezik az eljárás tárgyát és ezek is befolyásolhatnák a 
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vádemelést követően eljáró bírót, legalábbis ennek az elvi lehetőségét felvetik; ezért van releváns 

jelentősége a vádemelés előtt és a vádemelés után eljáró bírák személyi különbözőségének. 

Ezzel szemben a vádemelést követően számos olyan perjogi helyzet állhat elő, amikor a vádat elbíráló 

bírónak újra kell kezdenie (meg kell ismételnie) az akár általa korábban már lefolytatott bizonyítást és 

azt a törvény kifejezetten lehetővé teszi, mert a korábban írt aggályok ezen eljárási szakaszon belül 

fogalmilag fel sem merülhetnek. Így például a 2018. július 1. napja előtt (tehát részben jelen eljárás 

tartama alatt is) hatályban volt, főszabály szerint társasbíráskodást előíró, a büntetőeljárásról szóló 1998. 

évi XIX. törvény 287. § (3) bekezdése szerint meg kellett ismételni a tárgyalást ülnökváltozás esetén és 

akkor, ha a korábbi tárgyalási határnap óta eltelt hat hónap. Utóbbi esetben – indítványra – a hatályos 

Be. szerint is meg kell ismételni a tárgyalást [Be. 518. § (3) bekezdés]. A büntetővégzés esetében a bíró 

az ügyiratok alapján ügydöntő határozatot hoz, törvényben előírt kizárási ok hiányában mégis eljárhat a 

továbbiakban is, ha az arra jogosultak tárgyalás tartását indítványozzák (Be. 742-743. §). A Be. 14. § (3) 

bekezdés c) pontjára tekintettel nem kizárt ugyanazon bíró eljárása a megismételt eljárásban, ha a 

hatályon kívül helyezésre nem a határozat megalapozatlansága folytán került sor, az említett törvényhely 

(5) bekezdése pedig kifejezetten megengedi annak a bírónak a részvételét a megismételt eljárás alapján 

hozott határozat felülbírálatában, aki a hatályon kívül helyező határozat meghozatalában részt vett. A 

Be. 14. § (6) bekezdése a terhelt távollétében hozott határozat elleni kötelező perújításban ugyancsak 

kifejezetten megengedi a perújítással támadott határozat meghozatalában részt vett bíró eljárását is. 

A védői okfejtéssel szemben annak sincs jelentősége, hogy X. a járásbíróság előtti eljárásban már a 

bizonyítást is befejezte. Túl azon, hogy a bíróság a bizonyítékok mérlegelését dogmatikailag sem a 

bizonyítási eljárás befejezését követően, hanem a perbeszédek és felszólalások elhangzása után, a Be. 

549. § (1) bekezdés első mondata szerinti tanácsülésen végzi el, a fent felsorolt valamennyi esetben 

előállhat az is, hogy a tárgyalás elölről kezdésére a bizonyítási eljárás után, büntetővégzés, eljárási okon 

alapuló hatályon kívül helyezés vagy távolléten alapuló perújítás esetén pedig szükségképpen az 

ügydöntő határozat meghozatala után kerül sor. Ehhez képest ezekben az esetekben a törvény a bíró 

további eljárását – a vád és a mérlegelendő bizonyítékok azonos körére tekintettel – kifejezetten 

megengedi. 

A védői gondolatmenet – szélsőséges esetben – oda vezetne, hogyha valaha egy bíró egy vádlottnak az 

ügyét elbírálta, akkor a jövőben sem járhatna el az ügyében, ami a bírói alapmentalitást, az objektivitási 

képességet kérdőjelezné meg. Jelen esetben is arról van szó, hogy ugyanazon cselekmények kapcsán, 

ugyanazon vád kapcsán és bizonyítékok alapján járt el a bíró mind a járásbíróság, mind pedig a 

törvényszék előtt folyamatban lévő eljárásban és a járásbírósági eljárásban azokat döntésben 

megnyilvánuló módon nem is mérlegelte. Ekként amiatt – a vádemelés előtt és után eljáró bíró esetében 

feltételezhetővel hasonlatos – befolyásoltság lehetősége fel sem merül. Ily módon az eljárt bírót ezen – 

egyébiránt az eljárás korábbi szakaszában meg nem hivatkozott, ekként újnak minősülő – körülmények 

alapján sem találta kizártnak a harmadfokú bíróság. 

II. A védelem jogára vonatkozó alapvető rendelkezés szerint a terheltnek a büntetőeljárás minden 

szakaszában joga van a hatékony védelemhez és ahhoz, hogy személyesen vagy védő 

közreműködésének igénybevételével védekezzen [Be. 3. § (1) és (2) bekezdés]. Védőként továbbra is a 

terhelt választása szerinti meghatalmazott védő vagy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság 

rendelkezése alapján kirendelt védő járhat el [Be. 46. § (1) bekezdés]. A hatékony védelemhez való jog 

azonban tartalmilag nem kényszeríthető ki önmagában; kirendelt védő esetében a bíróság megteheti, 

hogy kezdeményezés esetén a kirendelést megszünteti és más védő kirendelése iránt intézkedik, de ha a 

védelem jogának gyakorlása meghatalmazott védő útján történik, arra a büntetőeljárást folytató 

nyomozó hatóságnak, ügyészségnek vagy bíróságnak – a törvényi kizártság esetét kivéve – nincs 

befolyása. Nyilvánvalóan meghatalmazást – a hatékonyság hiánya okán – bírósági aktussal nem lehet 

megszüntetni, tehát a hatékony védelem lehetőségének a megteremtése az, amely a bíróságot és más 

hatóságot is terheli az eljárás folyamán. 

A védő kötelezettségeit a hatályos büntetőeljárási törvény tételesen felsorolja, ám azok között a védői 

eljárás sikere, úgyszintén a fellebbezés kötelező bejelentése nem szerepelnek. Ezért a védő eljárása, 

védői tevékenységének szakszerűsége, célszerűsége, szakmaisága a felülvizsgálati eljárásban nem 

vizsgálható (Kúria Bfv.III.1587/2016. – BH 2017.114.). Ez értelemszerűen vonatkozik az eljárás jogerőt 
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megelőző szakaszára is; a védői eljárás hatékonysága nem kényszeríthető ki, annak hiányára jogorvoslat 

nem alapítható. 

Más a helyzet a kizárt védő eljárása kapcsán. A védelem jogával összefüggésben elsődleges cél, hogy a 

védő a munkáját az ügyfele érdekében végezze és ebben semmilyen körülmény ne zavarja, vagy 

korlátozza. Mindezen az alapon a Be. meghatározza azokat az okokat, amelyek kizárják, hogy valaki az 

adott ügyben, illetve adott terhelt érdekében védőként eljárhasson. 

A Be. 43. § (1) bekezdés c) pont második fordulata szerint nem járhat el védőként – ténylegesen a 

kifejtett hátrányos magatartás hiányában sem – az, akinek érdeke a terheltével vagy a bűncselekmény 

elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyével ellentétes. 

Érdekellentét pedig nem csupán a több vádlott képviseletében eljáró ugyanazon védő védencei között 

lehet, hanem a védőnek a saját védencével kapcsolatban is lehet különálló, attól elkülönülő, azzal 

szembe menő érdeke. Ez kizárási kérdésként vizsgálandó, hiszen az érdekellentétben lévő védő az 

ügyből kizárt, ezért az eljárási cselekményen való részvételét úgy kell tekinteni, hogy az védő jelenléte 

nélkül folyt. Kötelező védelem esetén ez a bírósági szakban feltétlen eljárási szabálysértéshez vezet. 

A Be. 608. § (1) bekezdés d) pontja szerint a másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével hatályon 

kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, ha a tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg, 

akinek a jelenléte a törvény értelmében kötelező. Jelen ügyben a védelem a Be. 44. § a) és b) pontja 

alapján az I. rendű vádlott tekintetében kötelező volt. Amennyiben a terhelt védelmében a törvény szerint 

kizárt védő jár el, azt úgy kell tekinteni, mintha egyáltalán nem is járt volna el az érdekében védő (EBH 

2017.B.12.II.). A kizárt védő eljárása tehát abszolút eljárási szabálysértés. 

Jelen esetben – szemben az I. rendű vádlott vezető védője írásbeli fellebbezésében tett utalásokkal – 

elsőként azt kell rögzíteni, hogy az I. rendű vádlott védelmében Y. ügyvéd kizárólag a nyomozás során 

járt el. Mindez azért lényeges, mert ha a Kúria elfogadta volna a kizártságára vonatkozó okfejtést, akkor 

sem a Be. 608. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltétlen eljárási szabálysértés, hanem csupán a Be. 609. 

§ (1) bekezdése szerinti relatív eljárási szabálysértés valósult volna meg, és a Be. 167. § (5) bekezdésére 

tekintettel azt kellett volna vizsgálni, hogy a kizárt védő közreműködésével felvett gyanúsítotti 

jegyzőkönyvek és egyéb eljárási cselekmények anyagának kirekesztésével milyen tényállás állapítható 

meg. Azonban jelen esetben az érdekellentétre való hivatkozás alaptalansága egyértelműen 

megállapítható volt. 

Az I. rendű vádlott védelmében Y. részt vett gyanúsítotti kihallgatáson és nyomozási bírói ülésen a 

kényszerintézkedésről való döntésre vezető eljárásban is; majd az I. rendű vádlottat a vádemelést 

követően a bírósági eljárásban – ugyancsak meghatalmazással és túlnyomórészt személyes eljárással – 

már N. ügyvéd képviselte. A Y. ügyvéddel szemben folytatott büntetőeljárás vádiratából az ismert, hogy 

a jelen ügy bírósági szakaszában a II. rendű terhelt védelmében járt el olyan védő, akivel kapcsolatban 

az merült fel, hogy Y. ügyvéd ajánlotta maga helyett, mivel az általa is felismert érdekellentétre 

tekintettel ő maga nem tudott volna eljárni az ügyben a II. rendű terhelt védelmében is. 

Y. jelen eljárásban való védői részvétele és a vele szemben indított büntetőeljárás alapját képező 

események azonban időben nem esnek egybe; amikor Y. a nyomozás során eljárt az I. rendű vádlott 

védelmében, még semmi nem történt meg azokból az eseményekből, ami a megindult korrupciós ügy 

tárgyát képezi. Jelen ügyben azonban vizsgálat tárgyát kizárólag az ekkor végzett védői tevékenysége 

képezheti. Másként fogalmazva: Y. a nyomozás során járt el az ügy résztvevőjeként (védőként), majd a 

bírósági szakaszban eljárási szereplőként már nem vett részt, ekkor már két másik védője volt az I. rendű 

vádlottnak. Y. ekkor végzett – a vele szemben emelt vád szerint bűnös – tevékenysége nyilvánvalóan 

nem eredményezhetett érdekellentétet visszamenőlegesen a korábban kifejtett védői magatartása 

tekintetében, ezért az I. rendű vádlott és a védelmében a nyomozás során eljárt Y. érdekeinek ellentétes 

volta ebben az időszakban – kizárólag időben később kezdődő eseményekre hivatkozással – alappal fel 

sem vethető. 

Az I. rendű vádlott védője azonban az eljárás bírósági szakaszában is érdekellentétet látott az I. rendű 

vádlott, illetve Z. és N. között, amit arra alapított, hogy e védők az eljárás egy szakaszában 

párhuzamosan látták el az I. rendű vádlott és az akkor már más ügyben büntetőeljárás hatálya alatt álló 

Y. védelmét, illetve N. azt – a védői előadás szerint – még most is ellátja. Bár ez kétségtelenül új 
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körülmény, de önmagában nem kizárási ok. 

Ez kizárási ok akkor, és akkor is csak az I. rendű vádlott tekintetében lehetne, ha fel lehetne tárni 

valamiféle olyan érdekellentétet, ami a párhuzamosan ellátott védelemre tekintettel olyan irányba 

befolyásolta volna az elsőfokú eljárásban eljáró védőket, hogy nekik az I. rendű vádlott elítélése vagy 

vele szemben minél hátrányosabb büntetés kiszabása lett volna az érdekük. Ez azonban a rendelkezésre 

álló adatokból nem következik; azok alapján Y. a vád tárgyává tett cselekménye során kizárólag az ügy 

II. rendű terheltjével állt kapcsolatban; az I. rendű és a III. rendű vádlottal szemben emelt vád megítélése 

annak elbírálására nincs kihatással. Önmagában a két ügyben a különböző terheltek védelmének ellátása 

tehát jelen ügyben az I. rendű vádlott és védői között nem eredményeztek érdekellentétet. 

 

Bpkf.I.1.161/2022/2. 

Az ítélőtábla II. rendű vádlott letartóztatását továbbra is fenntartó végzésében foglalt indokolással  

Az ítélőtábla törvényesen és alappal állapította meg, hogy a II. rendű vádlottal szemben a Be. 276. § (2) 

bekezdés a) pont ab) alpontja, valamint a c) pont cb) alpontja szerinti feltételek továbbra is fennállnak. 

A kényszerintézkedés fenntartása tárgyában hozott határozattal szembeni fellebbezés elbírálása során 

vizsgálni kell, hogy a terhelttel szemben elrendelt, majd fenntartott bírói engedélyes 

kényszerintézkedésnek a fenntartása továbbra is indokolt-e, vagy annak megszüntetésére van-e 

lehetőség. E körben vizsgálni kell 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 alkalmazása nélkül az eljárás során megszökne vagy 

elrejtőzne, jelenléte a büntetőeljárásban más módon nem lenne biztosítható, illetve, hogy szabadlábra 

helyezése esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el, objektív módon 

megalapozható-e. 

Ezen vizsgálattal kapcsolatosan irányadó, hogy a letartóztatás megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, 

ha az elrendelés alapjául szolgáló ok vagy okok megszűntek, vagyis a további fenntartás törvényes 

alapja hiányzik, mindez a letartóztatás 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 észszerű érvet 

szolgáltat arra a következtetésre, hogy a kényszerintézkedés alkalmazása a törvény céljai érdekében 

szükségszerű, célszerű (BH 2012.285.). 

Vizsgálandó tehát, hogy a letartóztatás indokoltsága tényszerű alapon áll-e, amely észszerűen 

alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, s ekként a kényszerintézkedés alkalmazása 

célszerű-e (BH 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 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.). 

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.531/2014/2.). 

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, 1933/63. számú kérelem). 
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Az elhúzódó fogvatartás fenntartása csak abban az esetben indokolható, ha az ártatlanság vélelme 

ellenére kimutatható az a közérdek, amely nagyobb súllyal esik latba, mint a személyi szabadság 

tiszteletben tartásának követelménye (Emberi Jogok Európai Bírósága, Labita kontra Olaszország ügy, 

26.772/95. számú kérelem; Imre kontra Magyarország ügy, 53.129/99. számú kérelem). 

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, a 

személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés céljának eléréséhez ez szükséges, és 

az elérni kívánt cél más módon nem biztosítható. 

A Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja értelmében 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; míg a 

Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja értelmében a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása 

érdekében, ha megalapozottan feltehető, hogy a terhelt a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt 

véghezvinné, az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná, vagy szabadságvesztéssel büntetendő 

újabb bűncselekményt követne el. 

A Be. 277. § (4) bekezdés a), c) és e) pontja alapján letartóztatás a terhelt jelenlétének biztosítása, a 

bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozása, illetve a bűnismétlés 

megakadályozása érdekében rendelhető el, ha különösen a bűncselekmény jellegére, a terhelt személyi 

és családi körülményeire, 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. 

Mindezen jogszabályi rendelkezéseknek az ítélőtábla végzésében foglalt indokolás megfelel. Az 

ítélőtábla a szökés, elrejtőzés veszélyét a vádiratban a II. rendű vádlott terhére rótt bűncselekmény miatt 

– bűnösségének megállapításakor – kiszabható szabadságvesztés hosszabb tartamában megnyilvánuló, 

a büntetőjogi jogkövetkezmény előli szökés, elrejtőzés irányába ható körülményeket összevetette a II. 

rendű vádlott személyi, családi körülményeivel, és ez alapján állapította meg, hogy megalapozottan 

feltehető, szabadlábra helyezése esetén a II. rendű vádlott megszökne, a büntetőeljárásban elérhetetlenné 

válna. A II. rendű vádlott annak ellenére, hogy hosszabb ideje Magyarországon él bejelentett és a 

hatóságok számára elérhető lakóhellyel nem rendelkezik, tartózkodási engedélye lejárt, annak 

meghosszabbításáról nem intézkedett, magyarországi tartózkodása jogszerűtlen, tőle más nevére szóló 

személyi okmányok kerültek lefoglalásra, amelyek ugyancsak a szökés, elrejtőzés szándékára utalnak. 

Mindezek mellett az ítélőtábla végzésében foglaltak a bűnismétlés veszélyét is alátámasztják. A II. rendű 

vádlott esetében a bűnismétlés veszélyét büntetőjogi előélete tényszerűen alátámasztja. A II. rendű 

vádlott a vádiratban foglalt cselekmény megállapítása esetén különös visszaesőnek minősülne, mivel a 

vád tárgyává tett bűncselekményeket a Szekszárdi Törvényszék 2015. július 8. napján jogerős 

7.B.77/2014/57. számú határozatával kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kiszabott 6 év 6 hónap 

fegyházbüntetésből 2017. április 8. napján történt szabadulását követő 3 éven belül követte el; emellett 

a Pesti Központi Kerületi Bíróság 11.Bpk.61.489/2018/5. számú, 2019. április 23. napján jogerős 

végzésével vele szemben kábítószer birtoklásának vétsége miatt, mint különös visszaesővel szemben 

kiszabott, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett 1 év 8 hónap tartamú szabadságvesztés 

próbaideje hatálya alatt állt. Mindezekből az ítélőtábla helytállóan vont le arra következtetést, hogy 

egyrészt a II. rendű vádlottat a korábbi büntetések sem tartották vissza az újabb bűncselekmény 

elkövetésétől, így ez megalapozza azt, hogy szabadlábra helyezése esetén újabb súlyos, kábítószer 

birtoklásával, kereskedésével kapcsolatos bűncselekményt követne el (figyelemmel arra is, hogy 

megélhetését más úton biztosítani nem tudná); emellett ugyancsak megalapozottan vont le 

következtetést arra, hogy a letartóztatásnál enyhébb, önkéntes jogkövetést feltételező bírói engedélyes 

kényszerintézkedés a bűnismétlés veszélyének kizárására nem alkalmas, vele szemben a 

kényszerintézkedés ezen céljának megakadályozása érdekében kizárólag a letartóztatás fenntartása 

elégséges. 
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Bpkf.I.1.232/2022/2. 

A terhelt letartóztatása fenntartásának ítélőtáblai felülvizsgálatáról hozott végzés helybenhagyása. 

Az I. rendű vádlott esetében e felülvizsgálat tárgyát az képezi, hogy a személyi szabadságot érintő bírói 

engedélyes kényszerintézkedés fenntartása tényszerű alapon áll-e, észszerűen alátámasztott-e, az abból 

vont következtetés okszerű-e, és a kényszerintézkedés alkalmazása célszerű-e (EBH 2009.2025.). 

Az ítélőtábla helytállóan állapította meg a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés alkalmazásának a Be. 276. § (1) bekezdés a) pontjában írt általános feltételét, mivel 

az ügyészség az I. rendű vádlottal szemben szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények miatt 

emelt vádat, melynek alapján az elsőfokú eljárás folyamatban van, a következő tárgyalási határnap 2022. 

december 7. 

Úgyszintén helytállóan rögzítette a Be. 276. § (1) bekezdés b) pontjában írt további feltételt is, hiszen 

az I. rendű vádlottal szemben a kényszerintézkedés alkalmazása – a bűncselekmények jellege és a 

különös feltételek vizsgálata során feltárt egyedi tényezők miatt – változatlanul szükséges, a 

letartóztatással elérni kívánt cél más módon nem biztosítható. 

2. A személyi szabadságot korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedés szükségessége a 

büntetőeljárási törvényben meghatározott különös okok és a konkrét ügy jellemzőjének egybevetett 

vizsgálata eredményeként válik megítélhetővé (BH 2007.403.). 

A terhelt jelenlétének biztosítását célzó különös ok [Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpont] körében 

az ítélőtábla minden lényeges körülményt megvizsgált. 

Az elérhetetlenné válás veszélyének valószínűsítésére nem csak olyan körülmény lehet alkalmas, amely 

a bizonyosság erejével megállapítható, ugyanakkor a puszta feltételezés e különös ok megállapítását 

nem alapozza meg. A feltételezésnek ugyanis olyan konkrét adatokon kell alapulnia, amelyekből a 

terheltek személyére vetítve okszerű következtetés vonható a kényszerintézkedés szükségességére 

(EBH 2009.2025.). 

A szökés esélyének vizsgálatakor a terhelt személyiségére, lakóhelyére, jövedelmére, foglalkozására, 

családjára, egyéb kötődésére is figyelemmel kell lenni, valamint 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, BH 2022.8.). 

Az Ítélőtábla helyesen mutatott rá arra, hogy az eljárás tárgyát képező bűncselekmények tárgyi súlya, a 

halmazati büntetésként kiszabható szabadságvesztés mértéke a szökés, elrejtőzés veszélyét nyomatékkal 

felveti, azonban ez önmagában nem elegendő alapja a bírói engedélyes kényszerintézkedés 

alkalmazásának. Az ítélőtábla a végzésében helyes érvek mentén jutott arra a következtetésre, hogy az 

I. rendű vádlott feltárt személyi körülményei – így a bizonytalan jövedelmi, vagyoni viszonyai, az 

állandó megélhetési forrás hiánya – e veszélyt megerősítik, a szökés, elrejtőzés veszélye ellen ható 

tényezők között ugyanakkor kizárólag a terhelt rendezett családi kapcsolatai merültek fel. Mindezen 

körülmények együttes értékelése alapján, a konkrét ügy speciális jellemzőit is figyelembe véve okszerű 

annak megállapítása, hogy a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában írt szökés, elrejtőzés 

veszélye tekintetében a letartóztatás korábbi fenntartása óta nem történt olyan változás, amely a 

kényszerintézkedés megszüntetését indokolná. 

A Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja értelmében a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása 

érdekében a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelhető (és 

fenntartható), ha megalapozottan feltehető, hogy a terhelt a megkísérelt vagy előkészített 

bűncselekményt véghezvinné, az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná vagy 

szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el. 

Nyilvánvaló, hogy a hosszabb tartamú kényszerintézkedés hatálya alatt az idő előrehaladtával a 

bűnismétlés veszélyének nyomatéka csökkenhet, ezért ezt a kényszerintézkedés fenntartásának 

indokoltsága körében a bíróságnak minden alkalommal körültekintően értékelnie kell. 

Az ítélőtábla a bűnismétlés veszélyének fennállását megalapozó körülményeket is helytállóan rögzítette. 
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Tény ugyanis, hogy az I. rendű vádlott többször volt már büntetve döntően testi épség és köznyugalom 

elleni, a jelen eljárás tárgyát képező cselekményhez hasonló jellegű bűncselekmények miatt. 

Mindezekből okszerűen vont következtetést arra, hogy az I. rendű vádlott vonatkozásában is 

megalapozottan feltehető, hogy szabadlábra kerülése esetén újabb, szabadságvesztéssel büntetendő 

bűncselekményt követne el, így a bűnismétlés reális veszélye is változatlanul fennáll. 

3. A Be. 271. § (2) bekezdése szerint súlyosabb korlátozással járó kényszerintézkedés akkor rendelhető 

el (és tartató fenn), ha a kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél kisebb korlátozással járó 

kényszerintézkedéssel vagy egyéb eljárási cselekménnyel nem érhető el. 

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). 

Ennek megfelelően a letartóztatás indokoltságának időszakos felülvizsgálata során is behatóan vizsgálni 

kell, hogy az enyhébb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés megfelelően teljesítené-e a 

letartóztatással elérni kívánt célokat (BH 2014.206. II.). 

A Kúria osztotta az ítélőtábla álláspontját, és nem látott lehetőséget önkéntes jogkövetésen alapuló, 

enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére. Az I. rendű vádlott előélete, a terhére rótt élet elleni 

cselekmény társadalomra veszélyességének magas foka és a kiszabható szabadságvesztés tartama 

nagyobb súllyal esik latba, mint az egyéni szabadság tiszteletben tartására vonatkozó jog, és ez a 

letartóztatás fenntartását indokolja (BH 2009.7.). 

Az ítélőtábla helytálló indokát adta annak, hogy a Be. 277. § (4) bekezdésében meghatározott 

letartóztatási többletfeltételek közül az a), c) és e) pont megállapítását megalapozó tények továbbra is 

megalapozzák az I. rendű vádlott letartóztatásának fenntartását. 

 

Bpkf.I.1.252/2022/3. 

A Kúria a vádlott letartóztatását továbbra is fenntartó végzést helybenhagyta. 

A Be. 552. § (2) bekezdése értelmében ebben az esetben a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés a 276. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott okokon kívül akkor is 

elrendelhető, vagy fenntartható, ha az ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartamára figyelemmel a 

vádlott szökésétől vagy elrejtőzésétől kell tartani. 

A nem jogerős ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartama alapot adhat letartóztatás elrendeléséhez 

vagy fenntartásához, ha súlyosságánál fogva a szökés, elrejtőzés veszélye fennáll. A büntetőeljárásnak 

ebben – az ügydöntő határozat meghozatalát követő – szakaszában a letartóztatásnak a szabadságvesztés 

végrehajthatóságát biztosító rendeltetése is van. A szökés, elrejtőzés megakadályozása olyan közérdek, 

amely megelőzi a nem jogerősen hosszabb tartamú szabadságvesztésre elítélt személyi szabadságának 

tiszteletben tartását. Ez, valamint a szabadságvesztés végrehajtását biztosító célszerűség olyan súllyal 

figyelembe veendő szempontok, hogy azokra tekintettel – az enyhébb kényszerintézkedésekkel szemben 

– a letartóztatás tekinthető szükségszerű és arányos kényszerintézkedésnek (BH 2017.46.). A Kúria ezen 

határozatában hangsúlyozta, hogy az eljárás ilyen szakaszában a letartóztatásnak van a nem jogerősen 

kiszabott büntetés végrehajtását biztosító szerepe is. A bíróság a szabadlábon lévő elítélttel szemben a 

jogerősen kiszabott szabadságvesztés azonnali foganatba vételét rendelheti el, ha annak tartama 5 év 

vagy ennél súlyosabb, és a bűncselekmény jellegére, az elítélt személyi és családi körülményeire 

tekintettel alaposan feltehető, hogy a szökésével, vagy az elrejtőzésével a büntetés végrehajtása alól 

kivonná magát [a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv.tv.) 37. § (1) bekezdés a) pont]. Ez 

az ok a jelenleg hatályos Be. 552. § (2) bekezdésével való összevetésből következően is. 

A Kúria utal a IV/1118/2015. számú AB határozat [40] bekezdésre hivatkozással arra, hogy a nem 

jogerősen kiszabott szabadságvesztés tartama „önmagában megalapozhatja az előzetes letartóztatás 

elrendelését vagy fenntartását” kitétel kettős jelentőségű az ítélkezési gyakorlatban: egyfelől azt takarja, 
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hogy lehetőség van a kényszerintézkedés elrendelésére, fenntartására önmagában erre az okra 

alapítottan. Másfelől azt jelenti, hogy 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. Jelen ügyben a 

vádlottat nem jogerősen olyan tartamú, 6 év szabadságvesztésre ítélték, hogy abból – a fentebb kifejtett 

szempontokkal összhangban – egyfelől következtetés vonható a szökés, elrejtőzés veszélyére, másfelől 

figyelemmel kell lenni a letartóztatás végrehajtását biztosító rendeltetésére is. 

A letartóztatásnál enyhébb, személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, bűnügyi felügyelet 

alkalmazása a Magyarországon állandó bejelentett lakcímmel, ellenőrizhető tartózkodási hellyel nem 

rendelkező vádlott esetében eredményre nem vezethet. Az ítélőtábla helyesen hivatkozott az EBH 

2019.B.21. számon közzétett határozat IV. pontjában megjelenítettekre, mely szerint a bűnügyi 

felügyelet rendeltetéséből, jellegéből következik, hogy a kényszerintézkedés elrendelésére csak abban 

az esetben kerülhet sor, ha a terhelt tartózkodási helye ismert, ellenőrizhető, és így biztosított, hogy az 

ügyben a hatóságok számára ténylegesen elérhető lesz. Ismert, konkrét magyarországi tartózkodási hely 

hiányában a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazására sem kerülhet sor. 

A letartóztatás felülvizsgálatánál továbbra is irányadó az, hogy a letartóztatás megszüntetésére csak 

akkor kerülhet sor, ha az elrendelés alapjául szolgáló ok, vagy okok megszűntek, vagyis a további 

fenntartás törvényes alapja hiányzik (BH 2021.274.). 

A hosszú időn át tartó kényszerintézkedés fenntartását az a közérdek indokolhatja, ami nagyobb súllyal 

esik latba, mint a személyi szabadság sértetlenségének követelménye (BH 2009.7.II.). 

A Kúria a közérdek körébe sorolja azt is, amikor a felrótt bűncselekmény miatt nem jogerősen kiszabott 

szabadságvesztés tartama miatt a szökés, elrejtőzés veszélyére vonható megalapozott következtetés. A 

következtetés alapja tény, éspedig a kiszabott büntetés ténye {BH 2017.46. számon közzétett döntés, 

indokolás [15]}. 

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletében nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés 

súlyosságának figyelembevétele mellett vizsgálta a terhelt személyi körülményeire vonatkozó 

megállapításokat, és ezek összevetésével állapította meg azt, hogy a fogvatartás fenntartása tekintetében 

valódi közérdek mutatható ki és ez a közérdek az elhúzódó fogvatartás mellett a kényszerintézkedés 

fenntartását indokolja, mivel a súlyos büntetés végrehajtásához fűződő közérdek nagyobb súllyal esik 

latba, mint a személyi szabadság tiszteletben tartásának követelménye (ez megfelel az Emberi Jogok 

Európai Bírósága Imre kontra Magyarország ügyében, Labita kontra Olaszország ügyében, valamint a 

Letellier kontra Franciaország ügyben, illetve a Neumeister kontra Ausztria ügyben kifejtett 

feltételeknek). 

A Be. 276. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt 

folytatott eljárásban a terhelttel szemben személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés fenntartásának akkor van helye, ha a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés céljának eléréséhez szükséges, és az elérni kívánt cél más módon nem biztosítható. 

Az ügyben a Be. 277. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel a terhelt személyi és családi körülményeire 

figyelemmel a letartóztatással elérni kívánt cél távoltartással, illetve bűnügyi felügyelettel nem 

biztosítható. 

 

Bpkf.II.1.283/2022/2. 

A vádlott vonatkozásában a szökés, elrejtőzés veszélye személyi körülményeinek, a bűncselekmény 

jellegének, büntetési tételének vizsgálata alapján - olyan közeli, hogy a bírói engedélyes 

kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél csak a letartóztatással érhető el. 

Helytállóan állapította meg az ítélőtábla, hogy a vádlottal szemben a bírói engedélyes 

kényszerintézkedésnek a Be. 276. § (1) bekezdés a) pontjában írt általános feltétele a vádemeléssel 

fennáll, a Be. 276. § (1) bekezdés b) pontjában írt további konjunktív feltételhez, a szükségességhez 

hasonlóan. 
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A vádlottal szemben kiemelkedő tárgyi súlyú, 5 évtől 15 évig terjedő szabadágvesztéssel fenyegetett 

bűncselekmény miatt van folyamatban büntetőeljárás. Az eljárás tárgyát képező bűncselekmény 

kiemelkedő tárgyi súlya és büntetési tétele nem kizárólagos, de nagy nyomatékú körülmény a szökés, 

elrejtőzés veszélyének megítélésében. Jelen esetben az állapítható meg, hogy a vádlott személyi 

körülményei a fenti objektív körülményekből fakadó veszélyt nem közömbösítik, hanem ellenkezőleg: 

fokozzák. 

Az időmúlás nem eredményezett változást a szökés, elrejtőzés veszélyének további fennállásában. Az 

ítélőtábla helyesen mutatott rá arra is, hogy a vádlott bejelentett lakóhelyén nem tartózkodott, valós 

bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, családi kapcsolatai, megélhetése konkrét lakóhelyhez, 

tartózkodási helyhez nem kötik, ami az elérhetetlenné válása, szökése, elrejtőzése veszélyét erősítik. A 

rendezetlen életvitelű, hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény miatt 

büntetőeljárás alatt álló vádlott esetében – szabadlábra kerülése esetén – ténylegesen fennáll a Be. 276. 

§ (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában írt szökés, elrejtőzés veszélye. Önmagában a vádlott büntetlen 

előélete nem közömbösíti azon fentebb leírt kedvezőtlen körülményeket, ami alapján a vádlott 

szökésére, elrejtőzésére, elérhetetlenné válására vonható következtetés. Ezért az ítélőtábla okszerűen 

állapította meg, hogy a vádlott esetében a bírói engedélyes kényszerintézkedésnek a Be. 276. § (2) 

bekezdés a) pont ab) alpontja megállapítható. 

Helyesen rögzítette az ítélőtábla, hogy a vádlottal szemben a Be. 277. § (4) bekezdés a) és c) pontjában 

írt letartóztatási többletfeltételek – a bűncselekmény jellegére, a vádlott személyi családi körülményeire 

tekintettel – megállapíthatóak.  

A személyi szabadságot elvonó kényszerintézkedésnek a vádlottal szembeni további fenntartásával sem 

az arányosság, sem a szükségesség elve nem sérül, figyelemmel a vád tárgyává tett kiemelkedő tárgyi 

súlyú bűncselekményre. Emellett – ahogy azt az Emberi Jogok Európai Bírósága az Imre kontra 

Magyarország elleni ügyében hozott ítéletében is kifejtette – a hosszú időn át tartó kényszerintézkedés 

fenntartását indokolhatja a közérdek is, ami nagyobb súllyal esik latba, mint a személyi szabadság 

sérthetetlenségének követelménye (BH 2009.7.). 

A letartóztatás indokoltságának időszakos felülvizsgálata során behatóan vizsgálni kell, hogy a 

letartóztatással elérni kívánt célok enyhébb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéssel 

elérhetők-e (BH 2014.206.II.). Ezzel kapcsolatban a Kúria osztotta az ítélőtábla – Legfőbb Ügyészség 

által is megalapozottnak tartott – álláspontját, és nem látott lehetőséget enyhébb kényszerintézkedés – 

bűnügyi felügyelet – elrendelésére. Ezen kényszerintézkedés rendeltetéséből, jellegéből következik, 

hogy a bűnügyi felügyelet elrendelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vádlott tartózkodási 

helyére is figyelemmel biztosított, hogy az ügyben a hatóságok számára ténylegesen elérhető lesz (EBH 

2019.B.21.IV.). Emellett a vádlott életmódja alapján megkérdőjelezhető, hogy a döntően önkéntes 

jogkövetésen alapuló kényszerintézkedés a szökés, elrejtőzés kiküszöbölésére a vádlottal szemben 

alkalmas lehet. Ezért a letartóztatás elrendelésének alapjául szolgáló ok [Be. 276. § (2) bekezdés a) pont 

ab) alpont] továbbra is fennáll, és enyhébb személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés alkalmazása 

– a végzésben vázolt körülmények mellett – nem szolgálná kellően a letartóztatással elérni kívánt cél 

megvalósulását [Be. 271. § (2) bekezdés]. 

 

Bpkf.I.1.321/2022/3. 

A terhelt letartóztatása fenntartásának ítélőtáblai felülvizsgálatáról hozott végzés helybenhagyása. 

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.). 

Mindenekelőtt a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés általános feltételeit 

vizsgálva megállapítható, hogy a vádiratban a III. rendű vádlott terhére rótt szabadságvesztéssel 

büntetendő bűncselekményekre figyelemmel továbbra is fennáll a Be. 276. § (1) bekezdés a) pontjában 

írt feltétel. Úgyszintén nem történt változás az e törvényhely (1) bekezdés b) pontjában megfogalmazott 

szükségesség követelményében, lévén a kényszerintézkedés céljának eléréséhez szükséges annak 

további fenntartása, és az elérni kívánt célok más módon nem biztosíthatók. 
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A különös okok körében az ítélőtábla helyesen következtetett a Be. 276. § (2) bekezdés a) pontjának ab) 

alpontjában meghatározott különös okra. 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 

nyilvánvalóan 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. 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 helyesen rögzítette az ítélőtábla, hogy 

a kényszerintézkedés fenntartásának indokoltsága körében minden esetben szükséges annak feltárása is, 

hogy milyen konkrét, az adott terheltre vonatkoztatott egyedi körülmények alapján állapítható meg az 

elérhetetlenné válás veszélye. 

A szökés esélyének vizsgálatakor a terhelt személyiségére, lakóhelyére, jövedelmére, foglalkozására, 

családjára, egyéb kötődésére is figyelemmel kell lenni, valamint 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, BH 2022.8.). 

A Kúria egyetértett az ítélőtábla végzésének érvelésével atekintetben is, hogy a III. rendű vádlott 

vonatkozásában a szökés, elrejtőzés veszélyét nyomatékkal veti fel a terhére rótt legsúlyosabb 

bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlya és büntetési tétele – mely 5 évtől 25 évig terjedő vagy akár 

életfogytig tartó szabadságvesztés –, a halmazati büntetés mértéke, valamint a vád szerinti hosszabb 

elkövetési időtartam és bűnszervezetben történt elkövetés. 

Helyes indokok mentén történt annak megállapítása is, hogy a III. rendű vádlott személyi, családi 

körülményei – melyekben a kényszerintézkedés legutóbbi felülvizsgálata óta változás nem következett 

be – kellően nem ellensúlyozzák a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmények miatt kiszabható, akár 

életfogytig tartó szabadságvesztésben megnyilvánuló törvényi fenyegetettséget és a szökés, elrejtőzés 

kiemelt kockázatát. 

A Be. 271. § (2) bekezdése szerint súlyosabb korlátozással járó kényszerintézkedés akkor rendelhető el 

(és tartató fenn), ha a kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél kisebb korlátozással járó 

kényszerintézkedéssel vagy egyéb eljárási cselekménnyel nem érhető el. 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 Kúria osztotta az ítélőtábla álláspontját, és nem látott lehetőséget önkéntes jogkövetésen 

alapuló, enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére. Jelen esetben ugyanis a III. rendű vádlott terhére 

rótt cselekmények társadalomra veszélyességének magas foka és a kiszabható szabadságvesztés tartama 

nagyobb súllyal esik latba, mint az egyéni szabadság tiszteletben tartására vonatkozó jog, és ez a 

letartóztatás fenntartását indokolja (BH 2009.7.). 

Közigazgatási ügyszak 

Kfv.IV.37.098/2022/15. 

I. A származékos tartózkodási jog a családi kapcsolat fennállásán túl többletfeltétel függőségi viszony 

igazolását kívánja meg.  

II. A megismerési engedély megtagadása tárgyában hozott keresetet elutasító ítélet jogereje kizárja, 

hogy ugyanazon adatok megismerését, felhasználását a bíróság más eljárásban a fél számára lehetővé 

tegye. 

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: EJEE) 8. cikke szerint mindenkinek joga 
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van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. A 2. bekezdés 

értelmében e jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat 

be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország 

gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az 

erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges. 

Az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdése szerint AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető 

jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. 

Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése értelmében az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó 

szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely 

alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal 

arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. 

A kifejtettek szerint az EJEE 8. cikke által biztosított jog korlátozására a nemzetbiztonság védelme 

érdekében lehetőség van, amennyiben a korlátozás szükséges és arányos. Az elsőfokú bíróság az 

arányossági tesztet elvégezte, annak eredményéről az ítéletében számot adott. Ennek során kifejezetten 

értékelte a felperes családi körülményeit, valamint a felperesre vonatkozó minősített iratokban szereplő 

körülményeket. A döntése így nem automatizmuson, hanem a körülmények egyedi értékelésén alapult. 

A Kúria előzetesen kiemeli, hogy a feleknek a tisztességes eljáráshoz való jogból eredően joguk van 

arra, hogy minden, az ügyükben lényeges és a döntéshozatalhoz szükséges adatot megismerhessenek, 

azokra nyilatkozhassanak. Ez az iratmegismerési jog azonban nem lehet korlátlan. Ahogyan az az 

Alaptörvény I. cikk (3) bekezdéséből is következik, az az alkotmányos érték védelme érdekében, a 

feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának 

tiszteletben tartásával korlátozható. 

Az Alkotmánybíróság gyakorlatában „a fair trial olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és 

körülményeinek figyelembevételével lehet csupán megítélni. Ezért egyes részletek hiánya ellenére 

éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára lehet az eljárás »méltánytalan« vagy 

»igazságtalan«, avagy »nem tisztességes«” {3254/2018. (VII. 17.) AB határozat, Indokolás [41]}. A 

lefolytatandó vizsgálat során értékelni kell az alkalmazandó jogszabályi környezetet, a felülvizsgált 

határozatot, a szabályozás célját és a konkrét ügy tényállását {lásd ebben az értelemben 23/2018. (XII. 

28.) AB határozat, Indokolás [25]}. 

Jelen ügyben a felperes tisztességes eljáráshoz való jogából levezethető iratmegismerési joga az 

Alaptörvény IV. cikk (1) bekezdése szerinti más személyek szabadsághoz, személyi biztonsághoz való 

alapjogával ütközik. Ez utóbbinak biztosítása során az arra kijelölt hatóságok – törvényben 

meghatározott keretek között – Magyarország függetlenségének és törvényes rendjének védelme 

érdekében járnak el. Általánosságban is elmondható, hogy a fél tisztességes eljáráshoz való joga az itt 

hivatkozott konkuráló érdekekre tekintettel korlátozható, mely korlátozás lehetősége összhangban áll 

mind az Alaptörvénnyel, mind a nemzetközi jogban is érvényesülő alapelvekkel. 

Mindazonáltal e korlátozás nem lehet teljes és automatikus, annak az adott ügy egyedi körülményein 

kell alapulnia, a korlátozás nem terjedhet túl a szükséges és arányos mértéken, továbbá tiszteletben kell 

tartani a jog lényeges tartalmát. 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 5. § g) pontja 

kimondja, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, 

továbbá a menekültkénti elismerését kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamadó, valamint az 

állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően a vízumkérelmet benyújtott személyek 

ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

Magyarország nemzetbiztonsági, bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenysége a 2009. évi CLV. törvény 

(a továbbiakban: Mavtv.) 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősítéssel védhető közérdek. Az érintett 

ezen adatokat a Mavtv. 11. §-a szerinti eljárásban ismerheti meg. A Mavtv. 11. § (3) bekezdése 

megismerési engedély megtagadásával szemben önálló jogorvoslatot nevesít. Egységes e körben a 

bírósági gyakorlat, hogy az a tény, hogy a fél nemzetbiztonsági kérdésben szakhatóságként eljáró szerv 

döntése alapjául szolgáló adatokat nem ismertheti meg, az nem valósít meg jogsértést. (Kúria 

Kfv.II.38.329/2018/10., Kfv.II.37.544/2019/16., Kfv.II.37.533/2020/9., Kfv.II.37.671/2020/17.) Az a 
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tény tehát, hogy a felperes a rá vonatkozó minősített iratokat adott esetben nem ismerhette meg, nem 

jelenti a hatékony jogorvoslathoz való jog kizárását. 

Ezen értelmezés összhangban áll az Európai Unió Bírósága gyakorlatával is, a C-300/11. számú ügyében 

(az Európai Unió Bírósága ZZ kontra Secretary of State for the Home Department ügyben 2013. június 

4. napján hozott ítélete, ECLI:EU:C:2013:363, a továbbiakban: az Ítélet) megállapította ugyanis, hogy 

ha kiderül, hogy a nemzetbiztonsággal valóban ellentétes a megtagadó határozat alapjául szolgáló 

okoknak az érintettel való közlése, a határozat felülvizsgálatát olyan eljárásban kell elvégezni, amely 

megfelelő módon mérlegeli a nemzetbiztonságból és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogból eredő 

követelményeket, a legszükségesebbre korlátozva az e jog gyakorlásába való esetleges beavatkozásokat. 

(Ítélet [64] pont). 

Egységes a Kúria gyakorlata abban a tekintetben is, hogy a bíróság a felperes hatékony jogvédelme 

érdekében betekint a felperes által meg nem ismerhető ügyiratba és köteles azt ellenőrizni, hogy az 

abban foglalt adatok elegendő indokául szolgálnak az idegenrendészeti hatósági intézkedésnek. A 

bíróság a nemzetbiztonsági ellenőrzés adatait, következtetéseit nem bírálhatja felül, kizárólag arról 

dönthet, hogy a javaslatban foglaltak kellően alátámasztottak-e az adatokkal. Ha a felperes 

magyarországi tartózkodásának nemzetbiztonsági kockázatára utaló tényeket a II. rendű alperes kellő 

adattal igazolja, továbbá azokat okszerűen és logikusan értékeli, azt a bíróság nem bírálhatja felül (Kúria 

Kfv.II.38.329/2018/10., Kfv.II.37.544/2019/16., Kfv.II.37.533/2020/9., Kfv.II.37.671/2020/17.). 

A fél iratmegismerési joga korlátozható, amennyiben azt a felmerülő nemzetbiztonsági okok 

alátámasztják. A bíróság a minősített iratokba való betekintés során ezt vizsgálva a bíróság mérlegelési 

tevékenységet végez, a mérlegelésének részleteit azonban a féllel nem közölheti. A döntése tehát nem 

automatikus. Ettől elkülönül az, hogy az ügy érdeme tekintetében a szakhatóság állásfoglalása kötelező 

erejű, az I. rendű alperes ebben a körben nem rendelkezett mérlegelési lehetőséggel, az ügyintéző adott 

esetben a minősített iratok tartalmát nem ismeri meg. A bíróság azonban a jogorvoslati eljárásban 

mindezt pótolja, az eljáró hivatásos bírók személyes iratmegismerése az ügy sajátosságaihoz képest a 

Kúria megítélése szerint biztosítja a tisztességes eljáráshoz való jog lényegét. 

A Kúria, hogy a felperest a minősített iratok megismerése tekintetében a jogorvoslat lehetősége 

megillette, azzal élt is. Ennek eredményeképp a Kúria ítéletével hatályában fenntartotta a Törvényszék 

ítéletét. Ezen jogerős ítélet a felperes megismerési engedély kiadását megtagadó határozatával szembeni 

keresetét elutasította. Az ebből eredő anyagi jogerőhatás a 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)  

96. §-a értelmében kizárja, hogy ugyanazon közigazgatási tevékenység jogszerűségének vizsgálatára a 

felek vagy az érdekeltek új keresetet indíthassanak vagy azt egyébként vitássá tehessék. Ebből 

következően jelen eljárásban az anyagi jogerőhatás következében nem lehetett olyan következtetésre 

jutni, miszerint a megismerési engedély iránti kérelemmel érintett adatokat a felperes megismerhetné. 

A Kúria gyakorlata egységes abban a kérdésben is, hogy a megismerési eljárásban hozott döntés nem 

előkérdése az idegenrendészeti (vagy menekültügyi) eljárásnak, figyelemmel arra, hogy az adatok 

felhasználásához felhasználási engedély szükséges, ahhoz nem elegendő a megismerési engedély 

(Kfv.II.39.331/2022/3.). A megismerési engedély megtagadása és az azzal szembeni keresetet elutasító 

ítélet jogereje kizárja azonban, hogy utóbb a bíróság az iratok megismerését lehetővé tegye. Megjegyzi 

a Kúria, hogy a Mavtv. 11. § (3) bekezdéséből következően az iratok – vagy azok lényegének – 

megismerését csak olyan bíró jogosult engedélyezni, akinek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 

törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték. 

Az EJEE 13. cikkében foglalt hatékony jogorvoslatnak a nemzetbiztonság védelmét szolgáló titkosított 

adatokat érintő ügyekben az az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: EJEB) gyakorlata 

szerint olyan jogorvoslatot kell érteni, amely tekintettel van a nemzetbiztonsági érdekekre, az 

Egyezményből továbbá nem következik az ilyen minősített adatok megismeréséhez való – feltétlen – 

jog. (EJEB 1987. március 26-i 9248/81 számú Leander v. Svédország ügyben hozott ítélete, 

ECLI:CE:ECHR:1987:0326JUD000924881) A Kúria megállapította, hogy a felperest az ügyével 

kapcsolatban megillető jogorvoslatok összességében megfeleltek mind az EJEB elvárásainak, mind az 

Alaptörvény XXVIII. cikkéből fakadó követelményeknek. 

A felperes a minősített adatok megismerése iránti kérelme elutasításával szemben a közigazgatási 

bírósághoz fordulhatott, a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet is előterjeszthetett. 
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Figyelemmel arra, hogy az említett hatósági döntéssel szemben előterjesztett keresetét a bíróság nem 

találta alaposnak, az őt érintő minősített adatokat nem ismerhette meg, így jelen eljárásban nem lehetett 

relevanciája azon hivatkozásnak, hogy az iratok megismerése esetén azokat jelen eljárásban nem 

használhatta volna fel. Másrészt az a körülmény, hogy az iratmegismerési kérelme kapcsán a 

jogszabályok által biztosított jogorvoslatai nem vezettek eredményre, nem eredményezheti azt, hogy 

jelen eljárásban ugyanazon kérdés tekintetében a felperes számára újabb jogorvoslati út nyílhasson meg, 

azt ugyanis a közigazgatási döntés véglegessége, illetve a bíróság ítéletének anyagi jogerőhatása nem 

teszi lehetővé. 

 

Kfv.II.37.510/2022/6. 

Az Éltv. 54. §-a alapján előterjesztett kártalanítás megállapítása iránti kérelem tárgyában indult 

közigazgatási jogvita az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikke szempontjából polgári jogi 

jogvitának minősül. Az Éltv. 54. § (2) bekezdés b) pontjában és 17. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő 

gyanú kifejezés a zárlati károsító bejelentésével összefüggésben a bizonyosságnál enyhébb feltételezést 

jelent az adott kártevő növényben történő esetleges jelenlétére vonatkozóan. A haladéktalanul előírt 

intézkedés aznapi nyomban történő, nyomós indokok esetén legfeljebb három napon belüli intézkedési 

kötelezettséget jelent. Ehhez képest további késedelem csak alaposan megindokolt, a kötelezett 

érdekkörén kívül eső és elháríthatatlan objektív és igazolt akadályok fennállása esetén lehetséges, az 

eset összes körülményének gondos mérlegelésének függvényében. 

A felperes a felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen azzal érvelt, hogy az ügyben eljárt törvényszék, 

illetőleg az alperes a döntése meghozatalánál a jelen ügyre is irányadó alapvető jogelveket, így az 

ártatlanság vélelmének elvét nem vette figyelembe, azt nem megfelelően értelmezte, mert a kétséget 

kizáróan nem bizonyított tények a terhére nem voltak értékelhetőek. Ezzel összefüggésben azt is 

hangsúlyozta, hogy a jelen ügy lényegileg a versenyjogi ügyekhez hasonlóan büntetőjogias jellegű, mert 

a hatóság intézkedése folytán olyan vagyoni hátrányt (szankció) szenvedett, amelynek következtében a 

jelentős mennyiségű és értékű növényállományát kellett megsemmisítenie. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a 

továbbiakban: EJEE) a tisztességes tárgyaláshoz való jog 6. cikke kapcsán többször vizsgálta a 

közigazgatási jog polgári jog, illetve büntetőjog hatálya alá tartozása kérdését, megállapítva, hogy a 

közigazgatási jogvitáknak van egy jelentős része, amely az Engel-kritériumok teljesülése esetén a 

büntetőjog hatálya alá tartozhat, és a közigazgatási jogvitáknak van egy jelentős része, amely polgárjogi 

jogvita kategóriájába eshet. A polgárjogi minősítéshez elegendő, hogy az eljárás eredménye döntő 

jelentőségű legyen a polgári jogokra és kötelességekre nézve, és a polgárjogi minősítésnek nem akadálya 

önmagában az sem, hogy a felperessel közhatalmat gyakorló állami szervvel szemben álljon fenn (lásd. 

pl. EJEB Stran Greek Refineries kontra Görögország 13427/87, 1994. december 9.; lásd. még: F. 

Rozsnyai Krisztina: Az Emberi Jogok Európai Egyezményének Kommentárja, 6. cikk 108-112. old.; 

szerk.: Sonnevend Pál, Bodnár Eszter, HVG-Orac, 2021.]. 

Ezen elvnek megfelelően az EJEB gyakorlata szerint a tulajdonjogot valamilyen formában érintő perek 

általában polgári joginak minősülnek. Ilyennek minősül például a kisajátítási kártalanítás (lásd. Dr. Grád 

András, Dr. Weller Mónika: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve; 321-322. old., HVG-

Orac, 2010.). 

Mindezért megállapítható, hogy jelen ügyben előterjesztett kártalanítási kérelemmel összefüggő eljárás 

alapvetően polgári jogokra és kötelességekre vonatkozó jogszerű károkozással összefüggő kártalanítási 

döntés meghozatalára irányul, amely ekként polgári jogi jellegű ügynek tekinthető az EJEE 6. cikke 

szempontjából, fel sem merül, hogy az büntetőjogi jellegű ügyként volna kezelhető. Ezért az Engel 

kritériumok elemzésére nem volt szükség, az ezzel kapcsolatos felperesi érvek súlytalanok voltak. Az 

ügyben eljárt törvényszék ezért helyesen utalt arra, hogy az ártatlanság vélelme mint alapelv az ügyben 

nem merült fel, azt sem az alperesnek, sem a bíróságnak nem kellett figyelembe vennie és értékelnie. 
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Kfv.II.37.580/2022/7. 

Az Éltv. 60. § (1) bekezdés d) pontja és az FVM rendelet 22. § (1) bekezdése alapján fennálló felelősségi 

vélelem nem állapítható meg, ha a felperes felelőssége alóli mentesüléshez szükséges körülmények 

felperes által bizonyíthatósága a közigazgatási szerv eljárási hibája, vagy mulasztása okán válik 

lehetetlenné, vagy olyan aránytalanul nehézzé, amely bizonyítási teher a tisztességes eljárás keretei 

között nem várható el. 

A felperes helyesen hivatkozott arra, hogy a növényvédelmi bírság az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának (a továbbiakban: EJEB) esetjogával kimunkált Engel kritériumok alapján minősülhet 

büntetőjogias jellegű szankciónak, azzal azonban már helytelenül érvelt, hogy önmagában ebből az 

következik, hogy valamennyi büntetőjogban érvényesülő eljárásjogi garancia (így az in dubio pro reo 

elve is) alkalmazandó lenne a perbeli eljárásban. A felperes érvelésével szemben ugyanis csak az adott 

ügy jellegéhez igazodó eljárási garanciáknak kell érvényre jutniuk. A perbeli esetben mindemellett 

kiemeli a Kúria azt, hogy a mintavételnek olyan hibája volt, ami ugyan az alperes állítását alátámasztja, 

de a felperes bizonyítását, és ennek folytán az alperesi állítások cáfolatának lehetőségét 

ellehetetlenítette, illetve olyan mértékben nehezítette el, hogy az észszerűen, a tisztesség követelményeit 

is figyelembe véve nem követelhető meg. Ez pedig az Emberi Jogok Európai Egyezménye szerinti 

tisztességes eljáráshoz való jogot deklaráló 6. cikkének sérelmével járna, ha a bíróság ilyen esetben a 

felperes terhére jogsértést, illetve szankciót állapítana meg. Megjegyzi a Kúria, hogy ugyanez 

következik az Alaptörvény XXIV. cikk (1) és XXVIII. cikk (1) bekezdéseiből mind a hatóságra – 

különös figyelemmel többek között az 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 1.§ (1) 

bekezdésének utalószabályára is -, mind a XXVIII cikk alapján a bíróságra nézve. A felperes alperesi 

állítással szembeni bizonyításának ellehetetlenülését, illetve észszerűtlenül nehézzé válását pedig a 

perben beszerzett szakvélemény alátámasztja. 

Munkaügyi ügyszak 

Mfv.VIII.10.098/2022/4. 

Az eljárt bíróságok jogszabálysértés nélkül döntöttek a felperes sérelemdíj, elmaradt munkabér, utazási 

költségtérítés és cafetéria juttatás iránti keresete elutasításáról. 

A bíróságnak a határozatát a szükséges mértékben kell megindokolnia, amelynek körét az adott ügy 

jellege, és az eljárás során tisztázásra váró körülmények terjedelme határozza meg. Az eljárási szabályok 

a bíróság számára olyan kötelezettséget nem írnak elő, hogy az ítélet indokolásában a felek által a perben 

hivatkozott minden egyéb körülményre külön-külön, részletesen ki kell térnie (Pfv.I. 20.299/2010., 

BH2011.8.352.). Az Alkotmánybíróság a 7/2013. (III. 1.) . számú határozatában vizsgálva a tisztességes 

eljárás részeként megjelenő indokolt bírói döntéshez fűződő jog tartalmát, utalt az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának (a továbbiakban: EJEB) gyakorlatára, amely szerint az adott bírói döntés természete, és az 

alapul fekvő egyedi ügy körülményei határozzák meg, hogy milyen terjedelmű és mélységű indokolás 

elégíti ki az indokolási kötelezettség egyezménybeli követelményét. Az EJEB elvi éllel szögezte le, hogy 

az indokolt hatósági döntéshez való jog semmiképpen sem jelentheti azt, hogy az ügyben eljáró 

bíróságot a felek valamennyi érvelése tekintetében részletes indokolási kötelezettség terheli. 

Polgári ügyszak 

Pfv.IV.20.448/2022/16. 

Erőteljes, túlzó szélsőséges vélemény kifejtése esetén a jogi személy jóhírneve megsértésének 

megítélésénél a kifogásolt közlés tényleges tartalmát nem önmagában, a szövegkörnyezetből kiragadva, 

hanem a nyilatkozat többi részével együtt vizsgálva, a közlés lényegi mondanivalóját szem előtt tartva, 

és az átlagolvasó értelmezését is figyelembe véve szükséges meghatározni. A vélemény tartalma és annak 

helyes vagy helytelen volta a jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jog megsértése iránti igényt nem 

alapozza meg. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: EJEB) is számos döntésében vizsgálta a 

véleménynyilvánítás szabadságát (10. Cikk) és általános jelleggel – az Alkotmánybíróság által 

meghatározott szempontrendszerhez hasonlóan – rögzítette a közérdeklődésre számot tartó témák és a 
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véleménynyilvánítás szabadságába való beavatkozás szükségességének megítélése során figyelembe 

veendő szempontokat, kiemelve: „a véleménynyilvánítás szabadsága a demokratikus társadalom egyik 

nélkülözhetetlen alappillére, fejlődésének és minden egyes személy önkiteljesedésének alapfeltétele; a 

véleménynyilvánítás szabadsága nemcsak az elfogadott, vagy ártalmatlannak, illetve jelentéktelennek 

tekintett információkra vagy eszmékre vonatkozik, hanem valamennyi olyan információra és eszmére 

is, amelyek támadóak, sokkolóak vagy zavaróak. Ilyenek a pluralizmus, a tolerancia és a 

felvilágosultság, amelyek nélkül nem létezik demokratikus társadalom”. Ahogyan a 10. cikk kimondja, 

e szabadság alól vannak kivételek, amelyeket azonban szigorúan kell értelmezni, és a korlátozások 

szükségességét meggyőzően alá kell támasztani (Handyside kontra Egyesült Királyság (1976. december 

7., Series A no. 24), Morice kontra Franciaország [GC], no. 29369/10, §124, 2015. április 23.; Delft AS 

kontra Észtország [GC], no. 64569/09, §131, ECHR 2015; Peringek kontra Svájc [GC], no. 27510/08, 

§ 196, ECHR 2015]. Az EJEB rámutatott arra is, hogy nem állnak védelem alatt azok a közlések, 

amelyek szándékosan és súlyosan megzavarják a közrendet, és nyilvános erőszakra szólítanak fel 

[Rabczewska v. Poland (no: 8257/13, 2022. szeptember 15-i ítélet § 46.]. A védelem szintjét illetően 

pedig rögzítette, hogy az az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: EJEE) 10. cikke (2) 

bekezdése alapján kevés lehetőség van a politikai megszólalás vagy a közérdekű kérdésekről folytatott 

vita korlátozására (lásd Siirek kontra Törökország (no. 1) [GC], no. 26682/95, § 61, ECHR 1999-1V; 

Lindon, Otchakovsky-Laurens és July kontra Franciaország [GC], nos. 21279/02 and 36448/02, § 46, 

ECHR 2007-IV; valamint Axel Springer AG kontra Németország [GC], no.39954/08, § 90, 2012. 

február 7.). 

A másodfokú bíróság az Alkotmánybíróság, az EJEB iránymutatásának és a PK. 12. számú 

állásfoglalásnak megfelelően, helytállóan állapította meg, hogy a szerző nem azt állította, hogy a 

felperes pedofíl szervezet, és nem tett olyan kijelentést sem, hogy a … könyv a pedofíliát népszerűsíti. 

A felperes állításával szemben nem buzdít a homoszexuálisokkal, leszbikusokkal szembeni gyűlöletre, 

nem uszít az LMBTQ közösségekkel szembeni gyűlöletre, nem ítéli el a felperes által képviselt 

értékeket. Kifejezetten utal arra, hogy a pedofíliát nem a hetero- vagy homoszexualitás teszi 

bűncselekménnyé, az az áldozat életkora miatt jelent veszélyt. A közlés nem öncélú gyalázkodás, nem 

követeli a … könyv betiltását. A szerző a könyv kiadásának tényére és a kérdéssel kapcsolatos 

tudományos kutatás eredményére alapítottan fogalmaz meg éles hangvételű kritikát a könyv gyermekek 

személyiségfejlődésére kifejtett hatásáról. A vélemény lényege tehát az, hogy a könyvben olvasható 

mesékkel történő érzékenyítés az érintett korosztályra nézve ugyanolyan nem kívánatos és veszélyes, 

mint a társadalom által elítélt pedofília. Ezzel a cikk szerzője egy közéleti megnyilvánulással 

kapcsolatban nyilvánította ki erőteljes módon megfogalmazott, elítélő értékítéletét, amely a 

véleménynyilvánítás szabadságát élvezi. 

A felperes arra helytállóan hivatkozott, hogy a jogi személyek jóhírnevének megítélése körében is 

jelentősége van a társadalmi megítélésük során róluk kialakult képnek, amely az egyediségüket is jelzi 

harmadik személyek felé. A jóhírnév a jogi személyiség lényegét adó alkotóelemnek minősül, és mint 

ilyen részesül a személyiségi jogvédelemben. Önmagában azonban a perbeli esetben az a körülmény, 

hogy a felperes jogi személyként az őt érintő közlések tartalmát magára nézve sérelmesnek tartja, nem 

teszi megállapíthatóvá a személyét érintő jogsérelem bekövetkezését. A Kúria megítélése szerint a 

szerző a felperes által sérelmezett értékítéletével a társadalmat is megosztó közéleti vitához kapcsolódó 

következtetéseit fogalmazta meg, amely akkor is a véleményszabadság oltalma alatt áll, ha az általa 

tudományosnak minősített cikket nem pontosan, vagy nem helytállóan értékelte. A vélemény tartalma 

és annak helyes vagy helytelen volta a személyiségvédelmi igényt nem alapozza meg (PK 12. számú 

állásfoglalás III. pont). Az Alkotmánybíróság mércéje szerint az értékítéletet és személyes 

meggyőződést közvetítő vélemények ugyanis mindaddig, amíg összefüggésben állnak a közügyekkel, 

attól függetlenül élvezik a véleményszabadság alkotmányos oltalmát, hogy helyes vagy helytelen, tetsző 

vagy nem tetsző, egyes megítélések szerint értékes vagy éppen értéktelen gondolatot tartalmaznak. Ezt 

kívánja meg a nézőpontsemleges véleménynyilvánítási fórum szabadságának értéke is. A 

véleménynyilvánítás szabadsága nem nyújthat védelmet az olyan közlések számára, amelyek célja a 

puszta megalázás, a bántó vagy sértő kifejezések használata, vagy más jogsérelem okozása {3052/2022. 

(II. 11.) AB határozat, Indokolás [55]-[56]}, ezek a feltételek azonban – figyelemmel a sérelmezett 

közlés szövegkörnyezetére – a felperessel szembeni öncélú támadásként nem azonosíthatóak, ebből 

következően pedig ultima ratio-ként bármely szankció alkalmazása a szólás szabadságának szükségtelen 
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és aránytalan korlátozását jelentené. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VI.30.248/2022/8. 

A megállapításra irányuló kereset előterjesztésének konjunktív feltételei a jogvédelem szükségessége, 

valamint a teljesítés követelésének kizártsága. 

I. A felperesek felülvizsgálati kérelmükben az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 

Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 6. cikk 1. bekezdésének 

sérelmét is állították, amellyel összhangban szabályozza az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 

2. § (1) bekezdése a bíróság polgári perbeli feladatát, és ennek körében az igazságszolgáltatás alapelveit 

rögzíti, összhangban az Egyezmény 6. cikk 1. bekezdésével, valamint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) 

bekezdésével. Ha a bíróság nem teljesíti az rPp. 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott feladatát, úgy a 

fél erre hivatkozással az rPp. 2. § (3) bekezdése szerinti igényeket érvényesítheti. Az rPp. 275. § (3) 

bekezdése alapján csak az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatással bíró, konkrét eljárási 

szabálysértés vezethet a jogerős határozat hatályon kívül helyezésére. Minezek alapján az rPp. 2. § (1) 

bekezdésében foglalt – az Egyezmény 6. cikk 1. bekezdésének megfeleltethető kötelezettség – esetleges 

megsértése a felülvizsgálati eljárásban nem orvosolható (Kúria Pfv.III.21.034/2017/8., 

Pfv.III.21.022/2020/13.), nem alapozhatja meg a jogerős határozat hatályon kívül helyezését. A 

felperesek felülvizsgálati kérelmükben az Egyezmény 6. cikk 1. bekezdésével összefüggésben 

tartalmilag nem a bíróságokkal szemben általánosan támasztott alapelvi követelmények be nem tartását 

sérelmezték az eljárás egészére nézve, hanem konkrét eljárási szabálysértésekre hivatkoztak. Ennek 

körében a per főtárgyára vonatkozóan az rPp. 123. §-ának, 163. § (1) bekezdésének, 213. § (1) 

bekezdésének és 221. §-ának megsértését állították. A Kúria megítélése szerint ugyanakkor a konkrét 

esetben a jogerős részítélet ezeket a jogszabályhelyeket egyrészt nem sértette meg, másrészt az 

Alaptörvénnyel és az Egyezmény felhívott rendelkezéseivel is összhangban értelmezte, nem tárható fel 

olyan körülmény, amiből az Alaptörvény, vagy az Egyezmény bármelyik felhívott rendelkezésének a 

megsértésére lehetne következtetni az alábbiak szerint. 

Az rPp. 163. §-ának sérelme fel sem merülhet, hiszen az alperesek az érdemi ellenkérelmükben 

következetesen vitatták azt, hogy a konkrét esetben a megállapítási keresetnek az rPp. 123. §-ában 

meghatározott törvényes feltételek fennállnak. Ennek megítélése pedig alapvetően bizonyítást nem 

igénylő jogkérdés. 

A felperesek tévesen állították a rPp. 213. § (1) bekezdésének a megsértését is. A jogerős részítélet 

megfelel a teljessége elvének, hiszen a rendelkező része kiterjed a perben érvényesített és a részítélettel 

el is bírált valamennyi kereseti kérelemre, így – a felülvizsgálati kérelem téves érvelésével ellentétben 

– az ötödleges kereseti kérelemre is. Az indokolása is teljes, kiterjed az ellenkérelemre és a tényállás 

megállapításán túl a vonatkozó anyagi és eljárásjogi jogszabályok helyes alkalmazásával jogilag is 

megalapozza a rendelkező részt. A felperesek által e körben előadott indokok nem a rPp. 213. § (1) 

bekezdésének, hanem valójában az rPp. 221. § (1) bekezdésének a sérelmét jelenthetnék, amely 

szabálynak a megsértésére szintén alaptalanul hivatkoztak. A jogerős részítélet kitért arra és részletesen 

elemezte, hogy a konkrét esetben a felperesek által előterjesztett – a felülvizsgálattal érintett – 

valamennyi megállapítási keresetnek az rPp. 123. §-a szerinti törvényi feltételei miért nem állnak fenn. 

Rögzítette azt is, hogy önmagában emiatt kellett a megállapítási kereseteket elutasítani, ezért az 

ítélőtábla nem vizsgálta, szükségtelen volt annak vizsgálata, hogy a felperesek a perbeli megállapítási 

igényüket a 2015. évi CCXIV. törvény (a továbbiakban: Kárrendezési Tv.) alapján egyébként 

érvényesíthetnék-e, avagy sem, és az erre vonatkozó elsőfokú részítéleti indokolást, mint szükségtelent, 

mellőzte. 

Az ítélőtábla által elfoglalt jogi álláspont miatt tehát alaptalanul sérelmezték a felperesek a 

felülvizsgálati kérelmükben, hogy a jogerős részítélet elmulasztotta volna az ötödleges keresetük 

vizsgálatát, vagy e kereset elutasításának indokai nem szerepelnének az indokolásban, hiszen azt az 

egyéb megállapítási keresetekkel együtt a jogerős részítélet az rPp. 123. §-a szerinti törvényes feltételei 

hiányában utasította el. Erre tekintettel pedig a felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal szemben 

egyáltalán nem kellett állást foglalnia a jogerős részítéletnek abban a kérdésben, hogy egyébként a 
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Kárrendezési tv. hivatkozott rendelkezései kizárják-e a felperesek kereshetőségi jogát. Ennek 

vizsgálatára csak akkor kerülhetett volna sor, ha a felperesek megállapítási keresetei egyébként az rPp. 

123. §-a szerinti törvényes feltételeknek megfeleltek volna. 

A Kúria a fent kifejtettekre tekintettel csak megjegyzi, hogy az Alkotmánybíróság a 3354/2020. (X. 14.) 

AB határozat [25] pontjában és a 3169/2019. (VII. 10.) AB határozat [32] pontjában kifejtette, a 

bíróságok indokolási kötelezettségéből nem következik a felek által felhozott minden észrevétel 

egyenként való megcáfolásának kötelezettsége, különösen nem a szubjektív elvárásaikat is kielégítő 

mélységű érvrendszer bemutatása. 

II. A jogerős részítélet tehát eljárási okból utasította el a felperesek valamennyi megállapítási keresetét, 

vagyis azok érdemi vizsgálatára nem is került sor. Ebből következően a másodfokú bíróság nem is 

alkalmazta a Kárrendezési tv., illetve a befektetővédelemmel kapcsolatos 2004/39/EK irányelv és a 

2003/71/EK irányelv felülvizsgálati kérelemben hivatkozott egyetlen rendelkezését sem. 

Következésképp egyrészt ezen szabályok megsértésére nem kerülhetett sor, másrészt emiatt az e körben 

hivatkozott uniós szabályok értelmezésére vagy alkalmazására sem volt szükség az alapeljárásban. 

Megállapítható, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Alapjogi Charta) 

alkalmazhatósága sem merülhet fel az adott ügyben az rPp. 123. §-ával összefüggésben. Az Alapjogi 

Charta 51. cikk (1) bekezdése azt írja elő, hogy a tagállamok csak annyiban címzettjei a Charta 

rendelkezéseinek, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Az Európai Unióról szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUSZ) 6. cikk (1) bekezdése – a Charta 51. cikkének (2) bekezdésével lényegében 

egyezően – pontosítja, hogy ezen utóbbi rendelkezései semmilyen módon nem terjesztik ki az Európai 

Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit (lásd Dutka és Sajtos végzés, C‑614/12 és C‑
10/13, EU:C:2014:30, 13. pont). Az Európai Unió Bírósága jogértelmezése szerint amennyiben 

valamely jogi tényállás nem tartozik az uniós jog alkalmazási körébe, az Európai Unió Bírósága annak 

elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, a Charta esetleg hivatkozott rendelkezései pedig önmagukban 

nem alapozhatják meg e hatáskört [lásd 2019. november 19‑i A. K. és társai (a legfelsőbb bíróság 

fegyelmi tanácsának függetlensége) ítélet, C‑585/18, C‑624/18 és C‑625/18, EU:C:2019:982, 78. pont, 

Åkerberg Fransson‑ítélet, C‑617/10, EU:C:2013:105, 22. pont; Nagy és társai végzés, C‑488/12–C‑

491/12 és C‑526/12, EU:C:2013:703, 17. pont, valamint Dutka és Sajtos végzés, EU:C:2014:30, 15. 

pont]. 

Az alperesek felülvizsgálati ellenkérelmükben helyesen utaltak arra, hogy a felülvizsgálati kérelemben 

hivatkozott Köbler-ügyben (Európai Unió Bírósága C-224/01.) az Európai Unió Bírósága arra mutatott 

rá [46], hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint közösségi jogszabály hiányában a tagállamok belső 

jogrendszerének feladata kijelölni a hatáskörrel rendelkező bíróságot, és meghatározni a bírósághoz 

fordulás azon eljárási szabályait, amelynek célja, hogy biztosítsák azoknak a jogoknak a hiánytalan 

védelmét, amelyek a közösségi jog szabályai alapján illetik meg a magánszemélyeket. A fentiek 

figyelembevételével a Kúria megállapította, hogy az rPp. 123. §-ának alkalmazási köre nem tartalmaz 

olyan elemet, amely miatt az alapeljárás valamely uniós szabály értelmezését vagy alkalmazását 

érintené, vagy az uniós jogot végrehajtó nemzeti szabályozásra vonatkozna. 

A Kúria megítélése szerint a felülvizsgálati kérelmében hivatkozott egyik nemzetközi jogi 

instrumentumból sem vezethető le, hogy a jogerős részítélet sértené az rPp. 123. §-át, vagy annak a 

jogerős ítélet szerinti értelmezése korlátozná a felpereseket a bírósághoz való fordulás jogában, vagy a 

jogorvoslathoz való jogukat sértené. Egyetértett a Kúria a jogerős részítéletben kifejtett azon 

állásponttal, hogy az rPp. 123. §-ában foglalt kivételes megállapítási keresetindítási lehetőség egyrészt 

valamennyi polgári perben alkalmazandó, függetlenül a peres felek személyétől, másrész a bírósághoz 

való fordulás jogát sem korlátozza, hiszen amennyiben a feleknek egymással szemben marasztalásra 

irányuló igényük van, azt korlátozás nélkül előterjeszthetik, érvényesíthetik. 

Az Alkotmánybíróság az rPp. 123. §-ának alkotmányosságát már több alkalommal vizsgálta 

(467/B/1997. AB határozat, 661/D/2002. AB határozat) és megállapította, hogy az a bírósághoz fordulás 

jogát nem korlátozza, sem azzal, sem a jogorvoslathoz való joggal nincs összefüggésben. 

Nem értett egyet a Kúria azzal a felülvizsgálati érveléssel sem, hogy a felperesek saját döntési 

kompetenciájába tartozna, vagyis saját maguk dönthetnék el, hogy adott esetben marasztalásra, vagy 
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kizárólag megállapításra irányuló kereseti kérelmet terjesztenek elő. Az rPp. 123. §-ból, de a feleket 

általánosságban megillető rendelkezési jogból sem vezethető le ilyen értelmezés. A feleket megilleti a 

bírósághoz fordulás alapvető joga, amely viszont nem korlátozhatatlan alanyi jog, a jogérvényesítés 

eljárási kereteit a konkrét esetben az rPp. szabályai határozzák meg. 

A fentiekből következően a másodfokú bíróság helyesen járt el, amikor azt vizsgálta, hogy fennállnak-

e konkrét esetben a megállapítási kereset előterjesztésének az rPp. 123. §-ában meghatározott együttes 

törvényi feltételei. Ebben a körben a jogerős részítélet az rPp. 123. §-ának talaján kialakult egységes és 

töretlen bírói gyakorlat alapján (BH2018. 275., 2018. 81., BDT2005. 1250., BH1990. 105., EBH2003. 

955.) helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a felperesek által előterjesztett megállapítási keresetek 

nem felelnek meg az rPp. 123. §-a szerinti törvényes feltételeknek. A Kúria maradéktalanul egyetértett 

a jogerős részítéletnek az ebben a körben részletesen kifejtett indokaival, amelyekre azok megismétlése 

nélkül – az rPp. 270. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó rPp. 254. § (3) bekezdése alapján – 

visszautal. A jogerős részítélet helyes megállapításainak megismétlése nélkül, a Kúria a felülvizsgálati 

kérelemben foglaltakra tekintettel azt emeli ki, hogy önmagában a felperesek nagy száma, az általuk 

hivatkozott pergazdaságossági szempontok, a marasztalási összeg meghatározásának bonyolultsága 

vagy akár az I. rendű felperes által hivatkozott tudományos igény sem teszi lehetővé, hogy a felperesek 

az rPp. 123. §-ában meghatározott együttes törvényes feltételek hiányában terjesszenek elő 

megállapítási kereset. Az általuk előadottak pedig önmagukban és együttesen is alkalmatlanok annak az 

igazolására, hogy a konkrét esetben az általuk kért megállapítás a jogaiknak az alperesekkel szemben 

való megóvása végett szükséges lenne, és nem követelhetnének tőlük teljesítést. 
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