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Európai uniós jogi közlemények 

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem tettek közzé ilyen tárgyú határozatot. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

1. A High Court (Írország) által 2021. december 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal 

iránti kérelem (C-756/21. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Olyan körülmények között, amikor a kiegészítő védelem iránti kérelem tekintetében az M. kontra 

Minister for Justice, Equality and Law Reform és társai (C-277/11) ítélet 66. pontjában ismertetett 

együttműködési kötelezettség teljes mértékű megsértésére került sor, a kérelem elbírálását a Bizottság 

kontra Németország (C-137/14) ítélet értelmében megfosztották-e a „hatékony érvényesülésétől”? 

2) Amennyiben az A. kérdésre adott válasz igenlő, az együttműködési kötelezettség fent említett 

megsértése minden további nélkül feljogosítja-e a kérelmezőt arra, hogy a határozat hatályon kívül 

helyezését kérje? 

3) Ha a B. kérdésre nemleges választ kell adni, akkor adott esetben kit terhel annak bizonyítása, hogy 

az elutasító határozat tartalma eltérő lett volna, ha a határozat kibocsátója megfelelően együttműködött 

volna? 

4) A nemzetközi védelem iránti kérelemről szóló határozat észszerű időn belüli meghozatalának 

elmulasztása feljogosítja-e a kérelmezőt arra, hogy a határozat hatályon kívül helyezését kérje? 

5) A valamely tagállamban alkalmazandó menekültügyi védelmi keretrendszer megváltoztatásának 

időigénye felmenti-e az adott tagállamot egy olyan nemzetközi védelmi rendszer működtetése alól, 

amelynek keretében az ilyen védelem iránti kérelemről szóló határozatot észszerű időn belül meghozták 

volna? 

6) Amennyiben a védelemre vonatkozó határozat kibocsátója számára nem áll rendelkezésre elegendő 

bizonyíték a kérelmező mentális egészségi állapota tekintetében, azonban egyes bizonyítékok arra 

utalnak, hogy a kérelmező ilyen nehézségekkel küzdhet, a határozat e kibocsátója köteles-e az M. kontra 

Minister for Justice, Equality and Law Reform és társai ítéletben (C-277/11, 66. pont) említett 

együttműködési kötelezettség alapján vagy más módon a jogerős határozat meghozatala előtt további 

vizsgálatot folytatni, vagy más kötelezettséget teljesíteni? 

7) Ha valamely tagállam eleget tesz a 2004/83/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerinti, a kérelem 

szempontjából jelentőséggel bíró bizonyítékok értékelésére vonatkozó kötelezettségének, 

megengedhető-e egy olyan hazugság miatt, amelyet a kérelmező az ezt követő első észszerűen 

rendelkezésre álló alkalommal megmagyarázott és visszavont, annak minden további vizsgálat nélküli 

megállapítása, hogy általánosságban nem állapítható meg a kérelmező szavahihetősége? 
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2. A Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Spanyolország) által 

2022. május 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-332/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A [spanyol Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság, Spanyolország)] 2018. szeptember 26-i 1425/2018. 

sz. és 1426/2018. sz. [ítéleteiben] megállapított intézkedések – amelyek abban állnak, hogy a visszaélés 

által érintett közalkalmazottat ugyanabban a visszaélésszerű bizonytalan foglalkoztatási rendszerben 

tartják mindaddig, amíg a foglalkoztató közigazgatási szerv meg nem állapítja, hogy fennáll-e 

strukturális igény, és a megfelelő kiválasztási eljárásokat nem írják ki az álláshely állandó vagy hivatásos 

közszolgálati alkalmazottakkal való betöltésére, és amelyek kritériumát a mai napig (2021. november 

30.) fenntartják – olyan intézkedéseknek minősülnek, amelyek megfelelnek az 1999/70 irányelv 

mellékletét képező keretmegállapodás 5. szakaszában foglalt szankciós követelményeknek? 

Vagy éppen ellenkezőleg: ezen intézkedések a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság fennmaradását 

eredményezik mindaddig, amíg a foglalkoztató közigazgatási szerv véletlenszerűen úgy nem dönt, hogy 

kiválasztási eljárást ír ki az álláshely állandó alkalmazottal való betöltésére – amelynek kimenetele 

bizonytalan, mivel ezen eljárások olyan jelöltek számára is nyitva állnak, akik nem szenvedtek el ilyen 

visszaélést –, tehát ezek olyan intézkedések, amelyek nem tekinthetők a keretmegállapodás 5. szakasza 

értelmében vett visszatartó erejű szankciós intézkedéseknek, és nem biztosítják a keretmegállapodás 

célkitűzéseinek teljesülését? 

2) Amennyiben a nemzeti bíróság – eleget téve azon kötelezettségének, hogy a megállapított visszaélést 

minden esetben szankcionálja (amely szankció „elengedhetetlen” és „azonnali”) – arra a következtetésre 

jut, hogy az uniós joggal összhangban álló értelmezés elve nem teszi lehetővé az irányelv hatékony 

érvényesülésének biztosítását a belső jog „contra lege[m]” értelmezése nélkül, éppen azért, mert a 

tagállam belső jogrendje semmilyen szankciós intézkedést nem vezetett be a keretmegállapodás 5. 

szakaszának a közszférában történő alkalmazása érdekében: Alkalmazni kell-e a Bíróság 2018. április 

17-i Egenberger ítéletének vagy a (nagytanács) 2008. április 15-i ítéletének (C-268/2006) 

megállapításait oly módon, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 47. cikke lehetővé teszi 

a belső jog azon rendelkezéseinek kizárását, amelyek megakadályozzák az 1999/70/EK irányelv teljes 

érvényesülésének biztosítását, még akkor is, ha azok alkotmányos szintűek? 

Következésképpen a visszaélésszerű ideiglenes jogviszonyt olyan állandó jogviszonnyá kell átalakítani, 

amely azonos vagy egyenértékű az összehasonlítható határozatlan időre kinevezett köztisztviselőkével, 

és amely a visszaélés sértettjének állandó foglalkoztatást biztosít, annak elkerülése érdekében, hogy e 

visszaélés szankció nélkül maradjon, és aláássa a keretmegállapodás 5. szakaszának célkitűzéseit és 

hatékony érvényesülését még akkor is, ha ezen átalakítást a nemzeti szabályozás, illetve a Tribunal 

Supremo (legfelsőbb bíróság) ítélkezési gyakorlata tiltja, vagy ha az esetleg ellentétes a spanyol 

alkotmánnyal? 

3) Ha a Bíróság a 2018. október 25-i ítéletében (C-331/17) és a 2022. január 13-i ítéletében (C-382/19) 

kimondta, hogy a keretmegállapodás 5. szakaszával ellentétes az olyan nemzeti jogi szabályozás, amely 

bizonyos közalkalmazottakat kizár az egymást követő határozott idejű szerződések visszaélésszerű 

alkalmazását szankcionáló szabályok alkalmazása alól, ha a belső jogrendben nincs más olyan hatékony 

intézkedés, amely szankcionálja az ilyen visszaélésszerű intézkedést, és ha a spanyol szabályozásban 

nincs a fellebbező ideiglenes alkalmazottra alkalmazandó, a közszférában elkövetett visszaéléseket 

szankcionáló intézkedés, 

Amennyiben a Bíróság ezen ítélkezési gyakorlata és az egyenértékűség közösségi elvének alkalmazása 

megköveteli a visszaélés által érintett ideiglenes közalkalmazottak jogviszonyának állandó vagy 

hivatásos közalkalmazottá történő átalakítását, és a munkaviszony megszüntetésére és megszűnésére 

ugyanazon okok vonatkoznak, mint ezen utóbbiak munkaviszonyára, míg a magánszektorban az 

Estatuto de los Trabajadores (a munkavállalók jogállásáról szóló törvény) 15. cikke előírja azon 

ideiglenes munkavállalók állandóvá történő átminősítését, akik 30 hónapos folyamatos 

munkaviszonyban töltött időn belül több mint 24 hónapot dolgoztak ugyanannál a munkáltatónál, a 

2021. évi általános költségvetésről szóló 11/2020. sz. törvény által módosított, a közszféráról szóló 
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40/2015. sz. törvény 83. cikkének 3. bekezdése a nemzeti jog alkalmazásával lehetővé teszi-e, hogy a 

vállalkozások és szervezetek közszférába átkerülő munkavállalói ugyanazon feladatokat lássák el, mint 

azon hivatásos köztisztviselők, akik munkaviszonya megszűnhet, és ezért ugyanazok megszüntetési 

okok vonatkoznak-e rájuk, mint ezen utóbbiakra? 

4) Figyelembe véve, hogy – a Bíróság 2014. március 13-i Nierodzik ítélete (C-38/13, 27. és 29. pont) és 

2016. szeptember 14-i Ana de Diego Porras ítélete (C-596/14], 30. és 31. pont) szerint – a munkaviszony 

megszűnésére vonatkozó feltételek és a munkaszerződés megszűnésének követelményei a 

keretmegállapodás 4. szakaszában foglalt „foglalkoztatási feltételek” részét képezik, 

Az előző kérdésre adott nemleges válasz esetén a Bíróságnak meg kell határoznia, hogy a visszaéléssel 

érintett ideiglenes közalkalmazottak jogviszonyának állandóvá alakítása – ugyanazon megszűnési és 

elbocsátási okokat alkalmazva, mint amelyek a hivatásos köztisztviselőkre vagy az összehasonlítható 

állandó alkalmazottakra vonatkoznak, anélkül, hogy e jogállást megszereznék – olyan intézkedésnek 

minősül-e, amelynek a nemzeti hatóságok az 1999/70 irányelvben foglalt keretmegállapodás 4. és 5. 

szakasza, valamint az uniós joggal összhangban álló értelmezés elve alapján kötelesek megfelelni, mivel 

a nemzeti szabályozás csak azoknak tiltja, hogy állandó vagy hivatásos alkalmazotti jogállást 

szerezzenek, akik bizonyos követelményeket nem teljesítenek, és az ilyen alkalmazottak 

jogviszonyának a fentiekben meghatározott feltételek mellett történő állandóvá alakítása nem vezet e 

jogállás megszerzéséhez. 

5) Míg a munkavállalók jogállásáról szóló törvény 15. cikke az ideiglenes szerződések maximális 

időtartamát két évben állapítja meg, hozzátéve, hogy ezen időszak lejártával a fedezett szükséglet már 

nem ideiglenes és nem is kivételes, hanem rendes és állandó, ami a magánszektorban arra kötelezi a 

munkáltatókat, hogy az ideiglenes munkaviszonyt határozatlan idejűvé alakítsák át, addig az EBEP [a 

közszolgálati alkalmazottak jogállásáról szóló törvény] 10. cikke a közszférában arra kötelez, hogy a 

kinevezés évében közzétett nyilvános állásajánlatban szerepeltessék a helyettesítő/ideiglenes 

alkalmazottak által betöltött üres álláshelyeket, illetve ha ez – legfeljebb két éven belül – nem lehetséges, 

akkor ezen álláshelyeket a következő évi nyilvános állásajánlatban szerepeltessék annak érdekében, 

hogy az álláshelyet be lehessen tölteni állandó vagy hivatásos köztisztviselővel, 

Meg kell-e állapítani, hogy a közszférában az egymást követő ideiglenes foglalkoztatással való 

visszaélés attól a pillanattól kezdődően valósul meg, amikor a foglalkoztató közigazgatási szerv a 

nemzeti jogszabályban meghatározott határidőn belül nem tölti be az ideiglenes közalkalmazott által 

betöltött álláshelyet állandó vagy hivatásos alkalmazottal, azaz úgy, hogy azt a helyettesítő/ideiglenes 

alkalmazott kinevezésétől számított legfeljebb két éven belül nyilvános állásajánlatba foglalja, azzal a 

kötelezettséggel, hogy az EBEP 70. cikkében előírt legfeljebb hároméves határidőn belül az említett 

nyilvános állásajánlat nyomán megszünteti a helyettesítő/ideiglenes alkalmazott munkaviszonyát? 

6) Sérti-e a 2021. december 28-i 20/2021. sz. spanyol törvény a jogszerűség és a szankciókat tartalmazó 

rendelkezések visszaható hatálya tilalmának, többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. 

cikkében szereplő közösségi elveit, mivel az ideiglenes foglalkoztatással való visszaélés szankciójaként 

olyan kiválasztási eljárást ír elő, amelyet akkor is alkalmaznak, ha a jogsértés tárgyát képező 

cselekmények vagy mulasztások – és így a visszaélés – és az arra vonatkozó panasz a 20/2021. sz. 

törvény hatálybalépése előtt – évekkel korábban – történt és követték el? 

7) Sérti-e a 20/2021. sz. törvény a keretmegállapodás 5. szakaszát és az 1999/70/EK irányelvet azzal, 

hogy szankciós intézkedésként kiválasztási eljárások kiírását írja elő, és kártérítést csak a visszaélésnek 

az említett kiválasztási eljárásban nem sikeres sértettjei javára ír elő, mivel az említett kiválasztási 

eljárásban sikeres ideiglenes közalkalmazottakkal szembeni visszaéléseket szankció nélkül hagyja, 

holott a szankció minden esetben elengedhetetlen, és az említett kiválasztási eljárás sikeres teljesítése – 

amint azt a Bíróság 2021. június 2-i végzésében (C-103/2019) kimondja – nem az irányelv 

követelményeinek megfelelő szankciós intézkedés? 

Vagyis a 20/2021. sz. törvény – azáltal, hogy a kártérítés elismerését a visszaélés által érintett, a 

kiválasztási eljárásban nem sikeres sértettekre korlátozza, és hogy ezen jogból kizárja a visszaélés által 

érintett azon munkavállalókat, akik ezt követően ilyen kiválasztási eljárás révén állandó alkalmazotti 

jogállást szereznek – sérti-e az 1999/70/EK irányelvet, és különösen a Bíróság 2021. június 2-i végzését 

(45. pont), amely szerint, bár az egymást követő határozott idejű munkaviszonyok keretében 
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visszaélésszerűen kinevezett közalkalmazottak számára nyitva álló kiválasztási eljárások lefolytatása 

lehetővé teszi ez utóbbiak számára, hogy állandó és tartós álláshely megszerzésére, és ebből 

következően állandó közalkalmazotti jogálláshoz való hozzáférésre törekedjenek, ez nem mentesíti a 

tagállamokat azon kötelezettségük alól, hogy megfelelő intézkedést vezessenek be az egymást követő 

határozott idejű munkaszerződések és munkaviszonyok visszaélésszerű alkalmazásának megfelelő 

szankcionálására? 

8) Sérti-e – a Bíróság 2017. február 9-i végzésének (C-446/2016) vagy a Bíróság 2016. [szeptember] 

14-i ítéletének (C-16/15) és 2018. november 21-i ítéletének (C-619/17) fényében – a 20/2021. sz. 

törvény a keretmegállapodás 5. szakaszát azáltal, hogy előírja, hogy a közszférában az ideiglenes 

foglalkoztatás csökkentésére irányuló kiválasztási eljárásokat három éven belül, 2024. december 31-ig 

kell lefolytatni, és szankcióként a visszaélés sértettjei munkaviszonyának megszűnésekor vagy 

elbocsátásukkor járó kártérítést állapít meg, mivel ezzel állandósítja vagy meghosszabbítja a visszaélés 

által érintett munkavállaló visszaélésszerű, kiszolgáltatott és bizonytalan foglalkoztatási helyzetét, 

aláásva az 1999/70 irányelv hatékony érvényesülését mindaddig, amíg a munkavállalót végül el nem 

bocsátják, és meg nem kapja a jelzett kártérítést? 

9) Sérti-e a 20/2021. sz. törvény az egyenértékűség elvét, amennyiben az irányelv alkalmazása során 

olyan jogokat biztosít, amelyek alacsonyabb szintűek a nemzeti jogból eredő jogoknál, mivel: 

— A 2021. évi általános költségvetésről szóló 11/2020. sz. törvény – a 40/2015. sz. törvény 87. cikke 3. 

bekezdésének módosításával – a belső jogot alkalmazva lehetővé teszi, hogy a magánvállalkozások 

azon munkavállalói, akik átmennek a közszférába dolgozni, ugyanazon feladatokat láthassák el, mint 

amelyeket a hivatásos köztisztviselők, és hogy – munkaviszonyuk megszűnésének feltétele mellett – 

ugyanazon munkaviszony megszüntetési okok vonatkozzanak rájuk, még akkor is, ha a kiválasztási 

eljárásban nem jártak sikerrel, míg az uniós jog alkalmazásával a 20/2021. sz. törvény az egyenlőség, 

a nyilvánosság és a szabad verseny elveinek megfelelő kiválasztási eljárások alapján kiválasztott 

közalkalmazottak részére nem teszi lehetővé, hogy ők továbbra is ugyanazon feladatokat lássák el, 

mint a hivatásos köztisztviselők, és hogy ugyanazon munkaviszony megszüntetési okok 

vonatkozzanak rájuk? 

— A munkavállalók jogállásáról szóló törvény az 1995. március 24-i – azaz az 1999/70 irányelv 

hatálybelépése előtti – 1/1995. sz. törvény által módosított 15. cikke – a belső jog alkalmazásával – 

lehetővé teszi a több mint két éve ugyanazon munkáltatónál dolgozó munkavállalók állandó 

alkalmazottá történő átminősítését, míg ezen irányelv alkalmazásával a visszaélés által érintett 

közalkalmazottak szolgálati évenként 20 napi és legfeljebb 12 havi bérnek megfelelő összeg erejéig 

részesülnek kártérítésben, és esetükben tilos az átminősítés. 

— A közszféráról szóló 40/2015. sz. törvény 32. és azt követő cikkei rögzítik azon teljes kártérítés elvét, 

amely arra kötelezi a közigazgatási szerveket, hogy a tevékenységük által érintett sértettek számára 

térítsék meg az általuk okozott valamennyi kárt, a közösségi jogot alkalmazva azonban a visszaélés 

sértettjei részére nyújtott kártérítés mind összegét – szolgálati évenként 20 nap – mind pedig idejét – 

12 havi bérnek megfelelő összeg – tekintve eleve korlátozott. 

10) Sérti-e a 20/2021. sz. törvény – azáltal, hogy egyetlen valódi szankciós intézkedésként a visszaélés 

kiválasztási eljárásban nem sikeres sértettjei javára szolgálati évenként 20 nap kártérítést állapít meg – 

a Bíróság 2018. március 7-i Santoro ítéletéből eredő ítélkezési gyakorlatot, amely szerint a közszférában 

az irányelvnek való megfelelés érdekében nem elegendő a kártérítés megítélése, hanem azt további 

hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciós intézkedéseknek kell kísérniük? 

11) Sérti-e a 20/2021. sz. törvény a megfelelő és teljes, valamint arányos kártérítés közösségi elveit 

azáltal, hogy a kiválasztási eljárásban nem sikeres sértettek kártérítését szolgálati évenként 20 napban 

állapítja meg – legfeljebb 12 havi bérnek megfelelő összeg erejéig –, azzal, hogy kizárja az elmaradt 

haszon fogalmát és más olyan kártérítési vagy kompenzációs fogalmakat, mint például a esélyek 

elvesztéséből eredő kártérítés (a Bíróság Santoro ítéletében használt fogalom); az állandó munkavállalói 

jogállás megszerzésének lehetetlenné válása a nemzeti jogszabályban meghatározott határidőn belüli 

kiválasztási eljárások kiírásának elmulasztása vagy az előléptetés, illetve előrelépés elmaradása miatt; a 

foglalkoztatás bizonytalan helyzetét előidéző védelem hiányából eredő nem vagyoni károk, a visszaélés 

sértettje munkaviszonyának olyan életkori és nemi feltételek (például 50 év feletti nők esetében) melletti 
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megszüntetése, amelyek mellett nem létezik alternatív munkaerőpiac; vagy az öregségi nyugdíjak 

csökkenése? 

12) Sérti-e a 20/2021. sz. törvény az uniós jogot azáltal, hogy szolgálati évenként 20 napban és 12 havi 

bérben maximált kártérítést állapít meg, tekintettel a Bíróság 1993. augusztus 2-i Marshall ítéletére (C-

271/91) és 2015. december 17-i Arjona ítéletére (C-407/14), amelyek szerint ellentétes az uniós joggal, 

hogy az elbocsátás következtében valamely személy által elszenvedett kárért járó kártérítést a priori 

megszabott felső határral korlátozzák? 

 

3. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2022. július 15-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-475/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A spanyol nemzeti jogi szabályozás a taxiszolgáltatás nyújtását a vezetett járművel végzett városi 

közlekedés közérdekű módjának tekinti, és ezért azt a minőség, a felhasználók védelme, a 

közlekedéspolitika és a környezetvédelmi politika célkitűzéseinek biztosítása érdekében kiterjedt 

hatósági szabályozás alá veti, ideértve a fuvardíjak ellenőrzését is. E nemzeti szabályozás fényében, 

1) Összeegyeztethető-e a letelepedés szabadságával, ha a vezetett járművel nyújtott egyéb városi 

közlekedési szolgáltatásokra, mint például a VTC-kre korlátozásokat állapítanak meg – az arányosság 

elvére is figyelemmel – annak érdekében, hogy biztosítsák az azonos tevékenységi kör ezen egyéb 

modelljeinek a taxiszolgáltatással való összeegyeztethetőségét és kiegészítő jellegét? 

2) A fenti kérdésre adandó igenlő válasz esetén összeegyeztethető-e a letelepedés szabadságával a 

vezetett járművel – a taxikat ide nem értve, hanem például a VTC-kkel – nyújtott városi közlekedési 

szolgáltatások tekintetében kiadható engedélyek és a taxiengedélyek maximális arányának 

meghatározására vonatkozó olyan konkrét korlátozó intézkedés, mint a spanyol szabályozásban 

meghatározott 1/30 arány, amelynek az illetékes hatóság általi konkrét alkalmazása az arányosság 

elvéhez kötött? 

3) Összeegyeztethető-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk szerinti állami 

támogatások tilalmával az előző kérdésben említett, a VTC-ket 1/30 engedélyezési arányra korlátozó 

intézkedés? 

 

4. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2022. július 21-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-498/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 47. cikke 

szerinti hatékony jogorvoslathoz való alapvető joggal, a jogbiztonság általános elvével, valamint az 

egyenlőség elvével és a Charta 21. cikkének (2) bekezdése szerinti, az állampolgárság alapján történő 

minden hátrányos megkülönböztetés tilalmával a 2001/24 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének azon 

értelmezése, amely a fogadó tagállamban a székhely szerinti tagállam illetékes közigazgatási hatósága 

által hozott olyan határozat joghatásainak elismerését jelenti, amelyet nem a 2001/24 irányelv 6. 

cikkének (1)–(4) bekezdésében előírtaknak megfelelő módon tettek közzé? 

2) Összeegyeztethető-e a Charta 47. cikke szerinti hatékony jogorvoslathoz való alapvető joggal és a 

jogbiztonság általános elvével a 2001/24 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének azon értelmezése, amely a 

fogadó tagállamban a székhely szerinti tagállam illetékes közigazgatási hatósága által hozott olyan 

határozat joghatásainak elismerését jelenti, amely kizárt bizonyos kötelezettségeket a bank rendes üzleti 

tevékenységének és bizonyos vagyonelemeinek a reorganizációs intézkedésekkel érintett banktól 

valamely „áthidaló bankhoz” történő átadásából, ha magának az uniós jogot alkalmazó közjogi hatóság 

által irányított „áthidaló banknak” a későbbi magatartása a fogadó tagállam ügyfeleiben jogos bizalmat 
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keltett arra vonatkozóan, hogy vállalja a reorganizációs intézkedéssel érintett banknak az ügyfelekkel 

szemben fennálló kötelezettségeit? 

3) Összeegyeztethető-e a Charta 17. cikke szerinti tulajdonhoz való alapvető joggal, a Charta 38. cikke 

szerinti, a fogyasztók magas szintű védelmének elvével, az 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelv 6. 

cikkének (1) bekezdésével és a jogbiztonság általános elvével a 2001/24 irányelv 3. cikke (2) 

bekezdésének azon értelmezése, amely a fogadó tagállamban a székhely szerinti tagállam illetékes 

közigazgatási hatósága által hozott olyan határozat joghatásainak elismerését jelenti, amely a 

jelzálogkölcsön-szerződésben a hitelezői pozíciót valamely „áthidaló bankra” ruházza át, de továbbra is 

a csődhelyzetben lévő bankot kötelezi az e szerződésben szereplő tisztességtelen feltétel alkalmazása 

miatt a bank által felszámított összegeknek a fogyasztó kölcsönvevő részére történő visszatérítésére? 

 

5. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2022. július 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-499/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 47. cikke 

szerinti hatékony jogorvoslathoz való alapvető joggal, a jogbiztonság általános elvével, valamint az 

egyenlőség elvével és a Charta 21. cikkének (2) bekezdése szerinti, az állampolgárság alapján történő 

minden hátrányos megkülönböztetés tilalmával a 2001/24 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének azon 

értelmezése, amely a fogadó tagállamban a székhely szerinti tagállam illetékes közigazgatási hatósága 

által hozott olyan határozat joghatásainak elismerését jelenti, amelyet nem a 2001/24 irányelv 6. 

cikkének (1)–(4) bekezdésében előírtaknak megfelelő módon tettek közzé? 

2) Összeegyeztethető-e a Charta 47. cikke szerinti hatékony jogorvoslathoz való alapvető joggal és a 

jogbiztonság általános elvével a 2001/24 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének azon értelmezése, amely a 

fogadó tagállamban a székhely szerinti tagállam illetékes közigazgatási hatósága által hozott olyan 

határozat joghatásainak elismerését jelenti, amely kizárt bizonyos kötelezettségeket a bank rendes üzleti 

tevékenységének és bizonyos vagyonelemeinek a reorganizációs intézkedésekkel érintett banktól 

valamely „áthidaló bankhoz” történő átadásából, ha magának az uniós jogot alkalmazó közjogi hatóság 

által irányított „áthidaló banknak” a későbbi magatartása a fogadó tagállam ügyfeleiben jogos bizalmat 

keltett arra vonatkozóan, hogy vállalja a reorganizációs intézkedéssel érintett banknak az ügyfelekkel 

szemben fennálló felelősségét és kötelezettségeit? 

3) Összeegyeztethető-e a Charta 17. cikke szerinti tulajdonhoz való alapvető joggal, a fogyasztók Charta 

38. cikke szerinti magas szintű védelmének elvével és a jogbiztonság általános elvével a 2001/24 

irányelv 3. cikke (2) bekezdésének azon értelmezése, amely a fogadó tagállamban a székhely szerinti 

tagállam illetékes közigazgatási hatósága által hozott olyan határozat joghatásainak elismerését jelenti, 

amely a reorganizációs intézkedésekkel érintett bank által kötött szerződéses viszonyokban a hitelezői 

pozíciót valamely „áthidaló bankra” ruházza át, de továbbra is a csődhelyzetben lévő bankot kötelezi az 

ügyfél által a bank hiányos tájékoztatásból eredő akarati hiba miatt érvénytelenített szerződések alapján 

kifizetett összegeknek az ügyfél részére történő visszatérítésére? 

 

6. A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2022. július 22-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-500/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 47. cikke 

szerinti hatékony jogorvoslathoz való alapvető joggal, a jogbiztonság általános elvével, valamint az 

egyenlőség elvével és a Charta 21. cikkének (2) bekezdése szerinti, az állampolgárság alapján történő 

minden megkülönböztetés tilalmával a 2001/24 irányelv (1) 3. cikke (2) bekezdésének olyan 

értelmezése, amely a fogadó tagállamban a székhely szerinti tagállam illetékes közigazgatási hatósága 
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által hozott olyan határozat joghatásainak elismerését jelenti, amelyet nem a 2001/24 irányelv 6. 

cikkének (1)–(4) bekezdésében előírtaknak megfelelő módon tettek közzé? 

2) Összeegyeztethető-e a Charta 17. cikke szerinti tulajdonhoz való alapvető joggal és a jogbiztonság 

általános elvével a 2001/24 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének olyan értelmezése, amely a fogadó 

tagállamban a székhely szerinti tagállam illetékes közigazgatási hatósága által hozott olyan határozat 

joghatásainak elismerését jelenti, amely a szanálási intézkedésekkel érintett, csődhelyzetben lévő 

bankhoz visszaadta a valamely harmadik személy által megvásárolt, előresorolt hitelviszonyt 

megtestesítő kötvényből eredő kötelezettségeket, ha ezek a kötelezettségek az „áthidaló bank” 

vagyonába tartoztak? 

 

7. A Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Hollandia) által 2022. augusztus 

11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-540/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Magában foglalja-e a szolgáltatásnyújtás EUMSZ 56. és EUMSZ. 57. cikk által biztosított szabadsága 

a valamely tagállamban székhellyel rendelkező szolgáltatásnyújtó vállalkozás által valamely másik 

tagállamban foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgár munkavállalók utóbbi tagállamban 

fennálló, az említett jogból származtatott tartózkodási jogát? 

2) Amennyiben nem: Ellentétes-e az EUMSZ 56. cikkel, hogy a szolgáltatásnyújtó vállalkozás egyszerű 

bejelentési kötelezettségén túlmenően minden egyes munkavállaló számára tartózkodási engedélyt kell 

kérni, ha a szolgáltatásnyújtás időtartama meghaladja a három hónapot? 

3) Amennyiben nem: Ellentétes-e az EUMSZ 56. cikkel 

a) az olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés, amely szerint az ilyen tartózkodási engedély érvényességi 

ideje a szolgáltatásnyújtás időtartamától függetlenül nem haladhatja meg a két évet? 

b) az ilyen tartózkodási engedély érvényességi idejének a szolgáltatásnyújtó vállalkozás székhelye 

szerinti tagállamban kiadott munkavállalási és tartózkodási engedély érvényességi idejére való 

korlátozása? 

c) minden egyes (meghosszabbítás iránti) kérelem után olyan díj felszámítása, amelynek összege 

megegyezik a harmadik országbeli állampolgár által a munkavállalási engedélyért fizetendő díjjal, 

de ötszöröse az uniós polgár jogszerű tartózkodására vonatkozó igazolásért fizetendő díjnak? 

 

8. A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2022. augusztus 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-549/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a társulási megállapodás 68. cikkének (4) bekezdését, hogy az alkalmazandó 

az elhunyt munkavállaló Algériában lakóhellyel rendelkező azon túlélő hozzátartozójára, aki a túlélő 

hozzátartozói ellátását Algériába kívánja exportálni? 

Amennyiben igen: 

2) Tekintettel a társulási megállapodás 68. cikke (4) bekezdésének szövegére, értelmére és céljára, úgy 

kell-e értelmezni ezt a rendelkezést, hogy az közvetlenül alkalmazandó, így az e rendelkezés hatálya alá 

tartozó személyek jogosultak arra, hogy a tagállamok bíróságai előtt az e rendelkezéssel 

összeegyeztethetetlen nemzeti szabályozás alkalmazásának mellőzése érdekében közvetlenül 

hivatkozzanak rá? 

Amennyiben igen: 

3) Úgy kell-e értelmezni a társulási megállapodás 68. cikkének (4) bekezdését, hogy azzal ellentétes az 
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Algemene nabestaandenwet (a túlélő hozzátartozók biztosításáról szóló általános törvény) 17. cikkének 

(3) bekezdése értelmében vett lakóhely szerinti állam elvének olyan alkalmazása, amely a túlélő 

hozzátartozói ellátások Algériába történő exportjának korlátozását eredményezi? 

 

9. A College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) által 2022. szeptember 12-én 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-591/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Mikor áll fenn a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt szalmonella-szerotípusok 

előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. március 10-i 200/2010/EU bizottsági 

rendelet (a továbbiakban: 200/2010 rendelet) melléklete 2.2.2.2. pontjának c) alpontja értelmében vett 

rendkívüli eset, amikor az illetékes hatóságnak oka van a szalmonellára vonatkozó, az élelmiszer-ipari 

vállalkozó kezdeményezésére végzett rutinszerű mintavétel pozitív eredményeit megkérdőjelezni, és 

ezért úgy dönthet, hogy a vizsgálatot meg kell ismételni? 

2) Jelentőséggel bírnak-e a következő tényezők annak megállapítása szempontjából, hogy a 200/2010 

rendelet melléklete 2.2.2.2. pontjának c) alpontja értelmében vett rendkívüli eset áll-e fenn: 

i. a szóban forgó szalmonellafajra vonatkozó, az élelmiszer-ipari vállalkozó kezdeményezésére végzett 

rutinszerű mintavételek (több) negatív vizsgálati eredményének fennállása, 

ii. az a körülmény, hogy az eredmény szalmonella tekintetében ólanként csak a két minta egyike esetében 

volt pozitív, 

iii. a (mintavétellel érintett) állomány oltottsági státusza a szóban forgó szalmonellafaj tekintetében, az 

állomány életkorához viszonyítva, 

iv. a szalmonella tekintetében pozitív eredményt mutató ólak száma a szóban forgó szalmonellafajra 

vonatkozó mintavételi gyakorisághoz viszonyítva, 

v. a gazdaságra a kimutatott (zoonotikus úton terjedő) szalmonellafaj előfordulását illetően jellemző 

előzmények? 

3) Amennyiben a második kérdés i. pontjára igenlő válasz adandó: Mennyi idő biztosítható az 

élelmiszer-ipari vállalkozó számára a későbbi mintavételek elvégzésére (illetve elvégeztetésére) és a 

vonatkozó vizsgálati eredmények megküldésére, mielőtt az illetékes hatóság a fertőzés megállapítását 

követően visszafordíthatatlan intézkedéseket tenne? 

 

10. A Verwaltungsgericht Minden (Németország) által 2022. szeptember 15-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-596/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a 2011/92 irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével, valamint I. mellékletének 17. 

a) és 24. pontjával összefüggésben értelmezett 2. cikkének (1) bekezdését, illetve a 2011/92 irányelv 4. 

cikkének (2) és (3) bekezdésével, valamint II. mellékletének 1. e) pontjával és III. mellékletének 1. b) 

és 3. g) pontjával összefüggésben értelmezett 2. cikkének (1) bekezdését, hogy e rendelkezésekkel 

ellentétes az olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés, amely szerint abban az esetben, ha egy 

brojlercsirkék intenzív tenyésztését végző létesítmény egy már engedélyezett ilyen létesítményt egészít 

ki, e létesítmények összeadódó projektekként csak akkor teszik szükségessé környezeti hatásvizsgálat 

vagy a 2011/92 irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett esetenkénti vizsgálat 

elvégzését, ha azokat közös üzemi berendezések vagy építmények kapcsolják össze? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 2011/92 irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével, valamint I. mellékletének 17. 

a) pontjával és 24. pontjával összefüggésben értelmezett 2. cikkének (1) bekezdését, hogy e 
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rendelkezésekkel ellentétes az olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés, amely szerint abban az esetben, 

ha 

a) egy brojlercsirkék intenzív tenyésztését végző létesítmény egy már engedélyezett ilyen létesítményt 

egészít ki, 

b) a további létesítmény (29 990 hely) és a már engedélyezett létesítmény (84 000 hely) együttesen 

túllépi a 2011/92 irányelv I. mellékletének 17. a) pontja szerinti, brojlercsirkék számára 85 000 helyes 

küszöbértéket, 

c) a további létesítmény nem éri el sem a nemzeti jog szerinti helyszínalapú előzetes vizsgálat nemzeti 

küszöbértékét (30 000 hely), sem a nemzeti jog szerinti általános előzetes vizsgálat nemzeti 

küszöbértékét (40 000 hely), és 

d) bár a már engedélyezett létesítmény tekintetében nem végeztek környezeti hatásvizsgálatot, végeztek 

azonban a 2011/92 irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett esetenkénti 

vizsgálatot (a nemzeti jog szerinti általános előzetes vizsgálat formájában) azzal az eredménnyel, 

hogy a már engedélyezett létesítmény tekintetében nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni, 

a további létesítmény tekintetében csak akkor kell környezeti hatásvizsgálatot végezni, ha a 2011/92 

irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett esetenkénti vizsgálat (a nemzeti jog szerinti 

általános előzetes vizsgálat formájában) azt mutatja, hogy a további létesítménnyel való kiegészítés 

jelentős káros vagy egyéb jelentős káros környezeti hatásokkal járhat? 

3) Úgy kell-e értelmezni a 2011/92 irányelv 4. cikkének (2) és (3) bekezdésével, valamint II. 

mellékletének 1. e) pontjával összefüggésben értelmezett 2. cikkének (1) bekezdését, hogy e 

rendelkezésekkel ellentétes az olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés, amely a 2011/92 irányelv 4. cikke 

(2) bekezdésének a) pontja értelmében vett, arra irányuló esetenkénti vizsgálat (a nemzeti jog szerinti 

helyszínalapú előzetes vizsgálat formájában történő) elvégzésének kötelezettségét, hogy a brojlercsirkék 

intenzív tenyésztését végző létesítmény építésére és üzemeltetésére irányuló projektet alá kell-e vetni 

környezeti hatásvizsgálatnak, kizárólag attól teszi függővé, hogy ez a létesítmény legalább 30 000 

hellyel rendelkezik? 

 

11. A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2022. szeptember 16-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-598/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikkel, valamint a Laezza-ítéletből (C-375/14) levezethető 

alapelvekkel – amennyiben azok a jelen ügyben alkalmazhatónak tekinthetők – a [codice della 

navigazione] 49. cikkéhez hasonló nemzeti rendelkezés olyan értelmezése, amely arra kötelezi a 

koncessziós jogosultat, hogy a koncesszió lejártakor annak a folyamatosság megszakadása nélkül, akár 

új határozattal történő megújításakor ingyenesen és kártalanítás nélkül adja át az állami tulajdonú 

területen megvalósított azon építményeket, amelyek a fürdőlétesítmény üzemeltetése szempontjából 

szervezett javak összességének részét képezik, és az azonnali állami tulajdonba vétel hatása a nemzeti 

jogalkotó által ténylegesen kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket meghaladó, ezért a célhoz képest 

aránytalan korlátozásnak minősülhet? 

 

12. A High Court (Írország) által 2022. szeptember 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-613/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Azt eredményezi-e a 2011/92/EU irányelv 11. cikke (1) bekezdésének az Alapjogi Charta 47. cikkével 

és/vagy az Európai Közösség nevében a 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Aarhusi 

Egyezmény 9. cikkének (2)–(4) bekezdésével összefüggésben értelmezett a) pontja, hogy ha valamely 
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környezetvédelmi nem kormányzati szervezet megfelel az említett rendelkezésben a kereshetőségi jogra 

vonatkozóan meghatározott kritériumoknak, úgy kell tekinteni, hogy az érintett nem kormányzati 

szervezet kellő jogosultsággal rendelkezik arra, hogy bírósági jogorvoslatot kezdeményezzen, a 

tagállam nemzeti jogának azon általános szabálya ellenére, amely kizárja a jogi személyiséggel nem 

rendelkező egyesületek általi perindítást? 

2) Ha a 2011/92/EU irányelv 11. cikke (1) bekezdésének az Alapjogi Charta 47. cikkével és/vagy az 

Európai Közösség nevében a 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Aarhusi Egyezmény 9. 

cikkének (2)–(4) bekezdésével összefüggésben értelmezett a) pontja általánosságban nem jár az első 

kérdésben meghatározott hatással, van-e ilyen hatása olyan körülmények között, amikor az érintett 

tagállam nemzeti joga úgy rendelkezik, hogy a perbeli jogképességet illetően az irányelv 1. cikke (2) 

bekezdésének e) pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelő nem kormányzati szervezet 

kereshetőségi joggal rendelkezik? 

3) Ha a 2011/92/EU irányelv 11. cikke (1) bekezdésének az Alapjogi Charta 47. cikkével és/vagy az 

Európai Közösség nevében a 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Aarhusi Egyezmény 9. 

cikkének (2)–(4) bekezdésével összefüggésben értelmezett a) pontja általánosságban nem jár az első 

kérdésben meghatározott hatással, van-e ilyen hatása olyan körülmények között, amikor az érintett 

tagállam nemzeti joga és/vagy az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által elfogadott 

eljárási szabályzat értelmében a nemzeti jog alapján egyébként jogképességgel nem rendelkező 

környezetvédelmi nem kormányzati szervezet jogosult arra, hogy részt vegyen az engedélyezési eljárás 

közigazgatási szakaszában? 

4) Ha a 2011/92/EU irányelv 11. cikke (1) bekezdésének az Alapjogi Charta 47. cikkével és/vagy az 

Európai Közösség nevében a 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Aarhusi Egyezmény 9. 

cikkének (2)–(4) bekezdésével összefüggésben értelmezett a) pontja általánosságban nem jár az első 

kérdésben meghatározott hatással, van-e ilyen hatása, ha az érintett tagállam joga által a nem 

kormányzati szervezetnek az 1. cikk (2) bekezdésének e) pontja szerinti perbeli jogképességéhez előírt 

feltételek olyanok, hogy a nem kormányzati szervezetnek – ahhoz, hogy ilyen jogképességgel 

rendelkezzen – az engedélyezési kérelem elbírálására vonatkozó törvényes határidőt meghaladó ideje 

kell fennállnia, következésképpen egy adott városfejlesztési engedély iránti kérelemre válaszul 

létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező nem kormányzati szervezet az 1. cikk (2) bekezdésének 

e) pontját végrehajtó jogszabály alkalmazásában rendszerint soha nem rendelkezik perbeli 

jogképességgel? 

5) Azt eredményezi-e a 2011/92/EU irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a jogbiztonság és/vagy a 

tényleges érvényesülés tükrében és/vagy az Alapjogi Charta 47. cikkével és/vagy az Európai Közösség 

nevében a 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Aarhusi Egyezmény 9. cikkének (2)–(4) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett a) pontja, hogy a tagállam nemzeti eljárásjogi rendelkezése 

által biztosított mérlegelési mozgásteret – amelynek gyakorlásával lehetővé tehető, hogy a jogi 

személyiséggel nem rendelkező egyesület tagjai magánszemély felperesekként a jogi személyiséggel 

nem rendelkező egyesület helyébe léphessenek – oly módon kell gyakorolni, hogy a hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való hozzáférés joga teljes mértékben érvényesüljön, így az említett eljárásjogi 

jogutódlás ne legyen kizárható pusztán az érintett kereset benyújtásának elévülésére vonatkozó nemzeti 

jogi szabály alapján? 

6) Ha a 2011/92/EU irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a jogbiztonság és/vagy a tényleges 

érvényesülés tükrében és/vagy az Alapjogi Charta 47. cikkével és/vagy az Európai Közösség nevében a 

2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Aarhusi Egyezmény 9. cikkének (2)–(4) bekezdésével 

összefüggésben értelmezett a) pontja általánosságban nem jár az ötödik kérdésben meghatározott 

hatással, van-e ilyen hatása – különösen a tényleges érvényesülés elve tükrében – olyan körülmények 

között, amikor az eredeti felperes a keresetet a nemzeti jogban meghatározott határidőn belül nyújtotta 

be, és a jogelőd felperes által a bírósági jogorvoslathoz való hozzáférés céljából felhozott jogalapok 

változatlanok maradtak? 

7) Ha a 2011/92/EU irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a jogbiztonság és/vagy a tényleges 

érvényesülés tükrében és/vagy az Alapjogi Charta 47. cikkével és/vagy az Európai Közösség nevében a 

2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Aarhusi Egyezmény 9. cikkének (2)–(4) bekezdésével 
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összefüggésben értelmezett a) pontja általánosságban nem jár az ötödik kérdésben meghatározott 

hatással, van-e ilyen hatása, ha az érintett tagállamnak az elévülési határidő ilyen helyzetekben történő 

alkalmazására vonatkozó nemzeti joga nem egyértelmű és/vagy ellentmondásos, így a felperes a 

keresetindítás előtt nem élvez jogbiztonságot az eljárásjogi jogutódlás megengedhetőségével 

kapcsolatban? 

 

13. A Conseil d'État (Belgium) által 2022. szeptember 24-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-614/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Közvetlen hatállyal rendelkezhet-e 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 23. cikke, amelyet nem ültettek át a 

belga jogba oly módon, hogy az a Belgiumban menekültként elismert és az anyja kíséretében 

odaérkezett gyermek anyja számára tartózkodási engedély vagy nemzetközi védelem megadását 

biztosítsa? 

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

elismert és az anyja kíséretében odaérkezett gyermek anyját feljogosítja-e a 24–35. cikkben említett 

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

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

anya személyében nem felel meg a nemzetközi védelem megszerzéséhez szükséges feltételeknek? 

2) A 2011/95 irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 18. és 24. cikkével együttesen 

értelmezett 23. cikkének hatékony érvényesülése megköveteli-e, hogy az a tagállam, amely nem úgy 

alakította a nemzeti jogát, hogy az ilyen jogállású személynek [az említett irányelv 2. cikkének j) pontja 

értelmében vett] családtagjai – amennyiben személyükben nem teljesítik ugyanezen jogállás 

megadásának feltételeit – igényt formálhassanak bizonyos előnyökre, elismerje a származékos menekült 

jogálláshoz való jogot e családtagok számára, hogy a családi egység fenntartása érdekében 

igényelhessék ezeket az előnyöket? 

3) A 2011/95 irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 18. és 24. cikkével, együttesen 

értelmezett 20. és 23. cikke arra kötelezi-e azon tagállamot, amely nem úgy alakította a nemzeti jogát, 

hogy a menekültként elismert kiskorú személy szülei élhessenek az irányelv 24–35. cikkében felsorolt 

előnyökkel, hogy részükre származékos nemzetközi védelmi jogállást biztosítson annak érdekében, 

hogy elsődlegesen a gyermek mindenek felett álló érdekét vegyék figyelembe és hogy biztosítsák e 

gyermek menekült jogállásának hatékonyságát? 

 

14. A Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Svédország) által 2022. 

október 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-629/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Mit jelent a visszatérési [2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi] irányelv 6. cikkének (2) 

bekezdése? Azt jelenti-e, hogy a harmadik országbeli állampolgárt fel kell szólítani arra, hogy – abból 

tagállamból, amelyben jogellenesen tartózkodik – haladéktalanul térjen vissza abba a tagállamba, 

amelyben érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, hacsak közrendi vagy nemzetbiztonsági 

okokból haladéktalanul nem kell távoznia? 

2) Ad-e iránymutatást a visszatérési irányelv vagy más uniós jogszabály arra vonatkozóan, hogy mi a 

következménye annak, ha a nemzeti hatóság nem teszi meg a visszatérési irányelv 6. cikkének (2) 

bekezdése alapján a szükséges felszólítást? A szükséges felszólítás elmulasztása maga után vonja-e a 

kiutasítási határozat és a visszatérést tiltó határozat érvénytelenségét? 
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3) Ha a visszatérési irányelv 6. cikkének (2) bekezdése ilyen felszólítást és következményt von maga 

után, kellően egyértelmű és pontos-e ahhoz, hogy közvetlen hatállyal rendelkezzen? 

4) Összeegyeztethető-e az uniós joggal a külföldiekről szóló törvény 8. fejezetének 6a. §-ában szereplő 

svéd szabályhoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely további mentességeket állapít meg a 

[felszólítás] megtételére vonatkozó esetleges kötelezettség alól? 

 

15. A Visoki upravni sud (Horvátország) által 2022. október 18-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-652/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: horvát 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Megengedi-e a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő 

ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [helyesen: a vízügyi, 

energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatások területén a közbeszerzési eljárások összehangolásáról 

és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről] szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 36. cikkével összefüggésben értelmezett 76. cikke, hogy az ajánlatkérő 

figyelembe vegye azokat a dokumentumokat, amelyeket az ajánlattevő először az ajánlattételi határidő 

lejártát követően nyújtott be, amely dokumentumok nem szerepeltek az eredeti ajánlatban, és amelyek 

olyan körülményekre hivatkoznak, amelyeket az ajánlattevő az eredeti ajánlatában nem említett meg? 

2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a vízügyi, energiaipari, közlekedési 

és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről [helyesen: a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatások területén a 

közbeszerzési eljárások összehangolásáról és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről] szóló, 

2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 36. cikkével összefüggésben 

értelmezett 76. cikkét, hogy azzal ellentétes, ha az ajánlatkérő szerv az első eljárást lezáró döntés 

megsemmisítését és az ügynek az ajánlatok újbóli megvizsgálása és értékelése céljából az 

ajánlatkérőhöz történő visszautalását követően a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételeinek 

való megfelelést igazoló további, az eredeti ajánlatban nem szereplő dokumentumokat kért a gazdasági 

szereplőtől, például a megvalósított építési beruházások olyan referenciával kiegészített listáját, amely 

nem szerepelt az építési beruházások eredeti listájában, azaz nem volt része az eredeti ajánlatnak? 

3) Úgy kell-e értelmezni a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő 

ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [helyesen: a vízügyi, 

energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatások területén a közbeszerzési eljárások összehangolásáról 

és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről] szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 36. cikkével összefüggésben értelmezett 76. cikkét, hogy azzal ellentétes, 

ha az első eljárást lezáró döntés megsemmisítését és az ügynek az ajánlatok újbóli megvizsgálása és 

értékelése érdekében az ajánlatkérőhöz történő visszautalását követően a gazdasági szereplő az 

ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételeinek való megfelelést igazoló olyan 

dokumentumokat nyújtott be, amelyek nem szerepeltek az eredeti ajánlatban, például a megvalósított 

építési beruházások olyan referenciával kiegészített listáját, amely nem szerepelt az építési beruházások 

eredeti listájában, azaz nem volt része az eredeti ajánlatnak? 

 

16. A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2022. október 20-án 

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-661/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

A jelen ügyben szereplőkhöz hasonló olyan körülmények között, amelyekben valamely pénzforgalmi 

intézmény külön fizetési megbízás nélkül fogad pénzeszközöket abból a célból, hogy azokat ugyanazon 

a munkanapon vagy a következő munkanapon átutalja, és a pénzeszközök a pénzforgalmi szolgáltatás 

nyújtására vonatkozóan jogszabályban meghatározott határidőnél hosszabb ideig maradnak a 
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pénzforgalmi intézménynek a fizetési műveletek teljesítésére szolgáló számláján, úgy kell-e tekinteni, 

hogy a pénzforgalmi intézmény intézkedései: 

a) a pénzforgalmi intézmény által teljesített, a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 

2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 

valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 

2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének 3. pontjában meghatározott 

pénzforgalmi szolgáltatás vagy ezen irányelv 4. cikkének 5. pontjában meghatározott fizetési 

művelet részét képezik; vagy 

b) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és 

prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 

2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 2. pontjában meghatározott elektronikus pénz 

kibocsátásának minősülnek[?] 

Pénzügyi jogterület 

1. A Tribunalul Argeş (Románia) által 2022. augusztus 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-533/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 44. 

cikkének, valamint a héa-irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU 

tanácsi végrehajtási rendelet 10. és 11. cikkének rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes a nemzeti 

adóhatóságok azon gyakorlata, amely valamely független belföldi illetőségű jogi személyt kizárólag 

azon tény alapján minősít egy külföldi illetőségű jogalany állandó telephelyének, hogy e két társaság 

ugyanazon csoporthoz tartozik? 

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

cikkének, valamint a héa-irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU 

tanácsi végrehajtási rendelet 10. és 11. cikkének rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes a nemzeti 

adóhatóságok azon gyakorlata, amely kizárólag a belföldi illetőségű jogi személy által a külföldi 

illetőségű jogalany részére nyújtott szolgáltatásokra figyelemmel tekinti úgy, hogy valamely külföldi 

illetőségű jogalany valamely tagállam területén állandó telephellyel rendelkezik? 

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

cikkének, valamint a héa-irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU 

tanácsi végrehajtási rendelet 10. és 11. cikkének rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes a nemzeti 

adójogi szabályozás és a nemzeti adóhatóságok azon gyakorlata, amely kizárólag arra figyelemmel 

tekinti úgy, hogy egy külföldi illetőségű jogalany valamely tagállam területén állandó telephellyel 

rendelkezik, hogy a szóban forgó állandó telephely kizárólag termékeket értékesít, és nem nyújt 

szolgáltatásokat? 

4) Amennyiben egy külföldi illetőségű személy valamely tagállam területén egy belföldi illetőségű jogi 

személynél rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi erőforrásokkal, amelyekkel biztosítja a külföldi 

illetőségű jogalany által értékesítendő termékek feldolgozásához szükséges szolgáltatások nyújtását, 

úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 192a. cikke 

b) pontjának[, valamint] a héa-irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 

282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet 11. cikkének és 53. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit, 

hogy a külföldi illetőségű jogi személy személyi és tárgyi erőforrásai révén nyújtott feldolgozási 

szolgáltatások:  

i) a belföldi illetőségű személy által a külföldi illetőségű jogi személy részére a fent említett személyi 

és tárgyi erőforrások révén nyújtott szolgáltatások, vagy adott esetben  

ii) maga a külföldi illetőségű jogi személy által a fent említett személyi és tárgyi erőforrások révén 

nyújtott szolgáltatások? 
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5) A 4) kérdésre adott választól függően hogyan kell meghatározni a szolgáltatásnyújtás helyét a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 44. cikkének, valamint a héa-irányelv 

végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet 10. és 

11. cikkének rendelkezései alapján? 

6) A héa-irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU tanácsi végrehajtási 

rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében az áruk feldolgozására irányuló szolgáltatásokkal 

kapcsolatos olyan tevékenységek, mint az átvétel, leltározás, a megrendelések leadása a beszállítóknak, 

a raktárhelyiségek biztosítása, a készletkezelés a számítógépes rendszerben, a vevői megrendelések 

feldolgozása, a cím feltüntetése a fuvarokmányokon és számlákon, a minőségellenőrzés támogatása stb. 

nem vehetők figyelembe az állandó telephely meglétének meghatározásakor, mivel ezek az áruk 

feldolgozásához szigorúan szükséges adminisztratív jellegű támogató tevékenységek? 

7) Tekintettel a fent említett rendeltetési hely szerinti adóztatás helyére vonatkozó elvekre, a 

feldolgozásra irányuló szolgáltatások nyújtása helyének meghatározása szempontjából releváns-e az, 

hogy a feldolgozásból származó árukat a szolgáltatás igénybevevője többnyire Románián kívül 

értékesíti (oda szánják azokat), míg a Romániában értékesített termékek héa-kötelesek, és ezért a 

feldolgozásra irányuló szolgáltatások eredménye nem Romániában „kerül értékesítésre”, vagy ha 

Romániában „kerül értékesítésre”, akkor héa-köteles? 

8) Ha a szolgáltatásokat fogadó állandó telephely emberi és tárgyi erőforrásai potenciálisan azonosak a 

szolgáltatást nyújtó szolgáltató azon erőforrásaival, amelyekkel a szolgáltatást ténylegesen teljesítik, 

akkor is a héa-irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti szolgáltatásnyújtásról van-e szó? 

 

2. A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2022. szeptember 7-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-585/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49., az EUMSZ 56. cikket és/vagy az EUMSZ 63. cikket, hogy 

azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az adóalannyal kapcsolatban álló 

vállalkozással szemben fennálló, olyan vállalkozásban fennálló részesedés megszerzése, illetve további 

részesedés megvásárlása céljából felmerült kölcsöntartozással kapcsolatos kamatok, amely a részesedés 

megszerzését, illetve további részesedés megvásárlását követően kapcsolat vállalkozásnak minősül, nem 

vonhatók le az adóalany nyereségének kiszámításakor, mivel a szóban forgó kötelezettség egyértelműen 

mesterséges megállapodás(ok)(nak) (részének) tekinthető, és pedig függetlenül attól, hogy e 

kötelezettséget mint olyat a piaci verseny feltételei mellett vállalták-e? 

2) Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén:  

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49., az EUMSZ 56. cikket és/vagy az EUMSZ 63. cikket, hogy 

azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az adóalannyal kapcsolatban álló 

vállalkozással szemben fennálló, olyan vállalkozásban fennálló részesedés megszerzése, illetve további 

részesedés megvásárlása céljából felmerült, egyértelműen mesterséges megállapodás(ok)(nak) 

(részének) tekinthető kölcsöntartozással kapcsolatos kamatok levonását, amely a részesedés 

megszerzését, illetve további részesedés megvásárlását követően kapcsolt vállalkozásnak minősül, az 

adóalany nyereségének kiszámításakor teljes mértékben megtagadják abban az esetben is, ha e kamatok 

önmagukban nem haladják meg azt a mértéket, amely független vállalkozások között kerülne 

alkalmazásra? 

3) Jelentőséggel bír-e az első és/vagy második kérdésre adott válasz szempontjából, hogy a szóban forgó 

részesedésszerzés, illetve -vásárlás a) olyan vállalkozást érint, amely már e részesedésszerzést, illetve -

vásárlást megelőzően is az adóalany kapcsolt vállalkozása volt, vagy b) olyan vállalkozást érint, amely 

csak e részesedésszerzést, illetve -vásárlást követően válik az adóalany kapcsolt vállalkozásává? 
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Munkaügyi ügyszak 

1. A Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Spanyolország) által 2022. 

szeptember 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-589/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 

20-i 98/59/EK tanácsi irányelv 2. cikkét az Európai Unió Bíróságának a 2009. szeptember 10-i ítéletében 

(C-44/08, EU:C:2009:533) kialakított ítélkezési gyakorlatára tekintettel úgy kell-e értelmezni, hogy az 

irányelv hatékony érvényesülését biztosító konzultációs és tájékoztatási kötelezettség azon időpontban 

keletkezik, amikor a vállalkozás az átszerveződési folyamata részeként olyan munkaszerződések 

felmondását tervezi, amelyek száma attól függetlenül meghaladhatja a csoportos létszámcsökkentésre 

vonatkozóan előírt felső határt, hogy az elbocsátások vagy az azzal azonosan kezelt felmondások száma 

végül azért nem éri el e küszöbértéket, mert a létszámot a munkavállalók képviselőivel folytatott 

előzetes konzultáció nélkül elfogadott munkáltatói intézkedések révén csökkentették? 

2) A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 

20-i 98/59/EK tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének utolsó albekezdése, amely azt mondja ki, 

hogy: „Az a) pont első albekezdésében előírt elbocsátási létszámok számításakor, a munkaszerződések 

munkáltató által egy vagy több, nem az érintett egyéni munkavállalók személyében rejlő ok miatt 

kezdeményezett felmondását az elbocsátásokkal azonosan kezelik, feltéve hogy az elbocsátottak száma 

legalább öt fő” magában foglalja-e egy olyan válsághelyzetben, amelyben a személyi állománynak az 

elbocsátásokat is magában foglaló csökkentése várható, a munkavállalóknak a vállalkozás által javasolt 

olyan önkéntes távozását, amely nem a munkavállalók akaratából történt, de amelyet egy másik 

vállalkozásnál történő azonnali munkába állásra vonatkozóan kapott határozott ajánlatot követően 

elfogadtak, miután a munkáltató e másik vállalkozással megállapodott arra vonatkozóan, hogy a 

munkáltató munkavállalói esetleges felvételük céljából felvételi elbeszélgetésen vehessenek részt? 

Polgári ügyszak 

1. Az Amtsgericht Wesel (Németország) által 2022. szeptember 9-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-590/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: német 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) Elegendő-e az (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 82. cikkének 

(1) bekezdése szerinti kártérítési igény megalapozásához az, ha az általános adatvédelmi rendeletnek 

valamely az igényérvényesítő személyt védő rendelkezését megsértették, vagy pedig szükséges az, hogy 

az igényérvényesítő személyt a rendelkezések megsértésén túl további sérelem érje? 

2) Az uniós jog alapján szükséges-e az általános adatvédelmi rendelet 82. cikkének (1) bekezdése 

szerinti nem vagyoni kártérítési igény megalapozásához az, hogy egy bizonyos súlyú sérelem álljon 

fenn? 

3) Különösen: Elegendő-e az általános adatvédelmi rendelet 82. cikkének (1) bekezdése szerinti nem 

vagyoni kártérítés iránti igény megállapításához az, hogy az igényérvényesítő személynek attól kell 

tartania, hogy az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megsértése következtében személyes 

adatai harmadik személyek kezébe kerültek, anélkül, hogy ez egyértelműen megállapítható lenne? 

4) Megfelel-e az uniós jognak, ha a nemzeti bíróság az általános adatvédelmi rendelet 82. cikkének (1) 

bekezdése szerinti nem vagyoni kártérítés megállapítása során az általános adatvédelmi rendelet 83. 

cikke (2) bekezdésének második mondata szerinti, a szövegnél fogva kizárólag pénzbírságokra 

vonatkozó szempontokat megfelelően alkalmazza? 

5) Arra is figyelemmel kell-e megállapítani az általános adatvédelmi rendelet 82. cikkének (1) bekezdése 

szerinti nem vagyoni kártérítési igény mértékét, hogy a megítélt igény mértéke elrettentő hatást is 
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elérjen, illetve megakadályozza a jogsértések „elüzletiesedését” (pénzbírságok/kártérítési kifizetések 

tervezett számításba vételét)? 

6) Megfelel-e az uniós jognak az, ha az általános adatvédelmi rendelet 82. cikkének (1) bekezdése 

szerinti nem vagyoni kártérítési igény mértékének meghatározása során figyelembe veszik azon nemzeti 

előírások egyidejű megsértését, amelyek célja ugyan a személyes adatok védelme, de nem minősülnek 

az e rendelettel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és végrehajtási jogi 

aktusoknak, valamint az e rendeletben foglalt szabályokat pontosító tagállami jognak? 

 

2. A Tribunalul Specializat Cluj (Románia) által 2022. szeptember 12-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-593/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: román 

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 1. cikkének (2) bekezdését, hogy: 

a) a „törvényi rendelkezéseket tükröző szerződési feltételnek” részben vagy egészben meg kell 

ismételnie a vonatkozó törvényi rendelkezésben foglalt megfelelő jogi szabályt, vagy  

b) a „törvényi rendelkezéseket tükröző szerződési feltételnek” a vonatkozó törvényi rendelkezésben 

foglalt megfelelő jogi szabályra való kifejezett hivatkozást kell tartalmaznia, vagy ellenkezőleg, 

c) amennyiben a szerződés nem tartalmaz a vonatkozó törvényi rendelkezésben foglalt megfelelő jogi 

szabályra való külön hivatkozást vagy utalást, akkor a 93/13/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése 

értelmében vett, a szerződési feltétel tisztességtelen jellege vizsgálatának köréből való kizárás 

fennállásához elegendő a polgári jog azon általános szabályát alkalmazni, amely szerint a 

szerződéseket a törvény egészíti ki? 

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

szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit, hogy a 

fogyasztói jogok védelmére vonatkozó különös jogi szabályozás keretében túlzónak tekinthető az a 

megállapítás, hogy a fogyasztónak ismernie kell a szerződést kiegészítő törvényi rendelkezések 

valamennyi jogi szabályának tartalmát, amennyiben a kereskedő nem adott a fogyasztó részére 

tájékoztatást e célból? 

 

3. A hof van beroep te Brussel (Belgium) által 2022. szeptember 19-én benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-604/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: holland 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1) a) Úgy kell-e értelmezni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 20016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 

az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével összefüggésben értelmezett 4. cikkének 1. 

pontját, hogy az olyan karakterlánc, amely tagolt és géppel olvasható módon rögzíti az 

internetfelhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos preferenciáit, az említett 

rendelkezés értelmében vett személyes adatnak minősül (1.) az olyan ágazati szervezet 

szempontjából, amely olyan szabványt bocsát tagjai rendelkezésére, amellyel megszabja számukra, 

hogy gyakorlati és technikai szempontból milyen módon kell létrehozni, tárolni és/vagy terjeszteni 

az említett karakterláncot, és (2.) azon felek szempontjából, akik e szabványt bevezették 

weboldalaikon vagy alkalmazásaikban, és ily módon ezért hozzáférnek az említett karakterlánchoz? 

b) E tekintetben jelentőséggel bír-e, hogy a szabvány bevezetése magában foglalja, hogy az említett 

karakterlánc egy IP-címmel együtt áll rendelkezésre? 
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c) Eltérő választ kell-e adni az a) és a b) kérdésre akkor, ha maga az említett szabványalkotó ágazati 

szervezet nem rendelkezik törvényileg szabályozott hozzáféréssel a tagjai által az említett szabvány 

keretében kezelt személyes adatokhoz? 

2) a) Úgy kell-e értelmezni a [2016/679] rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. 

cikkével összefüggésben értelmezett 4. cikkének 7. pontját és 24. cikkének (1) bekezdését, hogy a 

szabványalkotó ágazati szervezetet adatkezelőnek kell tekinteni, ha tagjainak a kötelező technikai 

kereten túlmenően olyan előírásokat tartalmazó szabványt kínál a hozzájárulás kezeléséhez, amelyek 

részletesen meghatározzák, hogy milyen módon kell tárolni és terjeszteni ezeket a személyes adatnak 

minősülő hozzájárulási adatokat? 

b) Eltérő választ kell-e adni az a) kérdésre akkor, ha maga az említett ágazati szervezet nem rendelkezik 

törvényileg szabályozott hozzáféréssel a tagjai által az említett szabvány keretében kezelt személyes 

adatokhoz? 

c) Ha a szabványalkotó ágazati szervezetet az internetfelhasználók preferenciái tekintetében 

adatkezelőnek vagy közös adatkezelőnek kell tekinteni, akkor a szabványalkotó ágazati szervezet 

(közös) felelőssége automatikusan kiterjed-e az olyan harmadik felek általi későbbi adatkezelésekre 

is, akik számára az internetfelhasználók preferenciáit rendelkezésre bocsátották, például a kiadók és 

értékesítők általi célzott online reklámozásra? 

 

4. A Sąd Apelacyjny w Warszawie (Lengyelország) által 2022. október 13-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-638/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett, a házassági 

ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, továbbá az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (3) bekezdésével, valamint a 

házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (átdolgozás) 

22. és 24. cikkével, 27. cikkének (6) bekezdésével, valamint 28. cikkének (1) és (2) bekezdésével az 

olyan nemzeti rendelkezés alkalmazása, amely szerint a szülői felügyelet vagy gyámság alatt álló 

személy visszavitelével kapcsolatos, a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi 

vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezmény alapján folyamatban lévő ügyekben a 

Prokurator Generalny (legfőbb ügyész), a Rzecznik Praw Dziecka (gyermekügyi ombudsman) vagy a 

Rzecznik Praw Obywatelskich (ombudsman) a Sąd Apelacyjny w Warszawiehoz (varsói fellebbviteli 

bíróság) a szülői felügyelet vagy gyámság alatt álló személy visszavitele tárgyában hozott végzése 

jogerőre emelkedésének napjától számított legfeljebb két héten belül benyújtott kérelmére e végzés 

végrehajtását jogszabály erejénél fogva felfüggesztik? 

 

5. A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2022. október 13-án benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-645/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: litván 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések: 

1. Lehet-e úgy értelmezni a 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) 

bekezdését, hogy amennyiben a fogyasztó kifejezi valamely szerződésnek az abban foglalt 

tisztességtelen feltétel helyettesítésével történő fenntartására irányuló szándékát, a bíróság, miután 

megállapította, hogy e szerződés a tisztességtelennek nyilvánított feltétel elhagyását követően nem 

maradhat érvényes, határozhat a tisztességtelen feltétel helyettesítésének kérdéséről anélkül, hogy 

először értékelné a szerződés egésze megsemmisítésének lehetőségét? 

2. Függ-e az első kérdésre adandó válasz attól, hogy a nemzeti bíróságnak lehetősége van-e arra, hogy 
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a szerződésben foglalt tisztességtelen feltételt diszpozitív rendelkezéssel vagy a nemzeti jognak a szóban 

forgó szerződés felei közötti egyetértés alapján alkalmazott rendelkezésével helyettesítse? 

Gazdasági ügyszak 

1. A Tribunale di Pistoia (Olaszország) által 2022. szeptember 23-án benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem (C-610/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés: 

Az „azok[,] a [87/102/EGK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében előírt] rendelkezések, amelyeket 

ennek az irányelvnek a megvalósítására fogadnak el, nem kerülhetők meg a szerződések alakításával” 

kifejezés kizárólag a THM szerződésben történő megjelölésének elmulasztására vonatkozik-e vagy a 

THM szerződésben történő téves megjelölésére is? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok 

Büntető ügyszak 

1. A Bíróság (nagytanács) 2022. október 28-i ítélete (az Oberlandesgericht München 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – HF ellen folytatott büntetőeljárás 

(C-435/22. PPU. sz. ügy)1  

A 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Benelux 

Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai 

között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i 

Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én Schengenben aláírt és 1995. 

március 26-án hatályba lépett egyezmény 54. cikkét az Európai Unió Alapjogi Chartája 50. cikkének 

fényében a következőképpen kell értelmezni: 

e rendelkezéssel ellentétes egy harmadik országbeli állampolgárnak a tagállami hatóságok általi 

kiadatása egy másik harmadik állam részére, amennyiben egyrészt ezen állampolgárt egy másik 

tagállamban jogerősen elítélték a kiadatási kérelemben szereplővel azonos tényállás tekintetében, és az 

említett tagállamban kiszabott büntetést letöltötte, másrészt a kiadatási kérelem olyan kétoldalú 

kiadatási szerződésen alapul, amely a ne bis in idem elv hatályát a megkeresett tagállamban hozott 

ítéletekre korlátozza. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

1. A Bíróság (második tanács) 2022. október 13-i ítélete (a Verwaltungsgericht Köln 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M2Beauté Cosmetics GmbH 

kontra Bundesrepublik Deutschland (C-616/20. sz. ügy)2   

1) A farmakovigilancia tekintetében a 2010. december 15-i 2010/84/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. 

november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke 2. pontja b) alpontját a 

következőképpen kell értelmezni: 

a nemzeti hatóság valamely terméknek az e rendelkezés értelmében vett „gyógyszerként” történő 

besorolása céljából e termék farmakológiai tulajdonságait az említett anyag szerkezeti analógjára 

vonatkozó tudományos ismeretekre támaszkodva is megállapíthatja abban az esetben, ha az említett 

 
1 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 9. szám, Büntető ügyszak, 37. szám alatt. 
2 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 55. szám alatt. 
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terméket alkotó anyagra vonatkozóan semmilyen tudományos tanulmány nem áll rendelkezésre, 

amennyiben a hasonlóság olyan mértékű, hogy objektív és tudományosan megalapozott elemzés alapján 

feltételezhető, hogy egy adott koncentrációban valamely termékben jelen lévő anyag ugyanazon 

tulajdonságokkal rendelkezik, mint az olyan létező anyag, amelyre vonatkozóan a szükséges 

tanulmányok rendelkezésre állnak. 

2) A 2010/84 irányelvvel módosított 2001/83 irányelv 1. cikke 2. pontjának) alpontját a következőképpen 

kell értelmezni: 

az élettani funkciókat módosító termék csak akkor sorolható be az e rendelkezés értelmében vett 

„gyógyszerként”, ha konkrét jótékony hatást fejt ki az egészségre. E tekintetben elegendő, ha a külső 

megjelenést javítja, ezáltal pedig közvetetten növeli az önbizalmat vagy a jó közérzetet, ha lehetővé teszi 

valamely elismert betegség kezelését. Ezzel szemben az olyan termék, amely a külső megjelenést ugyan 

anélkül javítja, hogy ártalmas tulajdonságokkal rendelkezne, de nem jár jótékony hatással az 

egészségre, nem sorolható be az említett rendelkezés értelmében vett „gyógyszerként”. 

 

2. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. október 13-i ítélete (az Administratīvā rajona tiesa, 

Administratīvā apgabaltiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – 

„Baltijas Starptautiskā Akadēmija” SIA (C-164/21. sz. ügy3), „Stockholm School of 

Economics in Riga” SIA (C-318/21. sz. ügy4) kontra Latvijas Zinātnes padome 

1) [Az EUMSZ] 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikkének 

83. pontját a következőképpen kell értelmezni: 

az olyan magánjogi entitás, amely több, a kutatást is magában foglaló tevékenységet folytat, de 

amelynek a bevételei nagyobb részben gazdasági tevékenységekből, így visszterhesen nyújtott oktatási 

szolgáltatásokból származnak, az e rendelkezés értelmében vett „kutató-tudásközvetítő szervezetnek” 

tekinthető, feltéve hogy az adott eset releváns körülményei összességének fényében megállapítható, hogy 

az elsődleges célja a független tevékenységként végzett alapkutatás, ipari kutatás vagy kísérleti 

fejlesztés, amit adott esetben e kutatási tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy 

tudástranszfer útján történő terjesztése egészít ki. Ennek keretében az ilyen entitástól nem követelhető 

meg, hogy a bevételeinek bizonyos hányada nem gazdasági jellegű kutató-tudásközvetítő 

tevékenységekből származzon. 

2) A 651/2014 rendelet 2. cikkének 83. pontját a következőképpen kell értelmezni: 

ahhoz, hogy valamely entitás az e rendelkezés értelmében vett „kutató-tudásközvetítő szervezetnek” 

legyen tekinthető, nem szükséges, hogy ezen entitás az elsődleges tevékenységéből származó bevételeket 

újra ugyanezen tevékenységbe fektesse be. 

3) A 651/2014 rendelet 2. cikkének 83. pontját a következőképpen kell értelmezni: 

az entitás tagjainak és részvényeseinek jogi formája, valamint az általuk végzett tevékenységek és az 

általuk követett célok esetleges haszonszerzési jellege nem minősül meghatározó kritériumnak az 

említett entitás e rendelkezés értelmében vett „kutató-tudásközvetítő szervezetként” történő minősítése 

szempontjából. 

 

3. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. október 13-i ítélete (a Bundesfinanzgericht [Ausztria] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DN kontra Finanzamt Österreich (C-199/21. sz. 

ügy)5   

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

parlamenti és tanácsi rendelet 67. cikkének második mondatát a következőképpen kell értelmezni: 

 
3 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 102. szám alatt. 
4 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 144. szám alatt. 
5 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 116. szám alatt. 
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ha valamely személy két tagállamban kap nyugdíjat, akkor e két tagállam jogszabályai szerint jogosult 

családi ellátásokra. Amennyiben az ilyen ellátásoknak az egyik tagállamban való megszerzése a nemzeti 

jog alapján kizárt, az e rendelet 68. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt elsőbbségi szabályok nem 

alkalmazandók. 

2) A 883/2004 rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-

i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikke (1) bekezdésének harmadik mondatát a 

következőképpen kell értelmezni: 

azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi azon családi ellátások visszatérítését, 

amelyeket az ellátásokra e szabályozás szerint jogosult szülő kérelmének hiányában a másik szülőnek 

nyújtottak, akinek a kérelmét az illetékes intézmény az említett rendelkezésnek megfelelően figyelembe 

vette, és aki ténylegesen egyedül viseli a gyermek eltartásának költségeit. 

 

4. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. október 13-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Liberty Lines SpA kontra Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (C-437/21. sz. ügy)6   

A szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) 

történő alkalmazásáról szóló, 1992. december 7-i 3577/92/EGK tanácsi rendeletet – különösen annak 

1. cikkének (1) bekezdését és 4. cikkének (1) bekezdését – a következőképpen kell értelmezni: 

azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek célja, hogy a tengeri szállítási szolgáltatásokat 

a vasúti szállítási szolgáltatásokkal azonos módon kezelje, amennyiben ez az azonos módon való kezelés 

azzal a hatással jár, hogy az érintett szolgáltatás mentesül a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 

szabályozás alkalmazása alól, amelynek hatálya alá egyébként tartozna. 

 

5. A Bíróság (első tanács) 2022. október 20-i ítélete (a Sofiyski rayonen sad [Bulgária] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Invest Fund Management” AD kontra Komisia 

za finansov nadzor (C-473/20. sz. ügy)7  

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

értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 72. cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

az ezen irányelv I. mellékletének A. listájában szereplő, az alapkezelő társaságra vonatkozó azon 

információk, amelyeket ezen irányelv 69. cikkének (2) bekezdése értelmében a tájékoztatónak legalább 

tartalmaznia kell, az említett 72. cikk értelmében vett, a „tájékoztató lényeges elemeinek” fogalma alá 

tartoznak, és így azokat naprakészen kell tartani. 

2) A 2014/91 irányelvvel módosított 2009/65 irányelv 99a. cikkének r) pontját a következőképpen kell 

értelmezni: 

azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az olyan alapkezelő társaság, 

amely az e nemzeti szabályozás által előírt határidőn belül nem tartotta tiszteletben a tájékoztató 

naprakésszé tételére vonatkozó, ezen irányelv 68–82. cikkében előírt kötelezettséget több, átruházható 

értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás tekintetében, e szervezetek közül minden 

egyes esetében közigazgatási bírsággal sújtható, még akkor is, ha az a módosítás, amely e tájékoztató 

napra késszé tételének tárgyát képezte, egyetlen elemet érintett, amely az alapkezelő társaság valamely 

szervének összetételére vonatkozik, feltéve hogy a közigazgatási bírság – amellett, hogy hatékony és 

visszatartó erejű – arányos is. 

 

 
6 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 182. szám alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 1. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 17. szám alatt. 
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6. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. október 20-i ítélete (a Rechtbank Den Haag 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – O. T. E. kontra Staatssecretaris van 

Justitie en Veiligheid (C-66/21. sz. ügy)  

1) A harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás 

megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 

együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 

2004/81/EK tanácsi irányelv 6. cikkének (2) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

a „kiutasításról szóló határozat” fogalma magában foglalja azt az intézkedést, amellyel a harmadik 

országbeli állampolgárt valamely tagállam területéről egy másik tagállam területére az egy harmadik 

országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi 

védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 

eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet alapján átadják. 

2) A 2004/81 irányelv 6. cikkének (2) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

azzal ellentétes, ha a harmadik országbeli állampolgár átadására vonatkozóan a 604/2013 rendelet 

alapján hozott határozatot az e 6. cikk (1) bekezdésében biztosított gondolkodási idő alatt hajtják végre, 

azzal azonban nem ellentétes sem az ilyen határozat elfogadása, sem pedig az e határozat végrehajtását 

előkészítő intézkedések meghozatala, feltéve, hogy az előkészítő intézkedések nem fosztják meg a 

gondolkodási időt a hatékony érvényesüléstől, aminek ellenőrzése a kérdést előterjesztő bíróság 

feladata. 

 

7. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. október 27-i ítélete (a Kammergericht Berlin 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DB Station & Service AG kontra 

ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (C-721/20. sz. ügy)  

A 2007. október 23-i 2007/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a 

vasútiinfrastruktúra-kapacitás elosztásáról és a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról 

szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkét úgy kell 

értelmezni, hogy 

azzal nem ellentétes, ha a nemzeti bíróságok az infrastruktúra-használati díjak visszatérítése iránti 

kérelem elbírálása érdekében az EUMSZ 102. cikket és ezzel egyidejűleg a nemzeti versenyjogot 

alkalmazzák, feltéve azonban, hogy a hatáskörrel rendelkező szabályozó szervezet előzetesen határozott 

a szóban forgó díjak jogszerűségéről. Ennek keretében a jóhiszemű együttműködés kötelezettsége terheli 

e bíróságokat, amelyek kötelesek az e szervezet által hozott határozatokat mérlegelési szempontként 

figyelembe venni, és saját határozataikat a hozzájuk benyújtott iratok összességére tekintettel 

megindokolni. 

 

8. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. október 27-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Iveco Orecchia SpA kontra APAM Esercizio SpA 

(C-68/21. sz. ügy), Brescia Trasporti SpA (C-84/21. sz. ügy)8 

1) A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló 

műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv („keretirányelv”) 10. cikkének (2) bekezdését, 19. cikkének (1) bekezdését és 28. 

cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

azokkal ellentétes, ha az ajánlatkérő szerv a közszolgáltatás ellátására szánt autóbuszok 

cserealkatrészeinek szállítására irányuló közbeszerzési eljárás keretében elfogadhat a 2007/46 irányelv 

IV. mellékletében említett szabályozási aktusok hatálya alá tartozó alkatrészekre vonatkozó olyan 

 
8 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 7. szám alatt. 
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ajánlatot, amelyhez nem mellékeltek e cserealkatrészek típusjóváhagyását igazoló tanúsítványt, 

amennyiben e szabályozási aktusok ilyen típusjóváhagyást írnak elő. 

2) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők 

beszerzéseiről [helyesen: a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatások területén a 

közbeszerzési eljárások összehangolásáról] és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 60. és 62. cikkét a 

következőképpen kell értelmezni: 

azokkal – a „gyártó” fogalmának a 2007/46 irányelv 3. cikkének 27. pontjában szereplő 

meghatározására tekintettel – ellentétes, ha az ajánlatkérő szerv a közszolgáltatás ellátására szánt 

autóbuszok cserealkatrészeinek szállítására irányuló közbeszerzési eljárás keretében elfogadhatja az 

ajánlattevő által kínált, a 2007/46 irányelv IV. mellékletében említett szabályozási aktusok hatálya alá 

tartozó alkatrészekre vonatkozó, ezen ajánlattevőtől származó egyenértékűségi nyilatkozatot, 

amennyiben ezen ajánlattevő nem tekinthető ezen alkatrészek gyártójának. 

 

9. A Bíróság (negyedik tanács) 2022. október 27-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Proximus NV kontra 

Gegevensbeschermingsautoriteit (C-129/21. sz. ügy)9  

1) 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 12. cikkének (2) bekezdését az ezen irányelv 2. cikke második 

bekezdésének f) pontjával és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános 

adatvédelmi rendelet) 95. cikkével összefüggésben a következőképpen kell értelmezni: 

a valamely távközlési szolgáltató előfizetőjének az e rendelet 4. cikkének 11. pontja értelmében vett 

„hozzájárulása” követelmény ahhoz, hogy ezen előfizető személyes adatai szerepeljenek az e 

szolgáltatón kívüli, más szolgáltatók által kiadott telefonkönyvekben és nyilvánosan hozzáférhető 

telefontudakozó-szolgáltatásokban, ugyanakkor elegendő, ha e hozzájárulást kizárólag az említett 

szolgáltatónak adják meg. 

2) A 2016/679 rendelet 17. cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

az előfizető személyes adatainak a telefonkönyvekből, valamint a nyilvánosan hozzáférhető 

telefontudakozó-szolgáltatásokból való törlésére irányuló kérelem az e cikk értelmében vett „törléshez 

való jog” gyakorlásának minősül. 

3) A 2016/679 rendelet 5. cikkének (2) bekezdését és 24. cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

a nemzeti felügyeleti hatóság megkövetelheti, hogy a nyilvánosan hozzáférhető telefonkönyvek és 

telefontudakozók szolgáltatója, mint adatkezelő, tegye meg a megfelelő műszaki és szervezeti 

intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a harmadik fél adatkezelőket – nevezetesen azt a 

távközlési szolgáltatót, amely közölte vele az előfizetőjének személyes adatait, valamint a nyilvánosan 

hozzáférhető telefonkönyvek és telefontudakozók többi szolgáltatóját, amelynek ő szolgáltatott ilyen 

adatokat – ezen előfizető hozzájárulásának visszavonásáról. 

4) A 2016/679 rendelet 17. cikkének (2) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

azzal nem ellentétes, ha a nemzeti felügyeleti hatóság arra kötelez egy olyan telefonkönyv-szolgáltatót 

és nyilvánosan hozzáférhető telefontudakozó-szolgáltatót, amelytől valamely távközlési szolgáltató 

előfizetője azt kérte, hogy a továbbiakban ne tegye közzé a rá vonatkozó személyes adatokat, hogy tegye 

meg az e rendelkezés értelmében vett „észszerű intézkedéseket” annak érdekében, hogy tájékoztassa a 

keresőmotorok üzemeltetőit az adatok törlése iránti ezen kérelemről. 

 
9 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak, 44. szám alatt. 
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10. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. október 20-i ítélete (a Varhoven administrativen 

sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Komisia za zashtita na lichnite 

danni, Tsentralna izbiratelna komisia kontra Koalitsia „Demokratichna Bulgaria – 

Obedinenie” (C-306/21. sz. ügy) 10 

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

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

április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 2. 

cikke (2) bekezdése a) pontját a következőképpen kell értelmezni: 

a személyes adatoknak a tagállami választások megszervezésével összefüggésben történő kezelése nincs 

kizárva e rendelet hatálya alól. 

2) A 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) pontját és 58. cikkét a következőképpen kell 

értelmezni: 

e rendelkezésekkel nem ellentétes az, ha valamely tagállam illetékes hatóságai olyan általánosan 

alkalmazandó közigazgatási jogi aktust fogadnak el, amely az e tagállamban megrendezett választások 

során korlátozza vagy adott esetben tiltja a szavazóhelyiségekben zajló szavazatszámlálás 

videófelvételen való rögzítését. 

 

11. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. október 20-i ítélete (az Administrativen sad Veliko 

Tarnovo [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Ekofrukt” EOOD kontra 

Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Veliko Tarnovo 

(C-362/21. sz. ügy)  

1) Az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz 

kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. 

cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha valamely elektronikus 

dokumentum formájában elfogadott közigazgatási aktust érvénytelennek nyilvánítanak, amennyiben azt 

olyan elektronikus aláírással írták alá, amely nem felel meg e rendelet ahhoz előírt követelményeinek, 

hogy az ugyanezen rendelet 3. cikkének 12. pontja értelmében vett „minősített elektronikus aláírásnak” 

minősüljön, feltéve hogy ezen aktus semmissége nem pusztán azért kerül megállapításra, hogy az 

elektronikus formában jelenik meg. 

2) A 910/2014 rendelet 3. cikkének 12. pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelet 3. cikkének 15. 

pontja értelmében vett „elektronikus aláírás minősített tanúsítványának” hiánya elegendő ahhoz, hogy 

az elektronikus aláírás ne képezzen „minősített elektronikus aláírást” e 3. cikk 12. pontja értelmében, 

és annak „szakmai elektronikus aláírásnak” való minősítése e tekintetben nem releváns. 

3) A 910/2014 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy az elektronikus aláírásnak a bizalmi szolgáltató által 

kiállított tanúsítványban való feltüntetése nem elegendő ahhoz, hogy ezen aláírás megfeleljen azon 

követelményeknek, amelyeket e rendelet a 3. cikkének 12. pontja értelmében vett „minősített elektronikus 

aláírásnak” való minősüléshez állapított meg. Amennyiben az ilyen minősítést bírósági eljárás 

keretében vitatják, a nemzeti bíróság köteles megvizsgálni, hogy az e 3. cikk 12. pontjában előírt 

kumulatív feltételek mindegyike teljesül-e, ami többek között annak vizsgálatára kötelezi e bíróságot, 

hogy teljesülnek-e az ugyanezen rendelet 26. cikkében és I. mellékletében előírt feltételek. 

4) A 910/2014 rendelet 3. cikkének 12. pontját és I. mellékletét úgy kell értelmezni, hogy annak 

vizsgálata során, hogy a minősített elektronikus aláírás megfelel-e az említett melléklet 

követelményeinek, az a körülmény, hogy az aláíró neveit, amelyeket szokásosan a cirill ábécé szerint 

írnak, a latin ábécé szerint átírták, nem jár azzal a következménnyel, hogy ezen aláírás nem tekinthető 

„minősített elektronikus aláírásnak” e 3. cikk 12. pontjának megfelelően, azzal a feltétellel, hogy ezen 

 
10 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 75. szám alatt. 
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aláírás egyértelműen kapcsolódjon az aláíróhoz, és lehetővé tegye ez utóbbi azonosítását, amit a nemzeti 

bíróság feladata ellenőrizni. 

 

12. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. október 20-i ítélete (a Cour de cassation [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UP kontra Centre public d’action sociale de Liège 

(C-825/21. 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 6. cikkének (4) bekezdését a következőképpen kell 

értelmezni: 

azzal nem ellentétes az a tagállami szabályozás, amely szerint amennyiben olyan harmadik országbeli 

állampolgár számára, aki e tagállam területén tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálását várva 

jogellenesen tartózkodik, az e rendelkezés szerinti okok valamelyike alapján, e kérelem elfogadható 

jellege miatt tartózkodási jogot biztosítanak, e jog biztosítása az ezen állampolgárral szemben 

korábban, a nemzetközi védelem iránti kérelme elutasítását követően elfogadott kiutasítási határozat 

hallgatólagos visszavonását vonja maga után. 

 

13. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. október 27-i ítélete (a Landgericht Köln 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ADPA European Independent 

Automotive Data Publishers, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. kontra Automobiles 

PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA (C-390/21. sz. ügy)12  

1) A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló 

műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet 

módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i 

(EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet 86. cikke (1) bekezdésének 4. pontjával és (2) 

bekezdésével, valamint e rendelet XI. mellékletének 1. pontjával összefüggésben értelmezett 61. és 63. 

cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

ezek a rendelkezések alkalmazandók azokra a járműmodellekre, amelyek a könnyű személygépjárművek 

és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a 

járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján részesültek típusjóváhagyásban. 

2) A 2018/858 irányelv 61. cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

az e rendelkezés által a járműgyártók számára előírt azon kötelezettség, hogy korlátlan, szabványosított 

és megkülönböztetéstől mentes hozzáférést biztosítsanak az e rendelet 3. cikkének 48. pontjában 

meghatározott járműjavítási és -karbantartási információkhoz, magában foglalja azt a kötelezettséget, 

hogy a műszaki tájékoztatók megjelentetői számára lehetővé kell tenni, hogy ezen információkat az 

utópiaci értékesítési láncban végzett tevékenységük céljából kezeljék és feldolgozzák, anélkül hogy 

számukra az említett rendeletben meghatározottaktól eltérő feltételeket írnának elő. 

3) A 2018/858 rendelet 63. cikkét e rendelet (52) preambulumbekezdésével és az egyenlő bánásmód 

elvével összefüggésben a következőképpen kell értelmezni: 

az „észszerű és arányos díjaknak” az e cikkben szereplő fogalma egyrészt arra kötelezi a 

járműgyártókat, hogy vegyék figyelembe azt a kereskedelmi tevékenységet, amelynek keretében a 

különböző független gazdasági szereplők a járműjavítási és -karbantartási információkat használják, 

másrészt pedig lehetővé teszi számukra, hogy olyan díjakat számítsanak fel, amelyek meghaladják 

azokat a költségeket, amelyek e rendelet értelmében a járműgyártók által az e gazdasági szereplőknek 

 
11 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 5. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 61. szám alatt. 
12 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 177. szám alatt. 
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kötelezően biztosítandó említett információkhoz való hozzáférésből erednek, feltéve hogy ezeknek a 

díjaknak nincs visszatartó hatásuk e gazdasági szereplőkre. 

 

14. A Bíróság (második tanács) 2022. október 27-i ítélete (az Oberlandesgericht 

Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Orthomol 

pharmazeutische Vertriebs GmbH kontra Verband Sozialer Wettbewerb eV (C-418/21. 

sz. ügy)13  

A csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-

szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK 

tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 

2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 2. cikke (2) bekezdésének g) pontját, és különösen a „más meghatározott tápanyagszükséglet” 

fogalmát a következőképpen kell értelmezni: 

valamely termék akkor minősül speciális gyógyászati célra szánt élelmiszernek, ha a betegség 

megnövekedett vagy különleges tápanyagszükségletet eredményez, amelyet az élelmiszer fedezni 

hivatott, így az ilyen minősítéshez nem elegendő, ha a beteg számára ezen élelmiszer fogyasztása 

általános előnyt biztosít azáltal, hogy az abban foglalt anyagok hatásosak a rendellenességgel szemben, 

vagy enyhítik annak tüneteit. 

Pénzügyi jogterület 

1. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. október 13-i ítélete (az Administrativen sad Veliko 

Tarnovo [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MC kontra Direktor na 

Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno 

upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C-1/21. sz. ügy)14   

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

273. cikkét és az arányosság elvét a következőképpen kell értelmezni: 

azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a jogi személy hozzáadottérték-adó (héa) 

tartozásai tekintetében egyetemleges felelősségi mechanizmust ír elő a következő körülmények között: 

— az egyetemlegesen felelős személy a jogi személy ügyvezetője vagy ügyvezető szervének tagja; 

— az egyetemlegesen felelős személy tisztességtelenül kifizetéseket teljesített a jogi személy vagyonából, 

amelyek rejtett osztalékfizetésnek minősülhettek, vagy e vagyonát ingyenesen vagy a piaci árnál jóval 

alacsonyabb áron ruházta át; 

— a tisztességtelen cselekmények következtében a jogi személy képtelen volt megfizetni az általa 

fizetendő héa egészét vagy egy részét; 

— az egyetemleges felelősség azon vagyoncsökkenés összegére korlátozódik, amelyet a jogi személy a 

tisztességtelenül elkövetett cselekmények miatt szenved el; és 

— ez az egyetemleges felelősség csak másodlagosan merül fel, ha a jogi személytől lehetetlen behajtani 

a fizetendő héa összegét. 

2) A 2006/112 irányelv 273. cikkét és az arányosság elvét a következőképpen kell értelmezni: 

azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a jelen ítélet rendelkező részének 1. 

pontjában leírthoz hasonló egyetemleges felelősségi mechanizmust ír elő, amely kiterjed a jogi személy 

által amiatt fizetendő késedelmi kamatokra, hogy nem fizette meg a hozzáadottérték-adót az ezen 

irányelv rendelkezéseiben előírt kötelező határidőn belül azon személy tisztességtelen cselekményei 

miatt, akinek egyetemleges felelősségét megállapították. 

 
13 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 198. szám alatt. 
14 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 4. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 38. szám alatt. 
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2. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. október 13-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék 

[Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – HUMDA Magyar Autó-

Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Fellebbviteli Igazgatósága (C-397/21. sz. ügy)15  

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

irányelvet a tényleges érvényesülés elvével és a hozzáadottérték-adó (héa) semlegességének 

elvével összefüggésben a következőképpen kell értelmezni: 

azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amelynek értelmében az az adóalany, akinek a 

részére valamely másik adóalany szolgáltatást nyújtott, nem kérelmezheti közvetlenül az 

adóhatóságtól azon héa-összeg visszatérítését, amelyet e szolgáltatásnyújtó a részére jogalap 

nélkül felszámított, és amelyet ez utóbbi az államkincstár részére megfizetett, miközben ezen 

összegnek az említett szolgáltatásnyújtótól való visszakövetelése lehetetlen vagy rendkívül 

nehéz, tekintettel arra, hogy ez utóbbi felszámolási eljárás alá került, és miközben e két 

adóalany terhére nem róható fel csalás vagy visszaélés, ily módon e tagállam tekintetében nem 

áll fenn az adóbevétel-kiesés veszélye. 

2) A 2006/112 irányelv 183. cikkét a hozzáadottérték-adó (héa) semlegességének elvére 

tekintettel a következőképpen kell értelmezni: 

abban az esetben, ha az az adóalany, akinek a részére valamely másik adóalany szolgáltatást 

nyújtott, közvetlenül kérelmezheti az adóhatóságtól azon héa-összeg visszatérítését, amelyet e 

szolgáltatásnyújtó a részére jogalap nélkül felszámított, és amelyet ez utóbbi az államkincstár 

részére megfizetett, e hatóságnak kamatfizetési kötelezettsége áll fenn ezen összeg után, 

amennyiben a visszatérítést az erre irányulóan hozzá benyújtott kérelmet követően észszerű 

határidőn belül nem teljesítette. Az ezen összeg utáni kamatok alkalmazására vonatkozó 

részletes szabályok a tagállamok eljárási autonómiájának körébe tartoznak, amelynek kereteit 

az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve határozza meg, azzal a feltétellel, hogy 

különösen az esetlegesen fizetendő kamatok számítására vonatkozó nemzeti szabályok nem 

foszthatják meg az adóalanyt az ugyanezen összeg késedelmes visszatérítése által okozott 

veszteségek megfelelő megtérítésétől. A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy a nemzeti 

jognak az uniós joggal összhangban álló értelmezése révén tegyen meg mindent a hatáskörének 

keretein belül annak érdekében, hogy biztosítsa e 183. cikk teljes érvényesülését. 

 

3. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. október 13-i ítélete (a Finanzgericht Bremen 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X GmbH & Co. KG kontra 

Finanzamt Bremen (C-431/21. sz. ügy)16   

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

amelynek értelmében először is az adóalanyt nyilvántartás-vezetési kötelezettség terheli az olyan 

személyekkel folytatott határokon átnyúló kereskedelmi ügyletei árának és egyéb kereskedelmi 

feltételeinek jellegéről és tartalmáról, valamint gazdasági és jogi alapjáról, akikkel olyan – akár tőkén, 

akár egyéb kapcsolaton alapuló – kölcsönös függőségi viszonyban áll, amely lehetővé teszi az 

adóalanynak vagy e személyeknek, hogy a másikra irányítást biztosító befolyást gyakoroljanak, és amely 

szabályozás másodszor e kötelezettség megsértése esetén nemcsak azt írja elő, hogy az érintett 

tagállamban az adóalany adóköteles jövedelméről megdönthető módon vélelmezik, hogy magasabb, 

mint a bevallott jövedelem, és az adóhatóság az adóalany kárára becslést készíthet, hanem a kiszámított 

jövedelem többletösszege legalább 5 %-ának és legfeljebb 10 %-ának megfelelő összegű pótdíj 

 
15 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 69. szám alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 11. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 71. szám alatt. 
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kiszabását is, amelynek minimális összege 5 000 euró, kivéve, ha e kötelezettség elmulasztása kimenthető 

vagy az elkövetett hiba csekély súlyú. 

 

4. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. október 20-i ítélete (a Cour d'appel de Bruxelles 

[Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Allianz Benelux SA kontra État belge, 

SPF Finances (C-295/21. sz. ügy)17  

A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről 

szóló, 1990. július 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell 

értelmezni: 

azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely előírja, hogy a társaság által kapott 

osztalékokat be kell számítani annak adóalapjába, mielőtt azok összegének 95 %-át levonnák, és amely 

adott esetben lehetővé teszi e levonás későbbi adóévekre való átvitelét, de amely ezzel szemben az 

említett társaság beolvadással történő egyesülése esetén azon rész arányára korlátozza e levonás 

átvitelét az átvevő társasághoz, amelyet a beolvasztott társaság nettó adózási célú eszközállománya 

képvisel az átvevő társaság és a beolvasztott társaság teljes nettó adózási célú eszközállományában. 

 

5. A Bíróság (hetedik tanács) 2022. október 27-i ítélete (a Supremo Tribunal 

Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Instituto do Cinema 

e do Audiovisual IP kontra NOWO Communications SA (C-411/21. sz. ügy)18 

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely 

a filmművészeti és audiovizuális alkotások népszerűsítésének és terjesztésének finanszírozására szolgáló 

adót vezet be, amennyiben annak az ilyen alkotások előállítására irányuló szolgáltatásnyújtás 

szabadságára gyakorolt esetleges hatásai túl véletlenszerűek és túl közvetettek ahhoz, hogy az e 

rendelkezés értelmében vett korlátozásnak minősüljenek. 

 

6. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. október 20-i ítélete (az Augstākā tiesa (Senāts) 

[Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Mikrotīkls” SIA kontra Valsts 

ieņēmumu dienests (C-542/21. sz. ügy)19  

A 2000. január 31-i 254/2000/EK tanácsi rendelettel módosított, a vám- és statisztikai nómenklatúráról, 

valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2012. október 9-

i (EU) 927/2012 bizottsági végrehajtási rendelettel és a 2013. október 4-i (EU) 1001/2013 bizottsági 

végrehajtási rendelettel módosított I. mellékletében szereplő 8517 70 11 vámtarifaalszámot a 

következőképpen kell értelmezni: 

az nem vonatkozik a router antennákra, amelyeket helyi hálózatokban (LAN) és/vagy nagy távolságú 

hálózatokban (WAN) való használatra konfiguráltak. 

 

7. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. október 27-i ítélete (a Bundesfinanzgericht 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Climate Corporation Emissions 

Trading GmbH kontra Finanzamt Österreich (C-641/21. sz. ügy)20  

A 2008. február 12-i 2008/8/EK tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv rendelkezéseit a következőképpen kell 

értelmezni: 

 
17 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 62. szám alatt. 
18 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 197. szám alatt. 
19 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 12. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 77. szám alatt. 
20 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 2. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 8. szám alatt. 
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azokkal ellentétes az, hogy a valamely tagállamban letelepedett adóalany által egy másik tagállamban 

letelepedett adóalanynak teljesített szolgáltatásnyújtás tekintetében az első tagállam hatóságai úgy 

vélik, hogy e szolgáltatásnyújtás teljesítési helyét, amely a 2008/8 irányelvvel módosított 2006/112 

irányelv 44. cikkének megfelelően e másik tagállamban van, mindazonáltal úgy kell tekinteni, mint amely 

az első tagállamban van, ha az érintett szolgáltató tudta vagy tudnia kellett volna, hogy az említett 

szolgáltatásnyújtással az ugyanazon szolgáltatásnyújtás igénybevevője által ügyletek láncolatában 

elkövetett hozzáadottértékadó-csalásban vesz részt. 

Munkaügyi ügyszak 

1. A Bíróság (második tanács) 2022. október 13-i ítélete (a Tribunal du travail 

francophone de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – L. F. kontra 

S.C.R.L. (C-344/20. sz. ügy)21  

1) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 1. cikkét úgy kell értelmezni, 

hogy az abban szereplő „vallás, [vagy] meggyőződés” kifejezés a hátrányos megkülönböztetés egy és 

ugyanazon indokát képezi, amely kiterjed mind a vallási meggyőződésre, mind a világnézeti vagy 

spirituális meggyőződésre. 

2) A 2000/78 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy valamely vállalkozás 

munkahelyi szabályzatának olyan rendelkezése, amely megtiltja a munkavállalók számára, hogy vallási 

vagy világnézeti meggyőződésüket, legyenek azok bármilyenek, szóban, öltözködésükkel vagy bármely 

más módon kinyilvánítsák, nem képez az ezen irányelv értelmében vett, „valláson, [vagy] 

meggyőződésen” alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést azon munkavállalók tekintetében, akik 

vallás- és lelkiismereti szabadságukat valamely vallási konnotációt hordozó jelkép vagy öltözet 

viselésével szeretnék gyakorolni, amennyiben e rendelkezést általános jelleggel és különbségtétel nélkül 

alkalmazzák. 

3) A 2000/78 irányelv 1. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha az ezen irányelvnek a 

nemzeti jogba való átültetését biztosító nemzeti rendelkezések, amelyeket úgy értelmeznek, hogy a 

vallási és a világnézeti meggyőződés két különálló megkülönböztetési okot képez, olyan 

rendelkezésekként lehet figyelembe venni, amelyek az irányelv 8. cikkének (1) bekezdése értelmében véve 

„az [említett] irányelvben meghatározottaknál kedvezőbbek az egyenlő bánásmód elvének védelmét 

illetően”. 

 

2. A Bíróság (második tanács) 2022. október 13-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep 

[Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raad van bestuur van de Sociale 

verzekeringsbank kontra X, Y kontra Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank 

(C-713/20. sz. ügy)22   

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

parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke (3) bekezdésének a) és e) pontját a következőképpen kell 

értelmezni: 

az a valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező személy, aki egy másik tagállamban székhellyel 

rendelkező munkaerő-kölcsönző vállalkozáson keresztül munkaerő-kölcsönzés keretében történő 

munkavégzésre irányuló tevékenységeket folytat ezen másik tagállam területén, az említett munkavégzési 

tevékenységek közötti időközök során a lakóhelye szerinti tagállam nemzeti jogszabályainak hatálya alá 

tartozik, amennyiben a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésre irányuló szerződés 

értelmében a munkaviszony ezen időközök alatt megszűnik. 

 

 
21 A kérdést l.: Hírlevél XI. évfolyam 11. szám, Munkaügyi ügyszak, 47. szám alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 5. szám, Munkaügyi ügyszak, 20. szám alatt. 
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3. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. október 20-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ROI Land Investments Ltd. 

kontra FD (C-604/20. sz. ügy)23  

1) 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 21. 

cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontját és (2) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

a munkavállaló annak a helynek a bírósága előtt, ahol vagy ahonnan utoljára rendszeresen munkát 

végzett, perelheti azon személyt – attól függetlenül, hogy rendelkezik-e ez utóbbi valamely tagállamban 

székhellyel –, amellyel nem áll fenn munkaszerződése, ha e személy olyan támogatási szerződés alapján, 

amelytől a munkaszerződés harmadik féllel való megkötése függött, közvetlenül felelős valamely 

harmadik fél e munkavállalóval szembeni kötelezettségeinek teljesítéséért, feltéve hogy alárendeltségi 

viszony áll fenn e személy és a munkavállaló között. 

2) Az 1215/2012 rendelet 6. cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

az e rendelet 21. cikke (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó fenntartás kizárja, hogy valamely 

tagállam bírósága ezen állam joghatósági szabályait alkalmazza, amennyiben a 21. cikk (2) 

bekezdésének alkalmazási feltételei teljesülnek, még akkor is, ha e szabályok kedvezőbbek a 

munkavállalókra nézve. Ezzel szemben, ha nem teljesülnek e rendelet 21. cikke (2) bekezdésének, illetve 

a 6. cikkének (1) bekezdésében említett többi rendelkezésnek az alkalmazási feltételei, az említett bíróság 

ez utóbbi rendelkezésnek megfelelően szabadon alkalmazhatja az említett szabályokat a joghatóság 

meghatározására. 

3) Az 1215/2012 rendelet 17. cikkének (1) bekezdését és a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó 

jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet („Róma I”) 6. 

cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

a „szakmai tevékenység” fogalma nemcsak az önálló vállalkozói, hanem a munkavállalói tevékenységet 

is magában foglalja. E rendelkezések alkalmazása céljából továbbá nem minősül szakmai tevékenységen 

kívüli célból és attól függetlenül kötött megállapodásnak a munkavállaló és a munkaszerződésben 

említett munkáltatótól eltérő harmadik személy által kötött olyan megállapodás, amelynek értelmében e 

személy közvetlenül felel a munkavállalóval szemben a munkáltató munkaszerződésből eredő 

kötelezettségeiért. 

 

4. A Bíróság (hatodik tanács) 2022. október 20-i ítélete (a Curtea de Apel Oradea 

[Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Curtea de Apel Alba Iulia és társai 

kontra YF és társai (C-301/21. sz. ügy)24  

1) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 

létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikkének (1) és (2) bekezdését 

úgy kell értelmezni, hogy azok nem alkalmazandók az olyan nemzeti szabályozásra – amint azt a kötelező 

nemzeti ítélkezési gyakorlat értelmezi –, amely ahhoz vezet, hogy az e szabályozás hatálybalépését 

követően felvett egyes bírák illetménye alacsonyabb, mint az e szabályozás hatálybalépését megelőzően 

felvett bíráké, mivel e szabályozásból nem következik életkoron alapuló semmilyen, közvetlen vagy 

közvetett hátrányos megkülönböztetés. 

2) A 2000/78 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal csak akkor ellentétes valamely hátrányos 

megkülönböztetés, ha az az 1. cikkében kifejezetten felsorolt okok valamelyikén alapul. 

 
23 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Munkaügyi ügyszak, 11. szám alatt. 
24 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 9. szám, Munkaügyi ügyszak, 34. szám alatt. 
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Polgári ügyszak 

1. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. október 13-i ítélete (a Sąd Najwyższy 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rigall Arteria Management Sp. 

z o.o. sp. k. kontra Bank Handlowy w Warszawie S.A. (C-64/21. sz. ügy)25   

A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak 

összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv 7. cikke (1) bekezdésének 

b) pontját a következőképpen kell értelmezni: 

el lehet térni szerződéses úton az e rendelkezés által az önálló vállalkozóként működő kereskedelmi 

ügynöknek biztosított azon jogtól, hogy jutalékban részesüljön az ügynöki szerződés időtartama alatt 

olyan harmadik személlyel kötött ügyletért, akit ezen ügynök korábban ugyanilyen típusú ügyletre mint 

ügyfelet megszerzett. 

 

2. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. október 13-i ítélete (az Oberlandesgericht München 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – KP kontra TV, Gemeinde 

Bodman-Ludwigshafen (C-256/21. sz. ügy)26   

A 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 124. cikkének a) és d) 

pontját, valamint 128. cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

az olyan európai uniós védjegy bitorlása tárgyában eljáró európai uniós védjegybíróság, amelynek 

érvényességét törlés iránti viszontkereset útján vitatják, az alapkeresettől való elállás ellenére továbbra 

is hatáskörrel rendelkezik e védjegy érvényességének elbírálására. 

 

3. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. október 13-i ítélete (a Sąd Najwyższy 

[Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k. 

kontra Procter & Gamble International Operations SA (C-355/21. sz. ügy)27  

A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 10. cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

e rendelkezéssel ellentétes egy nemzeti rendelkezés olyan értelmezése, miszerint az áruk 

megsemmisítéséből álló védintézkedés nem alkalmazható olyan árukra, amelyek előállításához és 

európai uniós védjeggyel való megjelöléséhez a védjegyjogosult hozzájárult, azonban azokat a 

hozzájárulása nélkül hozták forgalomba az Európai Gazdasági Térség piacán. 

 

4. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. október 13-i ítélete (a Višje sodišče v Mariboru 

[Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – FV kontra NOVA KREDITNA 

BANKA MARIBOR d.d. (C-405/21. sz. ügy)28   

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 

93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését és 8. cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

e rendelkezésekkel nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy valamely 

szerződési feltétel tisztességtelen jellegét úgy állapítsák meg, amennyiben e feltétel a felek szerződésből 

eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára, hogy ilyen 

esetben mindemellett nem vizsgálják az e 3. cikk (1) bekezdése értelmében vett „jóhiszeműség” 

követelményét. 

 
25 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak, 41. szám alatt. 
26 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 8. szám, Polgári ügyszak, 65. szám alatt. 
27 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Polgári ügyszak, 84. szám alatt. 
28 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 9. szám, Polgári ügyszak, 81. szám alatt. 
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5. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. október 13-i ítélete (a Cour de cassation [Belgium] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – NY kontra Herios SARL (C-593/21. sz. ügy)29  

A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak 

összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv 17. cikke (2) bekezdésének 

a) pontját a következőképpen kell értelmezni: 

a megbízó által a fő ügynöknek az alügynök által szerzett ügyfélkör után fizetett lelépési díj a fő ügynök 

által szerzett jelentős előnyt képezhet. A lelépési díjnak az alügynök részére történő megfizetése azonban 

e rendelkezés értelmében méltánytalannak tekinthető, ha az alügynök a kereskedelmi ügynöki 

tevékenységét ugyanazon ügyfelek és ugyanazon termékek tekintetében, de a fő megbízóval fennálló 

közvetlen kapcsolat keretében folytatja, az őt korábban megbízó fő ügynök helyébe lépve. 

 

6. A Bíróság (első tanács) 2022. október 20-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék 

[Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Digi Távközlési és 

Szolgáltató Kft. kontra Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C-

77/21. sz. ügy)30  

1) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános 

adatvédelmi rendelet) 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját a következőképpen kell értelmezni: 

az e rendelkezésben előírt „célhoz kötöttség” elvével nem ellentétes, ha az adatkezelő egy 

tesztek elvégzése és hibák kijavítása céljából létrehozott adatbázisban rögzíti és tárolja a 

korábban más adatbázisban gyűjtött és tárolt személyes adatokat, amennyiben az ilyen további 

adatkezelés megfelel azon konkrét céloknak, amely célokból a személyes adatokat eredetileg 

gyűjtötték, amit az említett rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében szereplő szempontokra 

tekintettel kell meghatározni. 

2) A 2016/679 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének e) pontját a következőképpen kell értelmezni: 

az e rendelkezésben előírt „korlátozott tárolhatóság” elvével ellentétes, ha az adatkezelő a 

korábban más célból gyűjtött személyes adatokat egy tesztek elvégzése és a hibák kijavítása 

céljából létrehozott adatbázisban az e tesztek elvégzéséhez és e hibák kijavításához 

szükségesnél hosszabb ideig tárolja. 

 

7. A Bíróság (ötödik tanács) 2022. október 27-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International 

BV kontra MySoda Oy (C-197/21. sz. ügy)31  

Az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 15. cikkének (2) bekezdését, valamint a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok 

közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. 

cikkének (2) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

az a védjegyjogosult, aki a védjegyével ellátott, többszöri használatra és újratöltésre szánt árukat 

forgalmazott valamely tagállamban, nem jogosult arra, hogy e rendelkezések alapján fellépjen ezen 

áruk e tagállamban történő, olyan viszonteladó általi későbbi forgalmazásával szemben, aki azokat 

újratöltötte, és az eredeti védjegyet feltüntető címkét másik címkére cserélte le, ugyanakkor az eredeti 

 
29 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak, 5. szám alatt. 
30 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Polgári ügyszak, 42. szám alatt. 
31 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 7. szám, Polgári ügyszak, 57. szám alatt. 
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védjegyet az említett árukon megjelenítette, kivéve ha ezen új címkézés a fogyasztókban azt a téves 

benyomást kelti, hogy a viszonteladó és a védjegyjogosult között gazdasági kapcsolat áll fenn. Ezen 

összetéveszthetőséget átfogóan kell értékelni az árun és annak új címkézésén szereplő jelzésekre, 

valamint az érintett ágazat forgalmazási gyakorlatára és e gyakorlat fogyasztók általi ismeretének 

szintjére tekintettel. 

 

8. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. október 27-i ítélete (a Rayonen sad – Nesebar 

[Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „S. V.” OOD kontra E. Ts. D. (C-

485/21. sz. ügy)32  

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 

93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését és 2. cikkének b) és c) pontját a következőképpen 

kell értelmezni: 

— az olyan természetes személyt, aki társasházi lakás tulajdonosa, ezen irányelv értelmében 

„fogyasztónak” kell tekinteni, ha egy társasházkezelővel az e társasház közös részeinek kezelésére 

és karbantartására vonatkozó szerződést köt, feltéve hogy e lakást nem olyan célra használja, amely 

kizárólag a szakmai tevékenysége körébe tartozik. Az a körülmény, hogy a társasházkezelő által e 

szerződés alapján nyújtott szolgáltatások egy része a nemzeti jogszabályokban előírt, a biztonságra 

és a területrendezésre vonatkozó különleges követelmények tiszteletben tartásának a 

szükségességéből ered, nem olyan jellegű, hogy az említett szerződést kivonná az említett irányelv 

hatálya alól, 

— abban az esetben, ha a társasházkezelő és a társasház közgyűlése vagy e társasház tulajdonosainak 

a szövetsége a társasház közös részeinek kezelésére és karbantartására vonatkozó szerződést köt, az 

e társasház részét képező lakás tulajdonosa, aki természetes személy, a 93/13 irányelv értelmében 

vett „fogyasztónak” minősülhet, feltéve hogy e szerződés tekintetében „szerződési félnek” tekinthető, 

és e lakást nem használja kizárólag a szakmai tevékenysége körébe tartozó célokra. 

 

9. A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. október 27-i ítélete (a Landgericht Mainz 

[Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ID kontra Stadt Mainz (C-544/21. 

sz. ügy)33  

A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv nem alkalmazandó olyan helyzetben, amelyben valamely szerződést ezen irányelv 

hatálybalépése előtt kötöttek meg, és e szerződés valamennyi joghatása kimerült az említett irányelv 

átültetésére nyitva álló határidő lejárta előtt. 

Gazdasági ügyszak 

1. A (hatodik tanács) 2022. október 13-i ítélete (a Sąd Najwyższy [Lengyelország] előzetes 

döntéshozatal iránti kérelme) – Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła 

i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej (C-698/20. sz. ügy)34   

A 2012. május 22-i 423/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 

július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikkének 5. pontját, valamint 3., 4., 57., 70. és 80. cikkét, 

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 

165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 11., 54., 56. és 58. cikkét, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 

 
32 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 11. szám, Polgári ügyszak, 95. szám alatt. 
33 A kérdést l.: Hírlevél XIII. évfolyam 2. szám, Polgári ügyszak, 8. szám alatt. 
34 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 6. szám, Gazdasági ügyszak, 38. szám alatt. 
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nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 2. 

cikkének i) pontját, valamint 3., 4. cikkét és 72. cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell 

értelmezni: 

azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely egyrészt nem teszi lehetővé, hogy az Európai 

Unió költségvetéséből társfinanszírozott programok keretében pénzeszközökben részesülő jogalany, aki 

e pénzeszközöket olyan banknál vezetett bankszámlára fizette be, amelynek később megállapították a 

fizetésképtelenségét, elérje, hogy e pénzeszközöket kizárják a bank fizetésképtelenségi eljárás alá vont 

vagyonából, másrészt pedig nem rendelkezik e pénzeszközöknek a fizetésképtelenségi eljárás alá vont 

vagyonból való kizárásáról. 

 

2. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. október 20-i ítélete (a Juzgado Contencioso-

Administrativo no 2 de Valladolid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) 

– BFF Finance Iberia S. A.U kontra Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y 

León (C-585/20. sz. ügy)35  

1) A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 

16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkét a következőképpen kell értelmezni: 

az adós késedelmes fizetése következtében felmerült behajtási költségekért a hitelezőnek kártérítés címén 

fizetendő legalább 40 eurós átalányösszeget minden egyes, esedékességkor ki nem fizetett, számlával 

tanúsított kereskedelmi ügylet után meg kell fizetni, beleértve azt is, ha e számla több számlával együtt 

egyetlen közigazgatási vagy bírósági követelés tárgyát képezi. 

2) A 2011/7 irányelv 4. cikkének (3)–(6) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a vállalkozások és hatóságok közötti valamennyi 

kereskedelmi ügylet esetében általánosan 60 naptári napos maximális fizetési időtartamot ír elő, 

beleértve azt is, ha e határidő egy kezdeti, az átvételi eljárásra vagy az áruk és szolgáltatások 

szerződésnek való megfelelésének ellenőrzési eljárására rendelkezésre álló 30 napos határidőből, majd 

egy ezt követő, a megállapodás szerinti ár kifizetésére rendelkezésre álló további 30 napos határidőből 

áll. 

3) A 2011/7 irányelv 2. cikkének 8. pontját a következőképpen kell értelmezni: 

a számlán vagy az azzal egyenértékű fizetési felszólításon szereplő hozzáadottérték-adó összegének az 

e rendelkezésben meghatározott „esedékes összeg” címén történő figyelembevétele független attól, hogy 

a késedelmes fizetés bekövetkezésének időpontjában az adóalany ezt az összeget már befizette-e az 

államkincstárba. 

 

3. A Bíróság (harmadik tanács) 2022. október 20-i ítélete (az Oberster Gerichtshof 

[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – BT kontra Laudamotion GmbH (C-

111/21. sz. ügy)  

Az Európai Közösség által 1999. december 9-én aláírt és annak nevében a 2001. április 5-i 2001/539/EK 

tanácsi határozattal jóváhagyott, a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, 

1999. május 28-án Montrealban kötött egyezmény 17. cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell 

értelmezni: 

az e rendelkezés értelmében vett „balesettel” egy utasnak okozott olyan pszichés sérülés, amely nem 

kapcsolódik az említett rendelkezés értelmében vett „testi sérüléshez”, ugyanolyan kártérítésre jogosít, 

mint az ilyen testi sérülés, amennyiben a sérelmet szenvedett utas bizonyítja a lelki épségének olyan 

súlyos vagy intenzív sérelmét, amely az általános egészségi állapotát befolyásolja, és amely orvosi 

kezelés nélkül nem enyhül. 

 

 
35 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 3. szám, Közigazgatási ügyszak, Pénzügyi jogterület, 22. szám alatt. 
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4. A Bíróság (tizedik tanács) 2022. október 20-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] 

előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Oy kontra B Ky, C örökösei (C-406/21. sz. 

ügy)36  

1) A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 

16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének (4) bekezdését a következőképpen 

kell értelmezni: 

a tagállamok kizárhatnak ezen irányelv hatálya alól valamely, késedelmi kamatra és a behajtási 

költségek után járó kártérítésre vonatkozó szerződéses gyakorlatot, amennyiben e gyakorlat az érintett 

felek által 2013. március 16-át megelőzően kötött szerződés hatálya alá tartozik. Azon egyedi 

megrendelések, amelyek alapján a késedelmi kamatot és a behajtási költségek után járó kártérítést 

követelik, és amelyeket ezen időpontot követően adtak le, kizárhatók a 2011/7 irányelv hatálya alól, 

feltéve, hogy azok az alkalmazandó nemzeti jog értelmében csak valamely, 2013. március 16-át 

megelőzően kötött szerződés teljesítésének minősülnek. Ezzel szemben, ha e jog értelmében ezen egyedi 

megrendelések az említett időponttól kezdődően kötött önálló szerződéseknek minősülnek, azok nem 

zárhatók ki ezen irányelv hatálya alól. 

2) A 2011/7 irányelv 7. cikkének (2) és (3) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: 

nem ellentétes azzal az a gyakorlat, amely alapján az egy hónapnál rövidebb fizetési késedelem 

tekintetében a hitelező az esedékes követelések tőkeösszegének megfizetése ellenében sem a késedelmi 

kamatot, sem pedig a behajtási költségek után járó kártérítést nem érvényesíti, feltéve, hogy a hitelező 

ezen eljárása során szabadon egyezett bele abba, hogy lemond az e kamat és e kártérítés címén esedékes 

összegekről. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt 

I. A Törvényszék 2022. október 5-i végzése – Homoki kontra Bizottság (T-517/19. INTP. 

sz. ügy)  

1) A Törvényszék az értelmezés iránti kérelmet mint elfogadhatatlant elutasítja. 

2) A Törvényszék Homoki Andreát kötelezi a költségek viselésére. 

 

II. 2022. október 19-én benyújtott kereset – Silex kontra Bizottság (T-653/22. sz. ügy) 

Az eljárás nyelve: magyar 

Kérelmek: 

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: 

— semmisítse meg a Silex Ipari Automatizálási Zrt. 27 726,44 EUR (huszonhétezer-hétszázhuszonhat 

euró és negyvennégy cent) tartozásának és késedelmi kamatainak visszafizettetéséről szóló, 2022. 

augusztus 9-i C(2022) 5863 számú bizottsági határozatot, valamint 

— a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére, a felperes esetleges pervesztessége esetén is, a gondos 

ügyintézés követelményének megsértése miatt. 

Jogalapok és fontosabb érvek: 

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik. 

1. Az indokolási kötelezettség megsértésére, a nyilvánvaló értékelési hibára és a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás követelményének megsértése alapított jogalapok 

Az alperes megsértette az indokolási kötelezettségét, nyilvánvaló értékelési hibát követett el, továbbá 

megsértette a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményét, amikor a felperest 27 726,44 

 
36 A kérdést l.: Hírlevél XII. évfolyam 10. szám, Közigazgatási ügyszak, Általános közigazgatási jogterület, 0. szám alatt. 
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EUR és kamatainak megfizetésére kötelező, 2022. augusztus 9-i C(2022) 5863 final számú bizottsági 

határozatot: 

— az Executive Agency for Small- and Medium-Sized Enterprises (a továbbiakban: EASME) 2018. 

április 25-i, a 2018. márciusi helyszíni ellenőrzést követően felülvizsgált első éves jelentésére; 

— az EASME 2018. június 15 i, a felperes és az EASME közötti, 739280 ELECTRIC_AXLE 

hivatkozási számú támogatási szerződés megszüntetésének szándékát először jelző levelére és annak 

indokolására, 

— az EASME 2018. október 8-i, a támogatási szerződést ténylegesen felmondó levelére és annak 

indokolására, valamint 

— az EASME 2019. július 31-i záró jelentésére alapozta. 

2. A gondos ügyintézés elvének megsértésére alapított jogalap 

Az alperes megsértette a gondos ügyintézés elvét, amikor 

— érdemben nem bírálta el az EASME által a támogatási szerződés végrehajtása során tanúsított 

eljárással szemben benyújtott felperesi panaszt, valamint 

— a megtámadott aktusban azt állította, hogy a felperes nem válaszolt a fizetési felszólításokra és 

emlékeztetőkre. 

 

III. A Törvényszék (kilencedik tanács) T-516/20. sz., Mandelay kontra EUIPO – Qx 

Worldügyben 2022. április 6-án hozott ítélete ellen a Mandelay Magyarország 

Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) által 2022. június 17-én benyújtott fellebbezés (C-

405/22. P. sz. ügy) 

A Bíróság (a fellebbezés megengedhetőségéről határozó tanács) 2022. november 8-i végzésében úgy 

határozott, hogy a fellebbezés nem megengedhető, és hogy a Mandelay Kft. maga viseli saját költségeit. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai 

Büntető ügyszak 

Az adott időszakban nem hoztak ilyen tárgyú határozatot. 

Közigazgatási ügyszak 

Általános közigazgatási jogterület 

Kfv.VI.35.296/2022/6. 

Az ügyfél számára az életvitelszerűen tanyára vagy az 1000 fő alatti lakosságszámú településre 

költözése, illetve az ilyen tartózkodási helye a területileg illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított 

hatósági bizonyítvánnyal is igazolható. 

A Kúria értékelte az üggyel összefüggésben a felperes által hivatkozott EK rendeleteket, tekintettel arra, 

hogy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 288. cikk (2) bekezdése alapján a rendelet 

közvetlenül alkalmazandó a tagállamban. A jogalkotói cél részletezésén kívüli normatív rendelkezést 

azonban a fölhívott szabályhelyek közül csak az 1698/2006/EK rendelet 51. cikke tartalmaz. Ez viszont 

a 36. cikk a) pont i-iv. alpontra vonatkozik, amelyek nem az ügyben szereplő támogatásfajták. 
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Kfv.II.37.320/2022/9. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pont első fordulata szerint kizárt az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásból, 

ha az ajánlatkérő döntésének meghozataláig őt a GVH végleges és végrehajtható határozatában 

bírsággal sújtott jogsértésben marasztalta el. E fordulat szerint kell a kizárásról dönteni akkor is, ha a 

GVH határozata ellen az ajánlatkérő ugyan közigazgatási pert kezdeményezett, de az ajánlatkérő 

döntéséig azonnali jogvédelem iránti kérelme nem volt, illetve azt csak az ajánlatkérői döntést követően 

előterjesztett kérelme alapján biztosította számára a bíróság. 

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés n) pontjának első és második fordulata értelmében 

az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai 

Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – 

véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat 

megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható 

határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

 

Kfv.III.37.688/2022/6. 

Ha a felperes a minősített adatot a határozatból nem ismerheti meg és erre a megismerési engedélyezési 

eljárásban sem kapott lehetőséget, akkor keresete alapján a közigazgatási bíróságnak a Mavtv. 13. § 

(5) bekezdése szerint meg kell ismernie a II. rendű alperes véleményét, majd az abban foglaltakra 

figyelemmel kell az alperesi határozat jogszerűségéről állást foglalnia. 

A 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 37. § (2) bekezdésének g) pontja értelmében az 

idegenrendészeti hatóság az engedélyt visszavonja, ha a harmadik országbeli állampolgár veszélyezteti 

Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát. 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 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. 

A 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 5. § (1) bekezdés c) pontja értelmében Magyarország 

honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenysége minősítéssel védhető 

közérdek. 

Ezen jogszabályi rendelkezésekből megállapítható, hogy vissza kell vonni a már kiadott engedélyt 

akkor, ha a harmadik országbeli állampolgár magyarországi tartózkodása veszélyezteti az ország 

nemzetbiztonságát. E kérdésben a II. rendű alperes a hatósági eljárásban véleményt ad, amelyre a 

hatóságnak figyelemmel kell lennie. 

A határozat jogszerűségének a megítélésénél nem hagyható figyelmen kívül, hogy a II. rendű alperes a 

véleményét jelen perbeli esetben is minősített adatokra alapította. A minősített adatok csak a Mavtv-ben 

meghatározottak szerint hozhatók nyilvánosságra, e szabályt még az 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) együttműködési, tényállás-tisztázási és indokolási kötelezettséget előíró 

rendelkezései sem írják felül. Ennél fogva az I. rendű alperes határozata sem tartalmazhat olyan 

információkat, amelyek az iratbetekintés szabályai szerint sem ismerhetők meg. A minősítés feloldása 

hiányában a minősített adat nem szerepelhet a határozatban. 

Ezen joggyakorlat jogszerűségét alátámasztja az Európai Unió Bíróságának C-300/11. számú ügyben 

hozott ítélete is, amely az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkében biztosított bírósági jogorvoslat 

hatékonyságát értelmezte. Alapvető követelményként megfogalmazta, hogy a Charta 47. cikkében 

szereplő védelemhez való jog részét képező kontradiktórius eljárás elvére tekintettel az eljárásban részt 

vevő feleknek joguk kell, hogy legyen arra, hogy a bírósághoz benyújtott minden iratot és észrevételt 

megismerhessenek annak érdekében, hogy a bíróság döntését befolyásolhassák, azokat megvitathassák. 

Azonban, ha kivételes esetekben valamely nemzeti hatóság nemzetbiztonsági okokra hivatkozva 

megtiltja a 2004/38 irányelv 27. cikke alapján hozott határozat pontos és teljes körű okainak az érintettel 



 

 39 

való közlését, az érintett tagállam illetékes bíróságának az eljárásjog olyan technikáival és szabályaival 

kell rendelkeznie, és kell azokat alkalmaznia, amelyek lehetővé teszik egyrészről az e határozat 

elfogadásához figyelembe vett információk jellegére és forrásaira vonatkozó jogszerű nemzetbiztonsági 

megfontolásokat, másfelől pedig azon szükséglet összehangolását, hogy a jogalanynak kellően 

biztosítsák eljárási jogai – mint a meghallgatáshoz való jog és a kontradiktórius eljárás elve – tiszteletben 

tartását. 

Az Európai Unió Bírósága ítéletében kifejtette, hogy a tagállamok kötelesek hatékony bírósági 

felülvizsgálatot előírni mind a nemzeti hatóság által a nemzetbiztonsággal kapcsolatban hivatkozott 

okok fennállása és megalapozottsága, mind pedig a határozat jogszerűsége tekintetében. 

Következésképpen a tagállamok feladata olyan nemzeti szabályok megalkotása, amelyek lehetővé teszik 

a határozat jogszerűségi felülvizsgálatával megbízott bíróság számára azon okok és az ezekkel 

kapcsolatos bizonyítékok összességének megismerését, amelyek alapulvételével a határozatot 

meghozták.  

Unió Bírósága ezen hivatkozott döntésében előírt garanciális követelményeknek való megfelelés 

szempontjából is megvizsgálva az ügyre irányadó magyar jogszabályi környezetet kijelenthető, hogy az 

elsőfokú bíróságot terhelő ellenőrzésnek a Mavtv. 11. §-a szerinti megismerési eljárásban kell és lehet 

eleget tenni. A bíróság a nemzetbiztonsági ellenőrzés adatait, következtetéseit nem bírálhatja felül, 

kizárólag arról dönthet, hogy a javaslatban foglaltak kellően alátámasztottak-e az adatokkal. A Kúria 

következetes gyakorlata is az, hogy 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 (Kfv.II.37.544/2019/16., Kfv.II.37.671/2020/17.) 

A kifejtettek ismeretében a fél iratmegismerési joga korlátozható, amennyiben azt a felmerülő 

nemzetbiztonsági okok alátámasztják. A bíróság a minősített iratokba való betekintés során ezt vizsgálva 

mérlegelési tevékenységet végez, a mérlegelésének részleteit azonban a féllel nem közölheti. A döntése 

tehát nem automatikus. (Kfv.IV.37.098/2022/15.) A felperes jogorvoslati joga ilyen esetben sem sérül, 

mert egyrészt biztosított számára a megismerési engedély iránti eljárás, másrészt az engedély 

visszavonása tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálatát is kezdeményezheti. 

A felperest a minősített iratok megismerése tekintetében a jogorvoslat lehetősége megillette, azzal élt is. 

A Törvényszék jogerős ítélete a felperes megismerési engedély kiadását megtagadó AH/26480-1/2021-

2. számú határozatával szembeni keresetét elutasította. A Kúria Kfv.I.37.054/2022/3. számú végzésében 

a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta. A 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 96. §-a 

értelmében az ebből eredő anyagi jogerő kizárja, hogy ugyanazon közigazgatási tevékenység 

jogszerűségének vizsgálatára a felek új keresetet indíthassanak vagy azt egyébként vitássá tehessék. Az 

a körülmény, hogy a felperes iratmegismerési kérelme körében a jogszabályok által biztosított 

jogorvoslatai nem vezettek eredményre, nem eredményezheti azt, hogy jelen eljárásban ugyanazon 

kérdés tekintetében a felperes számára újabb jogorvoslati út nyíljon meg. Azt a közigazgatási döntés 

véglegessége, illetve a bíróság ítéletének anyagi jogerőhatása nem teszi lehetővé. Következésképpen 

jelen eljárásban nem hozható olyan döntés, amely értelmében a megismerési engedély iránti kérelemmel 

érintett adatokat a felperes megismerheti. 

A Kúria elvi éllel mondta ki azt is, hogy a megismerési eljárásban hozott döntés nem előkérdése az 

idegenrendészeti eljárásnak, figyelemmel arra, hogy az adatok felhasználásához felhasználási engedély 

szükséges, ahhoz nem elegendő a megismerési engedély (Kfv.II.39.331/2022/3.). Ugyanakkor a 

megismerési engedély megtagadása és az azzal szembeni keresetet elutasító ítélet jogereje kizárja, hogy 

utóbb a bíróság az iratok megismerését lehetővé tegye. 

Ha tehát a felperes a minősített adatot a határozatból nem ismerheti meg, és erre a megismerési 

engedélyezési eljárásban sem kapott lehetőséget, akkor keresete alapján a közigazgatási bíróságnak a 

Mavtv. 13. § (5) bekezdése szerint meg kell ismernie a II. rendű alperes véleményét, majd az abban 

foglaltakra figyelemmel kell az alperesi határozat jogszerűségéről állást foglalnia. 

A töretlen kúriai gyakorlat is alátámasztja, ha a felperes a letelepedésével kapcsolatos nemzetbiztonsági 

kockázatra vonatkozó szakhatósági állásfoglalás vagy vélemény tartalmát vitatja, akkor ezt a kérdést 

vizsgálni kell, a bírósági felülvizsgálat nem lehet formális. Ez azt jelenti, hogy a hatékony jogvédelem 
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érdekében a közigazgatási bíróságnak be kell tekintenie a minősített adatokat tartalmazó ügy irataiba, 

és azt kell ellenőriznie, hogy az abban foglalt adatok elegendő indokául szolgálnak-e a hatóság 

döntésének. A tisztességes eljárásból fakadó bírói jogvédelem követelménye szerint alkotmányos igény, 

hogy a perbe vitt jogokról a bíróság érdemben dönthessen. Ehhez pedig azt kell vizsgálnia, hogy a 

szakhatósági állásfoglalások, vélemények igazolják-e a nemzetbiztonsági veszélyeztetettség fennállását. 

(Kfv.III.37.948/2020/5.,Kfv.VI.37.640/2018/9.,Kfv.II.37.544/2019/16.,Kfv.II.37.533/2020/9.) Erre 

figyelemmel ez az indokolásbeli hiányosság nem jelenti az indokolási kötelezettség megsértését. A 

minősített adatokra figyelemmel ennél részletesebb indokolás az I. rendű alperestől továbbra sem 

várható. 

Az elsőfokú bíróság azzal biztosította a felperes hatékony jogvédelmét, hogy betekintett a minősített 

adatokat tartalmazó iratokba és ellenőrizte, hogy a II. rendű alperes véleménye a nemzetbiztonsági 

kockázat fennállását igazolja-e vagy sem (Kfv.II.37.047/2019/8., Kfv.II.37.544/2019/10., 

Kfv.II.37.671/2020/17.). 

 

Kpkf.VI.39.536/2022/2. 

A Pp. 153. § (3) bekezdése alapján terhelő méltányos elbírálási kötelezettség nem érvényesül 

(érvényesülhet) automatikusan. Ennek gyakorlására csak akkor kerülhet sor, ha a fél az igazolási 

kérelmében előadja annak előfeltételeit is: a mulasztása alapjául szolgáló okot, az azt alátámasztó 

körülményt és valószínűsíti mulasztása vétlenségét. 

Nem alappal hivatkozott felperes az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének megsértésére, 

melynek értelmében mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget tanácsadás, védelem és képviselet 

igénybevételéhez. Az Alapjogi Charta 51. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok – és így a 

tagállamok intézményei, köztük a bíróságok – annyiban tekinthetők az Alapjogi Charta címzettjeinek, 

amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Jelen ügyben azonban nem került sor sem közvetlenül 

alkalmazandó uniós jogszabály, sem pedig uniós jogot végrehajtó tagállami jogszabály alkalmazására. 

Pénzügyi jogterület 

Kfv.VI.35.304/2022/5. 

Amennyiben a felperes bízva a megrendelő ajánlásában nem gondoskodik az alvállalkozó 

szerződésszerű teljesítésének ellenőrzéséről, az adókijátszás passzív résztvevőjévé válhat. 

A Kúria egységes joggyakorlata szerint (Kfv.I.35-244/2020/7., Kfv.V.35.197/2021/7., 

Kfv.V.35.301/2021/10.) az adólevonási jogát gyakorló adózó tudatállapotát a gazdasági esemény 

hiteltelenségétől elkülönülten kell vizsgálni, a döntéshez szükséges tényállást az adóhatóságnak két 

különböző területen kell feltárni és bizonyítani. A levonási jog gyakorlása abban az esetben tagadható 

meg, ha az adózó feltárt ismeretei alapján bizonyítható, tudott, vagy tudhatott az adókijátszásról. 

Az Európai Unió Bírósága C-610/19. sz. (Wikingo-)ügy 54. pontja szerint „a Bíróság már több 

alkalommal megállapította, hogy nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik a gazdasági 

szereplőtől, tegyen meg minden tőle észszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az általa 

teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. Adott esetben a héa levonási jogát gyakorolni kívánó 

adóalanytól az arról való meggyőződés érdekében észszerűen elvárható intézkedés, hogy az általa 

teljesített ügyletekkel nem vesz részt az értékesítési láncban korábban eljáró gazdasági szereplő által 

elkövetett adócsalásban, alapvetően az adott ügy körülményeitől függenek”. A kellő körültekintés tehát 

mindig az adott ügy körülményeitől függ. 

A felperesi tudattartalom vonatkozásában a felperes és az alvállalkozó közötti kapcsolat körülményei 

értékelendők. Az elsőfokú bíróság szerint egy sajátos konstrukció valósult meg, mivel a megrendelő 

közreműködése elengedhetetlen volt, a plébános ajánlotta az alvállalkozót, ő egyeztetett, ellenőrzött. 

Nem vitásan azonban a felperessel kötött vállalkozási szerződés alapján az alvállalkozó 

tevékenységéért, az adókijátszásban való közreműködés kockázata tekintetében a felperes visel 

felelősséget. 
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Az a körülmény, hogy felperes csak a megrendelő iránymutatása szerint járt el, illetőleg, hogy az 

alvállalkozó képviselője leplezte a munkát ténylegesen elvégzők személyét, kifejezett kérésére nem 

ment felperes a munkaterületre, éppen azt támasztják alá, hogy a felperes nem tett meg minden tőle 

észszerűen elvárható intézkedést, hogy az adókijátszást elkerülje. A munkák ellenőrzését is a 

megrendelőre bízta, holott a plébános nyilatkozata szerint a templom festésére ő ajánlotta az alvállalkozó 

képviselőjét, akivel a felperes felvette a kapcsolatot. A plébános arra vonatkozóan nem rendelkezett 

információval, hogy a festést az alvállalkozó képviselője konkrétan kivel végezte el. A felperestől 

elvárható lett volna, hogy az ellenőrzési tevékenység keretében meggyőződjön arról, ki az, aki a munkát 

el tudja végezni, ennek hiányában részesévé vált a vállalkozó által elkövetett visszaéléseknek. 

Az adóhatóság által feltárt objektív körülmények (felperes és az alvállalkozó, sub-alvállalkozók a munka 

elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeinek hiánya, a munkavégzés, a gazdasági 

teljesítőképesség, a munkaterület ellenőrzésének elmaradása) az elsőfokú bíróság ítéleti 

megállapításával szemben alkalmasak a kellő körültekintés hiányának alátámasztására. Úgyszintén 

kiemelt jelentősége van annak a körülménynek is, hogy az alvállalkozó később állított ki 2 db számlát, 

mint felperes a megrendelője felé. 

Az elsőfokú bíróság a közigazgatási eljárásban beszerzett bizonyítékokat (plébánosi és felperesi 

ügyvezetői nyilatkozat) a döntés meghozatala során nem értékelt, illetőleg a feltárt objektív 

körülményeket tévesen értékelte. A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak a Kúria kifejtett 

jogértelmezése alapján kell a közigazgatási eljárásban és a perben feltárt valamennyi releváns 

bizonyítékot értékelni, erről ítéletében számot adni, majd állást foglalni az alperesi határozat 

jogszerűségéről. 

 

Kfv.I.35.411/2022/5. 

Nem kizárt, hogy büntetőeljárásban hozott határozat olyan bizonyítékokon/tényeken alapuljon, amelyek 

már megelőző eljárás idején fennálltak, azokra adott esetben felperes hivatkozott is, de a bizonyítási 

eszköz, a tényeket tartalmazó határozat csak a közigazgatási perben áll rendelkezésre. Ebben az esetben 

nem indokolt a Kp. 78. § (4) bekezdés felperes terhére történő alkalmazása. Az adóhatóság az 

adóellenőrzés keretei között adókülönbözetet csak a megbízólevélben szereplő időszakra állapíthat meg, 

de a bizonyítás során nincs elzárva attól, hogy a megbízó levélben nem szereplő időszakra irányadó 

tényeket, körülményeket vizsgáljon, amennyiben azok az ellenőrzött időszak tekintetében relevánsak. Áfa 

adónemben a nem rendeltetésszerű joggyakorlásra alapított adóhatósági határozat jogszerűségéről a 

Halifax teszt elvégzése nélkül nem lehet dönteni. A tudta/tudhatta formula vizsgálatára csak ez ezt 

követően, csak ennek eredményétől függően kerülhet sor. A releváns tények, körülmények teljes körű 

figyelembevétele, majd okszerű rendszerezése nélkül nem hozható megalapozott ítélet 

A 2017. évi CL. tv. (a továbbiakban: Art.)  általánosságban határozza meg a rendeltetésellenes 

joggyakorlást, pontos elhatárolást, hogy az milyen magatartással valósul meg és mely körülmények 

fennállása esetén állapítható meg, nem ad, a jogalkalmazóra bízza a konkrét eset releváns tényállási 

elemeinek értékelése alapján annak meghatározását. E törvényi rendelkezés alkalmazása során áfa 

körben figyelemmel kell lenni az Európai Unió Bírósága Halifax (C-255/02), és Part-Service (C-425/06) 

ügyekben a visszaélésszerű magatartás és az adókikerülés kapcsán kifejtett tételeire is. Az Európai Unió 

Bírósága a Halifax ügyben állította fel először azt a három lépcsős tesztet, amit a rendeltetésellenes 

joggyakorlás megállapításakor vizsgálni kell. Bármelyik feltétel hiánya kizárja a rendeltetésellenes 

joggyakorlás megállapítását. E szerint: 

- a Héa irányelvben, illetve a nemzeti adótörvényben foglalt feltételeknek formálisan megfelel a 

gazdasági esemény, de valós gazdasági tartalma nincsen, 

- az ügyletek elsődleges célja az adóelőny megszerzése, 

- az adóelőnynek ellentétesnek kell lennie a hozzáadott értékadó szabályozás céljával, rendelkezéseivel. 

Annak vizsgálata, hogy a felek által kötött ügylet tisztán mesterségesen létrehozott, 

kizárólag/jellemzően adóelőny elérése céljából jött-e létre, az adóhatóság feladata. Az ellenőrzés során 

az adóhatóságot a tényállás tisztázási, bizonyítási kötelezettség a 2017. évi CLI. tv. (a továbbiakban: 
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Air.) 99. § (1) és (2) bekezdése szerint terheli. Alperes saját értékelése szerint ennek eleget tett, a maga 

által feltárt bizonyítékok alapján állapította meg, hogy az Art. olyan ügyletek létrehozása esetére helyez 

kilátásba speciális adójogi következményeket, amikor az ügylet célja az adónyereségen – az 

államháztartás adóveszteségén - való osztozkodás. Az érintett számlák tartalmilag nem hitelesek, az 

azokban szereplő gazdasági események ugyan megvalósultak, de a számlakibocsátók csalárd 

magatartást valósítottak meg, amelyről felperes tudott. 

Az elsőfokú bíróság a gazdasági események formális megfelelőségét megállapította – van számla, és a 

közösségi beszerzésből származó termékek belföldi értékesítésének van jogszerű módja -, de a 

gazdasági tartalom tényleges bekövetkezését nem vizsgálta. A felperes tulajdonosa által a 

számlakibocsátók nevében kifejtett gazdasági tevékenységet – közösségi megrendelések bonyolítása – 

a formalitás nevében vetette el. Kifejtette, hogy az adóminimalizálásra való törekvés nem tiltott adózói 

magtartás, de nem volt tekintettel arra, hogy a perbeli esetben a számlakibocsátók esetében ez miként 

következett be, hogy üzleti partnerük jellemzően felperes, hogy az adót több esetben egyáltalán nem 

fizették be. Mivel értékelése szerint a számlakibocsátók adózása nem kifogásolható, azt, hogy az 

adóelőny ellentétes-e a hozzáadott értékadó szabályozás céljával, rendelkezéseivel, már egyáltalán nem 

vizsgálta az elsőfokú bíróság. 

Alperes felülvizsgálati kérelmében alappal hivatkozott arra is, hogy a láncügyletre vonatkozó 

szempontokat is helytelenül alkalmazta az elsőfokú bíróság. A körhintacsalás, láncolatos szerződések 

vagy láncszerződéses ügyletek esetén az adózók fiktív számlák felhasználásával törekednek áfa fizetési 

kötelezettségük minimalizálására, illetve a láncolat végén állók nagy összegű adó-visszaigénylésre. 

Ezzel szemben a láncügyletet (és a háromszögügyletet) a 2007. évi CXXVII. tv. (a továbbiakban: Áfa 

tv.) elismeri: itt az ügyletekben résztvevő személyek áfa fizetési kötelezettségét a teljesítési hely 

határozza meg, az Áfa tv. 26.§ és 27.§-ainak megfelelően. A láncszerződések szabályait, azaz, hogy 

ezekben az esetekben mit kell vizsgálnia az adóhatóságnak az áfa levonási jog gyakorolhatósága 

kapcsán, az Európai Unió Bírósága határozatai már tartalmazzák. Így pl. C-610/19. számú végzés [53] 

pontjában az Európai Unió Bírósága is a teljes lánc vizsgálatát írja elő azon objektív körülmények 

feltárására, amelyek alapján bizonyításra került, hogy az érintett adóalany, tudta vagy tudnia kellett 

volna, hogy ezen termékek megszerzése vagy ezen szolgáltatások igénybevétele által a szállító, vagy az 

értékesítési láncban korábban vagy később közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásra 

irányuló ügyletben vesz részt. 

A perbeli esetben a közösségi eladó – számlakibocsátó – felperes láncszerződés tartalmának és 

relevanciájának téves meghatározása vezetett arra, hogy az elsőfokú bíróság az adóigazgatási eljárásban 

beszerzett bizonyítékokat részben tévesen csoportosította, részben összefüggések nélkül, önmagukban 

állóként értékelte. 

A Kúria a korábbiakban már kitért arra, hogy amennyiben a Halifax-teszt bármelyik feltétele hiányzik, 

úgy kizárt a rendeltetésellenes joggyakorlás megállapítása. Rendeltetés ellenes joggyakorlás hiányában 

pedig fel sem merülhet, hogy van-e olyan az áfa adózással ütköző esemény, amelyről a számla 

befogadója tudott, vagy tudhatott. Az elsőfokú bíróság a formalitás talaján kizárta a rendeltetés ellenes 

joggyakorlást, ennek ellenére részletesen bemutatta az Európai Unió Bírósága által kidolgozott 

tudta/tudhatta teszt egyes elemeit, és maga is elvégzete. A közösségi eladó – számlakibocsátó – felperes 

láncszerződés tartalmát és relevanciáját azonban téves határozta meg, és ez vezetett arra, hogy az 

elsőfokú bíróság az adóigazgatási eljárásban beszerzett bizonyítékokat részben tévesen csoportosította, 

részben összefüggések nélkül, önmagukban állóként értékelte. 

Az új eljárásban az elsőfokú bíróságnak alkalmaznia kell az Art. rendeltetésszerű joggyakorlás 

követelményére vonatkozó 1. §-át, a Halifax-tesztet, a láncolatos ügyletekre (láncszerződésre) 

vonatkozó szabályokat, az 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: Sztv.) előírásait. A bizonyítékokat ehhez 

képest kell rendszerbe foglalnia, és amennyiben megállapítja a rendeltetés ellenes joggyakorlást, el kell 

végeznie a tudta/tudhatta formula tesztjét felperesre nézve. A tudattartalom vizsgálata során tekintettel 

kell lennie arra, hogy az áfalevonási jogát gyakorolni kívánó adóalanyt, amennyiben szabálytalanságra 

vagy csalásra utaló körülményekről van tudomása, kötelezhetik, hogy a megbízhatóságáról való 

meggyőződés érdekében tájékozódjon azon másik gazdasági szereplő felől, amelytől termékeket vagy 

szolgáltatásokat kíván beszerezni (C-80/11 és C-142/11 ítélet 60. és 61. pont, C-642/11 ítélet 49. pont, 
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C-33/13 végzés 38. és 39. pont). A bizonyítékok értékelése során arról is döntenie kell, hogy a 

megbízólevelet megelőző időszak felperesi tulajdonosok adózói magatartására vonatkozó adóhatósági 

megállapítások mennyiben relevánsak a perbeli időszakra nézve. 

 

Kfv.I.35.422/2022/6. 

Ha szivacsot annak huzata teszi alkalmassá tornaszőnyegként történő biztonságos használatára, akkor 

tartozékként való figyelembe vétele nem mellőzhető. 

A Kúria már több döntésében kifejtette, hogy a tarifális besorolás jogkérdés, azonban a vámáru és 

tulajdonságainak meghatározása ténykérdés. A besorolást megelőzően tehát a tények feltárása és 

bizonyítása szükséges. Így a perbeli esetben is döntő jelentősége volt annak, hogy a vizsgált vámáru 

milyen tulajdonsággal rendelkezik. A huzatok objektív jellemzőit egyik fél sem vitatta, az ellentét a felek 

között abban keletkezett, hogy a huzatok milyen igényt elégítenek ki, az áru besoroláskor azok 

rendeltetésére tekintettel kell-e lenni. 

Az Európai Unió Bírósága már több döntésében emlékeztetett arra, hogy a KN értelmezésére vonatkozó 

1. általános szabály szerint az áruk tarifális besorolását a vámtarifaszámok megnevezései, valamint az e 

nómenklatúra áruosztályaihoz és árucsoportjaihoz tartozó megjegyzések alapján kell meghatározni. A 

jogbiztonság és az ellenőrzések elősegítése érdekében ezen áruk tarifális besorolásának meghatározó 

feltételeit általában az áruk objektív jellemzői és tulajdonságai között kell keresni, amint azokat az 

említett nómenklatúra vámtarifaszámai és az áruosztályok, illetve árucsoportok megjegyzései 

meghatározzák. Valamely termékek rendeltetése a besorolás objektív szempontját képezheti, 

amennyiben az szorosan e termékhez tartozik, amely kötődést az említett termék objektív jellemzői és 

tulajdonságai alapján kell értékelni (lásd ebben az értelemben: 2021. június 3‑i Flavourstream ítélet, C

‑822/19, EU:C:2021:444, 34. pont; 2021. október 28‑i KAHL és Roeper ítélet, C‑197/20 és C‑216/20, 

EU:C:2021:892, 31. pont). 

A jelen esetben a perbeli torna huzatok a fizikai jellemzőik alapján főszabály szerint egyik része a VII. 

Áruosztály KN 39., másik része a XI. Áruosztály KN 63. árucsoportjába kell besorolni. Mindazonáltal 

a KN 39. árucsoportokhoz tartozó 2. Megjegyzés y) pontja értelmében ez utóbbi nem foglalja magában 

a 95. árucsoportba tartozó árucikkeket (pl. játékok, játékszerek, sporteszközök), illetve a XI. Áruosztály 

is tartalmaz azonos kitételt, a megjegyzések 1. pont t) alpontjában, mikor kimondja, hogy nem tartozik 

ebbe az áruosztályba a 95. árucsoportba tartozó áru (pl. játék, játékszer, sporteszköz és háló). 

Következésképpen meg kellett volna az alperesnek és a bíróságnak is vizsgálnia, hogy a perbeli 

termékek besorolhatók‑e a KN említett XX. áruosztálya, 95. árucsoportba tartozó sporteszközökhöz 

való alkatrésze, tartozékaként. 

A KN nem határozza meg a 94. árucsoportja értelmében vett „alkatrészek” és „tartozékok” fogalmát. A 

Bíróság ítélkezési gyakorlatából következik, hogy az „alkatrészek” fogalma azt feltételezi, hogy létezik 

egy egész, amelynek működéséhez ez az alkatrész elengedhetetlen, a „tartozékok” fogalma pedig olyan 

cserélhető felszerelési eszközt jelent, amely alkalmassá teszi a berendezést egy speciális feladat 

elvégzésére, vagy szélesíti annak alkalmazási területét, illetve lehetővé teszi számára, hogy a fő 

funkciójával összefüggő különös feladatot lásson el (lásd ebben az értelemben a C‑339/98. sz. Peacock

‑ügyben 2000. október 19‑én hozott ítélet [EBHT 2000., I‑8947. o.] 21. pontját; a C‑276/00. sz. Turbon 

International ügyben 2002. február 7‑én hozott ítélet [EBHT 2002., I‑1389. o.] 30. és 32. pontját, 

valamint a fent hivatkozott Unomedical‑ügyben hozott ítélet 29. pontját). 

A fenti fogalom meghatározásokból kiindulva elemezte a Kúria a perbeli huzatok alkalmazási körét, 

azok speciális nagysága, formája, színe és biztonsági jellemzői alapján osztotta azt a felperesi 

álláspontot, hogy azok elsődlegesen a tornaszivacsokhoz tartoznak, ezen borítások nélkül a szivacsok 

eredeti rendeltetésüket betölteni nem tudnák, hiszen nem rendelkeznének azzal a biztonsági 

tulajdonsággal, amely ezeket a torna termi használtra megfelelővé teszi. Önmagában a szivacs alkalmas 

azonos célok használatára, de lényeges jellemzőjét, a biztonságát veszítené el ezek nélkül, hiszen 

egyrészről nem volna biztosított a padlón való tapadása, másrészről komoly balesetveszélyt is hordozna 

a tornaszivacs kiszakadása, sérülékenysége ezáltal. A tornaszőnyeg rendeltetésszerű használat 
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nagymértékben csorbulna, ezért a Kúria megítélése szerint a huzat teszi alkalmassá a szivacs 

alapfunkción túli feladatainak ellátását, tornaszőnyegként való funkcionálását. Tévedett az alperes és az 

elsőfokú bíróság mikor nem vizsgálta kellőképpen a tornahuzatok funkcióját, rendeltetését és csak annak 

tulajdonított jelentőséget, hogy anyagánál fogva más célokra is, esetlegesen kutyafekhelyként, 

lepelként, takarás céljára használható. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem hoztak ilyen tárgyú határozatot. 

Polgári ügyszak 

Pfv.IV.20.651/2022/5. 

Látszólagos tárgyi keresethalmazat esetén a fél több keresetet terjeszt elő, de az egyes kereseteket nem 

külön-külön, nem egymástól függetlenül érvényesíti; azok egymástól kölcsönösen függenek, vagy 

egymást kölcsönösen kizárják, ezért kielégítést azok közül csak egy nyerhet. Eshetőleges (eventuális) 

kereseti kérelmek esetén a felperesnek több keresete van, de feltételesen, az elsődlegesen megjelölt 

kereset alaptalansága esetére terjeszti elő másodlagos, harmadlagos stb. keresetét. 

Az eljárt bíróságok figyelmen kívül hagyták, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 

2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR) – amely az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 

288. cikke alapján valamennyi tagállamban kötelező és közvetlenül alkalmazandó – miatt megváltozott 

a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) „helye” az adatvédelmet szabályozó környezetben. 

A GDPR-ral az uniós jogalkotó – funkciója szerint teljes jogegységesítésre törekedett, ezért a hatálya 

alá tartozó jogterületeken horizontálisan (minden adatkezelési jogviszony tekintetében általánosan) 

alkalmazandó előírások közvetlenül hatályosulnak és válnak alkalmazandóvá a magyar jogban, a 

felperes pedig elsődleges jogalapként a GDPR rendelkezéseinek a megsértését jelölte meg. Ugyanakkor 

a GDPR-ban biztosított kereteken belül a nemzeti jogalkotónak is keletkezett jogalkotási kötelezettsége. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 

az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Módtv.) az Infotv.-t 

módosító rendelkezései ezt szolgálták: a Módtv. oly módon módosította az Infotv.-t, hogy azok a GDPR 

hatálya alá tartozó adatkezelési jogviszonyok vonatkozásában nem az Infotv. normatartalmának 

teljességét, csupán egyes, taxatív módon meghatározott előírásait rendelik a GDPR szabályai mellett 

azok kiegészítéseként alkalmazni [Infotv. 2. § (2), 77/A. §]. Ugyanakkor a Módtv. több ponton élt azzal 

a felhatalmazással, amelyet a GDPR biztosít a tagállami jogalkotó számára [GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

c) és e) pont, (2) és (3) bekezdés, Infotv. 5. § (3), (5) és (7) bekezdés], így a bűnügyi személyes adatok 

kezelésénél (Infotv. 3. § 4. pont). 

Az eljárt bíróságok a kereset elbírálása során figyelmen kívül hagyták az adatvédelmet szabályozó 

„rezsimet”, az alperes „jogosulatlan közlése, adatgyűjtése” miatt a felperes személyes adata védelméhez 

fűződő személyiségi joga megsértését állapították meg. A Kúria az alperes által kiadott magazin 

tartalmával kapcsolatban a Kfv.III.37.978/2021/10. számú ítéletében kimondta, hogy nem lehet a sajtó 

tevékenységének és ezáltal a sajtótermékeknek a sokszínűsége okán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 

pontja szerinti jogalapnak való megfelelést általánosságban a sajtó tevékenységére értelmezni, hanem 

azt mindig konkrétan, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek érvényre juttatása mellett 

szükséges vizsgálni. E jogalap szerint akkor lehet jogszerűnek tekinteni az adatkezelést, ha az 

közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges. Közérdekű tevékenység végzése hiányában az adatkezelés jogalapja 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. 

A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak a perfelvételi szaktól kell lefolytatnia az új eljárást és 

hiánypótlást kell elrendelnie a felperes keresete hiányosságainak a megszüntetése iránt. Annak 

eredményétől függően kell a pontosított (megváltoztatott) keresetet elbírálnia, amelynek során 

figyelemmel kell lennie a Kúria precedens határozataira, illetve az azoktól való eltérést meg kell 

indokolnia. Az elsőfokú bíróságnak a megismételt eljárás során határozottan állást kell foglalnia az 

adatkezelés jogalapja kérdésében. Ha úgy ítéli meg, hogy a közérdekűség nem áll fenn, azt döntésében 
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meg kell indokolnia. Amennyiben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti adatkezelés 

jogalapkénti fennállását állapítja meg, abban az esetben kell az érdekösszemérést elvégezni. Rámutat a 

Kúria arra is, hogy mivel az adatkezelés szabályainak megsértése nem eredményezi automatikusan a 

Ptk. 2:43.§ e) pontja szerinti személyiségi jogi jogsértés megvalósulását, annak fennállását a Ptk. 

személyiségi jogsértésre vonatkozó rendelkezései alapján kell megvizsgálni. Mindezek tükrében lehet 

az ügy érdemében állást foglalni a megismételt eljárásban. 

Gazdasági ügyszak 

Gfv.VI.30.133/2022/7. 

Akkor megfelelő tartalmú a deviza alapú kölcsönszerződésben az árfolyamkockázatról nyújtott 

tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a 

tájékoztatás alapján a szerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is 

felismerheti és értékelni tudja, hogy a forint árfolyama a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti deviza 

árfolyamához képest számára akár jelentős mértékben is kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó 

fennálló tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének 

mértéke jelentősen megemelkedhet. 

A felperesek a számukra a kockázatfeltáró nyilatkozatban a szerződéskötést megelőzően adott 

tájékoztatásból tudomást szereztek a külföldi devizában való finanszírozás kockázatairól, valamint az 

árfolyamkockázat viselésének vállalása alapján az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és 

körültekintő átlagos fogyasztó mércéjén keresztül nemcsak azt vehették számításba, hogy a perbeli 

kölcsönszerződéshez kapcsolódik árfolyamkockázat, de fel kellett ismerjék annak konkrét lényegét, 

mibenlétét, a fizetési kötelezettségükre gyakorolt hatását, továbbá azt, hogy kockázatviselésüknek nincs 

felső határa, az tehát korlátlan [1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 205. § (3) bekezdés, 209. 

§ (1) és (2) bekezdés; 2/2014. PJE, 93/13/EGK irányelv, és annak 4. cikk (2) bekezdését értelmező 

Európai Unió Bírósága C-186/16. számú ítélet, Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ítélet]. 

A Kúria figyelemmel volt arra is, hogy Jogegységi Panasz Tanácsa a 2021. november 22-én hozott és a 

Magyar Közlöny 2021. évi 243. számában 2021. december 28-án közzétett Jpe.I.60.015/2021/15. számú 

jogegységi hatályú határozata (a továbbiakban: JPE határozat) értelmében a 2/2014. PJE határozat 1. 

pontja (Ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása 

folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak 

korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése 

tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen) azzal a 

kötelező (kiegészült) értelmezéssel alkalmazható, amely szerint akkor megfelelő tartalmú az 

árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és 

körültekintő, átlagos fogyasztó a tájékoztatás alapján a szerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázat 

tényén és mibenlétén kívül azt is felismerheti és értékelni tudja, hogy a nemzeti fizetőeszköz (a forint) 

árfolyama a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához képest számára akár jelentős 

mértékben is kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó fennálló tartozásának, a szerződés szerinti 

ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke jelentősen megemelkedhet (JPE 

határozat elvi tartalom, 34. pont). 

A Kúria a II. rendű és a III. rendű alperesek perbelivel megegyező tartalmú tájékoztatását a JPE 

határozattal pontosított, konkretizált szempontrendszer alapul vételével már vizsgálta és azt világosnak 

és érthetőnek, következésképpen tisztességesnek ítélte (Gfv.VI.30.243/2021/9., Pfv.I.21.356/2021/5.) A 

felperesek felülvizsgálati kérelmükben hivatkozott indokok nem voltak alkalmasak arra, hogy a Kúria a 

kialakult joggyakorlatától eltérjen. 

 

Gfv.VI.30.153/2022/9. 

A Kúria bármely olyan határozata, amely az adott jogkérdésben adott jogértelmezés tekintetében 

ellentétes a Jogegységi Panaszt Tanács jogegységi hatályú határozatával, kötelező erejűként már nem 

hivatkozható. Az Európai Unió Bírósága az árfolyamkockázatról adott tájékoztatással összefüggésben 
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nem fogalmazott meg számszerűsített szimuláció bemutatására, illetve annak konkrét tartalmára 

vonatkozó elvárást. 

A Jogegységi Panasz Tanács a határozata meghozatalakor figyelemmel volt az Európai Unió Bírósága 

– többek között a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott – ítélkezési gyakorlatára, amelyben az Európai 

Unió Bírósága meghatározta az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás tisztességtelenségének a 

tagállami bírák által az egyedi ügyekben vizsgálandó értelmezési támpontjait. A joggyakorlat 

egységesítésének követelményére tekintettel kimondta azt is, hogy a Kúria bármely határozatának a 

jogegységi hatályú jogegységi panasz határozattal ellentétes jogértelmezése kötelező erejűként már nem 

hivatkozható és az ilyen határozatoktól való eltérésre felülvizsgálati kérelemben és jogegységi 

panaszban sem lehet eredményesen hivatkozni. 

Az alperes írásbeli tájékoztatójának a JPE határozattal kibővített szempontrendszernek való 

megfeleléséről a Kúria a JPE határozatot követően már több határozatában is állást foglalt (pl. 

Gfv.VI.30.225/2021/7., Gfv.VI.30.512/2021/11., Pfv.I.20.094/2022/6.), amelyre tekintettel az 

előzőekben megjelölt egyedi ügyben (Pfv.I.21.000/2020/8.) hozott döntése a JPE határozat értelmében 

kötelező erejűként már nem hivatkozható. A másodfokú bíróság által az írásban nyújtott tájékoztatás 

kielégítő jellege tárgyában kifejtettek a Kúria irányadó gyakorlatának teljes mértékben megfelelnek. 

A felperesek sem a keresetükben, sem a felülvizsgálati kérelmükben nem hivatkoztak az írásban nyújtott 

tájékoztatás tekintetében a Kúria által korábban még nem vizsgált szempontra, amely megalapozhatná 

a JPE határozatot követően kialakult joggyakorlatától az eltérést. Nem minősül ilyennek az az érvelésük 

sem, hogy a tájékoztatás csak akkor megfelelő, ha a pénzügyi intézmény számszerűsített szimuláció 

segítségével mutatja be az árfolyamváltozás fizetési kötelezettségre kifejtett hatását. Az Európai Unió 

Bírósága a hivatkozott C-609/19. számú ítéletében sem fogalmazott meg ilyen elvárást, pusztán arra 

mutatott rá, ha a tájékoztatás tartalmaz számszerűsített szimulációkat, azok hasznos információnak 

minősülhetnek, ha kellő mennyiségű és pontos adatokon alapulnak, továbbá objektív értékeléseket 

tartalmaznak, amelyeket világosan és érthetően közöltek a fogyasztóval. Sem ebben a határozatában, 

sem más döntésében azonban nem fogalmazott meg számszerűsített szimuláció bemutatására, illetve 

annak konkrét tartalmára vonatkozó elvárást (52. pont). Ezen – egyébként a befizetések elszámolásának 

módjára vonatkozó – döntése nemzeti bíróságok számára kötelező rendelkező részében – a korábbi 

gyakorlatát fenntartva [C-26/13. 75. pont, C-186/16. 51. pont] – szintén csak általános jelleggel 

fogalmazta meg, hogy olyan kellő és pontos tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztónak, amely lehetővé 

teszi a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó számára, hogy 

megértse a szóban forgó pénzügyi mechanizmus konkrét működését, és így felmérje az ilyen szerződési 

feltételek által ugyanezen szerződés teljes időtartama alatt a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt, 

esetlegesen jelentős negatív gazdasági következmények kockázatát. Az alperesi tájékoztatás írásban, 

szöveges és táblázatos formában adott tartalma a fentebb kifejtettek szerint e követelménynek megfelelt. 

 

Gfv.I.30.213/2022/8. 

A világos és érthető árfolyamkockázati tájékoztatás következében az árfolyamkockázatot a fogyasztóra 

terhelő szerződéses rendelkezés nem tisztességtelen. A kölcsönszerződéshez kapcsolódó kezelési 

költségre vonatkozó szerződési feltétel, amely nem teszi lehetővé az e költség ellenében nyújtott konkrét 

szolgáltatások egyértelmű azonosítását, a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben 

főszabály szerint nem idéz elő jelentős egyenlőtlenséget a fogyasztó kárára a jóhiszeműség 

követelményével ellentétben. 

Abban a kérdésben, hogy az I. rendű felperesnek a kölcsönkérelemben, az ügyféltájékoztatóban, továbbá 

a szerződésben adott árfolyamkockázati tájékoztatás megfelelő, világos és érthető volt-e, az 1959-es 

Ptk. 209.§ (1) bekezdése szerinti vizsgálatot kellett lefolytatni. A banknak a jelen perben is vizsgált 

árfolyamkockázati tájékoztatását a Kúria már több ügyben is vizsgálta és annak eredményeként 

részletesnek, áttekinthető szerkezetűnek, egyértelmű és érthető tartalmúnak minősítette, így a 

Gfv.VII.30.415/2019/7., valamint a Gfv.VII.30.088/2020/10. számú határozataiban. Ezen határozatait a 

Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú határozatának (a 

továbbiakban: Jpe. határozat) 2021. november 22-i meghozatalát megelőzően hirdette ki, a Jpe. 

határozat meghozatalát követően született újabb határozatok (Gfv.VI.30.413/2021/7., 
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Gfv.VI.30.448/2021/7., Gfv.VI.30.005/2022/5., Pfv.I.20.121/2022/10., Gfv.VI.30.421/2022/2.) is 

azonos tartalmú következtetésre jutottak. Ezen határozatok indokai szerint a bank által az ügyfeleinek, 

így az I. rendű felperesnek adott árfolyamkockázati tájékoztatás alapján az adós – így I. rendű felperes 

is – a szerződéskötést megelőzően tudomást szerezhetett a külföldi devizában való finanszírozás 

kockázatairól, arról, hogy ez a kockázat valós. Az árfolyamkockázat viselésének vállalása alapján – az 

általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó mércéjével mérve – nem 

csak azt vehette számításba, hogy a perbeli szerződéshez árfolyamkockázat kapcsolódik, hanem fel 

kellett ismernie annak lényegét, a változás mechanizmusát, a fizetési kötelezettségére gyakorolt hatását 

(az árfolyamváltozás következtében változhat a törlesztő részletek összege, kötelezettségvállalása 

mértéke), továbbá azt, hogy kockázatviselésének nincs felső határa, az tehát korlátlan. Az 

árfolyamváltozás hatására változhat, kedvezőtlen esetben akár jelentős mértékben megnövekedhet mind 

a tőketartozás, mind a törlesztő részletek forintban számított összege. 

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, a Tanács 

93/13/EGK irányelvének (a továbbiakban: irányelv) 4. cikk 2. bekezdését a nemzeti jogba átültető 1959-

es Ptk. 209.§ (5) bekezdése értelmében a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó törvényi 

rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és az 

ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre, ha azok egyébként világosak és érthetőek. 

Az Európai Unió Bírósága a C-26/13. számú ügyben hozott ítéletében akként foglalt állást, hogy a 

„szerződés elsődleges tárgyát”, vagyis a „főszolgáltatást” megállapító szerződési feltételeknek azok 

tekintendők, amelyek a szerződést jellemző szolgáltatást határozzák meg. A kezelési költséget illetően 

az irányelv 4. cikk 2. bekezdésében előírt átláthatóság követelményével azonos követelményt ír elő az 

irányelv 5. cikke is, mely szerint az írásbeli szerződési feltételeknek „mindig” világosaknak és 

érhetőeknek kell lenniük. Az adott esetben a kezelési költségre vonatkozó szerződési kikötések 

megfeleltek a világosság és érthetőség követelményének. A szerződő felek a kezelési költség évi 

mértékét – a CHF-ben meghatározott és nyilvántartott – kölcsön összeg 1,9%-ában határozták meg. Ez 

a meghatározási mód, tehát a tőke összeg százalékában történő meghatározás nem kifogásolható, nem 

tisztességtelen, ellene az I. rendű felperes sem tiltakozott. A szerződő felek által kikötött kezelési költség 

átlátható és világos volt. 

A Kúria a Gfv.VII.30.088/2020/10. számú ítéletében – főként annak [36] pontjában – mutatott rá arra, 

hogy a szerződési feltételek világosságát és érthetőségét a szerződés megkötésekor fennálló, a szerződés 

megkötésével kapcsolatos összes körülményre figyelemmel kell vizsgálni és értékelni. Elsősorban arra 

kell figyelemmel lenni, hogy a kezelési költség arányos-e: a kamat és a kezelési költség együttesen olyan 

mértékű-e, amely az adott időpontban vagy időszakban alkalmazott piaci kamatszintet jelentősen 

meghaladja. A jelen perben vizsgált szerződésben meghatározott évi 1,9% mértékű kezelési költség 

kikötés nem jelentett súlyos hátrányt az I. rendű felperesre, tekintve, hogy a kamat mértékét évi 5,45 %-

ban, a THM-et pedig évi 8,6 %-ban határozták meg. A kezelési költség százalékos mértéke a tőke 

összegéhez igazodott, a törlesztésre tekintettel a tőke összegének csökkenése következtében a kezelési 

költség összege is csökkenhetett. 

A kezelési költség „átalány” összeg, amely mögött a hitelezéshez tipikusan hozzátartozó szolgáltatások 

állnak. Olyan szolgáltatások, melyek teljesítésével felmerülő költségeket a kamat nem fedezi, mert a 

kamat a pénzszolgáltatás ellenértéke. A bank teljesítette azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel 

szükségképpen felmerülő költségek fedezetére szolgál a kezelési költség. 

A kezelési költségre vonatkozó szerződéses rendelkezés tisztességtelensége és ebből következően a 

szerződés részbeni érvénytelensége ugyancsak nem állapítható meg. A kezelési költséget illetően az 

Európai Unió Bíróságának a C-621/17. számú ügyben hozott ítéletében foglaltak sem hagyhatók 

figyelmen kívül. Az a követelmény, mely szerint a szerződési feltételeket világosan és érthetően kell 

megfogalmazni, nem kívánja meg, hogy a fogyasztói kölcsönszerződésben foglalt, egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződési feltételekben, amelyek a fogyasztót terhelő kezelési költség és folyósítási jutalék 

összegét, azok kiszámításának módját és teljesítésének idejét pontosan meghatározzák, az érintett 

összegek ellenében nyújtott valamennyi szolgáltatást is részletezzék. A kölcsönszerződéshez kapcsolódó 

kezelési költségre vonatkozó szerződési feltétel, amely nem teszi lehetővé az e költség ellenében nyújtott 

konkrét szolgáltatások egyértelmű azonosítását, a felek szerződésből eredő jogaiban és 

kötelezettségeiben főszabály szerint nem idéz elő jelentős egyenlőtlenséget a fogyasztó kárára a 
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jóhiszeműség követelményével ellentétben. 

 

Gfv.VI.30.340/2022/2.; Gfv.VI.30.487/2022/2. 

Felülvizsgálat megtagadása az engedélyezéshez szükséges feltételek hiánya miatt. 

A felperes felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmében nem adott elő olyan megváltozott körülményt, 

amire figyelemmel a korábbi bírói gyakorlat ne lenne fenntartható. Az Európai Unió Bírósága általa 

megjelölt – helyesen a – C-776/19-C-782/19. számú egyesített ügyekben hozott határozatát illetően 

(amellyel egyező tartalommal utalt a C-609/19. számú ügyben hozott döntésre is) megállapítható, hogy 

arra a Kúria figyelemmel volt a JPE határozatának meghozatalakor. Másfelől a kifogásolt és hiányolt 

„kompenzálás” lehetőségét a vizsgált konstrukció, ahogy azt a 6/2013. PJE határozat – a [15], [16] 

bekezdésben ismertetettek szerint – értelmezte, magában hordozta. A „hitelbírálat jelentőségével” 

összefüggésben a hivatkozott Európai Unió Bírósága határozatok nem tartalmaznak semmilyen olyan 

megállapítást, amely felvetné az e körben kialakult joggyakorlat megváltoztatásának, 

továbbfejlesztésének a szükségességét (Kúria Gfv.30.494/2018/3., közzétéve: BH2019. 84.). A 

szerződéses terhek utólagos – a teljesítés szakaszában jelentkező – eltolódása az érvényesség körében 

nem értékelhető. Mindennek okán a Kúria a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében sem találta a 

jogerős határozat felülvizsgálatát szükségesnek (Kúria Pfv.I.20.470/2019., közzétéve: BH2019. 303.). 

 

Gfv.V.30.515/2022/2. 

I. "A Kúria közzétett határozata" fogalomnak nem felel meg az Európai Unió Bíróságának döntése, erre 

alapozva a felülvizsgálat engedélyezése nem kérhető. 

II.  A szerződési feltételek 93/13/EGK irányelvben felállított szempontrendszernek való megfeleléséről 

csak az összes releváns ténybeli elemet ismerő, konkrét ügyben eljáró bíróság tud állást foglalni. 

A 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 409. § (3) bekezdése szerinti „a Kúria közzétett 

határozata” fogalom alatt a Pp. 346. § (5) bekezdésére, valamint a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Bírósági 

Határozatok Gyűjteményében közzétett, 2012. január 1-je után meghozott határozatokat kell érteni. Erre 

tekintettel egyéb határozat – többek között az Európai Unió Bírósága által hozott döntés – nem alapozza 

meg a felülvizsgálat engedélyezését (Kúria Pfv.VI.20.044/2021/2., Pfv.V.20.263/2021/2., 

Pfv.V.20.375/2021/2., Pfv.V.20.735/2021/2.). 

A felperesek által megjelölt, a 2/2014. számú PJE határozat 1. pontja kötelező értelmezéséről szóló 

Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi panasz határozat [23] bekezdése szerint a szerződési feltételek 

93/13/EGK irányelvben felállított szempontrendszernek való megfeleléséről csak az összes releváns 

ténybeli elemet ismerő, konkrét ügyben eljáró bíróság tud állást foglalni. A Kúria hozzáfűzi, hogy a BH 

2022.4.103. számon közzétett Gfv.VI.30.225/2021/7. számú határozatában is hangsúlyozta, hogy a 

tájékoztatás teljes tartalmának, a szerződés egyéb rendelkezéseinek a figyelembevételével kell 

megítélni, hogy a nyújtott tájékoztatás megfelel-e a tisztességes tájékoztatással szemben felállított 

követelményrendszernek. 

A Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi panasz határozat elvi tartalmát a [34] bekezdés foglalja 

magában: a jogegységi határozat 1. pontja azzal a kötelező értelmezéssel alkalmazható, amely szerint 

akkor megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, 

észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a tájékoztatás alapján a szerződéshez 

kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is felismerheti és értékelni tudja, hogy a 

nemzeti fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához 

képest számára akár jelentős mértékben is kedvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó fennálló 

tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke 

jelentősen megemelkedhet. 
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Emberi jogi közlemények 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei 

Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen tárgyú határozatot. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei 

1. Drelon Franciaország elleni ügye (3.153/16. sz. ügy)37 

A kérelmező 2004. november 16-án a megpróbált vért adni a francia véradó szolgálat, az Établissement 

Français du Sang (EFS) egyik gyűjtőhelyén. Az előzetes orvosi vizsgálata során megkérdezték tőle, 

hogy volt-e valaha szexuális kapcsolata egy másik férfival. Nem volt hajlandó válaszolni, és a véradásra 

vonatkozó kérelmét elutasították. A vizsgálat során személyes adatait beírták egy számítógépes 

adatbázisba. A bejegyzésből kiderült, hogy a véradásra vonatkozó FR08 kódú ellenjavallatot tüntették 

fel, amelyet akkoriban a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesített férfiakra alkalmaztak. 2006. augusztus 

9-én a kérelmező újabb kérelmet nyújtott be. Közölték vele, hogy az FR08 kód alá tartozik, és ki van 

zárva a véradásból.  

2007. február 6-án feljelentést tett hátrányos megkülönböztetés miatt, sérelmezve, hogy 2004-ben és 

2006-ban megtagadták tőle a véradásra való jogosultságot, valamint azt, hogy az EFS nyilvántartásba 

vette feltételezett homoszexualitását, egyben kérte, hogy az eljárásban polgári félként vehessen részt. A 

vizsgálóbíró a büntetőeljárás elrendelését megtagadta. A kérelmezőnek az elutasítás ellen benyújtott 

fellebbezése nyomán a Párizsi Fellebbviteli Bíróság Vizsgálati Osztálya 2009. szeptember 15-én úgy 

határozott, hogy a kifogásolt tények nem valósítják meg a hátrányos megkülönböztetés 

bűncselekményét, de a nyomozási bírónak meg kellett volna vizsgálnia, hogy azok megvalósíthatják-e 

a Büntető Törvénykönyv 226-19. cikke szerinti, érzékeny személyes adatoknak az érintett személy 

beleegyezése nélküli rögzítésének vagy megőrzésének bűncselekményét. További vizsgálatokat 

követően a büntetőeljárást megszüntették. A Vizsgálati Osztály 2013. április 18-án helybenhagyta ezt a 

határozatot. A Semmítőszék a kérelmező felülvizsgálati indítványát elutasította, azzal az indokkal, hogy 

a szóban forgó adatfeldolgozás lehetőségét az 1978. január 6-i törvény 8. szakaszának II. 6. pontja teszi 

lehetővé, és ezért nem tartozik a Büntető Törvénykönyv 226-19. cikke szerinti bűncselekmény tárgyi 

hatálya alá. 

2009-től kezdődően a véradás ellenjavallatait az egészségügyi miniszter miniszteri rendeletek útján 

határozta meg. A kérelmező 2016. május 26-án ismét megpróbált vért adni, de hiába. Ezt követően a 

kérelmező két alkalommal is megtámadta a véradás ellenjavallatainak listáját, arra hivatkozva, hogy az 

kizárja azokat a férfiakat, akik más férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítettek. Először a 2009. január 

12-ei rendeletet hatályon kívül helyezését kérte. Az egészségügyi miniszter elutasította ezt a kérelmet, 

és a férfi bírósági felülvizsgálati eljárást indított a határozat megsemmisítése érdekében. A szóban forgó 

rendeletet azonban az eljárás folyamatban tartása alatt hatályon kívül helyezték, és az Államtanács 2016. 

július 18-i határozatában megállapította, hogy az eljárás tárgytalanná vált. A kérelmező ezt követően 

2016. június 10-én kelt kérelmében bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyben kérte az 

Államtanácsot, hogy semmisítse meg a 2016. április 5-ei rendeletet, amely módosította a véradójelöltek 

kiválasztási kritériumait. Az Államtanács 2017. december 28-án elutasította a keresetét. Úgy találta, 

hogy az elé tárt statisztikai és járványügyi adatok és a tudományos ismeretek fényében az egészségügyi 

miniszter nem hozott jogellenes, diszkriminatív intézkedést, amikor olyan ellenjavallatot írt elő, amely 

12 hónapra kizárta a véradást azon férfiak esetében, akik más férfiakkal szexuális kapcsolatot 

létesítettek. 

A kérelmező – az Egyezmény 8. cikkére, illetve az Egyezmény 14. cikkére az Egyezmény 8. cikke 

 
37 Az ítélet 2022. december 8-án vált véglegessé. 
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vonatkozásában hivatkozva – azt állította, hogy a feltételezett szexuális irányultságát tükröző adatokat 

az EFS az Egyezményt sértő módon rögzítette és tárolta, sérelmezte továbbá a véradásra irányuló 

kérelmét 2004-ben, 2006-ban és 2016-ban elutasító határozatokat. 

A Bíróság úgy találta, hogy az 1978. január 6-i törvény 8. szakaszának II. 6°. pontja képezte a kérelmező 

magánéletének tiszteletben tartásához való jogába való beavatkozás törvényes alapját, és hogy az 

alkalmazandó jogi keret egészében véve kellő pontossággal határozta meg a hazai hatóságoknak az 

egészségügyi adatbázisok létrehozása tekintetében biztosított mérlegelési jogkörét, és az annak 

gyakorlására vonatkozó eljárásokat. 

A Kormányzat által adott magyarázatok, a benyújtott dokumentumok és az alkalmazandó nemzetközi 

jogi eszközök fényében a Bíróság úgy találta, hogy a véradójelöltek kiválasztására irányuló eljárások 

eredményeire vonatkozó személyes adatok gyűjtése és megőrzése hozzájárult a vérbiztonság 

biztosításához, és ezért érdemi és elégséges indokokon alapult.  

Tekintettel a szóban forgó személyes adatok érzékenységére, a Bíróság különösen fontosnak tartotta, 

hogy azok megfeleljenek az 1981. január 28-i egyezmény 5. cikkében meghatározott minőségi 

követelményeknek. Az adatoknak pontosnak, naprakésznek, megfelelőnek, relevánsnak és az 

adatfeldolgozás céljaihoz képest nem túlzott mértékűnek kellett lenniük; és megőrzésük ideje nem 

haladhatja meg a szükséges időtartamot. A Bíróság kiemelte továbbá, hogy a szóban forgó, a kérelmező 

magánéletét érintő adatokat a kérelmező kifejezett hozzájárulása nélkül gyűjtötték és őrizték meg, ami 

szigorú vizsgálatot tesz szükségessé. 

A Bíróság először is észlelte, hogy a kérelmező adatai között a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő 

férfiakra vonatkozó ellenjavallat szerepelt, kizárólag azért, mert a kérelmező a véradást megelőző orvosi 

vizsgálat során megtagadta a szexuális életére vonatkozó kérdések megválaszolását. Az orvos 

értékeléséhez benyújtott elemek egyike sem tette lehetővé, hogy szexuális magatartására vonatkozóan 

ilyen következtetést lehessen levonni. A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az összegyűjtött 

adatok puszta spekuláción alapultak, és nem rendelkeztek bizonyított ténybeli alapokkal. 

A Bíróság hangsúlyozta, hogy nem helyénvaló a szexuális viselkedésre és irányultságra vonatkozó 

személyes adatok gyűjtése puszta spekuláció vagy feltételezés alapján. A vérbiztonság célkitűzésének 

elérése érdekében a Bíróság szerint elegendő lett volna nyilvántartást vezetni arról, hogy a kérelmező 

megtagadta a szexuális beállítottságára vonatkozó kérdések megválaszolását, mivel ez a tényező 

önmagában alkalmas volt arra, hogy igazolja a véradói felvétel megtagadását. 

Másodszor, a Bíróság úgy találta: a Kormányzat nem bizonyította, hogy a kérdéses adatok megőrzését 

a szóban forgó időszakban oly módon szabályozták, hogy az nem haladhatta meg az adatgyűjtés 

céljaihoz szükséges időtartamot. A kért adatgyűjtés időpontjában az EFS által használt informatikai 

eszköz 2278-ig történő megőrzést írt elő. A Bíróság az EFS következetes gyakorlatára tekintettel 

kiemelte, hogy az adatmegőrzés túlzott időtartama lehetővé tette az adatok ismételt felhasználását a 

kérelmezővel szemben, ami a véradásból való automatikus kizárását eredményezte. 

A szóban forgó személyes adatok gyűjtésére és megőrzésér tekintettel tehát megsértették az Egyezmény 

8. cikkét. 

Előzetesen a Bíróság kiemelte, hogy a kérelmező a 2018. június 8-ai (27758/18. sz.) kérelmében panaszt 

nyújtott be a véradásból való 2004. november 16-ai és 2006. augusztus 9-ei kizárásával kapcsolatban. A 

fent említett kizáró határozatokra vonatkozó részében a Bíróság úgy találta, hogy ez a panasz elkésett, 

és azt elfogadhatatlannak nyilvánította. 

A 2016. május 26-i elutasítással kapcsolatban a Bíróság kiemelte, hogy a belső jog lehetővé tette a 

kérelmező számára, hogy közvetlenül a közigazgatási bíróság előtt támadja meg az ellene hozott ilyen 

jellegű határozatokat, de ő ezt nem tette meg, ehelyett inkább 2016. június 10-én bírósági felülvizsgálati 

kérelmet nyújtott be a 2016. április 5-ei rendelet ellen. 

A Bíróság hangsúlyozta, hogy a kérelmező érvelése lényegében a véradásra vonatkozó, a 2016. április 

5-ei rendeletben előírt, a más férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiakra vonatkozó ideiglenes 

ellenjavallat megtámadására irányult. Kiemelte azonban, hogy a rendelet csak 2016. július 10-én lépett 

hatályba. Ebből következett, hogy a kérelmező nem hivatkozhatott az Egyezmény 14. cikkének az 
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Egyezmény 8. cikke tekintetében történő, egy állítólag olyan szabályrendelet vele szemben történő 

alkalmazásából eredő megsértésére, amely a véradás megtagadásának időpontjában még nem lépett 

hatályba, és amelyet a Bíróság előtt megtámadott. 

A Bíróság észlelte továbbá, hogy a kérelmező véradásának 2016. május 26-ai megtagadása abból eredt, 

hogy az EFS automatikusan alkalmazta a véradás ellenjavallatát, amely 2004 óta szerepelt az 

adatfeldolgozó rendszerben, és amely a 2003. szeptember 10-i rendelet szerinti, bizonyíthatóan 

pontatlan adatok gyűjtésének és megőrzésének eredménye volt. A Bíróság álláspontja szerint ez az 

Egyezmény 8. cikkének korábban megállapított megsértésének visszahatása volt. 

A Bíróság a kérelmező javára 3.000,-Euró nemvagyoni kártérítést ítélt meg. 

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai 

Büntető ügyszak 

Bpkf.II.1.343/2022/2. 

Az I. rendű terhelt vonatkozásában a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye, míg a III. rendű 

terhelt vonatkozásában a bűnismétlés veszélye személyi körülményeik vizsgálata alapján - olyan közeli, 

hogy a bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél az I. rendű terhelt esetében csak 

letartóztatással, míg a III. rendű terhelt esetében település közigazgatási határáig terjedő bűnügyi 

felügyelettel érhető el. Erre tekintettel a Debreceni Ítélőtábla végzésének helybenhagyására került sor. 

A letartóztatás okainak meglétét és a (bírói engedélyes) kényszerintézkedés szükségességét a bíróság 

nem csak olyan körülményre alapozhatja, amely a bizonyosság erejével megállapítható. Elégséges az is, 

ha a döntés olyan adaton (adatokon) alapul, amelyek tényszerűsége más adattal alátámasztott, és ez 

észszerű érvet szolgáltat arra a következtetésre, hogy e kényszerintézkedés alkalmazása a törvény céljai 

érdekében szükségszerű, célszerű (BH 2012.285.). 

Vizsgálandó tehát, hogy a letartóztatás indokoltsága tényszerű alapon áll-e, amely észszerűen 

alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, s ekként a kényszerintézkedés alkalmazása 

célszerű-e (EBH 2009.2025.). A fentiek értelemszerűen irányadók a letartóztatásnál enyhébb 

kényszerintézkedésekre is. 

Az I. rendű vádlott terhére rótt jelentős tárgyi súlyú bűncselekmény jellege és büntetési tétellel 

fenyegetettsége – a terhére rótt bűncselekményt a törvény 5 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel rendeli büntetni – megalapozza az I. rendű vádlott szökésének reális veszélyét, amit 

erősít a személyi mobilizálhatósága, valamint az a körülmény, hogy elítélése esetén a korábban vele 

szemben kiszabott 7 év szabadságvesztésből hátralévő részét is le kell töltenie. az I. rendű vádlott 

ugyanis a vád tárgyává tett cselekményt – a vádirat szerint – különös visszaesőként, korábbi, ugyanilyen 

bűncselekmény miatt kiszabott, hosszabb tartamú szabadságvesztés büntetéséből történt feltételes 

szabadságra bocsátásának tartama alatt követte el. A vádlottak – vádirat szerinti – hosszabb időre szóló, 

a bűncselekmény elkövetése érdekében összehangolt működést célzó szervezettsége is olyan körülmény, 

mely miatt megalapozottan feltehető, hogy a terheltek jelenléte az eljárási cselekményeknél másképpen 

nem biztosítható. 

A Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja értelmében személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés fenntartásának van helye, 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. 

Az ítélőtábla helyesen mutatott rá arra, hogy az I. rendű vádlott büntetett előéletű, vele szemben 

korábban ugyancsak kábítószer-kereskedelem bűntette miatt szabtak ki hosszabb tartamú 

szabadságvesztést, s a jelen eljárás tárgyát képező cselekményt feltételes szabadsága alatt követte el a 

vádirat szerint. Esetében bűnössége esetleges megállapítása azt jelenti, hogy a prevenciós célok 

teljesülését a korábbi ügyében kiszabott 7 év tartamú szabadságvesztés sem érte el. 

Mindezek alapján megalapozott következtetés vonható arra, hogy I. rendű vádlott szabadlábra kerülése 
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esetén újabb kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt követne el, ezért vele szemben a Be. 276. § (2) 

bekezdés c) pont cb) alpontjában írt különös letartóztatási ok továbbra is fennáll. 

Az I. rendű vádlott esetében a letartóztatás a terhelt jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés 

megakadályozása érdekében a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel 

elérni kívánt cél enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásával nem biztosítható. Esetében az ugyanilyen 

cselekmény miatti büntetésből történt szabadulását röviddel követő, szervezett elkövetés – bűnössége 

megállapítása esetén – egyfelől olyan tartamú büntetést valószínűsít, aminek a szökésre, elrejtőzésre 

késztető kihatása magas; másfelől az alapján megállapítható kitartó bűnelkövetési szándék a bűnismétlés 

veszélyét nyomatékosítja. Ezért a fenti veszélyek kiküszöbölésére csak a teljes szabadságelvonással járó 

letartóztatás alkalmas. 

E veszélyt jelen esetben az I. rendű vádlott által már előzetes fogvatartásban töltött idő azért sem 

csökkenti a kényszerintézkedés fajtájára is kiható módon, mert az nem sokkal haladja meg a bűnössége 

megállapítása esetén a korábbi büntetéséből még hátralévő, letöltendő időt. 

Az I. rendű vádlott tekintetében az ítélőtábla helyesen utalt a letartóztatás „többletfeltételeire”, a 

cselekmény jellegére, tárgyi súlyára és a terhelt személyi körülményeire, annak pontos jogszabályi 

alapját – a Be. 277. § (4) bekezdés a) és c) pontját – is megjelölte. Abban azonban tévedett, amikor erre 

valamennyi terhelt tekintetében hivatkozott akként, hogy „a Be. 277. § (4) bekezdése a) és c) pontjának 

értelmében az ítélőtábla a letartóztatás és a bűnügyi felügyelet fenntartását indokoltnak tartotta a 

terheltek jelenlétének biztosítása érdekében, különösen a bűncselekmény jellegére, valamint a vádlottak 

személyi és családi körülményeire figyelemmel, továbbá a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása 

érdekében”. 

A Be. 277. § (4) bekezdése kifejezetten azokat a szempontokat tartalmazza, amelyeket a 

kényszerintézkedési ok fennállásának megállapítását követően, a kényszerintézkedés fajtájának 

meghatározása során kell értékelni, amikor a bíróság távoltartás vagy bűnügyi felügyelet helyett – 

súlyosabb kényszerintézkedést, letartóztatást alkalmaz. Ehhez képest a Be. 277. § (4) bekezdésére való 

hivatkozás – pozitív tartalommal – bűnügyi felügyelettel érintett vádlottak tekintetében 

értelmezhetetlen, azonban – a letartóztatás kapcsán – a fellebbezéssel érintett vádlottal közül az I. rendű 

vádlott tekintetében helytálló. 

A III. rendű vádlott tekintetében az ítélőtábla helyesen rögzítette végzése azokat a körülményeket, 

amelyek a III. rendű vádlott szökésének, elrejtőzésének veszélyét erősítő mobilizálhatóságát támasztják 

alá, s hangsúlyozandó, hogy nem az Alaptörvényben biztosított jogainak gyakorlása eredményezte a III. 

rendű vádlott szabadságának elvonását. Osztotta a Kúria az ítélőtábla azon álláspontját is, hogy a 

kiszabott szabadságvesztésbe az előzetes fogvatartás és a bűnügyi felügyelet beszámítható időtartama 

önmagában még a mértékes indítványra tekintettel sem indokolja a kényszerintézkedés megszüntetését. 

Kétségtelen tény ugyanakkor, hogy a III. rendű vádlott védője által hivatkozott jegyzőkönyv szerint a 

III. rendű vádlott a tárgyaláson való jelenlét jogáról lemondott, a védőjével kötött, a kézbesítési 

megbízotti feladatok ellátásra vonatkozó megbízási szerződést csatolta, s az elsőfokú bíróság az e 

tárgyban tett nyilatkozatát elfogadta, így a III. rendű vádlott már a következő – 2022. július 6-án 

megtartott - tárgyaláson sem jelent meg. 

A szökés veszélyének megítélésekor nem lehet kizárólag a várható büntetés súlyosságára hivatkozni, azt 

számos más elem fényében kell felmérni. A szökés esélyét a terhelt személyiségére, lakóhelyére, 

jövedelmére, foglalkozására, családjára, egyéb kötődésére figyelemmel kell megállapítani. Olyan 

tényezőket is figyelembe kell venni, mint a terhelt erkölcsisége, lakhatása, foglalkozása, munkahelye, 

vagyona, családi kapcsolatai, az országhoz való kötődései (Emberi Jogok Európai Bírósága Letellier 

kontra Franciaország ügy 12.369/86. számú kérelem, Neumeister kontra Ausztria ügy 1936/63. számú 

kérelem). 

A Be. 276. § (1) bekezdés b) pontja értelmében szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt 

folytatott eljárásban a terhelttel szemben személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés elrendelésének, meghosszabbításának és fenntartásának is csak akkor van helye, ha 

az a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés céljának eléréséhez szükséges, és 

az elérni kívánt cél más módon nem biztosítható (BH 2022.8.). 



 

 53 

A Kúria utal arra, hogy a Be. 276.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a bírói engedélyes kényszerintézkedés 

a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében rendelhető el, s az ab) pont szerint akkor indokolt, ha 

megalapozottan feltehető, hogy a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, így különösen megszökne, 

elrejtőzne. A III. rendű vádlott ismert személyi körülményeit, annak rendezett voltát, összevetve a III. 

rendű vádlottal szemben kiszabható szabadságvesztés tartamával, és azzal a ténnyel, hogy a III. rendű 

vádlott tárgyaláson való jelenlétét az elsőfokú bíróság nem látta szükségesnek, a Kúria arra az 

álláspontra helyezkedett, hogy a III. rendű vádlottal szemben – az eljárás jelenlegi szakaszában – a bírói 

engedélyes kényszerintézkedés Be. 276.§ (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában írt oka már nem 

állapítható meg. 

Más a helyzet azonban a III. rendű vádlott vonatkozásában a bűnügyi felügyelet Be. 276. § (2) bekezdés 

c) pont cb) alpontjában írt okával. A Kúria utal arra, hogy annak a feltevése, miszerint a bírói engedélyes 

kényszerintézkedés nélkül a terhelt újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el, 

a bűncselekmény elkövetésének közeli veszélyét feltételezi, s ennek a feltevésnek olyan tényadatokon 

kell nyugodnia, amelyek alapján okszerű következtetés vonható arra, hogy a kényszerintézkedés 

alkalmazása az elérni kívánt célok érdekében – és az adott terhelt személyi szabadsága ellenében – 

szükséges és célszerű (EBH. 2009.2025., BH. 2017.7., EBH 2019.B.21.). 

Jelen esetben at III. rendű terhelt ugyan a vádirat szerint az abban írt bűncselekmény elkövetésekor 

büntetlen előéletű volt, azonban nem hagyható figyelmen kívül a bűncselekmény ítélőtábla által is 

felhívott szervezettsége, az elkövetés összehangoltsága, valamint az a tény, hogy a III. rendű terhelt az 

elkövetésben hosszabb időn keresztül vett részt, s a bűncselekmény elkövetésével csak az elfogása okán 

hagyott fel. Ezt követően korábban elkövetett, ugyancsak kábítószerrel összefüggő bűncselekmény 

miatt már elítélték. Mindez valószínűvé teszi, hogy életvitele, életmódja a kábítószerrel összefüggésbe 

hozható és közelivé teszi annak veszélyét is, hogy a bírói engedélyes kényszerintézkedés nélkül 

kábítószerrel összefüggő, szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el. 

E veszély azonban nyomatékában kétségtelenül csekélyebb, mint – a vád szerint – az ugyanolyan 

bűncselekményt a feltételes szabadság hatálya alatt elkövető, különös visszaeső I. rendű vádlott 

esetében. Ezért a III. rendű terhelttel szemben alkalmazott kényszerintézkedés formájában nyert – 

helyesen – értékelést. 

A bűnismétlés megakadályozása érdekében a Be. 277. § (2) és (4) bekezdésére figyelemmel bűnügyi 

felügyelet és letartóztatás is elrendelhető. Letartóztatás a bűnismétlés megakadályozására csak akkor 

rendelhető el, ha különösen a bűncselekmény jellegére, a nyomozás állására és érdekeire, a terhelt 

személyi és családi körülményeire, a terhelt és a büntetőeljárásban résztvevő személy vagy más 

viszonyára, a terhelt büntetőeljárás előtt és az eljárás során tanúsított magatartására tekintettel a személyi 

szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél távoltartással, illetve 

bűnügyi felügyelettel nem biztosítható. 

Jelen esetben az ítélőtábla helyesen állapította meg, hogy a III. rendű vádlottal szemben bírói engedélyes 

kényszerintézkedés Be. 276.§ (2) bekezdés c) pont cb) pontban írt oka fennáll, de az elérni kívánt cél 

Borsodszentgyörgy közigazgatási területére elrendelt bűnügyi felügyelettel is elérhető. Az enyhébb 

kényszerintézkedés – annak is az enyhébb, a terhelt lakóingatlanán kívüli mozgási lehetőségét is 

biztosító formája – kellően tekintettel van a bűnismétlési veszély közvetlen, de alacsonyabb fokára, 

ugyanakkor hatékony lehet a kábítószer terjesztésével kapcsolatos, jellemzően mobilitást igénylő 

bűncselekmények elkövetésének kizárása érdekében. A szabadságkorlátozás csekélyebb foka azt is 

jelenti, hogy a kényszerintézkedés hatálya alatti időmúlásnak a kényszerintézkedés ellenében való 

hatása szintén csekélyebb. 

A Kúria osztotta az ítélőtábla álláspontját a védőnek az előírt magatartási szabály ellenőrzésének 

módjával kapcsolatos indítványára vonatkozóan, mely szerint a technikai eszköz mellőzése önmagában 

továbbra sem jelentené azt, hogy a III. rendű vádlott szabadon mozogva elhagyhatná a kijelölt település 

közigazgatási határát. Tekintve, hogy a bíróság a magatartási szabályok módosítását, nagyobb területre 

történő kiterjesztését nem látta indokoltnak, a technikai eszköz mellőzése, és ahelyett heti egyszeri 

jelentkezés a rendőrségnél sem jelenthetne érdemi változást a kényszerintézkedésben, hiszen a terhelt 

továbbra sem hagyhatná el Borsodszentgyörgy település közigazgatási határát. Annak szoros ellenőrzése 

viszont indokolt. 
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A Kúria rámutat arra is, hogy a bűnügyi felügyelet szabályainak betartása önmagában a 

kényszerintézkedés indokoltságát nem közömbösíti. A bűnügyi felügyelet szabályainak megszegéséhez 

fűz a törvény eljárásjogi [Be. 293. § (2)-(4) bekezdés] és – esetlegesen – anyagi jogi szankciókat [Btk. 

283. § (2) bekezdés] is; annak betartása a vádlott kötelezettsége, ami önmagában nem hat vissza az 

alkalmazásának törvényi feltételeire. 

A bírói engedélyes kényszerintézkedés indokoltságának időszakos felülvizsgálata során behatóan 

vizsgálni kell, hogy az 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 sem az I. rendű, sem a III. rendű vádlott eseténben nem látott lehetőséget a fenntartottnál 

enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére, illetve a bűnügyi felügyelet tekintetében enyhébb 

magatartási szabályok meghatározására. 

 

Bpkf.II.1.379/2022/2. 

Az I. rendű terhelt vonatkozásában a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye a 

bűncselekmény tárgyi súlyának, jellegének, büntetési tételének, az I. rendű terhelt személyi 

körülményeinek vizsgálata alapján - olyan közeli, hogy a bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni 

kívánt cél az I. rendű terhelt esetében csak letartóztatással érhető el. Erre tekintettel a Fővárosi 

Ítélőtábla végzésének helybenhagyására került sor. 

Helytállóan állapította meg az ítélőtábla, hogy az I. rendű 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. 

A letartóztatás okainak meglétét és a bírói engedélyes kényszerintézkedés szükségességét a bíróság nem 

csak olyan körülményre alapozhatja, amely a bizonyosság erejével megállapítható. Elégséges az is, ha 

a döntés olyan adaton (adatokon) alapul, amelyek tényszerűsége más adattal alátámasztott, és ez 

észszerű érvet szolgáltat arra a következtetésre, hogy e kényszerintézkedés alkalmazása a törvény céljai 

érdekében szükségszerű, célszerű. 

Vizsgálandó tehát, hogy a letartóztatás indokoltsága tényszerű alapon áll-e, amely észszerűen 

alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, és ekként a kényszerintézkedés alkalmazása 

célszerű-e. 

A szökés veszélyének megítélésekor nem lehet kizárólag a várható büntetés súlyosságára hivatkozni, azt 

egy sor más elem fényében kell felmérni. A szökés esélyét a terhelt személyiségére, lakóhelyére, 

jövedelmére, foglalkozására, családjára, egyéb kötődésére figyelemmel kell megállapítani. Olyan 

tényezőket is figyelembe kell venni, mint a terhelt erkölcsisége, lakhatása, foglalkozása, munkahelye, 

vagyona, családi kapcsolatai, az országhoz való kötődései (Emberi Jogok Európai Bírósága Letellier 

kontra Franciaország ügy 12.369/86. számú kérelem, Neumeister kontra Ausztria ügy 1936/63. számú 

kérelem). 

A Kúria egyetértett az ítélőtábla álláspontjával abban, hogy az I. rendű vádlott terhére rótt jelentős tárgyi 

súlyú bűncselekmény jellege és büntetési tétellel fenyegetettsége – a terhére rótt bűncselekményt a 

törvény 5 évtől 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel rendeli büntetni – 

megalapozzák az I. rendű vádlott szökésének reális veszélyét, amit erősít a kettős állampolgárság, 

külföldi kapcsolatok, a cselekmény hosszú időn keresztül megvalósított szervezett volta. Az eddig 

feltárt, az I. rendű vádlott által csatolt iratból megismert személyi körülmények, befogadásának, 

eltartásának lehetősége az elérhetetlenné válás veszélyét nem ellensúlyozza oly mértékben, hogy 

enyhébb kényszerintézkedés is kiküszöbölje a szökés, elrejtőzés veszélyét, mert a bűnügyi felügyelet 

még az I. rendű vádlott mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazása mellett is önkéntes 

jogkövetést feltételez. A vádlottak hosszabb időre szóló, a bűncselekmény elkövetése érdekében 

összehangolt működést célzó szervezettsége is olyan körülmény, mely miatt megalapozottan feltehető, 

hogy az I. rendű vádlott jelenléte az eljárási cselekményeknél másképpen nem biztosítható. 



 

 55 

Így a Fővárosi Ítélőtábla helytállóan állapította meg, hogy a letartóztatás Be. 276. § (2) bekezdés a) pont 

ab) alpontjában szereplő különös oka az I. rendű vádlott tekintetében továbbra is fennáll. 

A Be. 276. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja értelmében személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés fenntartásának van helye, 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. Annak a feltevése, hogy a bírói 

engedélyes kényszerintézkedés nélkül a terhelt újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt 

követne el, a bűncselekmény elkövetésének közeli veszélyét feltételezi, és ennek a feltevésnek olyan 

tényadatokon kell nyugodnia, amelyek alapján okszerű következtetés vonható arra, hogy a 

kényszerintézkedés alkalmazása az elérni kívánt célok érdekében – és az adott terhelt személyi 

szabadsága ellenében – szükséges és célszerű. 

Jelen esetben az I. rendű vádlott ugyan a vádiratban írt bűncselekmény elkövetésekor Magyarországon 

büntetlen előéletű volt, azonban nem hagyható figyelmen kívül a bűncselekmény szervezettsége, az 

elkövetés összehangoltsága, valamint az a tény, hogy az I. rendű vádlott az elkövetésben hosszabb időn 

– több éven – keresztül vett részt, és a bűncselekmény elkövetésével csak az elfogása okán hagyott fel, 

amely körülmények közelivé teszik annak veszélyét, hogy a bírói engedélyes kényszerintézkedés nélkül 

szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el. Az elérhetetlenné válás, valamint 

újabb, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetése veszélyének, mint valamely 

nemkívánatos jövőbeli esemény lehetséges bekövetkezésének a valószínűsítésére értelemszerűen nem 

csak olyan körülmény lehet alkalmas, amely a bizonyosság erejével megállapítható. A 

kényszerintézkedés különös okának megállapításához ugyanakkor a puszta feltételezés elégtelen, és a 

bíróság döntésének konkrét adatokból levont, megalapozott, és a vádlott személyére egyéniesített 

következtetéseken kell alapulnia. 

Az ítélőtábla az előbbi követelményeknek mindenben megfelelő módon, a vád tárgyát képező, 

kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható szabadságvesztés tartamából kiindulva, de a 

vádlott személyi körülményeit a lehetséges kereteken belül értékelve jutott el a kényszerintézkedés 

további fenntartásának szükségességét megalapozó következtetéséig.  

A fentiek alapján a Fővárosi Ítélőtábla végzésének meghozatalakor helyesen hivatkozott arra, hogy az 

I. rendű vádlottal szemben fennáll a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés Be. 276. § (2) 

bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint a c) pont cb) alpontjában írt különös oka. 

A fentieken túlmenően az I. rendű vádlottal szembeni, a személyi szabadságot elvonó 

kényszerintézkedéssel sem az arányosság, sem a szükségesség elve nem sérült, figyelemmel a vád 

tárgyává tett kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményekre. A hosszú időn át tartó kényszerintézkedés 

fenntartását indokolhatja a közérdek is, ami nagyobb súllyal esik latba, mint a személyi szabadság 

sérthetetlenségének követelménye, ahogy azt az Emberi Jogok Európai Bírósága Imre-Magyarország 

elleni ügyében hozott ítéletében kifejtette. 

Az ítélőtábla végzése a Be. 277. § (4) bekezdés a) és c) pontjában írtak szerint rögzítette azokat a 

többletfeltételeket, amelyek alapján az a következtetés vonható le, hogy a kényszerintézkedéssel elérni 

kívánt célok enyhébb bírói engedélyes kényszerintézkedéssel nem érhetőek el. 

A letartóztatás indokoltságának időszakos felülvizsgálata során behatóan vizsgálni kell, hogy a 

letartóztatással elérni kívánt célok enyhébb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéssel 

elérhetők-e. Ezzel kapcsolatban a Kúria osztotta az ítélőtábla 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. 

 

Bpkf.I.1.443/2022/3. 

A vádlott bűnügyi felügyelete fenntartásának ítélőtáblai felülvizsgálatáról hozott végzés 

helybenhagyása. 
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Ezért az ítélőtábla törvényesen, az eljárási szabályok megtartásával járt el, amikor a Be. 291. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján – mivel a kényszerintézkedés fenntartása óta egy év eltelt és az előfokú 

bíróság nem hozott ügydöntő határozatot – felülvizsgálta a vádlottal szemben elrendelt bűnügyi 

felügyelet indokoltságát. 

E felülvizsgálat során azt szükséges feltárni, hogy a kényszerintézkedés további fenntartása tényszerű 

alapon áll-e, észszerűen alátámasztott-e, az abból vont következtetés okszerű-e, s ekként a 

kényszerintézkedés alkalmazása célszerű-e (EBH 2009.2025.). 

A személyi szabadságot korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedés szükségessége a büntetőeljárási 

törvényben meghatározott különös okok és a konkrét ügy jellemzőjének egybevetett vizsgálata 

eredményeként válik megismerhetővé (BH 2007.403.). 

Az ítélőtábla a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés általános feltételei 

körében helyesen állapította meg, hogy a vádiratban a vádlott terhére rótt szabadságvesztéssel 

büntetendő bűncselekményre – és az eltérő minősítés lehetőségének megállapítására is figyelemmel – 

továbbra is fennáll a Be. 276. § (1) bekezdés a) pontjában írt feltétel. 

Helyesen rögzítette továbbá azt is, hogy nem történt változás az e törvényhely (1) bekezdés b) pontjában 

megfogalmazott szükségesség követelményére vont következtetésben sem, lévén a kényszerintézkedés 

céljának eléréséhez szükséges annak további fenntartása, és az elérni kívánt célok más módon nem 

biztosíthatók. 

A különös okok körében az ítélőtábla a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott 

okot annak ellenére tartotta változatlanul megállapíthatónak, hogy a szökés, elrejtőzés veszélyének 

megállapítására jelen eljárásban korábban nem került sor. E következtetés alapját a végzés indokolása 

szerint egyrészt a vádlott terhére rótt bűncselekmény kiemelt tárgyi súlya és büntetési tétele, másrészt a 

vádlott kábítószer-fogyasztó életmódja adta. 

A védő helyesen mutatott rá arra, hogy a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedés indokoltságának vizsgálata során az eljárás tárgyát képező bűncselekmények tárgyi 

súlya, törvényi fenyegetettsége önmagában nem elegendő a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) 

alpontjában meghatározott szökés, elrejtőzés veszélyének a megállapításához. 

A bűncselekmény – büntetési tételben megnyilvánuló – tárgyi súlya ugyanis 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.). 

E különös ok megállapításának olyan konkrét adatokon kell alapulnia, amelyekből a vádlott személyére 

vetítve okszerű következtetés vonható a kényszerintézkedés szükségességére (EBH 2009.2025.). 

E veszély valószínűsítésére nem csak olyan körülmény lehet alkalmas, amely a bizonyosság erejével 

megállapítható, viszont a puszta feltételezés e következtetés levonásához nyilvánvalóan nem elégséges. 

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 vád tárgyává tett bűncselekmény tárgyi súlya tehát 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. 

Ugyanakkor minden ügyben felmerülnek olyan konkrét, egyedi – személyi és tárgyi, az adott vádlottra, 

illetve az adott ügyben elbírálandó konkrét cselekményekre vonatkozó – körülmények, melyek ezt a 

veszélyt fokozzák, vagy gyengítik. E vizsgálódás során a feltárt körülmények nyomatékának, 

egymáshoz viszonyított arányának van jelentősége, mert ennek alapján vonható következtetés arra, hogy 

az adott ügyben és a konkrét vádlott vonatkozásában a törvény szerint személyes szabadságot érintő 

kényszerintézkedést megalapozó veszély ténylegesen fennáll-e (BH 2009.7., Kúria Bpkf.I.780/2020/2.). 
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Az ítélőtábla azt helytállóan állapította meg, hogy a vádlott vonatkozásában a szökés, elrejtőzés 

veszélyét nyomatékkal veti fel a vádiratban terhére rótt, illetve az eltérő minősítés lehetőségére 

figyelemmel megállapítható bűncselekmény(ek) kiemelkedő tárgyi súlya és büntetési tétele, mely öt 

évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés. 

Az iratok alapján azonban az is rögzíthető, hogy a vádlott személyi, családi körülményeiben a bűnügyi 

felügyelet fenntartása tárgyában hozott korábbi döntés óta a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja 

szerinti különös ok megállapítását megalapozó változás nem történt, ilyenre az ügyészség sem 

hivatkozott. Ezek a kedvező személyi körülmények, valamint a vádlott által is elismert korábbi 

kábítószer-fogyasztás korábban sem a nyomozás során, sem a bírósági szakaszban nem alapozták meg 

a szökés, elrejtőzés veszélyére vonható következtetést, továbbá a vádlott családi kapcsolatai és a védő 

fellebbezéséhez csatolt, a vádlott munkavállalást alátámasztó iratok sem abba az irányba mutatnak, hogy 

e veszély időközben megállapíthatóvá vált volna. 

Mindezek alapján a Kúria a Be. 276. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjának megállapítását mellőzte. 

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 helytállóan rögzítette. 

Tény, hogy a vádlott büntetlen előéletű, azonban a vádiratban terhére rótt bűncselekményt mintegy 6 

éven át, szervezett jelleggel valósította meg. A lefoglalás adatai alapján arra vonható megalapozott 

következtetés, hogy a vádlott legalább részben a kábítószer értékesítéséből biztosította a megélhetését, 

a bűncselekmény elkövetésével pedig csak az elfogása okán hagyott fel. Mindezekből okszerű annak 

megállapítása, hogy a vádlott a bírói engedélyes kényszerintézkedés nélkül kábítószerrel összefüggő, 

szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követhet el, így a bűnismétlés reális veszélye 

változatlanul fennáll. 

A vádlott nem vitásan hosszabb ideje áll kényszerintézkedés hatálya alatt, az időmúlásnak pedig 

kétségtelenül jelentősége van a kényszerintézkedés indokoltságának megítélése során. 

A bűnügyi felügyelet szabályait betartotta, azonban a Be. a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak 

megtartásához nem fűz jogkövetkezményt, ellenben annak megszegését szankcionálja, így azok 

betartása a vádlott kötelezettsége, ami önmagában nem hat vissza az alkalmazásának törvényi 

feltételeire. A bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak megtartása önmagában nem alapozza meg a 

kényszerintézkedés további enyhítését (Kúria Bpkf.I.956/2020/2., Kúria Bpkf.I.397/2022/2.). 

A hivatkozott személyi körülmények és az időmúlás jelentős tényezők, azonban az ezzel ellentétes 

irányba ható körülményekkel összevetve csak arra a következtetésre nyújtanak alapot, hogy a 

bűnismétlés veszélyének kiküszöbölése a vádlott esetében a letartóztatásnál lényegesen enyhébb 

kényszerintézkedéssel is biztosítható. 

A Budapest területére korlátozott bűnügyi felügyelet fenntartása szükséges, de egyben elégséges a 

kényszerintézkedés céljainak eléréséhez. Ugyanakkor a vádlott életkörülményeiben bekövetkezett, a Be. 

292. § (1) bekezdés b) pontjában megkívánt lényeges változás hiányában a bűnügyi felügyelet 

magatartási szabályainak módosítása, enyhítése nem indokolt. 

Közigazgatási ügyszak 

Kvk.VI.39.542/2022/3. 

A Ve. 1. § a) - e) pontjaiban foglaltaknak megfelelő választás hiányában a kifogásolt kormányzati 

tevékenységre a Ve. tárgyi hatálya nem terjed ki, ezért annak vizsgálata nem tartozik választási bizottság 

hatáskörébe. 
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A felülvizsgálni kért döntés nem sértheti a kérelmezőknek a nemzetközi egyezményekben, Alapjogi 

Chartában, Alaptörvényben biztosított hatékony jogorvoslathoz való jogát, mert annak sérelme csak 

akkor lenne megállapítható, hogy a jogorvoslati kérelmet a kifogás elbírálására hatáskörrel bíró 

választási szerv nem bírálta volna el. Jelen – választási ügynek nem minősülő – ügyben azonban az 

NVB-nek a kifogás elbírálására nem volt hatásköre. A Kúria hangsúlyozza, hogy az NVB éppen azzal 

sértett volna jogszabályt, ha a kérelmezők kifogását hatáskör hiányában bírálta volna el. 

A fentiekre tekintettel az NVB helytállóan és a kúriai joggyakorlattal (Kvk.III.37.096/2010/2., 

Knk.II.37.710/2016/2., Kvk.IV.37.364/2019/2., Kvk.III.37.326/2019/4. szám) összhangban állapította 

meg, hogy a kérelmezők által kifogásolt kormányzati tevékenységre a 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) tárgyi hatálya nem terjed ki, ezért a kifogás elbírálása nem tartozott a hatáskörébe. 

A hivatkozott döntésekben megfogalmazott elvi tételektől – releváns ténybeli különbség vagy a Ve. 

szabályainak változása hiányában – a Kúria eljáró tanácsa nem kívánt eltérni. 

Végül a Kúria rámutat arra, hogy a Ve. 223. § (3) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet 

jogszabálysértésre hivatkozással lehet benyújtani. A kérelmezők jogszabálysértés megjelölése nélkül 

hivatkoztak EJEB döntésekre és EBESZ jelentésekre, ennek hiányában az ezzel kapcsolatos előadásuk 

érdemben nem volt vizsgálható. 

Munkaügyi ügyszak 

Az adott időszakban nem hoztak ilyen tárgyú határozatot. 

Polgári ügyszak 

Az adott időszakban nem hoztak ilyen tárgyú határozatot. 

Gazdasági ügyszak 

Az adott időszakban nem hoztak ilyen tárgyú határozatot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kiadja: A Kúria Nemzetközi Főosztálya 

Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József  

Szerkesztőbizottság: Dr. Heineman Csilla, Dr. Hornyák Szabolcs, Dr. Orosz Árpád, Dr. Osztovits András, 

Szolnokiné Dr. Csernay Krisztina  

Munkatárs: Dr. Tancsik Annamária 

Figyelem! A jelen hírlevélben közölt anyagok nem tekinthetők a Kúria hivatalos állásfoglalásának, hivatalos 

fordításnak illetve hivatalos közlésnek, csupán a tájékoztatást és figyelemfelkeltést célozzák, ezért azokra 

jogokat alapítani nem lehet. 


